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The Observer slejās rakstīts,   ka 
Lielbritanijā orķestŗus ir pārņē-
musi jauna paaudze. Mū  zikas pa -
saulē, kur tradicionāli diriģentus 
atzīst par nobrie du šiem, kad tie 
sasnieguši astoņ desmit, sešdesmit 
gadus vecos vēl uzskata par ma -
zuļiem, bet tagad zizlis jau tālāk 
nodots vairākiem jaunajiem. Mū -
zikas pasaulē runa ir tikai par jau-
no maestro vilni, kuŗu spējas, ne -
parastais talants un darba kva li  -
tāte ir neticami augsta. Klasis kās 
mūzikas pasauli satricinā jušie di -
ri  ģenti Lielbritanijā, par kuŗiem 
raksta The Observer, ir Robins 
Ticiati (26), Vladimirs Jurovskis 
(37) Edvards Gārdners (35). Starp 
šiem izcilajiem diri ģentiem ie -
skaitīts arī latvietis Andris Nelsons 
(31), līdz 2014. gadam galvenais 
diriģents un mūzikas direktors 
City of Bir mingham Symphony 
Orchestra. Rakstu papildina visu 
četru  jauno izcilo diriģentu attēli.        
Pēc The Observer domām, britu 
orķestŗi iegājuši mūzikas zelta 

Par izciliem diriģentiem un burvja mācekli

laikmetā.
Dienu pirms tam, kad diri ģents 

Andris Nelsons debitēja Londo-
nas Karaliskā operā ar Pučīni 
„Bohēmu”, The Times publicēja 
ne   pilnu lappusi gaŗu interviju,    

ko papildina Andŗa 
Nelsona foto grafija. 
Burvja mā  ceklis: diri-
ģents Andris Nelsons  
no studenta līdz zvaig-
znei, raks tīts The 
Times. Raksta autors 
at  ceras Nelsonu  kā 
Ma       risa Jan  sona mā -
cekli, kad šis darba -
rūķis uzklausījis katru 
maestro vārdu. Bet 
paskatieties    uz burvja 
mācekli tagad! Pirms 
mēneša Nelsons de -
bitēja Ņujorkas Mēt   ro-
polītenā ar „Turan -
dotu”. Ņu  jorka viņu tā 
iemīlēja, ka nākam gad 
viņš atkal tur būs ar 

Nel sons ir galvenais diriģents un 
mūzikas direktors City of Bir-
mingham Symp  hony Orchestra, 
kur viņa plašais, izteiksmīgais 
žests, cilde  nā interpretācija ir 
aizrāvusi ne tikai mūziķus, bet arī 
klausītājus. The Times pa  ma nījis, 
ka panāku mi Nelsonam nav 
sakāpuši galvā. Satikt tik daudzus 
slavenus solistus Ņu  jorkas 
Mētropolītena ēdnīcā bija tik 
aizrāvīgi, Nelsons stāsta kā mazs 
zēns, kas cenšas no sla ve nī bām 
iegūt autografus, un piebilst: 
Saprotams, studenta ga  dos man 
bija nākotnes sapņi, bet viss ir noti-
cis tik strauji.

Par sevi Nelsons stāsta, ka piecu 
gadu vecumā tēvs viņu pirmo 
reizi aizvedis Rīgā uz operu, kad 
tur izrādīts Vāgnera „Tanheizers”. 
Jā, tā ir gaŗa opera, bet tā atstāja   
uz mani hipno  tisku iespaidu. Es 
biju mūzikas pārņemts. Es raudāju, 
kad Tan heizers mira. Domāju, ka 
tas ma  nā bērnībā bija visiespaidī-
gā  kais notikums. Andŗa tēvs bija 
čellists un diriģents, māte dibināja  
pirmo senās mūzikas ansambli 
Latvijā. Toreiz Nelsonu intere sēja 

angļu madrigāli. Viņš pat pieda-
lījies Dartingtonā, Anglijā, vasaras 
skolā, kur mācījies re  nesanses  
stila dziedāšanu. Pir mais mūzikas 
instruments, ko Andris mācījies, 
bijušas klavie res. Bet 12 gadu ve -
cumā sācis spēlēt trompeti un 
spēlējis tik labi, ka jau padsmit-
nieka gados iesaistīts Latvijas 
Nacionālās operas orķestrī. Tas, 
ka pats spē lēju orķestrī, man pa -
līdzēja iz  prast mūziķu psīcholoģiju. 
(..) Sa  pratu, cik nepieciešama ir sa -
dar bošanās. Un tas man arī deva 
iespēju novērot daudzus diriģen tus, 
stāsta Nelsons. 

Nākamgad Birminghamā Nel-
sons diriģēs Štrausa Alpu simfo-
niju, Šostakoviča 4. simfoniju, Čai-
kovska Patētisko simfoniju un 
Stravinska „Ugunsputnu” un jū -
nijā – sezonas nobeigumā – „Lo  -
engrīnu”. Uz jautājumu, vai nā -
kotnē paredzams vēl kas vāg-
nerisks, Andris Nelsons atbild: „Ir 
domāts nosvinēt Vāgnera div-
simto gadadienu 2013. gadā Bir-
minghamā.”

 Marita V. Grunts

Andris Nelsons

Labvakar, Latvija! 
Stāvot uz gadu mijas sliekšņa, 

allaž atskatāmies pagātnē un do -
mājam par nākotni.  

Kāds bija aizejošais gads? Izai-
cinošs. Tas paņēma daudz spēka. 
Bija meklējumu pilns. Prasīja ti  cī-
bu. Tas bija grūtu un nepopulāru 
lēmumu laiks. Tas bija arī kļūdu 
un to labošanas laiks. Šis gads 
skaid ri parādīja daudzu norišu 
patieso būtību.   

Tomēr dzirdējām arī Ķenča cie-
nīgas lūgsnas, lai valdībai būtu 
tāds prāts, ka vienam tiek dots 
vairāk nekā citiem. Mēs mācījā-
mies par galveno izvirzīt nevis 
pušelnieka pļaviņu, zirņu kalna 
tīrumiņu un ataudziņu, bet gan 
visas sabiedrības prioritātes.    

Vērojot ekonomikas piezemē-
šanos, daudzi no mums jutās kā 
iesprostoti lidmašīnā, kuŗā pā  nis-
ki tiek raustīta pilota stūre, ap kal-
pe ir apjukusi un strīdas. Pasažie-
ŗiem nācās paļauties uz sevi un 
citam uz citu.  

To visu mēs esam izturējuši. 
Esam mācījušies uzņemties atbil-
dību  par sevi un savu nākotni. 
Esam kļuvuši apdomīgāki, izpalī-
dzīgāki un darbīgāki.  

Kāds būs 2010. gads? Kādus no -
tikumus, izaicinājumus un uzde-
vumus tas nesīs?  Nākamgad Lat-
vija svinēs savas neatkarības at -

Valsts prezidenta Valža Zatlera 
uzruna Vecgada vakarā 

Valsts nesakārtosies bez mūsu katra līdzdalības
jaunošanas divdesmito gadadie-
nu. Ir izaugusi atgūtās Latvijas 
valsts pirmā jaunā paaudze. Pa -
audze, kuŗai jau piedzimstot 
devām ideālus, kas mūs iedves-
moja atjaunot savu valsti. Valsti, 
kuŗas labā strādāt. Valsti, ko celt 
godā un mīlēt!

Ir cilvēki, kas šodien saka, ka 
mīl Latviju, bet nemīl savu valsti. 
Valsts jēdziens un tā  saturs ir 
pārāk nopietns, lai  ar to koķetētu 
un jokotu. Tā var runāt tikai cil-
vēki, kuŗi neizprot, kas ir valsts. 
Valsts ir mūsu brīvība, kas izcī nī    -
ta. Tā ir tauta un  zeme, kuŗai mēs 
esam piederīgi; zeme, kuŗā runā-
jam latviešu valodā.   

Valsts esam mēs paši, un mēs 
katrs veidojam šo Latvijas valsti - 
savā darbavietā ar samaksātajiem 
nodokļiem, ar savu sabiedrisko  
un polītisko darbību un atbildī  -
bu. Neviens cits nemaksās  par 
mūsu bērnu skolu, par mūsu 
vecāku aprūpi kā vien mēs paši. 

Sen aiz muguras ir padomju 
laiki, kad tika garantēts darbs un 
algas. Mēs nedrīkstam gaidīt un 
paļauties uz to, ka valsts sakārto-
sies pati no sevis - bez mūsu katra 
līdzdalības. 

2010. gadā tauta vēlēs 10. Saei-
mu. Es aicinu piedalīties vēlēšanās 
un gudri, nevis spēlējoties vai pro-
testējot  izmantot savu balsi. Pērn 

Vecgada uzrunā aicināju jaunus 
cilvēkus nākt polītikā. Aicinu 
vēlreiz - nāciet polītikā! Veiksmīgu 
un gudru polītiku veido cilvēki, 
kas ir aktīvi, diskusiju rosinātāji. 
Cilvēki, kas ir prasīgi pret sevi un 
tiem, kam deleģē varu.  

Šodien daudz runā, ka ir va -
jadzīgs vadonis. Ka viens vadonis 
varēšot atrisināt visas mūsu pro-
blēmas. Vadonis došot ticību, va -
donis rādīšot ceļu. Vēlme pēc 
vadoņa ir vēlēšanās meklēt pa- 
tvērumu pagātnē, gūt aizbild nie-
cību. Tā ir nevēlēšanās uzņemties 
atbildību par sevi un savu valsti. 
Valsts ir tik stipra, cik stipri ir tās 
pavalstnieki. Paļaušanās uz vado-
ni  agri vai vēlu sagandē valsti.   

Garlībs Merķelis darbā  „Lat-
vieši” runā par dažādiem cilvē-
kiem - viens iet  pa ceļu, taču - ne -
vis tur,  kur pats vēlas, bet kurp 
dodas vairākums. Turpretī cits 
no   griežas no lielceļa, dodas pats 
sevis izvēlētajā virzienā, noguris 
apstājas, novērtē, ko ar savām 
pūlēm paveicis, un tad stingrā 
gaitā turpina tuvošanos savam 
mērķim. 

Šiem sava ceļa gājējiem nav va -
jadzīgi vadoņi. Šie cilvēki apzi  -  
nās savu iekšējo brīvību. Viņi ir 
brīvi savā izvēlē, savās domās,   
savā darbībā.

Patiesa brīvība pieprasa atbil   - 

dī bu. Vispirms pret sevi. Tā ir 
mūsu kopējās  brīvības cena.  

Mums šodien ir vajadzīgi at- 
bil dīgi valstsvīri, nevis vadoņi. 
Val  s tsvīri, kas atrod pareizo ceļu, 
rodot iedvesmu brīvu cilvēku pār-
liecībā, mērķa apziņā, iekšējā spē-
kā un brīvībā. Vadonismam  atstā-
sim vietu uz teātŗa  skatuves, nevis 
dzīvē!  

Latvijas tauta!  
Nākamais gads būs valsts tiesis-

kā brieduma pārbaudes laiks. Būs 
jāizvirza un jāapstiprina amatā ģe -
nerālprokurors, jāpilnveido ties-
ne  šu iecelšanas kārtība, kuŗas trū-
kumi izgaismojās aizejošajā gadā. 
Tikai spēcīga un neatkarīga tiesu 
vara ir patiesi tiesiskas valsts 
pamats.  

Iepriekšējās  Saeimas vēlēšanas 
parādīja vairākas nepilnības gan 
priekšvēlēšanu aģitācijas, gan po -
lītisko partiju financēšanas kār-
tībā. Daži trūkumi ir novērsti, ta -
ču viss vēl nav padarīts. Tuvojoties 
Saeimas vēlēšanām, mums jo  pro-
jām nav skaidrības par iepriek  -
šējo vēlēšanu kampaņu pārkā-
pumiem.  

Tas, kā tiks atrisināti šie jau-
tājumi, cik efektīva būs vēlēšanu 
procesa norises kontrole, cik šie 
procesi būs caurskatāmi un at -
bilstīgi tiesību normām, - tas no -
teiks, kādā valstī turpmāk dzī-
vosim.  

Šodien mūsu aktuālākā pro-
blēma ir bezdarbs. Tā mazināšana 
ir gan valdības, gan sabiedrī  -        
bas uzdevums. Valdībai ir jārada 
priekš noteikumi ekonomikas sti-
mulēšanai, taču arī mums pa  - 

šiem jābūt aktīviem un uzņēmī-
giem.  

Es savu pilnvaru robežās arī 
turpmāk palīdzēšu mūsu uzņē-
mējiem apgūt jaunus tirgus. Aici-
nāšu uzņēmējus piedalīties ār -
valstu vizītēs un starptautiskos 
uzņēmējdarbības forumos. Es arī 
turpmāk veicināšu uzņēmēju un 
sociālo partneŗu dialogu ar val-
dību.  

Polītiskā stabilitāte, tiesiskuma 
nodrošināšana un nodarbinātība 
ir manas nākamā  gada priori tātes.    

Mīļie draugi! 
2010. gads prasīs daudz spēka 

un darba. Esmu pārliecināts, ka 
esam tam gatavi. Mūsu sasnie-
gumi, mūsu darba augļi būs tie, 
kas vairos mūsos cerību un paš-
apziņu. Mums ir pa spēkam iz -
aicinājumi. Jo esam izglītota, 
gudra un sīksta tauta. 

Nākamais gads būs arī  skaistu 
notikumu gads. Jutīsim līdzi sa -
viem olimpiešiem, kopā  sadzie-
dā  simies skolēnu dziesmu un  
deju svētkos.  

Jaunajā gadā būsim vienoti un 
atbalstīsim cits citu! Kopā mek-
lēsim spēku mūsu tautas kultūrā. 
Tās saknes ir tik dziļas un spēcī-
gas, ka spēj radīt ne vien spilgtus 
mākslas darbus, bet arī piepildīt 
mūsu katra dzīvi ar skaistām  iz -
jūtām, radošām idejām un pār-
liecību par savām spējām! 

Jaunajā gadā  novēlu  jums vi -
siem sasniegt visus savus mēr  -
ķus!

Novēlu daudz mīlestības katrā 
ģimenē. Katrā sirdī!   

Laimīgu Jauno gadu!

Čaikovska „Pīķa dāmu”. Rītdien 
viņš de  bitē Koventgardenā ar 
„Bohēmu”. Nā  kamvasar Nelsons 
pirmo reizi uzstāsies vissvētākajā 
svētnīcā – Baireitā, kur diriģēs savu 
visvairāk iecienīto komponistu 
Vāg neru. Nemaz nav minēts, ka 
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Nesen Laikā ievietotais raksts 
,,Vai mēs latviskosim pasauli” 
apmulsināja – esot mīts, ka  
latviešu valoda ir fōnētiska. 
,,Fō  nētisks” nozīmē ,,skaņu”. 
Visas runātas valodas ir fō -
nētiskas. Vārdam ,,fōnētiska va -
loda” pretstats varētu būt ,,zīmju 
valoda”, ko lieto kurl mēmie. 
Rakstītāja acīm redzot sajaukusi 
rakstību  ar valodu. 

Internacionālajā fōnētiskajā 
al  fabētā ir 107 burti un vēl pa -
pildu 52 diakritiskas zīmes, lai 
valodu skaņas precīzi varētu 
pierakstīt. To lieto valodu skaņu 
aprakstos. Ikdienā lietojamos 
alfabētos fō  nētiskā rakstība nav 
prakstiska ne tikai tādēļ, ka tā ir 
sarežģīta, bet arī tādēļ, ka, fō -
nētiski rakstot, bieži vien vārda 
nozīme ir jā uzmin. Tādēļ arī 
latviešu valodas ortografija nav 
fōnētiska, kur katrai skaņai 
atbilst kāda viena zīme. Mēs 
nerakstām ,,kāc”, kā runājam, 
bet rakstām vai nu ,,kāds” vai 
,,kāts”, lai ar acīm varētu pateikt 
precīzi vārda no  zīmi, reizē arī 
saglabājot vārda vieglu izrunu.  
Šādu rakstību sauc par eti mo-
loģisku rakstību. Laba pareiz-
rakstība ir tāda, kur viegli var 
pazīt uzrakstītā vārda nozīmi 

un viegli arī uzrakstīto vārdu 
izrunāt. Tāda bija priekš pa-
domju latviešu valodas pareiz-
rakstība. Padomju oku pācijas 
laikā latviešu ortografija tika 
pietuvināta Padomju Savienībā 
lietotajai latviešu ortografijai. 
No Padomju Sa vienības 1940. 
gada iebrau kušais padomju 
va lodnieks Jānis Loja stāstīja, 
ka lat viešu ortografija ir jā -
vienkāršo, lai arī ,,vienkāršā 
darba tauta spētu iemācīties 
rakstīt”. Latviešu ortografiju 
,,uzlaboja” pēc kaŗa, kad  latviešu 
valodas pareiz rakstībā tika lik-
vidēts ch, mīks tinātais r, gaŗais 
ō un svešvārdu rakstība pielā-
gota krievu valodai. Nelietojot 
ch, daudzi svešvārdi kļuva grūti 
pazīstami. Latviešu valodā iz -
šķiŗ pagātni no tagadnes, mai-
not vārda izrunu: es kaļu, es 
kalu, es aŗu, es aru. Rakstot ,,es 
aru”, nevar pateikt, vai domāta 
tagadne vai pagātne. Latviešu 
pareiz raks tības precīzums pa -
dom  ju oku pācijas gados tika 
iz  nīcināts. Daži cilvēki šo iznī-
cināšanu turpina vēl jo projām, 
mēģinot latviešu rakstību ,,pie-
tuvināt” kādai citai valodai un 
citiem rakstības principiem.

Nepārdomāts ir apgalvojums, 

ka runātais un rakstītais vārds 
ir divas atšķirīgas sistēmas. Pro-
tams, skaņa un rakstu zīme ir 
kas cits, bet uzrakstītajam vār-
dam labā ortografijā jābūt arī 
viegli un nepārprotami izrunā-
jamam. Vajadzēja pado māt un 
papētīt. Pat angļu valodā raks-
tītais vārds tiek izrunāts pēc 
sarežģītiem archa iskiem angļu 
valodas liku miem, neangļu per-
sonu un viet vārdu izrunu pār-
mainot līdz nepazī šanai. Angļu 
ortografija ir vēsturiska, un to 
nav viegli ie mā cīties. 

Latviešu valodas ortografija ir 
moderna, zinātniska, valodnieku 
un valodu pratēju veidota daud-
zus gadu desmitus. Re  zultāts bija 
ortografija, kur katrs rakstītais 
vārds  saprotams ne tikai ar acīm, 
bet arī no skaņām, ko uzrakstītie 
burti reprezentē. Latviešu un 
daudzu citu tautu ortografija 
savā skaidrībā ir pā  rāka par angļu 
ortografiju, un mums neva ja-
dzētu mēģināt mū         su ortografi ju 
saputrot. De  rē  tu gan papētīt, kā 
citas tautas, it īpaši in doeiro pie    šu 
tautas, kas lieto latīņu al   fabētu, 
tostarp mūsu brāļu tauta lietu-
vieši, tiek galā ar svešu viet vārdu 
un per sonvārdu rakstīšanu.

Rūdolfs Hofmanis

Fōnētiska valoda

Kāda velna pēc (atvainojos!) 
mums angļu valodas īpašvārdi 
būtu jāraksta oriģinālā un jā -
karina tiem klāt latviešu liet-
vārdu locījumu galotnes, kā 
iesaka darīt Anita Liepiņa (Laiks, 
Nr.48)? Tas jau būtu kaut kāds 
,,latinglišs”! Pat kaķi smietos, ja  
mēs tā darītu. Mums pašiem ir 
savi lūpeņi, slēdzeņi, šņāceņi, 
plūdeņi, troksneņi, berzeņi, 

Dīvains ieteikums
sprau  dzeņi, nāseņi, ko cittau  - 
t iešiem diezgan grūti izrunāt. 
Vai tiešām angļu th, ko izrunā, 
izbāžot starp zobiem mēles 
galiņu, ir kaut kas tik sevišķš? 
Kāpēc šie th lietotāji savā laikā 
nepaplēta muti platāk, neizspļāva 
kožļājamo gumiju un neiebilda, 
kad Latvija tika okupēta? Daudzi 
latvieši vēl ilgi pēc kaŗa akli 
cerēja un ticēja, ka nāks angļi, 

nāks amerikāņi Latviju atbrīvot, 
neatstās taču PSRS jūgā. Diemžēl 
nenāca neviens, gluži otrādi, 
ASV varas vīri vieni no pēdējiem 
atzina Latvija neatkarību, kad tā 
tika atjaunota.  Mums nevienam 
nav jāklanās un jāizdabā, latviešu 
valoda ir skaista un bagāta, cie-
nīsim, kopsim to un neļausim 
kropļot.

Viktors Līcītis
Ņujorkā

Šoreiz es rakstu Latvijas 
Televīzijas ziņu iespaidota. 

Kontrasts ir acīmredzams, 
salīdzinot ar to, ko vēro ju, dzī-
vojot  ASV.

Viens ir skaidrs - Latvijā cil-
vēki, tauta ir nabadzības situā-
cijā!

Pāri  visiem  skaistajiem svēt-
ku simboliem ielu un namu 
ro tā  jumos es redzu  Latvijas zi -
ņās cilvēkus, kas ar pēdējiem 
spēkiem atčāpo uz zupas virtu-
vi, saņem plastmasas bundžiņās 
zupu, biezputru un, satinušies 
ziemas drēbēs, čāpo tālāk. Vai 
uz mājām? Kādām?

Posts ir klāt, ziema un auks-
tums ir klāt, bet  tai pašā laikā, 
datorā skatoties ziņas citos 

Latvijas portālos, es noklausos, 
kā Rīgas mērs Nils Ušakovs  un 
Ainārs Šlesers (nezinu viņa 
pašreizējo cara pakāpi) apmai-
nās ar lētu valodu, balsojot par 
tautas izdzīvošanai būtiskiem 
budžeta pieņemšanas punk-
tiem.

Tad vēl pārņem neizpratne, 
skatoties ziņas no Krievijas par  
nodegušo klubu – „Klibais 
zirgs”, kur  uzzinām par uguns-
grēkā  bojā gājušiem  cilvēkiem, 
jo kukuļņemšanas rezultātā ir 
tikusi  aizbūvēta izeja, kas bijusi 
paredzēta trauksmes un nelai-
mes gadījumiem.

No mūsu puses, no Amerikas, 
ir stingri jāraida signāli par to, 
ka vispirms mēs sekojam līdz 

Sveicināti, Laika lasītāji un redakcija!
visam, kas notiek Latvijā, un 
saprotam polītiskos procesus. 
Un galvenais - divu Rīgas  do -
mes vadītāju -  Aināra Šlesera 
un Nila Ušakova darbības kapa-
citāte neatbilst vairs valsts 
galvaspilsētas Rīgas  vadītāju lo -
mai.

Viņi Rīgu NAV cēluši, un 
Rīga viņiem NEPIEDER!

You Tube TV NET portālā 
attēlotais epizods ir precīza šīs 
neatbilstības liecība. Ko gan 
par šādu „dialogu” teiktu  Šeks-
pīrs vai mūsu pašu  Rainis? 

Vara pret tautu.
Dace Micāne Zālīte 

Gilforda, ASV. 
Pēc  LTV Panorāmas, pirms 

Saulgriežiem, 20.decembrī

Fo
to

:Im
an

ts
 U

rt
ān

s



LAIKS 32010. ga da 9. janvāris – 15. janvāris

,,Latvijas lepnums – tie ir 
cilvēki, kuŗi dara paši un palīdz 
citiem. Cilvēki, kuŗi ir mums 
līdzās ikdienā, bijuši klāt iz -
šķirīgā brīdī. Devuši cerību vai 
piepildījuši klusu sapni....” tā 
laikrakstā ,,Diena” aprakstīts šīs 
balvas saņēmēju nopelns. Ar 
līdzīgiem vārdiem 27. decembrī 
pēc rīta dievkalpojuma Minea-
poles ev. lut. latviešu baznīcā 
Uldis Krēsliņš un Ilze Garoza 
iesāka neformālo ceremoniju par 
godu Ainas Galējas-Drav nieces 
2009. gada Latvijas lepnuma 
balvas saņemšanai. 

2004. gadā  laikraksts ,,Diena”, 
televīzijas raidceļš TV 3 un in -
terneta portāls ,,draugiem.lv” 
sāka iepazīstināt visu Latviju ar 
vienkāršiem  cilvēkiem, kuŗi nav 
ieraduši atrasties publikas uz -
manības centrā. Starp šī gada 
bal  vas ieguvējiem ir arī varonīgi 
jaunieši no Balviem un Ventspils, 
kuŗi labdarības akcijās jau vai-
rākus gadus rūpējas gan par 
vietējiem trūcīgiem iedzīvotā-
jiem, gan arī par bērniem ar 
īpašām vajadzībām. 

Lai gan Ainas Galējas sirds 
dāsnumu var salīdzināt ar šiem 
jaunajiem labdaŗiem, viņas ilg-
termiņa veikumi ietilpst citā 
katēgorijā. Ainu Galēju pazīstu 
jau vairāk nekā desmit gadu un 
domāju, ka viņai varētu piedēvēt 
,,gara mecenātes” titulu – viņas 
financiālā atbalsta pamatā ir 
vēlēšanās veicināt intelektuālu 
attīstību. Tāpēc viņa nolēmusi 
ziedot savus dzīves iekrājumus, 
lai uzņēmīgiem latviešu stu-
dentiem būtu iespēja papildināt 
izglītību ASV. Kopš aizritējušā 
gadsimta 90.  gadu sākuma Ai -
na ir atbalstījusi topošos ārstus 
un Latvijas medicīnas aprūpes 
sis tēmu, kā arī financējusi nu 
jau 54 studentu mācības uz 
vienu gadu University of 
Wisconsin – Eau Claire  prof. 
Paula Lazdas aiz   sāktajā 

apmaiņas program mā. 
Atzinības runās Aina Galēja 

klausījās, klusi smaidot. Bijušie  
stipendiāti  Ilze Garoza un Uldis 
Krēsliņš pateicās gan savā, gan  
pagātnes un nākotnes stipendiātu 
vārdā. Ainu cildināja Mineapoles 
Akadēmiskās kopas pārstāve 
Zig    rīda Freiberga, Mineapoles 
dāmu komitejas pārstāve Skaid-
rīte Štolcere un mācītāja Maija 
Cepure. Un, lai gan pateicības 
bija par konkrētiem financiāliem 
devumiem, mineapoliešiem ne 

tienē. Diemžēl techniskas kļūmes 
dēļ tas nebija iespējams. Bija 
ieplānots arī pasniegt Ainai pašu 
balvu, Zelta ābeles statueti, kas 
simbolizē labdaru darba tur pi-
nāšanos sabiedrībā, kā āboli kas 
izaug no sava mātes koka. Tomēr 
mazo ābelīti arī neizdevās dāvi-
nāt, jo tā bija iestrēgusi ceļā no 
Milvokiem pēkšņā sniega dēļ. 
Aina Galēja ierastajā pašaizlie-
dzīgumā tikai pasmaidīja un pēc 
dažiem sirsnīgiem vārdiem ar 
humoru aicināja visus dalīties 

Latvijas lepnums – Aina Galēja-Dravniece

Aina Galēja-Dravniece ar savām stipendiātēm

nātes, pārsteidz viņas vienkāršība 
un pieticība. Aina Galēja Drav-
nie  ce vēl aizvien dzīvo mājā, ko 
abi ar vīru Frici nopirka 1959.  
gadā. Tajā nav mantu, kādas 
reklāmē televīzijā, viņa  iztiek ar 
reiz jau iegādāto. Didzis Kļaviņš  
Viskonsinas pavalsts Oklēras 
universitātē ar A. Galējas-Drav-
nieces financiālo atbalstu studēja 
ārpolītiku un vēlāk sāka strādāt 
Latvijas Ārlietu ministrijā. Viņš 
teica: ,,Neesmu saticis cilvēku, 
kas būtu atdevis gandrīz visus 
savus personīgos līdzekļus inte-
lektuālas sabiedrības veidoša nai.” 

Ainai Galējai–Dravniecei ta -
gad ir  84 gadi, par mecenāti vi   -
ņa kļuva nejauši.  Viens no Lat-
vijas 50 gadu okupācijas mū  ze  ja 
dibinātājiem, Oklēras uni ver-
sitātes vēstures profesors Paulis 
Lazda aizritējušā gadsimta 80. 
gadu beigās sagādāja ie  spēju 
Amerikas studentiem vienu sē -
mestri studēt Austrumeiropā. 
Latvijai atgūstot neatkarību, P. 
Lazdam radās vēlēšanās palīdzēt 
latviešu studentiem mācīties 
Amerikā. Viņš stāstīja  A. Ga  lē-

jai-Dravniecei, ka šī mērķa īste-
nošanai jāmeklē financētāji, un 
viņa nekavējoties piekritusi kļūt 
par finacētāju, ziedojot savus 
ietaupījumus. Ainas Galējas ve -
cā   ki bija ārsti un ļoti cerēja, ka 
bērni ies viņu pēdās. Brāli tomēr 
medicīna neinteresēja, taču Ainai 
vecāku sapni izdevās piepildīt. 
Viņa 1944. gada jūlijā devās 
bēg   ļu gaitās, nokļuva Vācijā, 
sāka medicīnas studijas, iepa-
zinās ar fiziķi Frici Dravnieku. 
Abi apprecējās un 1951. gadā  
pār   cēlās uz ASV.  Par Ainas Ga -
lē  jas-Dravnieces speciālitāti kļu-
va pataloģija. Agrāk abi dzīves-
biedri labprāt ceļojuši. Fricis 
Dravnieks aizgāja mūžībā 2001. 
gadā. Aina Galēja-Dravniece vēl 
aizvien ir aktīva vietējā latviešu 
sabiedrībā, apmeklē koncertus 
un teātŗa izrādes. Viņa palīdz 
stu      dentiem, kuŗi vēlas izglītoties, 
ar daudziem sazinās arī pēc stu-
diju beigšanas. Viņas dāsnums 
un nesavtība Latvijas un latviešu 
labā pāsteidz un ir apbrīnas 
vērts.  

Pēteris Lazovskis

mazāk svarīgs šķiet Ainas emō-
cionālais atbalsts un draudzība   
jau 50.  gadu sākuma, pēc kaŗa 
no Vācijas pārceļoties uz dzīvi 
šeit.

Ainas Galējas godināšanā Mi -
neapoles latviešu ev. lut. baznīcā 
27. decembrī  bija paredzēts ska-
tī   ties oficiālo balvu pasniegšanas 
ceremonijas tiešraidi no Latvijas, 
kuŗā Aina piedalījās tikai neklā-

cienastā. Torte ar ābelītes sim-
boliku izrādījās tik garda, ka 
mazās kļūmītes pavisam aizmir-
sās, un sarīkojuma beigās līdzīgi 
secinājumam laikrakstā ,,Diena” 
varēja atzīt, ka Aina ir ,,cilvēks, 
ar kuŗa darbiem var lepoties visa 
Latvija!” 

Ikvienu latviešu studentu, kas 
ierodas ciemos pie savas me  ce-

Aina Galēja-Dravniece, Pēteris lazovskis (pa labi) un Jānis 
Lazovskis

Ziemsvētku laikā Rīgas 
Latviešu biedrībā notika labda-
rības koncerts, kas bija veltīts 
Strazdumuižas internātskolas 
neredzīgiem un vājredzīgiem 
au    dzēkņiem, lai par ziedojumos 
savāktiem līdzekļiem iegādātos 
mācību grāmatas Braila rakstā. 
Koncertu, kuŗā piedalījās arī 
Strazdumuižas internātskolas 
vokālais meiteņu ansamblis, 
sniedza diriģenta un mācībspē-
ka Normunda Dreģa vadītais J. 
Mediņa mūzikas skolas kamer-
orķestris Armonico. Skanēja V. 
A. Mocarta, A. Vivaldi, E. Grīga, 
F. Šūberta, S. Franka, B. Britena, 
A. Pjacollas, arī mūsdienu kom-
ponistu darbi - graciozā Dzin-
tras Kurmes-Gedroicas ārija no 
cikla „Lai dzīvo baroks!” un 
Kanadas latviešu komponista 
Imanta Ramiņa apdares, kas 
guva nedalītu piekrišanu gan 
par mūsu tautas  dziesmu dvē-
seles atminējumu, gan par diri-
ģenta N. Dreģa smalko pieskā-
rienu komponista skaņuraks-
tam („Tek saulīte tecēdama”, 
„Aunu, aunu balti kājas”). 

Daži mūzikas skolas topoši 
mūziķi jau tagad apbrīnojami 
kā teicami solisti. Īstu māksli-

niecisku baudījumu sagādāja 
Jāņa Ansona klarnetes solo - A. 
Pjacollas „Oblivion”, ar ko jau-
nais mūziķis un mācībspēks 
apliecināja ne vien neparastu 
talantu, bet arī spēju atminēt un 
klausītājiem uzburt komponista 
skaņdarba izsmalcināti roman-
tisko, suģestīvo atmosfairu. Sa -
viļņoja Kristīnes Gailītes dzie  -
dātā F. Šuberta „Ave Maria”. 
Apliecinājums cilvēku savstar-
pējai sapratnei, žēlsirdībai un 
mīlestībai bija nobeigumā at -
skaņotais S. Franka „Panis 
Angelicus” - K. Gailītes sudra-
bainā, kā no debesu augstu-
miem plūstošā balss kopā ar 
internātskolas vokālā ansambļa 
mazo dziedoņu dzidrajām bal-
sīm. Meitēni mūzicēja aizkusti-
nošā nopietnībā, droši vien 
apzinoties svarīgo viņām uzti-
cēto misiju un reto iespēju – 
dziedāt kopā ar izcilo māksli-
nieci K. Gailīti, kuŗas sniegums 
arī garīgās mūzikas laukā saista 
ne vien ar profesionālu perfek-
ciju, bet arī ar apgaroto vēstīju-
mu par ticību brīnumam, par 
Augstākā spēka klātieni cilvēku 
gaitās. 

Visa labdarības koncerta 

programma klausītājiem bija 
šāds gaišs vēstījums. Kamer-
orķestŗa Armonico un diriģenta 
N. Dreģa līdzšinējie panākumi 

ārzemju un pašmāju festivālos 
droši vien gūtu tikai šauri pro-
fesionālu atbalsi ja nebūtu siltā 
cilvēcības apliecinājuma un 

gluži praktiskās palīdzības, ko 
orķestŗa jaunie mūziķi sniedz 
labdarības koncertos.

Irēna Lagzdiņa  

Labo darbu gaismā

Orķestris un diriģents Normunds Deģis koncertā
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M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

Latvijas 
Nacio nā-
lais Māks-
las mūzejs 
izstāžu zālē 
„Arsenāls” 
2009. gada 
nogalē ie -
priec i nā ja 

skatītājus ar vērienīgu izstādi 
„Mākslinieks. Portrets. Pašport-
rets”, ko sagatavojusi zinīgā kurā-
tore Dace Lamberga. Izdots arī 
katalogs ar bagātīgu darbu repro-
dukciju klāstu.

Izstāde ir vērienīga un aptveŗ 
ļoti plašu laika posmu Latvijas 
mākslā – no 19. gadsimta sāku-
ma līdz pat mūsdienām. Tādēļ ir 
iespējams izsekot šī žanra attīstī-
bai turpat divu simtgažu laikā – 
no objektīvās līdzības atveidoju-
ma līdz emocionālai subjektīvi-
tātei, dekorātīvismam un teātrā-
litātei, no naīvi reālistiska tvēru-
ma līdz tēla daudznozīmīgam 
tulkojumam, no vienkārša līdz 
filozofiski dziļam cilvēka perso-
nības traktējumam. 

No plašā portretu pūra, kas 
gla   bājas Latvijas Nacionālā Māks-
    las mūzeja krātuvēs, Dace Lam-
berga izvēlējusies rādīt tikai paš-
portretus un kollēģu darinātās 
ģīmetnes. Iznākums ir pārstei-
dzo ši pievilcīgs. Mēs ieraugām 
ne tikai mākslinieka attieksmi 

pret sevi, pret saviem tuvākajiem 
līdzcilvēkiem, bet arī patiesības 
pakāpi, attēlojot sevi, nereti arī 
mākslinieka attieksmi pret 
sabiedrību (piemēram, Mai jas 
Tabakas demonstrātīvo žonglē-
šanu uz virves vai Jāņa Mitrēvi ca 
izaicinājumu attēlot sevi par sie-
vieti). 

Izstādi ievada pazīstamā ani-
mālista un literāta Johana Hein-
richa Baumaņa 19. gs. 20. gados 
gleznotais „Pašportrets”, Karla 
Gotharda Grasa pastelis, Karla 
Ferdinanda Deiča litografijā da -
ri  nātais Baltijas novadpētnieka 
un zīmētāja Johana Kristofa Bro-
ces un citi vācbaltu mākslinieku 
portreti. 

Tuvojoties 20. gadsimtam, ar  -
vien lielāku lomu šejienes kultū-
rā ieņēma latviešu mākslinieki. 
No nākamo paaudžu mākslinie-
kiem sevišķi daudz sevi un kollē-
gas gleznojis Janis Rozentāls, Jā -
nis Roberts Tilbergs, Ludolfs 
Liberts, Biruta Baumane, Rita 
Val    nere, Felicita Pauļuka un citi 
meistari.

Īpaši pievilcīgas ir tās izstādes 
sadaļas, kuŗās sapkopoti viena 
mākslinieka vairāki pašportreti. 
Šādus pašportretu grupējumus 
vienkopus nākas redzēt visai reti. 
Piemēram, Jēkabs Kazaks sevi 
gleznojis septiņos dažādos tēlos 
un dažādās manierēs. Tiem pie-

Aizvadītā gada izskaņā galerijā 
„Jēkabs” bija skatāma jaunās 
gleznotājas Lienas Baklānes dar-
bu izstāde „Pasaku dārzs”. Viņa, 
tāpat kā Ieva Baklāne, ir māksli-
nieku Juŗa Baklāna un Vijas 
Mald    upes meita.

Izstādes nosaukums ir ļoti 
atbilstīgs gleznu vēstījumam. 
Skatam paveŗas tuvplānā tvertas 
ķiršu un ābeļu lapotnes, pilnas 
ar ziediem vai augļiem, un 
magoņu lauki. Šajos krāšņajos 
dārzos tiek laists pūķis vai mazi 
bērni iepazīst pasauli. Citkārt 
spožu krāsu apmirdzētajā un 
greznu ziedu bagātajā laukā dzī-
vojas daiļas jaunkundzes, kuŗas 
līdzinās dievietei Florai, bet var-
būt viņas ir teiksmu laumas. Tā 
ir bēdu neaizēnota zeme, kuŗā 
valda harmonija, mūžam spīd 
saule un visiem ir labi. Katrs 

vienots Edgara Iltnera 1982. gadā 
tvertais Jēkaba Kazaka interpre-
tējums. Arī Konrāds Ubāns laika 
rituma sevi gleznojis vairākkārt. 
Šo ekspozicijas daļu papildina 
Imanta Vecozola un Ģertrūdes 
Zeiles darinātie viņu skolotāja 
portreti. Virtuozi atraktīvi sevi 
iemūžinājis Jānis Pauļuks, kam 
pretstatīts Baņutas Ancānes ļoti 
jūtīgais J. Pauļuka portrets lito-
grafijā.

Blakus glezniecībai un grafikai 
liela vieta izstādē ierādīta tēlnie-
cībai. Te sastopamies gan ar Kon-
stantīna Rončevska darināto Vil-
helmam Purvītim veltīto cilni un 
humora piesūcināto pašportretu, 
gan Arvīda Voitkāna (Indulis 
Zariņš), Artas Dumpes (Džemma 

zieds, lapiņa vai kāts rūpīgi 
izstrādāts.

„Stāstot pašsacerētas pasakas 
savām meitām, atklāju, ka tas var 
būt interesanti arī man pašai. 
Ne    zinot, kāds būs pasaukas no  -
beigums un kā veidosies notiku-
mi. Šis radītājs process ir iden-
tisks manai glezniecībai, jo, sākot 
darbu, man nav kristālskaidras 
pārliecības, kāds būs vizuālais 
rezultāts. „Būvēju” pamatus, do -
māju un tad atkal visu mainu, 
meklēju un cenšos ieklausīties 
savās sajūtās. Spēlējos ar krāsu, 
tēliem un dažkārt jūtos kā vēro-
tāja no malas. Tā rodas manas 
„krāsainās pasakas”.” Tā izteiku-
sies pati Liena Baklāne.

Tomēr mākslinieces krāsu 
pasakas uz audekla nav tikai 
iedomu auglis. Vietām pavīd ļoti 
konkrētas detaļas, kas vēstī, ka 

realitāte ir sajaukta ar fantāziju. 
„Man ir svarīgi katram darbam 

piešķirt intimitātes momentu, 
pa   pildinot to ar kādu detaļu, ku -
ŗa nes sev līdzi stāstu, personisku 
asociāciju. Manuprāt, tieši šie 
mazie sīkumi padara gleznu dzī-
vu un elpojošu. Piešķirot tai dvē-
seli,” raksta gleznotāja.

Tā ir izteikti sievišķīga māksla, 
kas paveŗas mūsu priekšā, formā 
izteikti reālistiska ar illūziju apga-
rojumu. Liekas, ka mūslaiku tra-
ģēdiju plosītajā pasaulē šāda 
māksla kļūst arvien populārāka 
– daļai skatītāju vismaz gleznie-
cībā gribas aiziet no ikdienas 
problēmām, drāmām, nepatīka-
mām un negatīvām sajūtām un 
pārdzīvojumiem. Kā dzird, Parī-
zē „Galerie 91” Lienas Bak lānes 
māksla guvusi lielus panāku-
mus.

Pasaku dārzā

Liena Baklāne. Māsas.

Māris Brancis

Mākslinieks glezno sevi

Jēkaba Kazāka pašportreti

Skulme, Ansis Ar  tums) un Leas 
Davidovas – Me  denes (Biruta 
Baumane, Kārlis Zemdega, Feli-
cita Pauļuka) ta  lan   tīgajiem dar-
biem, kuŗos tēlnieciskās formas 
saskaņotas kā ar darbu architek-
tonisko uzbūvi, tā ar personības 
padziļinātu tvērumu. Plaši pār-
stāvēta arī medaļu māksla.

Ar daudziem autoriem un viņu 
opusiem sastopamies visai reti 
vai tikpat kā nemaz. Te atzīmē-
jams pēckaŗa gados satumsinātos 
toņos un askētiskā krāsu gammā 
gleznotais Jēkaba Bīnes pašport-

rets, Georga Hamana ofortā da -
rinātā architekta un mākslas vēs-
turnieka, Latvijas Nacionālā 
Mākslas mūzeja autora Vilhelma 
Neimaņa ģīmetne, 30.gados ta -
pu   šais Arnolda Mazīša vai ap 
1940. gadu īstenotais Fridricha 
Milta, arī Kārļa Siliņa, Arnolda 
Spalviņa, Anšlava Eglīša un citu 
pašportreti.

Pašu jaunāko portretu gleznie-
cības periodu pārstāv Juŗa 
Petraškēviča „For Man” un 2009. 
gadā gleznotā Jura Utāna sevis 
interpretācija.

Guntis Strupulis. Mākslinieka darbnīca. 1973 

Juris Utans...griezts...2009 Ludolfs Liberts. Kārļa Zāles portrets.1934
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Vecgada pēdējā dienā Latvijas 
ziņu avotos – LETA, Delfi, 
Apollo, ,,Diena”, ,,Neatkarīgā 
Rīta Avīzē” – redzēju ziņojumus, 
ka mūziķis Gatis Alfrēds Gauje-
nieks,  latvietis no Bronksas, 
atzīts par Jūrmalas 2009. gada 
cilvēku.  

Gatis Gaujenieks dzimis 1958. 
gada 18. augustā mums kaimiņos 
Bronksā, Ņujorkā skautu un 
gaidu iemīļoto ilggadējo vadītāju 
Alfrēda Gaujenieka un Zigrīdas 
Gaujenieces ģimenē. Zigrīda va -
dī  ja tautasdeju kopu ,,Trej deks-
nis”, kuŗā  ilgus gadus dejoja 
dau  dzi Ņujorkas jaunieši, arī 
Gatis un šo rindiņu rakstītājs.  

Gatis bija mazākais mazskauts, 
ko 1961.-62. gadā  pieņēmu Rīgas 
90. skautu vienības mazskautu 
pulkā. Zigrīda man uzticēja savu 
dēlu un piekodinaja viņu 
nelutināt, lai ,,nesabojātu”.

Gata dzīve aizritēja divās pa -
saulēs – no rīta amerikāņu skolā, 
bet sestdienās un pēcpusdienās 
viņš mācījās  latviešu skolā, drau-
dzes namā skolā, dejoja tautas-
dejas, dziedāja korī, piedalījās 
lugu mēģinājumos, uzvedumos. 
Viņš sāka spēlēt klavieres un 
ģitaru. Kopā ar draugiem Gatis 
nodibināja ,,Zigfrīda Meierovica 
ansambli” (tiesa, ar Meierovicu 

tam nebija nekāda sakara). 
Grupa ,,Akacis” tapa 1977. gadā, 
mūzicēja latviešu jauniešu kon-
gresos, Dziesmu svētkos un 
dažādos citos sarīkojumos. 

Gati uzņēma vienā no labāka-
jām ASV vidusskolām –  Bronx 
High School of Science, kas ir 
skola tikai izcilniekiem. Viņš 
beidza Ņujorkas universitātes  
Institute of Audio Research, 
iegūstot  skaņu inženieŗa gradu. 

Uz Latviju Gatis pirmo reizi 
aizbrauca 1986. gadā kopā ar 
draudzeni Indru Sāmīti, abi 
būdami tūristi.  Vēlāk abi appre-
cējās. Gatim jau toreiz laimējās 
iepazīties ar daudziem mūziķiem 
– Ievu Akurāteri, Ingu Bauš-
ķenieku, Juri Kulakovu un cit-
iem. Dažu gadus vēlāk notika 
,,Akača” pirmais kopīgais kon-
certs ar  grupu ,,Pērkons”, ,,Lī  viem”, 
,,Elpu”, ,,Dzeltenajiem past  -
niekiem”, ,,Zodiaku”.

Aizritējušā gadsimta 90. gadu 
sākumā Gatis izšķīrās ar Indru, 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā un kopā 
ar Juri Riekstiņu un Ediju 
Gņedovski nodibināja skaņu 
studiju GEM. Tajā tapuši daudzu 
ievērojamu Latvijas mākslinieku 
skaņu ieraksti  –  trīs tenoru, 
Iman   ta Kalniņa, Uģa Prauliņa, 
Ievas Akurateres, grupu ,,Menu-

ets” ,,Pērkons”, ,,Līvi”, ,,Hobos”, 
,,Autobuss debesīs”,  ,,Labvēlīgais 
tips” un citu. 1994. gadā viņš 
iepazinās ar radio SWH diktori 
Māru Kalniņu. Abi drīz vien sa -
prata, ka vēlas palikt kopā un par 
dzīvesvietu izvēlējās Asarus Jūr-
malā. Gatis 1997. gadā sāka dzie-
dāt tautas mūzikas grupā ,,Iļģi”, 
drīz vien arī Māra. Taču abu 
laime nebija ilga. 1999. gada 25. 
augusta naktī uz Jūrmalas šosejas 
Māra gāja bojā nelaimes gadī-
jumā. Gatim nebija viegli pārdzī-
vot šo traģēdiju. Varbūt palīdzēja 
mūzika. Pēc vairākiem gadiem 
viņš iepazinās ar folkloristi Vine-
tu Romāni, tagad abi ir precēju-
šies un audzina dēlu. Viņi salau-
lājās pērn 4. ok    tōbrī Jūrmalā, 
Du    bultu baz nīcā. 

Gati uzskata par vienu no la  -
bākajiem Latvijas skaņu režiso-
riem, turklāt viņš ir ne tikai tech-
nisks darbinieks, viņu aicina arī 
mūzicēt un dziedāt. Kopā ar 
Rīgas Doma zēnu korim un cit-
iem mūziķiem, viņš piedalījās 
trīs tenoru albuma ,,Trīs jaunas 
mā  sas” ieskaņošanā.

Gatis 2001. gada vadīja Rīgas 
800. gadu jubilejas uguņošanas 
izrādi krastmalā un sadarbojās 
ar Austrālijas pirotechnikas bri-
gādi, Vācijas un Latvijas skaņu 

ierakstu studiju, Radio sakaru 
darbiniekiem un Rīgas muni-
cipālo policiju visos mēģināju-
mos, kā arī galvenajā izrādē. 

Gatis Gaujenieks ir viens no 
pastāvīgiem ,,Iļģu” mūziķiem, 
spēlē basģitāru, ģīgu, mandolīnu, 
domru un baubeni. Grupa at -
skaņo modernu mūziku ar tau-
tasdziesmas kodolu. Gatis ir 
spēlējis roku, džezu, blūzu, taču 
vistuvākā viņam ir latviešu tautas 
mūzika. 

Gluži nejauši Gatis  Jūrmalas 
avīzē ieraudzījis, ka  izsludināts 
konkurss par Jūrmalas himnu. 
Konkurence bijusi spēcīga – 
him   nas iesniedza 31 pretendents.  
Jūrmalai nekad nav bijusi sava 

himna, tagad ir, un tās autors ir 
bijušais Amerikas latvietis.  

Jūrmalas Gada cilvēka balvu 
Gatim Alfrēdam Gaujeniekam 
pasniedza 29. decembrī Jūrmalas 
domes sarīkojumā ,,Gada cilvēks 
2009”.  G. A. Gaujenieks ir jau 
as    totais jūrmalnieks, kas izpelnī-
jies Jūrmalas Gada cilvēka titulu. 

Jūrmalas dome  2009. gada 10. 
septembrī pieņēma izmaiņas 
noteikumos par pilsētas simboli-
ku, tajā iekļaujot Jūrmalas himnu 
ar G. A. Gaujenieka vārdiem un 
mūziku. Himna tagad ieguvusi 
oficiālu statusu un tiek mācīta 
visās Jūrmalas skolās un atska-
ņota svinīgos sarīkojumos.

Jānis Bībelnieks

Gatis Alfrēds Gaujenieks –  
Jūrmalas 2009. gada cilvēks

Gatis Alfrēds Gaujenieks

Reiz, labajos miera  gados, 
dzīvoja trīs brāļi. Māte viņiem 
šuva vienāda  auduma kreklus, 
tēvs ievadīja sētas un lauku dar-
bos. Ģimenei galvenos ienākumus 
sagādāja zirgs, kas apara tuvāku 
un tālāku kaimiņu sakņu dārzus, 
saveda malku ziemai un atgādāja 
smaržīgu meiju vezumu vasaras 
svētkiem. Viņi dzīvoja no rokas 
mutē, jo cēla māju pilsētas 
nomalē. Dēli bija jāskolo, bankas 
aizdevuma procenti  jāmaksā 
precīzi. Vecāko brāli krievi 
paņēma savā armijā, jaunākajiem 
nācās uzvilkt leģionāra šineļus. 
Mājās pārnāca visi: pirmais bez 
kājas, jaunākais –  ar Sibirijas 
izsūtījumā sagandētiem nerviem. 
Vidējam palaimējās, jo  viņš 
apprecējās ar kurzemnieci, aiz-
brauca uz svešu pusi. Vecākajam 
dēlam Siguldā piedāvāja pēckaŗa 
laikiem atbildīgu posteni – parti-
jas sekretāra amatu. Uzdevumi 
„no augšas” ripoja kā āboli no 
apgāzta maisa. Partijas rīkojumus 
bija vieglāk izziņot nekā izpildīt: 
pie noņemamā kapu zvana 
vecākais brālis ilgi stāvēja viens... 
Tornī  kādam bija jākāpj. Jau-
nākais brālis, pa pilsētu mētā-
damies, reiz dievkalpojuma laikā 
ieklīda baznīcā un, tukšu kanceli 
ieraudzījis, tajā uzkāpa. ,,Es 
pasludinu brīvu Latviju!” viņš 
sauca pārsteigtajiem baznī-
cēniem. Brālis nevarēja pieļaut, 
ka jaunākais jaucas polītikā, viņš 
bija jāievieto psīchiatriskajā 
slimnīcā, tautā vienkārši sauktā 
par  trako māju... Ar gadiem 
partijas sekretāru  arvien mocīja  
ne tikai fiziskās kaites, bet krem-
ta sirdsapziņa – viņš savai dzīvei 
vairs neredzēja jēgas.

Māja, ko reiz cēla triju brāļu 
vecāki, ģeografiski tagad atrodas 
gandrīz pašā pilsētas centrā, ne -
viens uz tās ielas vairs netur pat 
govi, kur nu vēl zirgu. Puišu 

vecāki līdz mūža galam nodzīvoja 
virtuvē, jo pirms kaŗa viņi bija 
iespējuši izbūvēt tikai to un vēl 
vienu istabiņu. 

Par daudziem siguldiešiem 
vairs saglabājušies nostāsti un 
pat leģendas, varam vien iedo-
mā   ties  un iztēloties, kāda dzīve 
bija toreiz, pirms gadiem. Ļoti 
ceru, ka šī grāmata rosinās cil-
vēkus vairāk iedziļināties savas 
dzimtas vēsturē, jo attaisnojumi, 
kālab nav laika ieklausīties vecā-
ku un vecvecāku stāstos, bieži 
vien ir pat pamatoti...            

Siguldas skaistumam varas 
maiņas un okupāciju gadi neko 
daudz neiespēja  padarīt. Kā 
se nāk pavasaŗos saplauka ievas 
un ceriņi, ik mazdārziņu grezno-
ja ābeļu ziedi un tulpju paklāji. 
Arī pieminēto brāļu vecāku mājai  
blakām sacelti daudz staltāki 
nami, taču veco ēku  dažs sigul-
dietis  vēl turpina dēvēt kādreizējo 
saimnieku vārdā... 

Šīs ģimenes vēstures skaudros 
pagriezienus katrs no  dzīvajiem 
lieciniekiem aprakstīja nedaudz 
citādāk. Par laimi neviens neņē-
mās nosodīt nedz vecāko, nedz 
jaunāko brāli, jo nevienam mūsu 
zemes skaudros vēstures pagrie-
zienos nav bijusi  iespēja tikai 
pašiem izvēlēties savu likteni, 
veidot dzīvi drošu un pastāvīgu.  
Aktuāls bija viens un galvenais 
jautājums – kā izdzīvot?   

Šī  būs grāmata par likteņiem, 
kuŗi  netraucēti un neatkarīgi  
tecējuši blakām  un par likteņiem, 
kuŗi savijušies. Par cilvēkiem, 
kuŗu dzīvesvietai Siguldas īpat-
nējā skaistuma dēļ allaž ir bijis 
tāds kā ievērības zīmogs. Grā-
matā galvenais būs  cilvēki, kuŗi 
paaudzēm mituši Gaujas krastos  
vai gluži vienkārši šeit ienākuši 
dažādu citu iemeslu dēļ. Sigul-
dietis – ar to jāsaprot gan ie -
dzimtais, gan Siguldā skolotais, 

strādājušais vai vecvecāku īpašu-
mu atguvušais.

Siguldieši allaž bijuši arī  skais-
tās mazpilsētas apkārtnes ļaudis. 
Tagad Siguldas novadā oficiāli 
ietverts kādreizējais Si  guldas pa -
gasts, Turaida, Mores un Allažu 
pagasts. Arī daudzi citi  Siguldas 
kaimiņi: Krimulda, Līgatne, Nī -
taure, Vangaži, Inču kalns, Mālpils 
u.c. nereti pieskai tīti Siguldas pu -
ses ļaudīm. Tālab neizbēgami šis 
tas būs jāuzzina arī par viņiem.

Siguldu labi pazīst arī bijušajā 
PSRS teritorijā, kā arī  Eiropā, jo 
nosaukums „Vidzemes Šveice” 
šai vietai piestāv itin labi, to, ce -
rams, ar godu izjutīsim  arī 2012. 
gadā, kad Siguldai būs gods 
piedalīties kopprojektā ar Eiropas 
kultūras galvaspilsētu  Rīgu. 

,,Likteņstāstu” grāmatu lasītāji 
būs pamanījuši, ka apgāds 
ap zināti  izvairās tikai no vienas 
vēsturiski neizbēgamas patiesības 
– no tekstiem, kuŗos  ļaudis cen-
šas kārtot savstarpējus rēķinus 
vai pārlieku izcelt savus nopel-
nus vēstures priekšā. Tālab par 
interesantiem cilvēkiem uzzinām 
galvenokārt no viņu līdzbiedru 
stāstiem. Ir taču zelta teiciens – 
cilvēku vislabāk raksturo viņa 
stāstījums par otru cilvēku! 

Siguldas kopējā portretā sva-
rīga ir katra seja, bet, paraugoties 
it kā no distances, atmiņā allaž 
paliek un paliks cilvēki, kuŗi 
mirdz no iekšējas gaismas. Ceru, 
ka pie viņu atmiņu ugunskura 
sildīsies ne viens vien nākamās 
paaudzes cilvēks. 

Aicinu atsaukties latviešus visā 
pasaulē, kuŗiem ir kāds inte-
resants atmiņu stāsts. Lūdzu 
rakstīt:  anita_mellupe@inbox.lv 
vai: Pērnavas ielā 23-3, Rīga. LV 
LV 1012.

Grāmatas materiālu sakopotāja 
un izdevēja 

Anita Mellupe

Top grāmata par visu zemju siguldiešiem L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Vecā gada vakarā kādi 70 
tautieši pulcējās Floridas Sankt-
pētersburgas latviešu namā, lai 
sagaidītu jauno 2010. gadu. Va -
ka  ra nodarbības uzsāka sarīko-
juma vadītājs Richards Rollis ar 
kundzi Anitu, visiem vakara vie-
siem novadot tradicionālo  polo-
nēzi. Kā vienmēr, par deju mū -
ziku gādāja maestro Ilmārs 
Dzenis, spēlējot gan valšus, gan 
polkas un pat dažas rock melodi-
jas jaunākiem dejotājiem. Piepra-
sījums bija arī pēc vairākām tau-
tas dejām, kuŗās piedalījās 
gandrīz visi vakara viesi.

Uz katra skaisti izpušķotā 
galda, atradās maza bļodiņa ar 
brūniem, novārītiem Latvijas 
zirņiem. Lai nākošais gads būtu 
labāks un priecīgāks, bez asarām, 
tos, protams, vajadzēja apēst 
pirms pulkstens sita divpadsmit. 
Netrūka arī šampaniešu pudeles, 
kas ar šāvieniem līdzīgu troksni 
tika atkorķētas taisni pusnaktī. 
Neskatoties uz brīdinājumiem 
par iespējamo cūciņu gripas 
izplatīšanu, visi tautieši mēģināja 
nobučot pēc iespējas vairāk 
klātesošās dāmas kas, likās, ne -
maz nebija pārāk atturīgas. 

Uz balli bija ieradušies arī 
vairāki viesi no Latvijas, viņi 
teica, ka esot priecīgi pārsteigti, 
redzot tik rosīgu tautiešu saimi 
Sanktpētersburgas pilsētiņā. Va  -
ka   ra gaisotne gan bija mazliet 
nopietnāka, nosvērtāka nekā 
iepriekšējos gados. Protams, mū -
su tautiešus iespaido domas par 
grūtiem ekonomiskiem apstāk-
ļiem Latvijā, jo gandrīz visi 
Floridas latvieši sazinās ar tuv-
iem radiem un draugiem tēv-
zemē, daži no tiem gandrīz pat 
katru dienu ar datora palīdzību. 
Lai gan vietējie polītiķi sola 
gaišāku nākotni, arī Floridas 
ekonomija klibo un bezdarb-
nieku skaits ir sasniedzis vairāk 
par  12%. Tas varbūt daudz neie-
spaido lielāko tiesu no biedrības 
tautiešiem, kas gandrīz visi ir 
pensionāri, bet droši vien skarti 
ir viņu bērni vai pat mazbērni.

2010. jaunais gads Floridas 
latviešu biedrībā tika ar godu sa -
gaidīts, cerībā ka pagājušā gada 
grūtības tiks pārvarētas un Flo-
ridas saules gaišums nesīs vi  siem 
tautiešiem labākas nākotnes die-
nas.

Gunārs Liepiņš  

2010.gada sagaidīšana Floridā
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Sarīkojuma vadītājs  Richards Rollis (pa kr) un Ilmārs Dzenis 
noskaita pēdējās vecā gada sekundes
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Ar Jāni tiekamies Jūrmalas 
pilsētas mūzejā fotografa darbu 
izstādē, kas iekārtota pirmā stāva 
mazajā zālē par godu diviem no -
tikumiem. Mūsu slavenais MO -
DES un AKTU fotografs svin 
savu 70.  dzimšanas dienu un ju -
bilejas sakarā dāvina mums, viņa 
talanta cienītājiem, un, protams, 
arī sev grāmatu-fo to albumu. To 
klajā laidusi izdev niecība „Ne -
putns”. Labāku dāva nu jubilejā 
grūti pat iedomāties. Dienā, kad 
atklāj izstādi, nopēr ku apjomī   -
go, smago sējumu. Un tūlīt 
meklēju vienu bildi. Es kādreiz, 
vēl būdama Mākslas akadēmijas 
studente, piedalījos īpašā foto 
sesijā. Ir! Grāmatas pirmajā 
nodaļā – Mākslas foto starptau-
tiskajos salonos un iz  stādēs 
(izlase)1958.-1978., atro du mek-
lēto. Fotografija ar nosaukumu 
„Mākslinieka darbnīcā”, Rīga, 
1971. g. un norādīts, kur darbs 
eksponēts, – Ungārijā, Lietuvā, 
Itālijā, Rīgā, Amerikā.

Apskatot tavu izstāžu ģeo - 
g rafiju, jākonstatē, ka tieši ar 
Ameriku izveidojušās īpašas 
saites. Fotografijas izstādītas 
gan kopējās, gan personālajās 
izstādēs, tu vairākas reizes ceļoji 
pāri okeānam, esi ieguvis tur 
labus draugus. Vai tiešām mēs 
bijām interesanti tur, aiz okea-
na?

Ļoti liela interese bija. Toreiz 
pat īstenojās kāds vēsturisks pro-
jekts. Tika izdots foto albums 
„Fotografija Austrumeiropā”. Un 
nodaļas „Fotografijas sākums 
Austrumeiropā” sadaļu par Lat-
viju sastādīju es. Man to uzdeva 
veikt profesors Henišs. Man bija 
iespēja pētīt pirmskaŗa materiā-
lus Misiņa bibliotēkā. Es daudz 
sazinājos arī ar latviešu emi-
grantiem Amerikā. Šipenvillā, 
Klarionā dzīvoja fotografs, kol-
lekcionārs, izdevējs Roberts 
Jaskovskis. Viņš bija daudzpusīgs 
cilvēks – izdeva grāmatas, kol-
lekcionēja fotografijas. Un tieši 
viņš rīkoja izstādi Klarionā, vēlāk 
vēl divas izstādes. Sākumā 
piedalījos viens pats. Pēc tam jau 
sūtījām veselas grupas darbus. 
Tā kollekcija palika Amerikā. 
Mums atsūtīja bukletiņus.  Jas-
kovskis kopā ar sievu, kas arī 
strādāja Klarionas universitātē, 
aktīvi darbojās kultūras laukā, 
bet savas fotografijas lika tikai 
mājas albumā. 

Grāmatā vairākās vietās lasu, 
ka izstādē bez tevis un jau 
minētā Roberta Jaskovska dar-
bus izstāda Helēna Hofmane.

Roberts pazina visus, kas 
nodarbojās ar foto. Un viņš man 
iedeva Helēnas adresi. Mēs sā -
kām sarakstīties. Viņa fotografē 
to, kas pašai patīk – brīvās temas. 
Rēgulāri piedalās izstādēs. 

Apveltīta ar lielām māksli nie cis-
kām dotībām. Viņai nepatīk pa  -
rastā fotografija. Helēna strādā 
gu  mijdrukas technikā un cenšas 
eksperimentēt. Gumijdruka ir 
pie       mirsta foto technoloģija, ar 
kuŗu strādāja foto sākuma pos-
mā. Kad pēc Helēnas ielū guma 
ciemojos Amerikā, man šis aiz-
mirstais process tika demon-
strēts. 

Grāmatā ir interesanta noda-
ļa „Jāņa Kreicberga biografis-
kie dati” – dati ir gan lasāmi, 
gan fotografijās skatāmi. Un 
tur ir foto „Baudot skatu no 
Dvīņu torņiem”1979. g. Kāda ir 
sajūta, stāvot uz debesskrāpja 
jumta?

No zemes skatoties, likās bries-
mīgi augsti. Bet es ātri piera du. 
Tie nebija nospiedoši. Citi gan 
saka – tie nospiežot. Manai sievai 
Ženijai likās, ka tie tūlīt uzgāzīsies 
virsū. Bet man tādu sajūtu nebija. 
Es laikam pārāk daudz esmu 
lidojis, būdams fotografs daudz 
kāpelējis. Man Ņujorka ļoti pati-
ka. Patika tās perspektīva uz 
augšu.

Tu ne tikai iepazinies ar 
Ameriku kā tūrists, bet arī 
fotografēji zemi un cilvēkus ar 
savu profesionāļa aci. Arī mo -
deļus. Vai ir kāda atšķirība – 
modelis Latvijā un modelis 
Amerikā? Foto sesija šeit un 
tur...

Atšķirība ir liela. Toreiz strādāju 
žurnālā „Rīgas Modes”. Amerikā, 
atšķirībā no Latvijas tajos gados, 
modeles bija profesionāles – 
sagatavotas, jau gatavas darbam. 
Un tas ir pavisam kas cits, nekā 
strādāt ar nesagatavotu. Jo, raugi, 
profesionālim visas kustības ir 
profesionālas. Un tad sanāk pa -
visam citas bildes.

Mēs visi, no šodienas skata 
punkta raugoties, bijām ama-
tie ŗi. Gan fotografi, gan modeļi. 
Bet visi tik ļoti mīlēja fotogra-
fiju un tik ļoti vēlējās radīt, ka 
mums izdevās sevi pieteikt 
Latvijā un pasaulē. Vai foto-
grafijā ”Lelde izdegušā mežā 
Losandželosas apkārtnē” 1979. 
g., pozē profesionāla modele?

Nē. Tā bija Helēnas Hofmanes 
draudzene. Nolēmām aizbraukt 
pabildēt uz izdegušo kanjonu. Tā 
bija tāda vienreizēja fotosesija. Es 
jutos tik brīvs. Man nav nekādu 
aizspriedumu. Vajag fotografēties 
kailam! Lūdzu!

(Jānis patiešām ir formā. Slaids, 
elegants, šķelmīgs, smaids zem 
elegantas platmales. Vienkārši 
neatvairāms!)

Vai Amerika kā zeme ir foto-
geniska?

Amerika ir fotogeniska. Man 
ļoti patīk architektūra. Aizrāvos 
ar augstceltnēm. Ļoti daudz bil-
dēju modernās skulptūras. 

Un cilvēki? Vai viņi atšķiras? 

Kāpēc? Toreiz tas bija logs uz 
pa sauli, jo mums trūka vizuā  -  
lās informācijas. Bija cenzūra un 
sliktas kvalitātes attēli avīzēs un 
žurnālos. Un te, lūk, reālitāte, 
ieraudzīta pašu cilvēka acīm. 
Pārsteidzoši! Izstādes laikā tika 
izdots arī buklets. Pāris lapiņas, 
saliktas kā ermoņika. Atkal pār-
steigums un kaut kas neierasts! 
Bukletā autora teksts. 

AMERIKA – ekspresīva, nemie-
rīga, kontrastaina, kompjuterizē-
ta, saules pielijusi, orkanu plosīta, 
neparasta ar saviem tikumiem un 
likumiem, bagāta un nabaga. 
Labais un ļaunais te sajaukts 
kopā „trakā kokteilī”. Un visi te 
dzied – Amerika is beautiful, 
Amerika is Great, Amerika is 
crazy...  Un, cik katrai tautai dai-
ļuma un talanta, tik to ir šeit. 
Dažādu nāciju cilvēki te liesmo 
nepārtrauktā kustību ritmā, 
mūžīgās mūzikas skaņās, bet pēc 
miera skrien savos ratos uz oke-
ānu, mežiem, kalniem, tuksnesi...

Amerikā 1979. gadā tu iepa-
zinies ar fotografu Ulvi Albertu. 
Ar ko viņš tolaik nodarbojās?

Viņš bija fotografs, kas strādāja 
pie filmām Holivudā. Es arī kād-
reiz strādāju Rīgas Kinostudijā 
par filmu fotografu. 1983. gadā 
viņš pirmo reizi atbrauca uz 
Rīgu, un es viņam Rīgā noorga-
nizēju lielu izstādi. Mums gāja 
ļoti labi. Par pārsteigumu mūsu 

viesim, ekspozīciju katru dienu 
apmeklēja vairāk nekā pieci simti 
cilvēku. Mūs interesēja, kas gan 
ir šis nepazīstamais meistars ar 
latvisko vārdu. Pārsteigums! Tas 
ir latvietis, pasaulē labi zināms 
un atzīts mākslinieks. Noor-
ganizēju arī fotosesijas – plenē-
rus brīvā dabā. Modeles bija 
mūsu meitenes no Rīgas Modeļu 
nama. Braucām pa Latviju un 
bildējām. Bijām Siguldā. Veido-
jām interesantas kompozīcijas, 
piemēram, rudens etīdes. Tās arī 
ir publicētas Ulvja vērienīgajā 
grāmatā. (Par Ulvja Alberta grā-
matu un izstādi š. g. aprīlī Laiks 
rakstīja nr. 19. Red.)

***
Un vēl vienu aizokeana slave-

nību iepazīstam, pateicoties Jāņa 
uzņēmībai. 1992. gadā iznāk foto 
albums – Bob Saltzman. Nudes 
and other Beauties. Mums tiek 
dota iespēja ieraudzīt izcilā meis-
tara Boba Zalcmana zelta fondu. 
Albumā ir divas daļas: pirmajā - 
Zalcmana akti, otrajā tas, ko 
fotografs ieraudzījis un fiksējis 
Latvijā, Lietuvā un Krievijā 1990. 
gadā: tik pierastās rindas pēc 
pārtikas, dzērāji, pustukšas tir-
gus letes utt.  Bet ir arī skaistais. 
Viņš novērtējis mūsu meitenes!

Un pēc tam Amerikā viņš rak-
stīja cildinošus rakstus par Lat-
viju, par to, ka tādu valsti viņš vēl 
neesot redzējis...

Jāņa galvenā tema ir  SIEVIE-
TE. Sievietes viņu uzlādē, bagāti-
na, sievišķais lādiņš dod enerģiju. 
Viņa meitenes plūc puķes, brauc 
laivā, sapņo, priecājas un skumst, 
dejo pie jūras... Grāmatā ir foto-
grafijas, kas tapušas laikā no 
1958. līdz 2009. gadam. Ir veikta 
nopietna darba analīze, izveidota 
plaša bibliogrāfija. 

Šī grāmata – fotoalbums, ir 
stāsts par SIEVIETI – lielisks 
stāsts par skaistu, juteklisku, 
noslēpumainu būtni. Visos dar-
bos fotografa labvēlīgā skata 
aplaimotu. Fotografs ciena un 
mīl savas modeles.

Septiņdesmitā dzimšanas 
die    na ir jau nopietna lieta. Šajā 
vecumā cilvēks parasti sāk 
domāt par mūžīgām vērtībām, 
izvērtē padarīto. Vai arī tu no -
dodies pārdomām par mūžī-
gām vērtībām?

Es ticu, ka mēs te, uz zemes, 
esam atsūtīti uz īsu brīdi. Un 
tāpēc ir jādzīvo īsti. Tikai bieži 
vien tu nezini, kāda ir tava misi-
ja. Amerikā, Losandželosā es biju 
interesantā lekcijā, kur gudri 
profesori runāja par nemirstību. 
Vari ticēt, vari neticēt, bet mēs 
mirstam šeit, šai pasaulē. Bet ir 
tik daudz vēl ir pasauļu. Citu. Te 
ir paradīze un elle, abas kopā! 
Tur jau tā lieta, ka mēs veidoja-
mies, pilnveidojamies un ejam 
tālāk. Mēs aizejam, bet spēks, 
enerģija un doma paliek. 

Mēs esam mirklis. Spēks, ko 
saucam par Dievu, visu pārval-
da, visu zina, visu būvē. Amerikā 
vienu nakti sēdējām kopā ar lat-
viešiem un spriedām par šiem 
jautājumiem.  Esmu sapratis, ka 
cilvēks atbrīvojas tikai Dieva 
pasaulē, gaismā. Kad dažkārt ir 
grūti, lūdzu palīdzību Dievam. 
Viņš arī palīdz. Es to izjūtu fizis-
ki. Esmu sapratis – dari, kas tev 
jādara. Un paļaujos uz Dievu. 

 Mag. art. Sarmīte Sīle

FOTOGRAFIJA IR AICINĀJUMS
Uzziņai
Jānis Kreicbergs- fotografs, starptautisku foto 

izstāžu kurātors, pirmās Foto-video-modeļu skolas 
dibinātājs Latvijā, „Fotografējis ceļojumu iespaidus, 
reportāžas, dabas motīvus, portretus, aktus, insce-
nētas estetizētu formu vai erotiskas kompozīcijas. 
Pievērsies modes fotografijai , akcentējis vidi, mirk  -
ļa noskaņas, panākot tēla emocionālu atbrīvotību. 
Izmantojis karnevālisku izteiksmi, gaismas lauku-
mu, faktūru, kustības un ritmu mijiedarbību. ” 
(Māksla un Arhitektūra-2003. g. 4. sēj. )

Tu, būdams fotografs, taču to 
labi jūti. 

Cilvēki ir ļoti brīvi. Darbojas, 
staigā. Ja tu fotografē uz ielas, 
ievēro, bet īpaši nereaģē. Nevar 
saprast, vai viņiem patīk vai 
nepatīk tas, ka tu viņu fotografē.

***
No Amerikas ceļojuma bildēm 

Jānis izveido izstādi. Šo kollekci-
ju apskatīja vairāk nekā 10 000 
skatītāju. Pie Tautas fotostudijas 
”Rīga” zālītes stāvēja rinda. 

Mākslinieka darbnīcā. Rīga 1971. (Modele - Sarmīte Sīle)
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i e n n a , 
December 
30 – Few 
M o s c o w 
outlets have 
offered a 
m o r e 
devastating 
j u d g m e n t 
about the 

state of Russia at the end of 2009 
than the editors of the mainstream 
newspaper “Gazeta,” who say in 
an unsigned lead article today 
that “the main result of the last 
year and of the entire Putin 
decade is the recognition that no 
one is dealing with the affairs of 
the country.”

Instead, everyone is 
concentrating on their private 
affairs, something the paper 
indicates is not an entirely bad 
thing in the case of ordinary 
Russians but one that is disastrous 
when the powers that be are 
negligent of their responsibilities 
to ensure that the country is 

Window on Eurasia: 
‘No One is Minding the Store’ in Russia, “Gazeta” SaysPols Goubls (Paul Goble)

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

governed (www.gazeta.ru/com-
ments/2009/12/29_e_3305639.
shtml).

 Unlike at certain points in the 
past, “Gazeta” argues, “the 
country still has money.” What it 
does not have are “masters,” 
neither “a Master with a capital 
letter (now formally we have 
even a total of two) but even real 
masters who are concerned 
about the management of the 
country as they would be of their 
own home.”

 Instead of worrying about how 
to ensure that the country is 
governed and developed, the 
powers that be there at present 
are only interested in milking the 
country for all it is worth and 
then, patriotic rhetoric to the 
contrary, sending their children 
and money to the “hated” West 
rather than trying to develop 
Russia.

 Because that is how the elite is 
behaving, the editors of “Gazeta” 
continue, “the population, which 

has exchanged … the abstract 
right to participate in the 
administration of the country 
via elections for non-interference 
of the government in its personal 
affairs is involved in the 
arrangement [only] of its own 
life.”

 The powers that be, the 
Moscow paper says, have 
reinforced such popular attitudes 
in order to free the elite from any 
interference in what it is doing, 
but tragically, what the elite is 
doing is not to govern the country 
but rather taking part in “a 
struggle for property and the 
feverish conversion of control 
into oil and gas dollars” for 
themselves.

 As a result, “it is not accidental” 
that this year, “Russians found 
out that no one is ensuring that 
hydro-electric turbines are being 
maintained properly,” that no 
one is ensuring that fire codes 
are observed by night clubs, that 
no one is making sure that the 

roads are safe, and that no one is 
guaranteeing that soldiers in the 
military are protected.

 Even more, the Moscow 
newspaper’s editorial board 
concluded, Russians have 
discovered that “with us, law and 
order are antonyms, because the 
order which the powers that be 
at all levels support through the 
use of the force structures 
subordinate to them in no way is 
based on law.”

 All the talk about Russia “rising 
from its knees” or engaging in 
“modernization” – frequent 
themes of the much-ballyhooed 
tandem -- is thus revealed as 
empty words that by themselves 
will not preserve forever the 
structures left over from Soviet 
times even in the part of the 
economy – oil and gas – on 
which the powers that be rely. 

 The population, the paper 
continues, also “reasonably 
assumes that it has no power and 
therefore has no responsibility, 

but if that attitude continues into 
the future alongside the 
indifference of the powers that 
be to the fate of the country 
itself, then the consequences for 
Russia are going to be tragic.

“If nothing changes,” the 
Moscow paper says, “we will 
live” in a country where the 
elite combines “unrestrained 
ambitions and complete indif-
ference to the fate of their own 
home” and where the population 
feels it can do nothing about 
that with the current incumbent 
powers that be. 

“No one needs a Russia under 
the unlimited power of ‘patriotic 
forces’” that failed over the last 
decade, when funds were 
available, to undertake “the 
reforms which could have 
converted Russia into a developed 
democratic state with a worthy 
level of life for its citizens,” the 
paper concludes, including 
presumably in the first instance 
the Russian people themselves. 

 

J U B I L E J A

“Tu esi jaunākais 80 gadu vecs 
jubilārs, kādu es pazīstu,” - tā 
sacīja kāds no viesiem kas 2009.
gada 25. decembrī bija sanākuši, 
lai svinētu Ilgvara Norberga 80. 
dzimšanas dienu. Jā, Ilgvars 
tiešām ir enerģijas pilns un 
smaidīgs, apsveicinot lielo drau-
gu un paziņu pulku, kas šai 
Ziemsvētku dienas pēcpusdienā 
viņa meitas Andas mājā iera-
dušies atzīmēt šo svarīgo dienu.

Jubilārs varbūt smaida tāpēc, 
ka bez draugiem viņam visapkārt 
ir arī vistuvākie ģimenes locekļi, 
protams, laulātā draudzene Aija, 
dēls Andris, meita Anda un 
mazmeita Ingrīda, kā arī sievas 
brāļa, Andŗa Rituma ģimene.

Floridas, St. Pētersburgas lat-
viešu sabiedrība Ilgvaru Nor-

Ilgvara Norberga jubilejā
bergu pazīst kā nenogurušu 
vietējās Latviešu biedrības at -
balstītāju un darba rūķi. Viņš 
vadīja biedrību 13 gadus, būdams 
tās valdes priekšsēdis, un vēl 
tagad, lai gan skaitās “aizgājis 
atpūtā”, vēl vienmēr izpalīdz 
bied    rības nama sakārtošanā, gan 
fiziski gan ar vajadzīgiem pa -
domiem. Viņam ir daudz techni-
sku  zināšanu, jo pēc bēgļu gaitām 
Vācijā viņš ASV pabeidzis 
Quaker Aeronautics skolu un 
strādājis Trans World Airlines. 
Šajā uzņēmumā viņš nostrādā 30 
gadus, vispirms par mechāniķi, 
vēlāk par inspektoru un beigās 
par viceprezidentu lidmašīnu 
remonta nodaļā.

Ar dzīvesbiedri Aiju viņš 
iepazīstas jau bēgļu nometnē 

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes sko-
las un bērnudārza eglītes sarīkojumā 
13. decembrī par spīti lietainajam 
laikam ieradās krietns pulks 
svinētāju. Svinīgajā dievkalpojumā 
aktīvi piedalījās skolas bērni, ataino-
jot Kristus dzimšanas stāstu. Pēc 
dievkalpojuma visi tika laipni aicināti 
pie skaisti klātiem galdiem. Drīz vien 
pie durvīm klauvēja Ziemsvētku 
vecītis ar lielu dāvanu maisu. Viņš 
aicināja pie sevis visus bērnus un 
dāsni izdalīja ilgi gaidītās dāvanas. 
Vecākie bērni bija sagatavojuši kādu 
priekšnesumu – dzejoli vai dziesmu, 
bet mazākie izlīdzējās ar celīša 
palocīšanu vai kautru smaidu.  Liels 
paldies visiem palīgiem! 

Guna Pantele

Ziemsvētku eglīte 
Filadelfijas latviešu skolā
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Pirmā rindā no kreisās: 
Maksis Sommers, 

Metjū Laceks, 
Mateo Pantele, 

Pēteris Blasmans, 
Gabriela Pantele, 

Gunta Pantele;
 otrā rindā: 

Katrīna Liepniece, 
Tija Vilciņa, 

Marisa Liziņa, 
Kristaps Liziņš, 

Ziemsvētku vecītis, 
viņam klēpī Emīlija Liziņa, 

Nils Jansons, 
Emīls Jurciks, 

Amālija Jurcika, 
Kristīne Laceka

Vācijā, Bavārijas Mildorfas 
nometnē. 1952. Gadā viņi sa -
laulājas un uzsāk kopdzīvi 
Filadelfijā. Par vienu no inte-
resantākiem dzīves posmiem 
Ilgvars un Aija uzskata 10 gadu 
ilgo TWA firmas komandējumu 
uz Sauda Arabiju, kur viņš palīdz 
attīstīt un iekārtot valsts aviācijas 
firmu.

Brīvlaikā abi nododas burāša-
nai, apbraucot visu Sarkano jūru 
un vēlāk arī daudzas no Grieķijas 
salām Vidusjūrā. Aizejot pensijā, 
pārceļas uz dzīvi Floridā,  kur tū -
līt iesaistās vietējo latviešu sa -
biedriskā dzīvē. Jau pirms dar ba 
beigšanas, iegādājies 40 pēdu 
gaŗu burulaivu, ar ko atkal, brīvā 
laikā, turpina zēģelēšanu, šoreiz 
pa Meksikas jūras līci.

Par Ilgvara neatlaidīgo darbu 
uzturēt un vienmēr uzlabot 
Floridas St. Pētersburgas latviešu 
biedrību un tās namu, 80. dzim-
šanas dienas svinību laikā ALAs 
pārstāve Māra Prāvs Ilgvaram 

Norbergam pasniedz ALAs 
Mūža goda biedra karti.

Novēlam Ilgvaram vēl daudz 
saulainu  un žēģelēšanai piemē-
rotu Floridas dienu!

Gunārs Liepiņš
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S K A N I  M A N A  V A L O D I Ņ A

Karšu apgāds ,,Jāņa sēta” 2009. 
gadā izdeva ,,Lielo pasaules 
atlantu”, tam ir 512 lappuses, 
izmēri 29 x 42 cm, svars četri 
kilogrami. Atlantā ir 90 000 ģeo-
g   rafisko nosaukumu latviešu 
valodā. Tas ir apjomīgākais karšu 
krājums, kāds Baltijas valstīs jeb-
kad izdots. Atlantā ir karšu un 
uzziņu daļa, kā arī nosaukumu 
rādītājs. Karšu daļu ievada pa -
saules kartes, nākamās ir nodaļas 
par Latviju un katru pasaules 
daļu. Atlantā ir arī ōkeanu kartes. 
Uzziņu nodaļā atrodama infor-
mācija par visām pasaules valstīm 
un territorijām, to ģerboņu un 
karogu illustrācijas. Atlanta bei-
gās – latvisko ģeografisko nosau-
kumu rādītājs, kuŗa ievadā pa -
skaidroti ģeografisko nosauku-
mu izvēles kritēriji un to atveides 
principi. 

Latvijas Zinātņu akadēmija jau 
pagājušā gadsimtā sāka izdot 
atsevišķas brošūras – ,,Norādījumi 
par citvalodu īpašvārdu pareiz-
rakstību un pareizrunu latviešu 
literārajā valodā”, kuŗās var atrast, 
kā jāraksta  angļu, franču, krievu, 
igauņu, poļu u. c. valodu īpaš-

vārdi.  Brošūra par angļu valodas 
īpašvārdiem izdota 1961. gadā. 
Autore A. Ahero rūpīgi sagata-
vojusi skaidrojumus par akcentu 
un intonāciju, skaņu atdarināša-
nu rakstībā un izrunā, pat ska-
ņiem, divskaņiem, trijskaņiem, 
līdzskaņiem. Brošūrā ir ģeogra-
fisko nosaukumu saraksts lat -
viešu un angļu valodā, kā arī 
personvārdu saraksts. Uzvārds 
Smith tajā latviskots kā Smits, 
John – Džons. Latvieši ar uzvārdu 
Smits droši vien ir maz, Rīgas un 
Jūrmalas  tālruņu grāmatā atradu 
tikai trīs sievietes ar uzvārdu 
Smite, daudziem toties ir Šmits 
un Šmite, ko vāciski raksta 
Schmidt. Nez vai būtu ērti šo 
vārdu locīt:  Schmidt’s, Schmidt’a, 
Schmidt’am (Schmidt’es, 
Schmidt’ei) utt.

Soliste Elīna Garanča vēl 
nebija iekaŗojusi pasaules ska-
tuves, kad Artūra Rūša vārds ar 
visām gaŗumzīmēm katru ne -
dēļu parā dījās uz televīzijas 
ekrāniem, kad izrādīja kādu 
serijfilmu, kuŗai viņš bija viens 
no producentiem. Latvieši, 
protams, priecājas, redzot Ar -

Pasaule jau ir latviskota!
tūra Rūša un Elīnas Ga   rančas 
vārdu rakstītu oriģināl valodā, 
bet vai daudzi amerikāņi zina, 
kā šos vārdus izrunā? Var būt 
Mētropolītēna operas prog ram-
mā Elīnas Garančas vārdu ori-
ģinālā rakstībā vajadzētu ielikt 
iekavās, kā mēs nereti iekavās 
ierakstām angļu vai citas valo-
das īpašvārdu, to pirmo reizi 
pieminot. Opermīļi, iespējams, 
ar laiku iemācīsies, kā latviešu 
dziedātājas vārdu izrunā, pārējie 
to izlasa tikai ar acīm, daudziem 
droši vien ir vienalga. 

Amerikas radio un televīzijas 
diktori astoņu gadu laikā pub-
likai neiemācīja, kā izrunāt Lat-
vijas prezidentes vārdu, lielā-
koties aprobežojās tikai ar 
President of Latvia,  laikrakstos 
rakstīja Vike, nevis Vīķe. 

Vienmēr nosaucot savu vārdu, 
to izburtoju, taču jauniegūtie 
paziņas parasti mani sauc par 
Esteri vai Estru, lai gan angļu 
valodā taču ir skaņa a. Neviens 
amerikānis gan neteiks: Emerika. 
Visā pasaulē bijušās Kurzemes 
hercogistes koloniju sauc par 
Tobago, angļi un amerikāņi saka 

– Tobeigo. Angļu valoda pasaulē 
nav vienīgā. Latvijas tuvējiem 
kaimiņiem – zviedriem, īslan-
diešiem, dāņiem alfabetā  ir burti, 
ko tikai retais zina, kā izrunāt, 
piemēram, ø, ð, æ, Þ un citi, virs 
kuŗiem ir komatam līdzīga zīme 
virzienā no kreisās uz labo: è un 
no labās uz kreiso pusi: é, kā arī 
viļņotas svītriņas: õ, ô. ê. Kā 
izrunā  dāņu māksli nieka  (varbūt 
mākslinieces?) Øivind Nygård 
vārdu un uzvārdu? Vai arī tiem 
pievienosim latviešu valodas 
lietvārdu locījumu galotnes? 

Daži piemēri latviešu īpaš-
vārdu rakstībai citās valodās: 
mūsu tagadējā prezidenta vārdu 
Lietuvā raksta Zatleras (lie                 
tuviešu valodā piens ir pienas, 
sviests – sviestas). Igauņi mūsu 
galvaspilsētas nosaukumu rak-
sta Riia; poļu un lietuviešu 
valodā – Ryga,  jidišā – izrunā 
Rige. 

Latviešu valodā ir dzimtes, 
tāpēc ir atšķirība starp sieviešu 
un vīriešu uzvārdiem. To var 
uzskatīt par lielu mūsu valodas 
priekšrocību. Guntis Liepa datīvā 
ir Guntim Liepam; (sieviešu 

dzimtē: Liepai); Guntis Liepiņa 
– Liepiņam (sieviešu dzimtē: 
Liepiņai). Grūti būtu saprast, vai 
M. Ābols ir sieviete vai vīrietis, 
M. Ābola pārpratumus nerada.

Mainās arī īpašvārdu rakstība 
latviešu valodā, piemēram, agrāk 
zviedru populārās rakstnieces 
vārdu rakstīja Selma Lāgerlefa, 
tagad Zelma Lāgerlēva. 

Ne viens vien valodas lietotājs, 
tostarp  Saeimas deputāti, jauc 
saikļus ,,ka” un ,,kad”, darbības 
vārda pavēles izteiksmi ar daudz-
skaitļa otro personu. Nepareizs ir 
vārds ,,patreiz”, kas radies, savie-
nojot vārdu ,,patlaban’’ un ,,paš-
reiz” daļas. Neveikla ir vārdkopa 
,,dziedāt lomu”. Lomu tēlo, tajā 
iejūtas, visiem zināms, ka operā 
sōlisti dzied.

Valoda ir cilvēku sazināšanās 
un domāšanas līdzeklis. Ikvienai 
valodai ir gramatika, kuŗas liku-
mus nevajadzētu apiet ar līkumu. 
Valodas lietotājiem ieteicams 
biežāk ielūkoties vārdnīcās un 
gramatikas grāmatās, ko saraks-
tījuši valodnieki, kuŗi likumus 
īpaši pētījuši.

Astra Moora

Minesotas pavalsts Minea-
poles un St. Paulas pilsētas 
laikrakstā  Star Tribune  26. de -
cembrī bija ievietots žurnālista 
Džona Tev lina (Jon Tevlin) 
raksts par amerikāņu ģimeni 
Mēriju un Marku Henrijiem, 
kuŗu dēls, ASV armijas seržants 
Eriks Hārders Afganistānā ar 
šrapneli smagi tika ievainots 
kājā, kad 3. oktobrī postenim 
Kītinga (tas nosaukts krituša 
amerikāņu virsnieka vārdā) 
uzbruka ap 300 talibu. Astoņi 
Erika vada biedri gāja bojā. 
Kauja ilga trīspad  smit stundu. 
Afgāņu nacionālās armijas 
kaŗavīri aizbēga, bet latviešu 
kaŗavīri, tostarp Erika draugs 
Jānis Laķis, palika un cīnījās. J. 
Laķis pie ievainotā Erika palika 
visu dienu. Viņus tagad saista 
brālība uz mūžu. Diemžēl asto-
ņas ģimenes vairs nekad ne -
redzēs savus dēlus, tēvus, brāļus. 
Ir sā  pī gi to apzināties. Kopš 
2003. ga  da dzīvību zaudējuši 
5000 kaŗavīru, bet šie astoņi 
bojāgā jušie Henriju ģimenei ir 
īpaši tuvi.  

Henriji savam dēlam un viņa 
cīņu biedriem vairāku mēnešu 
laikā nosūtījuši simtiem sainīšu 
ar nepieciešamāko – kafiju, 
cukuru, zemesriekstu sviestu, 
ķer meņa tīrīšanas līdzekļiem, 
jo ne vienmēr ir ūdens, lai 
varētu no  mazgāties, daudz ko 
citu. Svēt ku dienās viņi centās 
neizslēgt datoru, cerot, ka 
saņems no dēla kādu ziņu. 

Jūnijā dēla Erika vienībai 
beigsies dienesta laiks un, ka -
ŗavīriem, kuŗi no aizjūras 
atgriežas ASV, tradicionāli tiek 

rīkota īpaša sa  gaidīšanas cere-
monija. Ameri kāņu kaŗavīri 
vēlas, lai tajā piedalīties arī viņu 
cīņu biedri latvieši. Henriju 
ģimene apzinās, ka patlaban ir 
daudzas citas vajadzības, bet ar 
militāro amatpersonu atbalstu 
tiek vākti ziedojumus, lai arī 
dažiem latviešu kaŗavīriem 
būtu iespēja atbraukt uz Ame-
riku un piedalīties ka  ŗavīru go -
dināšanas ceremo nijā. 

,,Būtu lieliski, ja mēs varētu 
parādīt savu atzinību tiem, kuŗi 
uzpurējušies daudzu citu labā,” 
Eriks rakstīja. 

 Par augsti profesionālu un 
pašaizliedzīgu dienestu, dodot 
ieguldījumu Nacionālo bruņoto 
spēku attīstībā, par izcili veikta-
jiem kaŗavīra pienākumiem 
piecās starptautiskajās miera 
uz  turēšanas operācijās Latvijas 
Re  publikas Nacionālo bruņoto 
spē ku Sauszemes spēku 2. kāj-
nieku bataljona 3. kājnieku 
rotas virs seržants Jānis Laķis 
apbalvots ar Viestura ordeņa 
Sud  raba goda zīmi, ko viņš 
saņēma Valsts ap  balvojumu 
pa   sniegšanas ce  re      mo  nijā 2009. 
gada 11. novem brī.

Amerikāņu kaŗavīra māte aicina 
ziedot ceļojumam uz ASV 

latviešiem, kuŗi neatstāja viņas dēlu 
nelaimē

„Viņi  spēlē tik neticami, neti-
cami labi!” izsaucās man blakus 
sēdošā draudzene, čelliste, 13. 
decembrī klausoties Minesotas 
latviešu koncertapvienības rīkoto 
šīs sezonas pirmo koncertu, kuŗā 
mūzicēja jaunais latviešu čellists 
Mārcis Kuplais un pianiste Akane 
Matsumura.

Savas mūzikālās izglītības gai-
tas Mārcis Kuplais sācis septiņu 
gadu vecumā, skolojies pie  Ivana 
Monigeti (Monighetti), Mstislava 
Rostropoviča, Pavela Čumačenko 
(Chumachenko) un Danjulo Iši-
zaka (Ishizaka), spēlējis ar dau-
dziem pasaulē pazīstamiem 
orķestriem –  Akademy of  St. 
Martin in the Fields, Symphonic 
Orchestra of Basel, Riga Chamber 
Orchestra u. c.  Kopš 2006. gada 
viņam kopā jauno pianisti Akani 
Matsumuru bijuši koncerti 
Latvijā, Šveicē, Vācijā, Francijā, 
Portugalē, Kiprā, Dienvidkorejā 
un Japānā.  Viņi piedalījušies un 
uzvarējuši daudzos starptautis-
kos konkursos.  M. Kuplais 2008. 
gadā ar koncertdiplomu beidzis 
Bāzeles Mūzikas akadēmiju Švei-
cē, kur vēl arvien papildina savas 
zināšanas. 

Akane Matsumura arī  turpina 
mācīties Bāzeles mūzikas akadē-
mijā.  Viņa  pianistes gaitas sākusi 
četru gadu vecumā Japānā, 1999. 
gadā beigusi Tokijas Mūzikas un 
mākslas universitātes mūzikas 
vidusskolu un vēlāk Džuljarda 
mūzikas skolu (Julliard School of 
Music) Ņujorkā, kur ieguvusi 
bakalaura gradu.  Mācījusies pie 
pianista Herberta Stesina 
(Herbert Stessin), tagad sadarbo-
jas ar prof. Adrianu Etikeru 
(Oetiker).

Koncertu Mineapoles-St. Pau-
las latviešu baznīcas telpās 
mākslinieki iesāka ar L. van Bēt-
hovena WoO 46 – Septiņas 
variācijas no  Bei Männern, 

welche Liebe fühlen čellam un 
klavierēm skaidrā, klasiskā at -
skaņojumā.  Akane Matsumura 
pre   cīzi un iejūtīgi nospēlēja 
pirmo no Franča Šūberta Drei 
Klavierstücke, D. 946. Pirmās 
daļas turpinājumā bija iekļauti 
pazīstami un iemīļoti liriski 
skaņdarbi čellam un klavierēm: 
Kamila Sen-Sansa „Gulbis”, Šarla 
Guno „Ave Maria”, Dmitrija Šos-
ta   koviča „Romance”; čellists ko -
pā ar pianisti tos atskaņoja ar 
brīnišķīgām toņu niansēm.  Kon-
certa  pirmās daļas beigās pacilāti 
skanēja Roberta Šūmaņa Adagio 
and Allegro Op. 70.   

Otro daļu ievadīja divi latviešu 
komponista Jāzepa Mediņa darbi 
– „Romance”  un „Balāde”, pēc 
tam viņa brāļa Jāņa Mediņa 
„Ārija”.

Spēlējot Olivjē Mesiāna „20 
sveicienu Jēzus bērniņam (20 
Regards sur l’enfant Jesus: XIII. 

Noel) Akane Matsumura pilnīgi 
mainīja koncerta gaisotni: šis 20. 
gadsimta darbs ir varens, pilns 
disonances, un pianiste to at -
skaņoja skaidri un spēcīgi, paužot 
saviļņojumu  un ritmisku vitāli-
tāti.  Mārcis Kuplais spēlēja vēl 
vienu 20. gadsimta skaņdarbu  – 
Toširo Majuzumi (Mayuzumi) 
„Bunraku” čellam, kuŗā parādīja 
netradicionālu pieeju un iespējas  
instrumenta stīgu izmantošanai. 
Tas bija interesants un ļoti vēlams 
ieskats citā mūzikas pasaulē, kā 
arī apliecinājums vēl vienai Mār-
ča Kuplā virtu0zitātes šķaut nei.  
Koncerta beigās klausītāji vir-
tuozā atskaņojumā dzirdēja  Kār-
ļa Davidova „Pie strūklakas” un 
pēc ilgiem aplausiem piedevās  
Jāzepa Mediņa „Mazo serenādi”.

Šis bija lielisks ievads Latviešu 
koncertapvienības Minesotā 
2009.-10. gada sezonai. 

Guna Kalmīte-Skujiņa

Visi, kuŗi vēlas ziedot, 
aicināti nosūtīt čeku: 

Wells Fargo 3-61 Cav 
Latvian Soldier Reunion 
8200 Golden Valley Road 
Golden Valley, MN 55427. 
 jtevlin@startribune.com
 tālr.: 612-673-1702

Čellista Mārča Kuplā koncerts Minesotā
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Eiropas gada cilvēks Latvijā — 
žurnāliste Ina Strazdiņa    

Šā gada aptaujā par Eiropas cil-
vēku Latvijā atzīta Latvijas Radio 
žurnāliste Briselē Ina Strazdiņa. 
Viņa ir vienīgā mūsu valsts žur-
nāliste, kas ikdienā strādā Briselē 
un informē sabiedrību par aktuā-
litātēm Eiropā.

Svinīgajā apbalvošanas sarī ko-
jumā Rīgas Latviešu biedrības na -
mā, uzrunājot klātesošos, 2005. ga -
da Eiropas cilvēka Latvijā titula ie -
guvējs, toreizējais Eiropas Parla-
men ta deputāts un tagadējais Mi -
nistru prezidents Valdis Dom-
brovskis  atzina, ka šis tituls aplie ci-
na tā ieguvēja ticību Eiropas ide  -
jām un vēlmi paplašināt sabiedrī  -
bas zināšanas par Eiropas jautā ju-
miem. „Latvijai ir gaiši prāti, ta -
lantīgi cilvēki un izcili profesio  -
nāļi,” sacīja Ministru prezidents.

Polītiķu aptaujas
Vismazāk pazīstamais valdības 

loceklis ir aizsardzības ministrs 
Imants Lieģis (PS) - vairāk nekā 
puse Latvijas iedzīvotāju nezina, 
kas viņš ir un kādu amatu ieņem, 
liecina socioloģisko pētījumu fir-
mas GFK veiktās aptaujas dati.

Visplašāk pazīstamā persona 
Ministru kabineta sastāvā ir fi  - 
nan ču ministrs - tikai 1% iedzīvo-
tāju jo   projām nezina, kas ir Einars 
Repše (JL).

Aptauja rāda, ka sabiedrības vēr-
tējumā Ministru prezidents Val  -     
dis Dombrovskis (JL) ir vispozi tī-
vāk vērtētais valdības polītiķis - vi -
ņu pozitīvi raksturo 35% vēlētāju.

Otrā vietā ir ārlietu ministrs 
Māris Riekstiņš (TP) ar 23% po -
zitīva vērtējuma, trešo poziciju ar 
22% ieņem iekšlietu ministre Lin-
da Mūrniece (JL). Ar 17% seko fi -
nanču ministrs Einars Repše, kam 
ar 16% uz pēdām min tieslietu 

ministrs Mareks Segliņš (TP).
 Pēdējais  šajā sarakstā ir Imants 

Lieģis, ko pozitīvi vērtē tikai 5% 
vēlētāju.

Kāds būs 2010. gads? 
Dažas prognozes

Polītikas eksperti un sociologi iz   -
teikuši prognozes par notiku miem, 
kas šogad sagaida mūsu valsti. 

Viens no svarīgākajiem jautā-
jumiem - kas iegūs visvairāk balsu 
10. Saeimas vēlēšanās? Sociologa 
Arņa Kaktiņa ieskatā tas ir sarež-
ģīts jautājums deviņus mēnešus 
pirms vēlēšanām. Kaktiņš piekrīt 
ci  tu ekspertu izteiktajam viedok-
lim, ka labi rezultāti varētu būt 
Saskaņas centram. Šī partija Saei-
mā  varētu iegūt vairāk vietu nekā 
jebkuŗa cita partija vai partiju 
apvienība. Teorētiski arī Vienotībai 
būtu iespējams sasniegt labus re -
zultātus, bet nav skaidrs, cik tā būs 
spējīga šo iespēju izmantot. Dar-
bosies savienoto trauku princips – 
jo Vienotība veiksmīgāk startēs, jo 
vecajām varas partijām būs mazāk 
balsu. Tāpēc šobrīd ir grūti rezul-
tātu prognozēt.

Cik ilgi noturēsies Valža Dom-
brovska valdība? 

Pēc polītologa Ivara Ījaba do -
mām, valdība varētu noturēties  
līdz vēlēšanām, bet varētu arī ne -
noturēties. Tautas partija vēlas aiz-
vākt Dombrovski, taču diez vai 
kāds no partneŗiem iesaistītos 
Šķēles vadītā koalicijā. Tautas par-
tijas taktika varbūt pat arī nav     
gāzt Dombrovski, tai galvenais va -
rētu būt Ministru prezidentu un 
finanču ministru Einaru Repši 
publiski pulgot. 

Cik liels šogad būs bezdarbs?
SEB bankas eksperti prognozē, 

ka bezdarbs Latvijā saglabāsies 
augsts – 16% - 20% robežās, un si -
tu   ācija nodarbinātības jomā varētu 

uzlaboties 2011. gadā. Bezdarbs ga     - 
da otrā pusē  varētu samazināties, 
vairāk gan saistībā ar emigrāciju, 
nevis tāpēc, ka sāksies strauja eko-
nomiska izaugsme un radīsies 
daudz jaunu darba vietu.

Sabiedrību interesē, vai Skolēnu 
dziesmu un deju svētki varētu būt 
krāšņi. Svētku virsdiriģenta Mār-
tiņa Klišāna ieskatā šie svētki iner-
ces pēc vēl varētu būt ierasti krāš  -
ņi, bet nākamie noteikti tādi ne  -
būs. Ja nekas nemainīsies valstiskās 
stratēģijas ziņā, ja dziedāšana un 
mūzika nebūs obligāta mācību 
programmas daļa, koŗu kustība 
nenovēršami ies mazumā. Valsts 
vadītājiem vajadzētu saprast, kas 
mūsu valsts un nācijas nākotnei ir 
svarīgi, ar ko varam konkurēt un  
ar ko esam pazīstami mūsdienu 
pasaulē.      

Starptautisko aizdevēju 
nosacījumi

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis plašsaziņas līdzekļos 
skaidroja starptautisko aizdevēju 
nosacījumus. Pēdējā laikā esot iz -
platīta nepatiesa informācija par 
valdības un starptautisko aizdevēju 
sarunām.

Budžeta deficits paliek tāds pats, 
kā noteikts iepriekš, – 2011. gadā 
tas būs 6% IKP, 2012. gadā – 3% 
IKP. Budžeta konsolidācijas ap  -
joms 700 – 800 miljonu latu turp-
māko divu gadu laikā minēts kā 
iepriekšējs novērtējums, kas var 
mainīties atkarībā no budžeta ie -
ņēmumu daļas izpildes un ekono-
mikas atjaunošanās tempiem.

Par nodokļiem nekādas jaunas 
saistības dokumentos nav pare dzē-
tas. Nekustamā īpašuma nodokļa, 
automobiļu nodokļa vai PVN pa -
lielināšana minēta tikai pieļāvuma 
formā. 

Nosacījums neveikt nodokļu 
samazināšanu neattiecas uz diviem 
gadiem, bet tikai uz 2010. gadu. 
PVN palielināšana minēta tikai 
pieļāvuma formā, nevis bezierunu 
kārtā, kā tas bija noteikts iepriekšē-
jās valdības parakstītajā vēstulē 
Starptautiskajam valūtas fondam. 

Sadarbojoties ar starptautiska-
jiem aizdevējiem un sociālajiem 
partneŗiem, tiek strādāts ar pār-
mai ņām pensiju sistēmā, lai no -
drošinātu visu pensiju sistēmas 
līmeņu ilgtspēju. Pretēji presē iz -
skanējušiem apgalvojumiem do  -
kumentos nav nosacījuma par 
pen sionēšanās vecuma paaugs ti-
nāšanu jau ar 2012. gadu. 

Šobrīd, kad panākts būtisks 
progress valsts finanču sistēmas 
stabilizācijā, būtu bezatbildīgi at -
teikties no sarunām ar starptau-
tiskajiem aizdevējiem un no pro-
grammas izpildes. Sagatavotajos 
dokumentos būtiskie aizdevuma 
nosacījumi netiek mainīti.

Starptautisko aizdevēju pārskata 
misijas, ko vada SVF un EK, Lat-
vijā ieradīsies ik ceturksni, un pēc 
katras misijas tiks sagatavota nodo-
mu vēstule SVF un papildu Sap ra-
šanās memorands ar Eiropas Ko -
pienu. Tā kā nodomu vēstulē un 
memorandā iekļauti ekonomiskie 
un budžeta rādītāji pa ceturkšņiem, 
to aktuālizācija arī paredzēta pa 
ceturkšņiem.  
  Par vārda „okupants” lietošanu

Saeimas deputāts Dzintars Ras-
načs vēstulē Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram aicinājis prezi-
dentu atturēties no apgalvoju  -
miem, kas var radīt pārpratumus, 
ka Latvijas Republikas okupācijas 

nav bijis un līdz ar okupācijas 
kaŗaspēka izvešanu novērstas oku-
pācijas sekas. Atbildot Rasnačam, 
Valsts prezidenta kanceleja norā  -
da, ka Valsts prezidents nevis no -
liedz okupācijas faktu, bet, tieši 
pretēji, – Latvijas iedzīvotājiem 
skaidro, ka Latvijas okupācijas fakts 
ir starptautiski atzīts. Valdis Zatlers 
uzsvēris nepieciešamību vārdu 
„okupants” nelietot savstarpējā sa -
skarsmē, lai neradītu vienas Latvi-
jas sabiedrības daļas neiecietību 
pret otru un neveicinātu Latvijas 
sa   biedrības sašķelšanu un sav star-
pēju pretnostatīšanu.

Tas, ka 1940. gada notikumi Bal-
tijas valstīs bijuši prettiesiski, kon-
statēts daudzos starptautiskos do -
kumentos, arī Eiropas Cilvēktiesī-
bu tiesas Lielās palātas spriedumā 
lietā „Ždanoka pret Latviju”. PSRS 
prettiesiski lietoja spēku pret Lat-
viju, t. i., izdarīja agresiju, pārkāpjot 
starptautisko līgumu normas.

Valsts prezidents tomēr uzsveŗ, 
ka Latvijā okupācija ir beigusies 
līdz ar padomju kaŗaspēka pēdējā 
pārstāvja aiziešanu. Tāpēc mums 
šobrīd Latvijā vajadzētu vienoties 
„okupanta” vārdu vairs nelietot.    

Parex bankas  stabilitātei 
nepieciešams vēl ap 100 miljonu 

latu, teikts laikraksta Diena pub-
likācijā. Papildu ieguldījumi ban-
kas kapitālā nepieciešami, jo ban  -
ka pērn cietusi ievērojamus zau  -
dē jumus. Precīzas ziņas, cik naudas 
vēl vajadzēs ieguldīt, pagaidām 
netiek izpaustas, taču vairāku val-
dībai tuvu avotu atzinumi liecina, 
ka papildus būs nepieciešami ap 
100 miljoni latu. Viens no vei  -
diem, kas apspriests, lai atrastu 
Parex kapitālam nepieciešamo 
naudu, ir iespēja par attiecīgo 
summu ka  pitālizēt (pārvērst ak  -
ciju kapitālā) daļu no Valsts kases 
bankā nogul dītajiem depozitiem.

Precīzs bankas kapitālā iegul dā-
mās naudas daudzums būs atka-
rīgs no valdības lēmumiem par 
Parex restruktūrizācijas plānu. Tas 
paredz bankas sadalīšanu tā sauk-
tajā la  bajā un sliktajā bankā - divos 
uzņē mumos, no kuŗiem viens sa -
glabā bankas pamatdarbību, bet 
otrs ir Nekustamo īpašumu fonds, 
kas nodarbojas ar Parex sliktajiem 
kre ditiem, bankai piederošiem     
un tās pārņemtiem īpašumiem,   
kā arī ar Parex Krievijā un NVS 
izsniegtajiem kreditiem.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Astrologs Andris Račs Valsts prezidentam Valdim Zatleram 
šo  gad paredzējis strauju populāritātes pieaugumu. Taču 2011. ga -
dā, kad Zatleram beigsies pirmais pilnvaru termiņš, viņš pats 
atteikšoties atkārtoti kandidēt uz prezidenta amatu.

Jaunākā Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) sakopotā informā -
cija liecina, ka uz ārvalstīm strādāt savā profesijā pērn devies 
kopu mā 231 ārsts. Starp šiem speciālistiem ir arī 24 ārvalstu pa -
valstnieki, kas LĀB saņēmuši dokumentus profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai ārzemēs. Visbiežāk darba meklējumos uz 
ārzemēm devušies anesteziologi - 28 speciālisti. Tāpat savu kar-
jēru turpināt ārpus Latvijas izvēlējies 21 zobārsts, 17 chirurgi,       
16 traumatologi, 13 internisti, 11 ginaikologi, astoņi ģimenes ārsti, 
septiņi neurochirurgi, kā arī vairāki pediatri, neurologi,   kardi-
ologi un citu speciālitāšu mediķi.

Latvijas alpīnistu grupa sasniegusi Afrikas kontinenta trešo 
augstāko punktu - 5109 m augsto Stenlija kalna virsotni Ugandā, 
informē Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas viceprezidents 
Edgars Šāblis. Šīs asociācijas projekta “Pasaules valstu augstākās 
virsotnes” ietvaros Afrikas kontinenta trešo un Ugandas augstāko 
virsotni sasniedza Edgars Šāblis, Laimonis Aumeisters, Andris 
Blanks, Agnese un Viesturs Gardas, Antra un Jānis Zelči.

Par Ukrainas televīzijas kanāļa Novij kanal dziedāšanas    
šova “Zvaigžņu fabrika”  trešās sezonas uzvarētāju kronēts rī -
dzinieks Stass Šurins. Mūzikas producenta Konstantīna Meladzes 
vadītajā šovā Šurins iepriekš ticis izbalsots, taču Meladze izman-
tojis savas veto tiesības un atstājis dalībnieku šovā. Šova finālā 
Šurins ieguva 1. vietu un līgumu ar Meladzi - producentu.

Pie Rīgas domes 5. janvārī notika pikets par atbalstu Rīgas 
domes valdošajai koalicijai. Piketu pieteicis kāds Mstislavs Zub-
kovs, kas pēc pieejamās informācijas ir jauniešu biedrības Pirmie 
aktīvists. Pēc pieteicēja aplēsēm, piketā piedalījušies ap 70 cil-
vēku.

“JL un PS ar savu rīcību klaji piekopj destruktīvu polītiku, šajā 
grūtajā laikā rīkojot bezjēdzīgu šovu par nodokļu maksātāju 
naudu. Tas nav pieņemami, tāpēc es kopā ar saviem domubied-
riem aicināšu RD opoziciju sākt konstruktīvi strādāt, nevis 
no darboties ar lētu PR punktu pelnīšanu pirms Saeimas vēlēša-
nām,” norādīja piketa organizētājs Zubkovs.

Naktī no 1. uz 2. janvāri pagaidām nezināmi ļaundaŗi iz  de-
molējuši laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze redakciju Cēsu ielā. 
Uzņēmuma Mediju nams telpās vandaļi iekļuvuši pēc tam, kad 
spiestuvei bija nodots kārtējais laikraksta numurs. Laikraksta 
redaktore Anita Daukšte pastāstīja, ka izdemolēts viņas kabinets, 
kā arī grāmatvedības kabinets, paņemti daži datori, izsistas stikla 
durvis un pārnēsāti visi seifi. Nav zināms, kas īsti ir meklēts un   
vai ir nodarīti vēl kādi zaudējumi. Taču, viņasprāt, ir pilnīgi 
skaidrs, ka redakcijā kaut kas ir mērķtiecīgi meklēts. Par to lieci  - 
na fakts, ka lielākais posts nodarīts viņas un grāmatvedības ka -
binetos. A. Daukšte pieļauj, ka tas var būt arī mēģinājums redak-
ciju iebiedēt. Mediju nama valdes priekšsēdis Armands Puče uz -
svēra, ka ielaušanos avīzes redakcijā var vērtēt par draudiem pre-
ses brīvībai, jo Neatkarīgā ir rakstīts par vairākām skandalo  -       
zām lietām, kuŗas citi preses izdevumi baidījušies atspoguļot. 
Vandaļi varētu būt nodarījuši vairāku tūkstošu latu zaudējumus.
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Pagātnes notikumi 

un to interpretācija: 
di   vi raksturīgi pie-
mēri.

22. decembrī Rīgas 
krievvalodīgās avīzes 
Vesti Segodņa tī  mek-

ļa versijā parādījās informācija ar 
intriģējošu virsrakstu: Deviņdesmit 
viens neatkarības gads.

Kas tas par datumu, kāda ne -
atkarība? Mēs nu lasām: “Taisni 
pirms 91 gada, 1918. gada 22. de -
cembrī, Ļeņins paraksta “Tautas 
Konisāru Padomes dekrētu par 
Latvijas Padomju Republikas ne -
atkarību”. Dekrētā teikts, ka “Krie-
vijas Padomju Valdība uzliek par 
pienākumu visiem Krievijas Pa -
domju Republikas militārajiem un 
civīlajiem varas organiem, kam ir 
saskarsme ar Latviju, sniegt Lat  -
vijas Padomju Valdībai un tās 
kaŗaspēkam maksimālu atbalstu  
tās cīņā par Latvijas atbrīvošanu   
no buržuazijas jūga”. 

Skaidrāks par skaidru, vai ne?  
Bet tālāk nāk šāds Vesti Segodņa 
redakcijas polītiskajā nodaļā (ko 
vada Abiks Elkins) sacerēts teksts: 
“Faktiski tas ir 1918. gadā prokla-
mētās Latvijas neatkarības atzīša  -
nas pirmais dokumentētais akts. 
Tikai pēc diviem gadiem, 1920. ga -

Vēsture un šodiena
da janvārī, Latvijas neatkarību de 
iure atzina Antantes valstis.”

Kas tas par murgu?
Seko īsti brīnumains Latvijas 

likteņgaitu izklāsts: 
“Tikai pēc tam, daudz vēlāk, 

sarindosies galvenie Latvijas vēs tu-
res posmi: iestāšanās Tautu Sa -
vienībā, Saeimas vēlēšanas, K. Ul -
maņa veiktā tās padzīšana, padom-
ju kaŗaspēka ievešana un Otrais 
pasaules kaŗš. Faktiski Latvijas kā 
neatkarīgas valsts vēsturei sākumu 
tai dienā lika Krievijas boļševiku 
līdeŗa paraksts.”

Vai Abiks Elkins, sacerēdams šo 
rindkopu, bija skaidrā prātā vai 
pārlieku stiprinājies Sala veča (Ded 
Moroz) un Sniegbaltītes (Sņegu-
ročka) gaidās? 

Līdz šim taču gan Kremlī, gan 
Rīgas krievvalodīgo rakstoņu ap -
rindās bija apgrozībā pavisam cits 
vēstures interpretācijas variants, 
pavisam cita mantra: sak, Ļeņins 
uzdāvināja Latvijai neatkarību, no -
slēgdams ar to mierlīgumu 1920. 
ga  da 1. augustā. Tā dāvināšana ir 
mītiska, jo novājinātā Padomju 
Krie vija bija spiesta samierināties 
ar neatkarīgo Baltijas limitrofu 
(rozbežvalstu) eksistenci, bet vis-
maz formāli Kremlis tai dienā “uz 
mūžīgiem laikiem” atteicās no virs-

kundzības pār Latviju.
Visjaukākais teikums lasāms  

Vesti Segodņa vēsturiskā izklāsta 
pašās beigās: “Dīvainus jokus rei-
zēm izspēlē vēsture, vai nav tiesa?”

Par šo Abika Elkina “joku” gardi 
pasmējās vairāki lasītāji, kas turpat 
tīmeklī komentēja minēto tekstu. 
Viņi atgādināja, ka šis Ļeņina de -
krēts bijis tīri formāls papīrelis, lai 
kaut cik leģitimētu Pēteŗa Stučkas 
“proletārisko” režīmu, kas īstenībā 
bija Maskavai tieši pakļauts pie-
dēklis.

Vardu sakot, Vesti Segodņa tī -
mek  ļa varianta redaktors Sergejs 
Malachovskis, saprazdams, ka avīze 
apķēzījusies, steigšus nodzēsa šo 
nepārspējamo Abika Elkina sace rē-
jumu, un pēc kādas stundas to vairs 
tīmeklī nevarēja lasīt. Bet Rīgas 
krievvalodīgās preses vēsturē šis 
joks vairs nav izdzēšams.

***
Gruzijas prezidents Michails Sa -

ak  ašvili atskārta, ka pēc 2008. gada 
piecu dienu kaŗa Putina-Medve-
deva tandems neapmie rinā sies ar 
Abchazijas un Dienvidose tijas pa -
kļaušanu (līdzīgi Stučkas režīmam 
Kremļa paspārnē - F.G.) un lūkos 
drupināt arī Gruzijas terri torijas 
serdi. Lai uzsvērtu Gruzijas neda-
lāmību, Saakašvili nolēma pārcelt 
parlamentu no Tiflisas uz otru 
lielāko pilsētu - Kutaisi, kas minētā 
kaŗa dienās gandrīz būtu kritusi. 

Parlamenta ēkai bija izraudzīts 

zemes gabals pilsētas centrā, kur  
jau bija sākusi rūsēt un trūdēt mil  -
zu arka - piemineklis Lielajā Tē -
vijas kaŗā kritušajiem padomju 
kaŗavīriem. Šo arku uzcēla pirms 25 
gadiem Uzvaras 40. gadskārtas gai-
dās. Pieminekļa autors bija gru zīnu 
tēlnieks, padomju armijas rindās 
kaŗoja dažas gruzīnu divīzijas, taču 
1991. gadā, kad Gruzija pēc 70      
"pa  domju varas" gadiem kļuva ne  -
at karīga, tās pirmais prezidents  
Zviads Gamsahurdija nosprauda 
krasi pretkrievisku un pretpadomju 
kursu, un milzu arka Kutaisi centrā 
tika atstāta novārtā, vaŗa plāksnes 
nozaga tas, un gadu gaitā milzu mo -
 numents nonāca daudz bēdī gā kā 
stāvoklī nekā mums labi pazīs-
tamais Pārdaugavas monstrs. 

Vārdu sakot, Michails Saakašvili 
lika šo monumentu uzspridzināt 
un drupekļus novākt, atbrīvojot 
vietu nākamajai parlamenta ēkai.

Diemžēl notika nelaime. Spri-
dzinātāji bija steigušies, apkārtējo 
ēku iedzīvotāji netika laikus brī-
dināti, un krītošie memoriāla ak -
meņi nogalināja Katerīnu Džint ša-
radzi un viņas 8 g. v. meitiņu Nino. 

Ievadīta izmeklēšana, nevīžīgie 
spridzinātāji tiks sodīti, bet sāja,   
ļoti sāja pēcgarša paliek...

Kā jau teikts, vācu-padomju kaŗā 
sarkanarmijas rindās līdzās divām 
latviešu, divām igauņu un vienai 
lietuviešu divīzijai kaŗoja arī vairā-
kas gruzīnu divīzijas. Taču arī otrā 

pusē, Lielvācijas ērgļa (Hoheits-
zeichen) pavēnī, cīnījās gruzīni. Īpa-
šā kaŗaspēka vienībā Bergmann 
(Kalnietis) iestājās 70 gruzinu emig-
ranti no Francijas, un 1942. gada 
beigās šajā bataljonā jau kaŗoja 2893 
vīri, tostarp daudzi pārbēdzēji no 
sarkanarmijas gruzīnu divīzijām. 
Ba  taljonā uzņemto kaŗa gūstekņu  
vidū bija arī vairāki Gruzijas žīdi, 
kas valodas un ārienes ziņā neat-
šķīrās no kristīgajiem gruzīniem   
un tādējādi izglābās no drošas    
nāves holokausta peklē.

Mūsdienu Gruzijā nav viegli iz -
klāstīt vēsturi tā, lai netiktu iemū-
žināti t.s. padomju mīti un sprie-
dums būtu līdzsvarots. 

Lūk, fragments no Gruzijas vēs-
tures mācību grāmatas vidussko-
lām: “Vairākums cilvēku uztvēra 
kaŗu kā Tēvijas kaŗu. Bet cita gru-
zīnu tautas daļa lieliski saprata, ka 
šai gadījumā Gruzija ir iekaŗota un 
atkarīga zeme, ka tieši Krievija ir 
atņēmusi gruzīniem valstisko neat-
karību (1918.-1921. g. Gruzijas de -
mokratisko republiku-F. G.) un 
Gruzija tikusi ar varu iekļauta Pa -
domju Savienībā. Un tagad tai nācās 
kaŗot Padomju imperijas interesēs, 
tās labā upurēt dzīvību, atdodot 
savus intelektuālos un materiālos 
resursus. Šai gruzīnu tautas daļai kaŗš, 
dabiski, nevarēja būt Tēvijas kaŗš.” 

Vēsture un šodiena: neizsmeļams 
temats...

Franks Gordons

Jaunā gada sagai-
dīšana Latvijā saistāma 
ar vairākām tradici  -
jām. Viena ir visnotaļ 
nekontrolēta petaržu 
šaušana (ar šo vārdu 

aprakstu to, ko angļu valodā sauc 
fireworks). Pirms pāris gadiem biju 
Stabu ielā Rīgā, kur ļaudis šīs raķetes 
šāva no ielas vidus, nevērojot to, ka 
abās ielas pusēs ir daudzstāvu mā  -
jas, piedevām brauktuves vidū – tro-
lejbusu troses. Turklāt mūspusē ie-
rasts ar sprāgstvielām jauno gadu 
svinēt pat divreiz – vienreiz pusnaktī, 
otrreiz stundu agrāk, jo tajā brīdī, 
saprotiet, pusnakts ir… Maskavā. 
Tas atsauc atmiņā padomju laikus, 
kad visās dzelzceļa stacijās visā     
PSRS pulkstenis rādīja tikai un 
vienīgi Maskavas laiku. Vienā mūsu 
sabiedrības daļā acīmredzot nostal-
ģija sit augstu vilni.

Taču šis stāsts nav par to. Otra 
Latvijā labi iesakņojusies tradicija - 
laikā ap pusnakti Vecgada vakarā 
Latvijas Televīzijā uzstājas Valsts 
prezidents un Ministru prezidents, 
paužot pārdomas par aizejošo un 
atnākošo gadu. Ja lasītāji vēlas abas 
runas noklausīties un noskatīties 
paši, to var izdarīt mājaslapā attie  cīgi 
www.president.lv un www.mk.gov.
lv. Valsts prezidenta mājaslapā video 
rullītis sākas automatiski, Ministru 
prezidenta runai tas ir ņemts no vi -
suresošā YouTube. Abos gadījumos 
man par sacīto ir šis tas piebilstams.

Pozitīvāk uztvēru Valsts preziden-
ta Valža Zatlera uzrunu. Prezidents 
lielākoties prot lietas nosaukt īstajos 
vārdos. Citreiz viņš bez aplinkus 
vāvuļošanas Latvijas polītiskajai „eli-
tei” ir pateicis, ka nemaz tik dižena 
un cēla tā nav. Šoreiz viņš uzrunāja 
tos Latvijas iedzīvotājus, kuŗi vēro 
valdībā notiekošo bardaku un seci-
na, ka par visu vairāk ir vajadzīgs 

Valsts vadītāju pārdomas, jaunajam gadam sākoties
Vadonis ar lielo burtu „V” – nu, ap -
tuveni tāds, kāds valstī bija pie teik-
šanas laikā no 1934. gada 15. mai  ja 
līdz 1940. gada 17. jūnijam. Stingrā 
roka, kas visu nokārtos, stingrais 
prāts, kas ļaudīm pateiks priekšā,  
kas darāms un kā izdarāms. Gluži 
atklātā tekstā V. Zatlers nepateica,   
ka patlaban Kārļa Ulmaņa lomu 
cenšas iestudēt ļaudis, kuŗus no  
valsts vadīšanas tomēr vajadzētu 
turēt atstatus, – vienā gadījumā tie ir 
spīdekļi polītiski korumpētajā vidē, 
kādā mūsu valsts jau ilgstoši ir at -
radusies, savukārt otrā gadījumā tas 
ir cilvēks, kuŗš kāras acis met ne jau 
Rietumu, bet gan Kremļa virzienā. 
Par viņiem esmu rakstījis citreiz,   
nav vērts atkārtoties. Vērts ir gan 
ievērot, kas par to bija sakāms Valsts 
prezidentam:

„Mums šodien ir vajadzīgi atbil-
dīgi valstsvīri, nevis vadoņi. Valsts-
vīri, kas atrod pareizo ceļu, rodot 
iedvesmu brīvu cilvēku pārliecībā, 
mērķa apziņā, iekšējā spēkā un 
brīvībā. Vadonismam atstāsim vietu 
uz teātŗa skatuves, nevis dzīvē!” Un 
vēl: „2010. gadā tauta vēlēs 10. Saei -
mu. Es aicinu piedalīties vēlēšanās 
un gudri, nevis spēlējoties vai 
protestējot izmantot savu balsi. Pērn 
Vecgada uzrunā aicināju jaunus 
cilvēkus nākt polītikā. Aicinu vēl  -
reiz - nāciet polītikā! Veiksmīgu un 
gudru polītiku veido cilvēki, kas ir 
aktīvi, diskusijas rosinātāji. Cilvēki, 
kas ir prasīgi pret sevi un tiem, 
kuŗiem deleģē varu.”

Zināmā mērā šī mūsu valsts pir-
majai personai ir visai veca dzies  -  
ma, arī Vaira Vīķe-Freiberga kād  -
reiz runāja par to, ka polītikā jānāk 
jaunai paaudzei ar jaunām vērtī -
bām. Šogad tas tā nenotiks, tas nu ir 
pavisam skaidrs. Pat polītiskajā orga-
nizācijā Vienotība, kas veidota gal-
venokārt opozicijā patvaļai lielākajā 

daļā valdošo partiju, redzamākās 
pozicijas ieņem ļaudis, kuŗi Latvijas 
polītikā ir bijuši, tā teikt, kopš laika, 
kad Jēzus bija pusaudzis. Gan Ģirts 
Kristovskis, gan Sandra Kalniete bija 
redzami aktīvisti Latvijas Tautas 
frontē, bet tas bija pirms 20 gadiem 
un vēl agrāk. Un Vienotība nav viena. 
Arī šogad pietiekami daudzas par-
tijas cerības liek uz vecajiem bu  -
kiem, kuŗus nevar uzskatīt citādi kā 
par pagātnes domāšanas reliktiem. 
Taču labi, ka Valsts prezidents reizi 
pa reizei atrod par vajadzīgu atgā-
dināt, ka tam tā tomēr nav jābūt. 
Paldies viņam!

Tiesa, man arī jāatzīst, ka Valsts 
prezidenta kancelejā būtu vajadzīgs 
kāds, kas rūpīgāk padomā, vai viss 
prezidenta teiktais visiem būs sa -
protams. Piemēram, es Latvijā dzī-
voju jau 20 gadus un pat ilgāk, arī 
pirms tam esmu mācījies latviešu 
skolā un, manuprāt, latviešu valodu 
protu pavisam labi, taču jāatzīst, ka 
īsti nesaprotu, ko iesākt ar šādu pre-
zidenta atzinumu: „Tomēr dzirdē-
jām arī Ķenča cienīgas lūgsnas, lai 
valdībai būtu tāds prāts, ka vienam 
tiek dots vairāk nekā citiem. Mēs 
mācījāmies par galveno izvirzīt ne  -
vis pušelnieka pļaviņu, zirņu kalna 
tīrumiņu un ataudziņu, bet gan visas 
sabiedrības prioritātes.” Zinu, kas ir 
Ķencis, viņš cēlies no brāļu Kaudzīšu 
„Mērnieku laikiem”, bet zināšanas 
apstājas pie jēdzieniem „pušelnieka 
pļaviņa” un it īpaši „ataudziņa”. Var-
būt esmu neaptēsts. Ja lasītāji to    
visu saprot pavisam skaidri, tad ap -
sveicu.

Ministru prezidentam Valdim 
Dom brovskim 31. decembrī bija 
visai neapskaužams uzdevums, jo 
viņš vada valdību, kas pēdējos mē -
nešos citu pēc cita ir pieņēmusi 
sāpīgus (un reizēm arī ne īpaši 
pārdomātus) lēmumus. Tiesa,               

V. Dom  brovskis pats joprojām ir 
vispopulārākais no visiem minis- 
triem sabiedriskajās aptaujās, taču 
viegli nav bijis. Vecgada vakara runā 
viņš tam visam atrada iemeslu: 
„Iepriekšējo gadu polītika „gāzi 
grīdā!” ir izgāzusies. Arī stāsts par 
septiņiem treknajiem gadiem iz -
klausās traģikomiski. Diemžēl cenu, 
ko maksājam par šīm kļūdām, zina 
katrā ģimenē un katrā uzņēmumā. 
Par ekonomikas pārkaršanu un 
„smagās piezemēšanās” risku Lat  -
viju jau vairākus gadus iepriekš 
brīdināja kā ārvalstu, tā pašmāju 
eksperti. Taču viņi tā arī palika ne -
sadzirdēti. Izaugsmes gados valdības 
dzīvoja pāri saviem līdzekļiem un 
neveidoja uzkrājumus.” Tiesa, tiesa, 
taču nelaime ir tā, ka „gāzi grīdā!” un 
septiņu „trekno gadu” polītikas au -
tori nekur nav pazuduši, turpat     
vien viņi ir. V. Dombrovskis minēja 
problēmas, kādas šī polītika ir ra -
dījusi, – piemēram, valsts tēls starp-
tautiskā līmenī nav visai labs. Tam 
kaitējusi gan polītikāņu nekompe-
tence („nasing spešal”), gan fiskālā 
nestabilitāte (te solīts viens nodoklis, 
te tas atsaukts, te atkal draudēts ar 
citu nodokli un tomēr ne…), gan 
polītiskā nestabilitāte (nupat jau 
Rīgas pilsētas galva Ušakovs atkal 
sācis bazūnēt domu, ka valdība il  -
gāk par martu nenoturēsies). Inves-
toriem, kas Latvijai patlaban ir va -
jadzīgi kā ēst, tas viss liek mūsu 
virzienā raudzīties pavisam šaubīgi. 
Starp citu, viņi ar acs kaktiņu varbūt 
pamana Igauniju, kur polītiķi ir bi -
juši daudzkārt prātīgāki par mūsē-
jiem un krizi pārvarējuši krietni, 
krietni nesāpīgāk.

V. Dombrovskis ir pamanījis arī  
ko citu – arvien lielāks skaits pašas 
Latvijas iedzīvotāju valstij vai, pa -
reizāk sakot, tās pārvaldei vairs ne -
uzticas. Paredzams, ka šogad vēl 

vairāki desmiti tūkstoši cilvēku val-
stij pateiks „sveiki!” un pārcelsies uz 
ārzemēm. Savukārt pašmājās ļoti 
daudzi augstākie nodokļi noteikti 
veicinās izvairīšanos no to mak sā-
šanas vispār (V. Dombrovskis: „Ik -
reiz, kad apšaubām nodokļu mak- -
āšanas jēgu, mēs apšaubām arī pen-
siju, veselības aprūpes, izglītības, 
valsts drošības un kārtības fun k-
cionālo jēgu. Mēs apšaubām visu,   
ko financē valsts. Tas ir ceļš uz ne -
kurieni.”) Neko citu valdības vadītājs 
pateikt nevar, bet arī viņa pirksts 
tomēr ir pielikts pie visa tā, kas pat-
laban valstī rada ērcīgumu un ne  pa-
tiku pret tiem, kuri ir pie teikšanas.

Protams, abas augstākās amatper-
sonas neaizmirsa arī optimistiskāku 
noti. Šogad Latvija svinēs 20 gadus 
kopš nosacītas neatkarības atjau-
nošanas (nosacītas tāpēc, ka 1990. g. 
4. maijā pieņemtā deklarācija par 
ne atkarības atjaunošanu patiesībā 
visai maz ko mainīja, un Latvija 
neatkarīga kļuva tikai 15 mēnešus 
pēc tam, kad izgāzās pučs Maskavā). 
Februārī Kanadā būs Ziemas Olim-
piskās spēles, nav nereāli, ka arī kāds 
no mūsu bobslejistiem, kamaniņu 
braucējiem vai biatlonistiem varētu 
pārbraukt mājās ar medaļu. Vasarā 
Latvijā būs Skolēnu dziesmu un   
deju svētki. Dzīvosim tālāk. Bet      
par visu vairāk tomēr atcerēsimies 
Valsts prezidenta teikto: „Es aicinu 
piedalīties vēlēšanās gudri, nevis 
spēlējoties vai protestējot.” Tiesa, ma -
na balss noteikti būs protests pret     
to, ko polītikāņi mūsu valstī ir da -
rījuši pēdējo gadu laikā, kā arī           
pret to, ka dažas partijas joprojām 
vadošajiem amatiem piedāvā iz -
misīgi neadekvātas un līdz kliņķim 
amorālas personības. Bet spēlēties 
gan es nespēlēšos. Tas tomēr ir gal-
venais, uz ko šogad jācer, – labāka 
Saeima un labāka valdība pēc          
2010. gada 2. oktobŗa.

Kārlis Streips
Valsts prezidenta uzrunu lasiet 1.lpp
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Ar vērienīgu koncertu trīs 
daļās nosvinēta Latvijas Nacio-
nālās operas deviņdesmitā 
gads  kārta. 

Šim svētku koncertam 22. de -
cembŗa vakarā bija piešķirts    
arī plašāks sabiedriskais ska-
nējums, jo tā norisi tiešraidē 
va   rēja vērot gan Latvijas Tele-
vīzijas 1. programmas skatītāji, 
gan Radio Klasika klausītāji. 

Jubilejas koncertā piedalījās 
plaša operas un baleta māksli-
nieku saime, Operas koris un 
simfoniskais orķestris, arī vies-
mākslinieki. Vismīļāk gaidītie 
bija tie, kas savas gaitas sākuši 
mūsu Baltajā namā, bet nu kā 
putnēni no ligzdas aizlidojuši 
plašajā pasaulē, tur top cienīti, 
apbrīnoti, mīlēti. Vesela plejā  -
da - Inese Galante, Inga Kalna, 
Kristīne Opolais, Egils Siliņš, 
Aleksandrs Antoņenko koncer-
tam piešķīra sirsnīgas atkal re-
dzēšanās siltumu. Vakara po -
zitīvās emocijas vairoja arī  
dzie  doņu Sonoras Vaices, Kris-
tīnes Gailītes, Kristīnes Zadov-
s kas,Samsona Izjumova vokālā 
meistarība.

Diemžēl nepiepildījās cerības 
šai jubilejā sastapties ar pa  - 
saulē populārāko latviešu diri-
ģentu Marisu Jansonu, viņa sen 
apsolīto vizīti Rīgā aizkavēja 
slimība. 

Latvijas Nacionālās operas 90 gadu jubilejas vakarā
Šo opermūzikas 

parādi un Latvijas 
baleta mākslas la -
bāko paraugu virk-
  ni  d  iriģēja Alek   - 
s andrs Viļu manis, 
Normunds Vaicis, 
Jēkabs Ozo liņš, 
Farhads Stade un 
pašreizējais galve-
nais diriģents Mo -
dests Pitrens, ļau-
jot apjaust teāt ŗa 
pašreizējās iespē -
jas un rado  šās po -
tences, kas nākotnē 
sagādās ne vienu 
vien māks  las prie-
ka pilnu brī   di.

G.S.

Augšā: Koncerta pirmās daļas fināls. Dzied (no kreisās): 
Krišjānis Norvelis, Sonora Vaice, Aleksandrs Antoņenko, 
Samsons Izjumovs, Kristīne Zadovska, Andris Ludvigs un 
Latvijas Nacionālās operas koris

Pa labi: Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres 
kundze sarunā ar Nacionālās operas baleta vadītāju Aivaru 
Leimani

Apakšā pa kreisi: „Gulbju ezers” ir katras nopietnas baleta 
grupas alfa un omega. Uz Latvijas Nacionālās operas skatuves  
P. Čaikovska balets dejots kopš 1926. gada

* Svētku vakarā  skatītāju zāle bija piepildīta līdz pēdējai 
iespējai

Apakšā pa labi: Vokālā paidagoģe Anita Garanča ar savu 
skolnieci -  jauno soprānisti Ingu Šļubovsku

* Aleksandrs Antoņenko un diriģents Normunds Vaicis pēc 
priekšnesuma

Foto: Gunārs Janaitis  
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Vera Rozīte

(Nobeigums) Betlēmes ceļu meklējot
Taču Dievs sūtīja savu Dēlu 

Ziemsvētku nakts tumsā, lai    
Viņš skaidrotu mūsu sirds Bet-
lēmi, lai mēs uzdrošinātos paši 
sevi ieraudzīt Kristus spogulī un 
izgrieztu no sevis gadiem ilgi 
„pūžņojošos augoņus”, kas veik  - 
li piesegti citu skatieniem. Viņš 
nāca šajā pasaulē, lai pārrautu 
dzeloņstiepļu žogu, kuŗā paši  
sevi esam iesprostojuši.

 Tāpēc jau ejam cauri Adventa 
laikam, lai sevī un Dieva balsī 
ieklausītos. Lai Kristus spēkā at -
zītu savas kļūdas un labotos.

 Ne velti Svētajos Rakstos un 
Baznīcas Tēvu mācībā atrodam 
norādes par to, cik nozīmīgi ir 
visi tie priekšnoteikumi, lai Svē-
tais Gars atrastos kopā ar mums 
un mūs neatstātu. Jo Svētais    
Gars ir inteliģents, gudrs Gars, 
kas bēg no meliem, viltības un 
negantības. Tumsas darbos ieslī-
gusi dvēsele, kas nepazīst kauna 
un nožēlas, tiek pakļauta „šīs 
pasaules kunga varai” un kļūst 
par viņa instrumentu, pašam to 
neapzinoties. 

 Tikai sava grēka apzināšanās 
un nožēla Kristus spēkā, atzīs  -  
tot savas kļūdas un pārkāpumus, 
sniedz drošību, ka Svētais Gars 
atkal atgriezīsies un būs klāt  -
esošs. Tāpēc kristīgā pasaule 
prak  tizē gavēni un gandarīšanu 
par grēkiem. Patiesībā Adventa 
laiks ir klusēšanas, pārdomu un 
grēku nožēlas laiks, nevis raibo 
notikumu virpulis, kuŗā gadu  
pēc gada joņojam līdzi. 

Tas nenozīmē, ka ārēji jāde-
monstrē savas dvēseles norises - 
jāstaigā sadrūmušiem un gavēnī 
izdilušiem. Gavēnis un grēku 
nožēla ir visintimākais, visper-
soniskākais katra cilvēka jau tā-
jums, kuŗā nav jādalās ne ar vie-
nu citu kā varbūt – ar uzticamu 
mācītāju. 

Adventa laikā ja ne mācītā  - 
jam, tad vienatnē, klusumā, 
Adventa svecītei degot, katram 

cilvēkam, lai cik lielā mērā viņš 
sevi uzskata par kristieti, neat-
karīgi no konfesionālās piederī-
bas, izglītības līmeņa, vecuma vai 
stāvokļa sabiedrībā, - vajadzētu 
izmeklēt savu sirdsapziņu, „izda-
rīt savas sirds pasaules revīziju”, 
izsūdzēt Dievam un nožēlot grē-
kus, un nopietni apņemties labo-
ties, izlūdzot Kristus palīdzību. 
Tikai tad var patiesi piedzīvot 
gaišo, atvieglojošo, maigo Ziem-
svētku prieku.

 Līdzīgi, kā mēs kopjam savu 
ķermeni un par to rūpējamies, 
arī mūsu garīgais „ķermenis” 
prasa rūpīgu kopšanu. Arī tas 
jāattīra, jāatjauno, lai Dieva Gais-
ma varētu brīvi mirdzēt un tajā 
darboties. Tā, lai četri pamat-
tikumi: gudrība, taisnība, mēre-
nība un drosme varētu mūsos 
atjaunoties ar jaunu spēku. Lai 
galvenie grēki: nešķīstība, sko-
pums, lepnība, skaudība, pār mē-
rīga ēšana un dzeršana, dusmas 
un slinkums mūs nesagūstītu 
savā varā jau tūlīt pēc Ziem-
svētkiem. Tāpat lai mēs nebūtu 
saistīti ar citu cilvēku grēkiem, 
dodot padomu un atļauju grē  -
kot, uzslavējot par izdarīto grēku 
vai noklusējot, kad kāds grēko, 
nenosodot par izdarīto grēku    
un aizstāvot cita grēku.

 Katram no mums ļoti skaidri 
un konkrēti jāsaredz un jāapzi  -
nās savas dzīves mērķis. Svētais 
Gregors Lielais teicis: „Kāda ne -
prātība ir sevi nogurdināt ejot,    
ja nevēlamies sasniegt šī ceļa 
galu.”

 Kas tad ir mūsu dzīves mērķis? - 
Ja mēs baidāmies atzīt, ka neiz-
bēgamā nāves stunda mums pa -
tiesi liks atstāt itin visu šeit uz 
zemes sakrāto, un mēs nonāksim 
reālitātē, ko visa mūža gaŗumā 
neesam mācējuši vai gribējuši 
iepazīt, tad tas nozīmē, ka visas 
savas dzīves laikā esam steigu  -
šies uz vilcienu, kas iet pretējā 
virzienā.

 Neviens cilvēks, izņēmums ir 
Jēzus Kristus, nav liecinājis par 
dzīvi pēc nāves. Par „dzīvi pēc 
dzīves” ir dažādas versijas, un 
visas tās sniedz tādu cilvēku 
pieredzi, kuŗi agrāk vai vēlāk no 
bezapziņas stāvokļa tomēr at -
griezušies dzīvē. Neviens no vi -
ņiem nav teicis, kā norāda Kris-
tus, ka „...tur būs trīcēšana un 
zobu griešana...”. Neviens no vi -
ņiem nav runājis par tārpu, kas 
nebeigs grauzt, un uguni, kas 
nebeigs dedzināt.

 Ja mēs ignorējam šos ļoti 
nozīmīgos Kristus brīdināju  -
mus, tad zaudējam centrālo 
Evaņ    ģelija vēsts domu par mūsu 
dvēseles nemirstību, par dzīvi 
nākamajā pasaulē un par katra 
cilvēka PERSONISKO AT  BIL-
DĪBU Dieva priekšā šīs zemes 
dzīves laikā. Atbildība un pie-
nākums – šie divi jēdzieni, kas 
gadu pēc gada, attālinoties no 
cilvēces megaplāniem un no 
katra cilvēka personiskajiem ma -
zajiem plāniem, dzēš bijību Die-
va un cilvēces priekšā, atraisot 
cilvēku no bailēm grēkot. 

Tad neeksistē vairs arī mūsu 
vecvecmāmiņu brīdinājums: 
„Sar    gies, bērniņ, darīt ļaunu! 
Dieva acs pār tevi visu redz! ...
sods būs !”

 Šodienas bērnos nenostipri  -
nās pārliecība, ka „nedrīkst to 
konfekti paņemt no trauka”, ja     
tas aizliegts. Bērnos nerodas un 
nenostiprinās kauna jūtas par 
savu pārkāpumu. Bērni saka: 
”Mums ir tiesības!” Taču garīga 
augšana gan bērnos, gan pieau-
gušajos iespējama vienīgi un   
tikai tad, ja pašam ir kauns par 
savu rīcību. Un tas ir sirdsapziņas 
jautājums.

Ar pavisam maziem, nenozī-
mīgiem meliem un negodīgu 
rīcību sākas sirdsapziņas deg ra-
dācija. Tas ir kā akmens, kas ve  -
ļas no kalna un ko grūti aptu  -   
rēt. Tad atbildības vietā rodas 

mānīgais, illuzorais priekšstats 
par to, ka Dievs pēc nāves dalīs 
mums piedošanu kā Makdo-
naldā, vienalga, cik cilvēku dzīvi 
mēs būsim pazudinājuši, cik 
krāpuši, melojuši... Sīkiem grē ci-
ņiem seko lielāki grēki un meli, 
viltība tiek pārdēvēta par gud-
rību, bezkaunība par drosmi un 
vienreizīgām spējām, runāšana 
līdzi muļķībām un aplamībām – 
par kollektīvo domu u.tml. Tad 
sirdsapziņas balss apklust, tā ir 
mirusi, un ierunājas kāda cita, 
pavēloša balss: ”Viss ir atļauts, ja 
tevi nevar pieķert.”

 Tirannu galveno vadoni Jēzus 
sauc par šīs zemes valdnieku,   
kas liek cilvēkam tiekties pēc šīs 
pasaules goda un bagātības, kuŗa 
tiek gūta uz citu cilvēku rēķina. 
Un tā ir atkāpšanās no Evaņģe  -
lija patiesības.

Kāda sieviete jau tuvu deviņ-
desmit gadiem reiz sarunā sacīja: 
”Es esmu tik daudz grēkojusi 
savā mūžā. Man arī tagad grūti 
saprast, ko drīkst, ko nedrīkst, 
kas ir labi, kas – ne...” - To sacīja 
sieviete, kas rēgulāri visu mūžu 
apmeklējusi svētdienās dievkal-
pojumus. Un vai viņa ir vienīgā, 
kuŗu māc šaubas?

 Katru dienu mēs nonākam 
neskaitāmu lielāku un mazāku 
izvēļu priekšā, izvēloties šauro  
vai plato, ērtāko ceļu. Dažreiz, 
paliekot uz šaurā ceļa un nesot 
savu ikdienas krustu, mēs pie  -
dzī vojam daždažādus pārbau dī-
jumus. Sāpēs un ciešanās mēs 
tiekam kausēti un šķīstīti, un,      
ja paliekam lūgšanās uzticīgi 
Dievam, mums pat visdziļākajā 
izmisumā jātic, ka viss nāks   
mūsu dvēselei par labu, ka       
Dievs neuzliek lielākus pārbau-
dījumus par tiem, ko spējam pa -
nest. 

 Visa daba ir paklausīga Die-
vam – koks pastāv salā, vētrās, 
vasaras svelmē. Koks nevar 
izrauties ar saknēm un aizbēgt 
ērtākā vietā, kā to bieži vien 
izvēlas cilvēks. Un pavasarī 
kailais, pacietīgais koks sazaļo    

un uzzied brīnišķīgiem ziediem!
 Ījābs, Daniēls, Jēkabs u. c. 

Svētajos Rakstos sniedz pārlie ci-
nošus piemērus par to, ka, cil vē-
kam paļaujoties uz Dievu, pār-
baudījumi laimīgi beigsies, un 
viņš iegūst ne tikai dziļāku gud-
rību, drosmi un spēku, bet arī 
nojausmu vai pat pieredzi par 
citas pasaules reālo klātbūtni.

 Šī unikālā pieredze ir tā vērta, 
lai uzdrošinātos sākt ceļu uz sa  -
vas Betlēmes Ziemsvētkiem, kas 
izkausē kā vasku jebkuŗus šīs 
pasaules žogus, arī savējos, kuŗi 
tur mūs iesprostotus vispār pie-
ņemtos stereotipos kā cietum-
sargus un ieslodzītos. Ziemsvēt-
ku Betlēmes brīvība ir vienīgā 
patiesā brīvība, labestības un tu -
vākmīlestības brīvība, kas pie  -
velk visus labas gribas cilvēkus – 
tos, kuŗi spēj iet pret straumi un 
ieraudzīt savu dzīvi no mūžības 
perspektīvas, apzinoties, ka mēs 
piederam Debesīm.

Sv. Simeons Jaunais teologs ap -
raksta pieredzi, kuŗu mēs nepa-
zīstam vai arī pazīstam, bet par 
kuŗu nerunājam. Tās patiesums 
lai iedrošina mūs meklēt šauro 
Betlēmes ceļu:

„Mīlestība ir Gaisma, nepie-
ejama gaisma, gaisma, kas dar-
bojas it visā. Tā ir pievilcība un 
prieks, maigums un miers, ne -
aptveŗama žēlsirdības un līdz-
jutības dzelme, ko es mācos lūgt 
un meklēt ar asarām lielā pa -
zemībā.

Tikai tad, kad esam novārguši 
un izsmelti, Gaisma beidzot      
nāk mums palīgā. Es saucu tā,    
ka aizlūst balss, jo tik ļoti vēlos 
Gaismu saņemt, bet manas na -
baga rokas paliek tukšas.

 Es aizmirstu visu, apsēžos un 
raudu, necerēdams vēl reizi Gais-
mu atkal ieraudzīt. Kad esmu 
izraudājies un rimstos, tad, no -
slē pumainā veidā atnākusi, tā 
saņem manu galvu, un es izplūs-
tu asarās, nezinādams, kas mani 
apmeklē, izgaismojot manu ga    ru 
ar tik maigu gaismu.”

Katram cilvēkam ir savs un 
citāds liktenis. Citiem tas ir lab-
vēlīgs, citiem bargs un nežēlīgs 
tajos pašos dzīves apstākļos. 
Mans personiskais liktenis ir   
bijis labvēlīgs. Pat briesmu pilna-
jos apstākļos esmu ticis izvadīts 
labvēlīgi.

Latviešu leģiona 15. divīzijā 
tiku iesaukts 1943. gada aprīlī. 
Pēc lielkaujām Krievijā un kau-
jām, atkāpjoties uz Latviju 1944. 
gada jūlijā, vēlāk rudens mēne  -
šos divīzijas vienības tika pār  - 
cel tas uz Rietumprūsiju atpūtai, 
vienību papildināšanai un ap -
mācībām, lai pēc tam varētu tur-
pināt kaujas pienākumus frontē. 
1944. gada novembŗa sākumā  
15. divīzijas vienībām tika pazi-
ņots, ka tie kaŗavīri, kuŗi ir me -
dicīnas studenti un pēc iesauk-
šanas nav paspējuši nokārtot    
otrā medicīnas fakultātes kursa 
eksāmenus un frontē  dienējuši 
vismaz vienu gadu, tiks sūtīti      
uz kādu no Vācijas universitā  -
tēm viena sēmestŗa medicīnas 
studijām un eksāmenu nokār to-
šanai. Pēc šī sēmestŗa studijām 
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būs atkal jāatgriežas divīzijā. Es 
un vēl 15 citi kaŗavīri atbildām 
šīm prasībām. Mūs savāca vien-
kopus un veselu grupu aizsūtīja 
uz Gīzenes universitāti Vācijā 
studijām.

Studijas turpinājās līdz 1945. ga -
 da marta vidum. Par to, kā  mēs 
pārcietām angļu un amerikāņu 
Gīzenes bombardēšanu, esmu 
uzrakstījis īsu pastāstu, kas pub-
licēts grāmatā Zelta Lāpas Gais-
mā. Lai kādas bija grūtības, bi  -
jām pabeiguši viena sēmestŗa 
studijas un nokārtojuši arī kursa 
eksāmenus. Pēc sekmīgām teo-
rijas studijām mums vēl pienācās 
viena mēneša paktisko zināšanu 
apgūšana kādā no Vācijas slim-
nīcām pēc pašu izvēles. Padomju 
sarkanarmija Ziemeļvācijā mala 
15. divīziju. Rietumu frontē an   -
gļi un amerikāņi tuvojās Reinai. 
Otrā pasaules kaŗa iznākums bija 
diezgan skaidrs.

 Vairākumam no mūsu 16 vīru 
studiju grupas bija vecāki vai 
radinieki kādās Vācijas pilsētās. 
Viņi izvēlējās braukt uz turieni 
un strādāt vietējā pilsētas 

slimnīcā. Man Vācijā nebija ne 
ra  du, ne paziņu, tāpēc nezināju, 
kurp varētu braukt. Gīzenes 
Orto   pēdijas slimnīcā, kur pēc 
klīnikas sabumbošanas biju strā-
dājis atjaunošanas darbos, biju 
iepazinies ar dažām slimnīcas 
māsiņām. Vienai no tām lūdzu 
pastāstīt kādu zināmu vietu, kur 
notiek mazāk bumbošanas, lai 
tur varētu slimnīcā mierīgi no -
strādāt vienu mēnesi. Un man 

atkal laimējās. Māsiņa to zināja 
ļoti labi. Tā būs Austrija, netālu 
rietumos no Insbrukas pilsētas 
Štūbaitālas kalnu ielejā Fulpmes 
ciemā. Tur no Insbrukas pārcelta 
bērnu slimnīcas nodaļa. 

Vienības kancelejā man izde  - 
va komandējuma apliecību, ka 
tieku norīkots viena mēneša 
prakses darbā Insbrukas univer-
sitātes Bērnu klīnikas nodaļā 
Fulpmes ciemā. Nākamā dienā ar 

legāliem komandējuma doku-
mentiem kabatā un triju dienu 
uzturdevu somā sēdos vilcienā 
un lēnā braucienā pa Rietumvāciju 
nokļuvu Austrijas kalnu ielejā, 
Insbrukas pilsētā. Tur vajadzēja 
pieteikties vietējā komandantūrā 
un tad iet uz Universitātes bērnu 
klīniku ar pieteikumu, ka esmu 
norīkots viena mēneša darbam 
viņu  pa daļai evakuētajā klīnikas 
nodaļā. Slimnīcas direktors, pro-
fesors, mazliet brīnījās par tik 
akurātu komandējuma norādī-
jumu, taču, tā kā kārtībai ir jābūt, 
pielika klāt  vēl savu piezīmi, lai 
Fulpmes ciema slimnīcas nodaļa 
pieņem mani uz vienu mēnesi  
par famulus (praktikantu) un ap -
gādā ar ēdienu un gultas vietu. 
Tad gā  ju un sameklēju īpatnējo 
kalnu ielejas vilcienu, kas mani 
aiz vi zināja tālāk, augstāk kalnu 
ielejā. Kad tur ierados, telefona 
ziņa par manu ierašanos  jau bija 
priekšā. Vienā slimnīcas bara  -
ciņā man ie  rādīja istabu ar gultu 
un citām labierīcībām, un nu 
mans darbs varēja sākties. 

No kreisās: Ivars Šeibelis, Jēkabs Kariks un Uldis Misiņš
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Ziemsvētku diena. Latvija klāta 
baltu baltiem sniega vāliem. Ilgu 
laiku nevarēja saprast, kas ar to 
Sala veci jeb Sala onkuli noticis – 
vai viņš aizgulējies? Decembris   
bija jau krietni vidū, bet no sniega 
ne vēsts, tik lietus un vējš, lietus   
un vējš. Laika pareģotāji jau kopš 
decembŗa sākuma solīja – mēnesis 
būšot neparasti auksts, taču atnāk 
nākamā nedēļa – lietus kā lijis, tā 
līst. Beidzot Sala onkulis tomēr   
bija pamodies un kā atvaino-
damies sāka kaisīt sniegu – pa labi 
un kreisi, dienu un nakti, sakai  - 
sīja to tik daudz, ka Latvijā pa šo -
sejām nevarēja uz priekšu tikt. 
Kolkas pusē kupenas izauga līdz 
astoņdesmit centimetriem: pie-
sniga koki, no smaguma liecās un 
lūza zari, tie sakrita uz elektrolī  -
niju vadiem, vairākos novados 
cilvēki palika bez elektrības. Taču 
Ziemsvētku rītā nav ko erroties, 
drīz klāt Jaunais gads, diena jau 
kļūst ik pa minūtei gaŗāka un no 
Jaunā gada lēnītēm soļo pretim 
pavasarim.

Valdības vīri gan neko labu 
nesola, tikai to, ka man (protams, 
arī citiem) atņemtos pensijas latus 
atdošot – piecu gadu laikā. Bet šo -
dien gribas nedaudz pavērties at -
pakaļ aizvadītajā gadā. Vienu brī  -
di biju domājis rakstīšanu atlikt 
malā – varbūt labāk paklusēt? Bet 
nāk Ziemsvētku sveicieni: no Mi -
neapoles Elmārs Priedītis saka at -
zinīgus vārdus par maniem raks  -
tu darbiem. Nu, kas atliek– būs 
vien kādu brīdi jāturpina!

Man ir prieks saņemt sveicienus 
no dažādiem tālajiem pagastiem 
un zemēm, priecājos, ka mani pa -
ziņas vēl darbojas un – spēlē teātri! 
Bijušais jelgavnieks Richards Rollis 
pārcēlies uz dzīvi Floridā un tur 
iestudējis Anšlava Eglīša lugu „Pēc 
kaut kā cēla, nezināma”. Izrādes 
dalībniece Skaidrīte Prince par to 
man vēstulē raksta: „Esam pateicīgi 
Richardam par viņa pacietību un 
neatlaidību, mūs „izdresējot” tā, ka 
gala rezultāts bija labs, domājam, 
ka izrāde būtu jāatkārto.” Anšlava 
Eglīša luga Floridā rādīta vasaras 
vidū, bet Sanfrancisko novembŗa 
vidū notikusi Laimoņa Siliņa 
iestudētās lugas „Kokteiļstunda” 
pirmizrāde, kuŗā režisoram izde-
vies iesaistīt arī divus gluži ne -
pieredzējušus iesācējus. Teātŗa 
spē  lēšanas rosme nav aprimusi 
Aust    rālijā, saņemu ziņas par teātŗu 
rosību Sidnejā un Melburnā. Te -
ātris mūsu tautiešiem ir kas vairāk 
nekā tikai izrādes noskatīšanās.   
Jā, izrāde bija iemesls, lai cilvēki 
pulcētos kopā, lai no skatuves ska-
nētu latviešu valoda. Atkal un at  -
kal prātā nāk mūsu teātŗa tēva 
Ādolfa Alunāna 1869. gadā raks-
tītie vārdi: „Teāteris ir kā spieģelis, 
kuŗā mēs paši savus labus un ne -
labus darbus, savas prieku, kā bē -
du dienas, ar vārdu sakot, savu 
dzīvošanu redzam.” Vienkārši, bet 
viedi vārdi – tāpēc jau cilvēki uz 
teātri gājuši un iet. Kā tā dzīvoša-
nas attēlošana uz skatuves izdo  -
das – tas ir cits jautājums, uz kuŗu 
atbildi rast ir pagrūti. 

Latvijā dažādos laikos bijām pa -
raduši, ka teātris iestudē oriģināl-
lugas, kas runā par dzīvē sasto pa-
mām problēmām. Šī iemesla pēc 
daudzas izrādes padomju oku pā-
cijas gados bija populāras, jo teāt  -
ris spēja un prata kaut pusvārdā 
pasacīt to, par ko prese klusēja. 
Patlaban repertuārā šādu lugu 

Atskatoties
pietrūkst. Tas nenozīmē, ka teāt  -
ŗos nebūtu jaunu oriģināldarbu, 
taču skatītāji ir noilgojušies pēc 
brīža, kad teātŗi risinās problēmas, 
kas cilvēkus satrauc katru dienu.

Latvijā priekšplānā patlaban 
izvirzījies Jaunais Rīgas teātris, tieši 
jaunas latviešu oriģināllugas tajā   
ir retums, bet, teātŗa galvenā reži-
sora Alvja Hermaņa mudināti, 
aktieŗi bez drāmaturgu palīdzības 
izrādes rada paši, un to pamatdo-
ma ir kopīga – saprast, kādi mēs, 
latvieši, esam, kādas problēmas 
mūs satrauc. Tā radušās pašu sa -
cerētās izrādes „Gaŗā dzī  ve”, „Lat-
viešu stāsti”, „Latviešu mī  lestība”, 
„Vectēvs”, „Zilā kalna Marta”. Tās 
iestudējis Alvis Her manis, un   
visas nu jau gadiem ilgi ir skatītāju 
iemīlētas un gaidītas. Šīs izrādes    
ir par mums: kā dzī vojam, ko 
domājam, ko darām.  Ne velti par 
aizvadītā gada notikumu teātŗu 
dzīvē skatītāji atzinu  ši izrādi 
„Vectēvs”, kuŗā Vilis Dau dziņš 
izstāsta trīs dažādu cilvēku likteņ-
stāstus, kuŗos atspoguļojas mū  su 
tautas pretrunu pilnās vēs  t ures 
lappuses. Jaunais Rīgas teātris 
uzsākto virzienu sola turpināt arī 
nākamajā gadā. 

Lielu populāritāti Nacionālajā 
teātrī baudījušas izrādes, kuŗu 
centrā ir Žurka Kornēlija ar savu 
draugu Circeni Cirču. Abi tērzē, 
viņu sarunās atspoguļojas dzīves 
aktuālitātes – tās, par ko domā  -
jam, par ko lasām un par ko sprie-
žam – par mūsu dzīvošanu. Mū  - 
su ārzemju tautieši, kam Latvijas 
dzīves ikdienas norises ir pasve  -
šas, šo izrāžu vērtējumā ir gan 
attu rīgāki. 

Jaunu, visādā ziņā atzinīgi vēr-
tējamu principu aizvadītajā gadā 
pieteicis Nacionālais teātris, iestu-
dējot galvenokārt latviešu autoru 
darbus. Šādas tradicijas reizumis 
koptas gan ASV, gan Austrālijas 
latviešu teātŗa kopās. Nacionāla-
jam teātrim gluži visām izrādēm 
nav veicies: chaotisks ir Viestura 
Kairiša pēc Andreja Upīša stāsta 
„Sūnu ciema zēni” motīviem vei-
dotais iestudējums „Hipnotiskais 
brauciens”. Repertuārā nenostip-
rinājās arī V. Kairiša iestudējums 
„Skola”. Ilgāks mūžs bija lemts         
J. Jaunsudrabiņa romāna „Aija” 
drāmatizējumam M. Kublinska 
režijā. Uz lielās skatuves joprojām 
dzīvo G. Janovska „Uz neatgrie-
šanos” Indras Rogas režijā. 

Rudenī uz skatuves viena pēc 
otras parādījās divas mūsu valsts 
vēsturē nozīmīgas personības: pre-
zidents Kārlis Ulmanis mūzikā -
lajā lugā „Vadonis”, un  rakstnieks, 
vēlāk valstsvīrs Vilis Lācis uzsāka 
dzīvi M. Zālītes lugas „Lācis” 

iestudējumā. Abas šīs izrādes mū -
su avīzē jau apcerētas. Iecere bija 
laba, tās risinājums – diskutējams. 
„Vadoņa” izrādē saista Z. Liepiņa 
mūzika un režisora E. Freiberga 
veidotais skatuviskais risinājums, 
taču vājš ir šī darba literārais scē-
nārijs. Situācija ar „Lāci” ir sarež-
ģītāka, jo neapmierina ne M. Zā -
lītes luga, ne režisores I. Rogas 
darbs. Gribējās ieraudzīt Viļa Lāča 
personības atklāsmi – kā ievēro-
jams, talantīgs rakstnieks, par   
kuŗa romāniem „Vecā jūrnieku 
ligzda”, „Zvejnieka dēls”, „Akme-
ņainais ceļš” jūsmojuši daudzi 

lasītāji, varēja pārvērsties savas 
tautas nodevējā. Vairākas stun  - 
das gaŗajā izrādē redzam tikai 
gļēvu, histerisku nelieti, kam ik    
pa brīdim injicē narkotikas un   
kas ir kā traks uz jaunu meiteņu 
samīlēšanu. Aktieris Kaspars Zvī-
gulis nerada asociācijas ar rakst-
nieku Vili Lāci. No veiksmes 
teātrim ne vēsts. 

Darbu ar oriģināllugām par 
būtiski nozīmīgu virzienu uzlūko 
Valmieras teātris. Par cilvēku sav-
starpējām attiecībām prot stās tīt 
un tās izrisināt Evita Sniedze. 
Aizvadītajā gadā atsaucību un at -
zinību iemantoja viņas luga „Līdz 
pavasarim”. Mūsu dzīvē nav tikai 
materiālas un sociālas problēmas, 
arī mīlestībā ir sarežģītas un grūti 
risināmas nianses.

Ievērību Valmieras teātrī pel nī-
jusi kinoscēnārista Alvja Lapiņa 
drāma „Atvari”, kuŗas notikumi 
raisās 1949. gadā vientuļā lauku 
sētā „Atvari”. 

Vienā jomā mūsu teātŗi pērn 
sagādāja patiesu prieku: tie at  - 
skār ta, ka jādomā ne tikai par 
šodienu, par teātŗa kasi, bet jārau-
gās rītdienā. Eduards Smiļģis bieži  
atgādināja, ka jāskatās tā, lai var 
saskatīt horizontu, un rītdiena ir 
mūsu bērni un jaunieši, viņi ir 
noilgojušies pēc teātŗa, un šajā 
sezonā teātŗi bērniem sagatavo  -
juši vairākas izrādes: reiz jau 
minēta E. Kestnera „Punktiņas   
un Antona” izrāde Dailes teātrī,    

V. Buša „Makss un Morics” Na -
cionālajā teātrī, un jaunie skatītāji 
ļoti labprāt apmeklē M. Tvena 
„Prinča un ubaga zēna” izrādi, kā 
arī V. Belševicas „Billi” V. Lūriņa 
drāmatizējumā. 

Dailes teātrī patiesu prieku sa -
gādāja tieši Ziemsvētkos kamer-
zālē skatītā izrāde – P. Liepiņš 
izstāsta un izdzīvo Alberta Kro-
nenberga brīnišķo stāstu „Jēr-
ādiņa”, kas grāmatā klajā nāca     
1937. gadā, bet joprojām ir dzī  -
vāks par dzīvu. P. Liepiņš stāsta,  
un mūsu acu priekšā atdzīvojas 
mazā, par Jērādiņu iesauktā pilsē-

tas puišeļa piedzīvojumi vasarā 
laukos. Kā dzīvu ieraugām gan 
Jērādiņu, gan ganu zēnu Janku, 
gan puikas lauku radiniekus, daž-
brīd liekas, ka sajūtam pat lauku 
tīrā gaisa burvību. To uzbuŗ ak -
tieris, un viņam ar mūzikālo pa -
vadījumu palīdz komponists             
I. Zemazaris. Var jau būt, ka 
mūsdienu pilsētas bērniem dažs 
labs senlaicīgāks vārds ir mazāk 
saprotams, taču Kronenberga dze-
jā rakstītā stāsta un lauku pievil-
cība viņus sasniedz. 

Par bērniem allaž nomodā ir 
Valmieras teātris, un tur pamatā, 
starp citu, varētu būt pavisam    
tiešs iemesls – teātŗa direktorei 
Evitai Sniedzei ir mazs dēlēns 
Eduards, Evita zina tāda puišeļa 
intereses, tāpēc repertuārā ir pēc 
Ineses Zanderes dzejoļiem veidota 
izrāde „Ineses tantes mīklainie 
panti”, bet gada nogalē parādījās   
E. Kestnera stāsta „Emīls un         
Ber līnes zēni” drāmatizējums.                      
I. Zanderes dzejoļus un pasakas 
var noklausīties un noskatī -            
ties arī Jaunajā Rīgas teātrī, kur 
iestudēta izrāde ar satraucošu 
nosaukumu

Var jau būt, ka pret teātri esam 
negausīgi: gribam, lai būtu pie-
mērotas izrādes bērniem, gaidām, 
lai teātris runātu par mūsdienu 
reālitātes problēmām, un gaidām 
izrādes, kas piepilda dvēseli un   
liek domāt par cilvēku savstarpē-
jām attiecībām. Nereti nākas at -
bildēt uz mūsu ārzemju tautiešu 
jautājumu: „Nu, kas Rīgas vai Lat-
vijas teātŗos noteikti būtu jāno-
skatās?” Tādās reizēs samulstu, 
gribas ieteikt kādu klasikas darbu 
izrādi, bet – kuŗu? Dailes teātrī 
pat  laban, janvārī, tādu nav.       
Daudz gaidījām no „Tila Pūces-
spieģeļa”, bet M. Gruzdova iestu-
dējums diemžēl ir neveiksmīgs. 
Režisors par katru cenu gribējis 
būt neparasts (tas tagad ir modē!) , 
visi izrādes dalībnieki ģērbti kā 
klauni, bet darba dziļākā jēga 
paliek neatsegta. 

Nacionālajā teātrī no klasikas 
laba izrāde ir R. Blaumaņa „Ļau-
nais gars” E. Freiberga režijā,        
labi, ka repertuārā ir ienākusi         
H. Ibsena drāma „Jūns Gabriels 

Borkmanis”, tikai tai nez kāpēc 
dots jocīgs virsraksts – „Nesa-
prašanās”. Izrādē piedalās labi 
aktieŗi, bet īsta dzīvīguma tai 
trūkst. Tad nu sanāk, ka ciemiņi 
jāsūta uz Val mieru, tur tiešām ir 
visvairāk pārdomātais, viskva-
litātīvākais re  per tuārs, tur var no -
skatī  -ties V. Šekspīra „Ham letu” 
un „Div padsmito nakti”, R. Blau-
maņa „Indrānus”, A. Čechova 
„Ķiršu dār zu”, M. Zī  verta „Klaunu 
Fiasko”, Agates Kristi „Peļu slazdu”, 
arī G. Janovska romāna „Gre dzens 
uz tilta” drā matizējumu. Daudz ko 
šai teātrī no  saka re  ži sora Oļģerta 

Krodera nopietnā at -
tieksme pret literāro 
darbu. 

Diemžēl Latvijā kuplo 
tendence par katru cenu 
lugu iestudēt neparasti 
– nevis labi, nopietni, 
dziļi, daudzveidīgi 
atklājot tēlu raksturus, 
bet – neparasti, arī – 
skan dalozi. Tas nomāc 
„Tila Pūces spieģeļa” 
iestudējumā, bet pilnīgu 
krachu piedzīvoja 
ungāru rakstnieka 
Ištvana Erkeņa lugas 
„Ka  - ķu spēle” 
iestudējums Dailes 
teātrī A. Sproģes režijā. 

Vispirms jau lu  gai atkal uzlikts 
mulsinošs virs raksts „Kis, kis – 
ņau, ņau”. Pēc pāris izrādēm teātŗa 
mākslinie ciskā padome un aktieŗi 
paši    lūdza šo piedegušo pīrāgu 
no re  pertuāra noņemt. Tad tik tālu 
ar    to neparastuma meklēšanu nu   
mēs būtu! Tā vien šķiet, ka         
teātŗos pietrūkst noteiktas māksli-
nieciskas vadības. Atcerieties: kād-
reiz Nacionālajā teātrī māksli-
niecisko virzību noteica spēcīgas 
personības – Aleksis Mierlauks,   
A. Amtmanis-Briedītis, Dailē – 
Eduards Smiļģis. Tagad māksli-
nieciskā seja atstāta novārtā un 
katrs,  kā māk un kā iedomājas,     
tā brauc!

Otrā Ziemsvētku diena. Jau 
izveidojusies tradicija, ka teātŗi 
rīko Ziemsvētku koncertus – Dai-
les teātrī tāds notiek pat desmit 
reizes. Aizgāju uz Daili. Un vai zi- 
n āt? – Teātŗa plašā, lielā zāle pie-
pildījās gluži pilna: nāca vecāki 
kungi, nāca mammas ar bērniem, 
nāca jaunieši.  Tādā skarbā laika 
posmā vairāk nekā jebkad ir ilgas 
pēc garīga mierinājuma, pēc kaut 
kā gaiša un cerīga – mūsu skatītāji 
teātri joprojām uzlūko par tādu    
kā labo cerību salu. Koncerts       
man lāgā nepatika – aktieŗi labi, 
viņi skaļi dziedāja, bet visam pāri 
klājās tāda kā vienveidība, pie  -
trūka dvēseliskuma, un tieši pēc    
tā mēs taču dodamies uz teātri.

Tā nu tas ir: raibi iet teātrī, rai  -    
bi – arī dzīvē! Sēžoties pie galda      
un sākot rakstīt, paraudzījos pa 
logu: ārā sniega kupenas, pretējās 
mājas jumts nosnidzis balts, bērzu 
zari zem sniega nastas noliekušies. 
Paslavēju Sala onkuli. Šodien     
atkal nekā: uz zemes sniegs vēl 
drusku turas, bet jumti – melni, 
bērzs tāds bēdīgs, balto seģeni 
nometis, izskatās pat it kā netīrs. 
Uz teātri ejot, baidījos pakrist – 
Rīgas ielas netīrītas, tāpēc slide  -
nas. Nu kam lai dzīvē uzticas? To  -
mēr – par spīti visam – lai jums 
labs, darbīgs, veselīgs jaunais    
ga ds! Gan jau sniedziņš atkal uz -
snigs un saulīte uzspīdēs! Un gan 
jau teātŗos būs izrādes, kas priecēs 
prātu un sirdi.

Viktors Hausmanis

Dailes teātŗa izrādē "Tils Pūcesspieģelis" skatītājus uzrunā ķēmīgs 
klaunādas personāžs

Skats no izrādes "Lācis" Nacionālajā teātrī. Lomās (no kr.) - 
Kaspars Zvīgulis un Uldis Anže 
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5. janvāris
 komerckurssNoguldījumu likmes

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

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* 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. 

Kad vēl kriņģeļlietiņš lija, t. i., 
kad tie treknie gadi bija, Latvijā 
pastāvēja institūcija ar drīzāk 
padomju laikam raksturīgu piņ-
ķerīgu nosaukumu – Īpašu uz -
devumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās sekretāriāts 
(ĪUMSILS). Šis Īumsils 2006. ga -
 dā organizēja tautiešu mēnesi, 
kā uzdevums bija „informēt 
sabiedrību Latvijā un mītnes 
zemēs vieniem par otriem, ma -
zināt aizspriedumus un sek  - 
mēt dialogu”. Ārzemju latviešu 
autoru darbus „integrācijas un 
dialoga labad” lasīja Latvijas 
prozisti un dzejnieki. Vēlāk ra -
dusies doma lasīto rakstnieku 
un dzejnieku loku paplašināt 
un padarīt darbus pieejamus 
iespiestus. Autoru un viņu dar-
bu atlasi tūdaļ apskatāmajiem 
Tiltiem I (prozai) un Tiltiem II 
(dzejai), ko aplūkosim citreiz, 
veikusi literāro ekspertu pa -
dome, kuŗā darbojušies literā-
tūras zinātnieki un profesori – 
Lalita Muižniece un Valters 
Nollendorfs, dzejniece Astrīde 
Ivaska un žurnāla Jaunā Gaita 
galvenā redaktora vietniece In -
grīda Bulmane. Grāmatas izdo-
tas ar  Latviešu fonda un vies-
nīcas Radi un draugi financi  -  
ālu atbalstu. Ar Latvijas Iz  glī-
tības un zinātnes ministrijas 
starpniecību tikšot izplatīti    
500 bezmaksas eksemplāri:   
daļa tikšot dāvināta „diasporas” 
skolām, daļa – Latvijas vidus-
skolām un augstskolām.

Projekta nolūks, protams, ir 
parādīt pašreizējā laika jauna  -
jai audzei Latvijā un ārpus tās, 
ka trimdā ir dzīvojuši labi lat-
viešu rakstnieki, kuŗu darbus   
ir vērts iepazīt. Jānožēlo ter-
mina „mītnes zemes” lietāšana 
„trimdas” vietā. Latviešu lite rā-
rās valodas vārdnīca mītni     
sauc par īslaicīgu apmešanās 
vietu, kurmet daudzi no izvē-
lētajiem autoriem „mītnes 

Daudzi ir, vairāku trūkst
Tilti I, latviešu mītnes zemju prozas antoloģija, sakārtojusi Margita Gailītis (sic!), 

apgāds „Mansards’, 640 lpp., 2009. g.

zemē” nodzīvoja ilgus gadu 
desmitus un tur arī nomira.   
Vai kādu varbūt traucēja, ka  
par trimdas periodu lāga vairs 
neklājas saukt laiku pēc 1991. 
gada, kad visiem atkal bija 
atvērts ceļš atpakaļ uz Latviju? 
Bet gandrīz visi – vismaz prozas 
krājumā ietvertie – darbi taču 
sarakstīti pirms 1991. gada!    
Vai mītnes zeme izvēlēta to  
divu prozas krājumā ietverto 
autoru – Valentīna Jakobsona 
un Aleksandra Pelēča – dēļ, 
kuŗi bija nevis rietumu trimdā 
bet Sibirijas izsūtījumā un 
rakstīja un publicējās pēc at -
griešanās dzimtenē? Negribot 
neko sliktu teikt par viņu     
darbu literāro kvalitāti, jāteic, 
ka starp rietumu trimdas 37 
autoriem viņi labi neiederas. 
Kas tas par tiltu, kā viens gals 
tik smags, bet otrs – tik viegls? 
Laikam jau tā bija Īumsila bi -
rokratiska prasība, ka grāmatā 
jāintegrē autori, kas galīgi ne -
integrēti apstākļu dēļ bija pa -
likuši dzīvē.

Literāro ekspertu padome 
krājumā ietverto darbu izvēlē 

ievērojusi vēlmi tikt pie pat-
stāvīga stāsta, bet, ja ne, tad       
pie romāna fragmenta, kas 
katram rakstniekam ir visai   
tipisks un labi padevies. Ja  
darbs pie viena pasaka kaut ko 
par pašu trimdu, par trimdas 
sabiedrību, trimdas cilvēku ju -
šanos, atmiņām un ilgām, tad 
vēl jo labāk, tomēr Tiltu pri-
mārais nolūks ir bijis iepazīsti-
nāt ar trimdas rakstniekiem    
un tikai blakus nolūks – „no -
fotografēt” trimdu. Divu rakst-
nieku – Alfreda Dziļuma un 
Pāvila Klāna stāsti sarakstīti    
jau 1943. gadā vācu okupētajā 
Latvijā, tātad jau pirms trimdas 
sākuma, kaut abi autori trimdā 
dzīvoja un rakstīja itin ilgi. 
Visīsāku laiku trimdā dabūja 
nodzīvot Kārlis Skalbe, jo no -
mira Zviedrijā jau pirms Otrā 
pasaules kaŗa beigām. No viņa 
krājumā ir īsi pirms nāves uz -
rakstītā pasaka „Jūrnieka Gai-
gala piedzīvojumi”. 

Kādu iespaidu par trimdas 
rakstniekiem var gūt lasītājs, 
kam par viņiem un par trim  - 
du maz priekšzināšanu? – Iz -
skatās, ka īpaši gados vecāki 
autori garā turpinājuši dzīvot 
dzimtenē, kavējoties tās vēsturē 
(Aistars, Sarma) vai mudi nā-
dami to neaizmirst (Jaunsu d-
rabiņš). Jaunāki reizēm ar ne   -
sa pratni un kā brīnumā rau dzī-
jušies uz savām tālākas izce ļo-
šanas zemēm viņpus okea niem. 
Lūcija Bērziņa ar ģimeni pa 
Austrālijas plašumiem  brauc 
ai   tu transporta vilcienam pie-
kabinātā vienīgā pasažieŗu va -
gonā, Tālivaldis Dangavs ar 
lasītāju dalās savos Dienvid-
amerikas, bet Valdemārs Kro-
ders – Indijas iespaidos. Trim -
das sabiedriskā dzīve skarta 
pārsteidzoši maz, bet, kad tā 
skarta, tad lielākoties satiriski 
(Ķiķauka, Rīdzinieks, Rozītis, 
Vāvere). Trimdinieku kā dau-
dzināto ārpusnieku, mūžīgo 
svešinieku jaunajā vidē, kuŗu 
pat palaidņa skuķi prot apcelt, 
šarmanti un ar vieglu pie skā-
rienu parāda Janovskis. Pamaz 
(Ruņģa, Soduma darbos) skarti 
okupāciju laika pārdzīvojumi, 
kas trimdiniekam paliek psī-
ches un mentālitātes neatņe-
mama daļa. Pilnīgi neskarta 
palikusi trimdas attieksme pret 
padomju laika Latviju, ja nu 
vienīgi Ķiķauka piesauc kul  -
tūr sakarus. Neparādās centieni 

atgūt zaudēto dzimteni, kas 
summējās Andreja Eglīša sau -
cienā „Mums jātiek pāri!” Vis-
bijas Dziesmu svētkos. Patrio-
tiskā jutoņa, ko šie Dziesmu 
svētki dalībniekos izraisīja, labi 
traktēta, starp citu, Indras Gu -
biņas romānā „Uz akmeņa 
stāvēdams”, bet no Gubiņas 
darbu plašā klāsta izvēlēts   
veikli uzrakstīts cilvēcisko at -
tiecību stāsts „Draugam nepie-
mērota sieva”. 

Ir jau bijusi trimdā vesela 
virkne romānu, kur aprakstīti 
vēsturiskie notikumi, kas līdz 
trimdai noveda un kas veidoja 
trimdas pašus pamatus. No to 
virsrakstiem vien varētu vei  - 
dot teikumus, kādus sendienās 
bieži nācās sastapt „Preses pī -
lēs” vai līdzīga nosaukuma pre-
ses balles avīzēs. Lūk, lietuvēna 
dzīŗu (Pēteris Aigars) gada at -
miņu dēļ mums bija jābrien 
jūrā (Ingrīda Vīksna), lai glābtu 
kailo dzīvību (Ilona Leimane), 
un tā mēs kļuvām ar saknēm 
izrautie (Elza Ābele). No nupat 
minētajiem četriem autoriem 
Tiltos atrodama tikai Leimane 
ar diviem bērnības atmiņu 
tēlojumiem par laiku, kad ber-
montieši uzbruka Rīgai, kaut 
rakstnieku biografiju daļā grā-
matas beigās Kailā dzīvība no -
saukta par pirmo latviešu ro -
mānu, kuŗā tēlots 1941. gadā 
deportēto liktenis. Un tāds ro -
māns taču toreiz varēja tapt 
tikai trimdā! 

Kad pirms gadiem piecdesmit 
izmēģinājos pirmo grāmatu 
recenzēšanā, vecāks kollēga tē -
višķi pamācīja, lai apcerot to, 
kas grāmatā ir, un nerūpējo  - 
ties par to, kā tur nav. Tad nu 
īpaši arī nesūkstīšos, ka pati 
trimda Tiltos I neparādās ne 
pārāk dziļi, ne pārāk plaši. Lai 
vien Veselis stāsta par vēršu 
cīņām no vērša skatījuma un 
Sarma par 19. gadsimtu un 
Ādolfu un Juri Alunānu! Trim-
došanas temats viens pats va -
rētu lasītājiem apnikt, un lai 
vien 37 trimdas autori parādās 
daudzveidīgi, kādi tie tiešām 
bija! Bet ikviena antoloģija ve -
dina tās lasītāju vai izskatītāju 
piereģistrēt, ne vien kādi autori 
tur parādās, bet arī  - kādi atstāti 
pie malas. Jāsaka, vismaz ducis 
citu autoru būtu pelnījuši, ka 
tos pievieno trim dučiem pub-
licēto autoru, jo mākslas kva-
litātē tie neatpaliek no dau -

dziem uzņemtajiem, bet par 
dažiem ir pat veiksmīgāki. 

Projekta „Tilti” vadītāja Mar-
gita Gailītis ievadā lūdz pie  - 
dot, ja kāds rakstnieks grā ma  tā 
nav atrodams: izdevuma ap -
joms esot bijis ierobežots, tāpat 
kā tā veidotāju iespējas. Nu, 
lasītāji, kas trimdas prozu pa -
zīst vāji vai nepazīst nemaz, 
protams, piedos, jo tas, kas grā-
matā ir, ir gana labs. Mazāk 
gribīgi piedot varētu būt pie 
malas atstātie autori, bet kas 
viņi vairs par piedevējiem vai 
ne tādiem, ja visi jau ir aiz-
saulē! 

Nepatīkami, ka trūkst An -
dreja Johansona, par kuŗu Lat-
viešu literātūras vēstures 3. sē  ju-
mā (2001) teikts, ka „viņa at -
miņas rakstītas ar tādu varē-
jumu, ka ierindojamas izcilas 
literātūras novadā”. Trūkst šar-
mantās Veronikas Janelsiņas, 
Anšlava Eglīša dzīvesbiedres. 
Trūkst Oļģerta Liepiņa, Jonāsa 
Miesnieka, Ģirta Salnā. Vai ie -
vērību nepelnīja triloģiju autori 
Nikolajs Kalniņš un Antons 
Rupainis? Kalniņš Laipu licējos 
(ievērojiet saturisko kopību ar 
Tiltiem!) stāsta par skolotāju 
sagatavošanu Latvijas pirmajā 
neatkarības periodā, bet An -
tons Rupainis savā Māra mos-
tas - par mūsu trešās zvaigznes 
zvaigznājā garīgo atmodu.

Ikviens skolotājs un mācīb-
spēks savā darba mūžā sastopas 
ar dilemmu - kādai jābūt at -
tieksmei pret mazāk apdāvi-
nātu, toties čaklu skolēnu sa -
līdzinājumā ar talantīgu, toties 
paslinku. Ar tādu pašu dilem-
mu laikam gan jātiek galā arī 
antoloģijas vīkšējiem. Ir vai    
nav taisnība pasaulē, ja Dan-
gavs (trimdā) un Juris Rozītis 
(vispār) katrs publicējis tikai pa 
vienai grāmatai un iekļūst an -
toloģijā, bet kāda duča grā ma    -
tu autoram Eduardam Freima-
nim un pusduča - Kārlim Ķez-
beram jāpaliek ārpusē? Kaut   
no abiem pēdējiem reiz saņē  -
mu niknu reakciju uz savām 
Aust rālijas Latvietim par viņu 
vei kumiem rakstītām recen zi-
jām, viņu nolikšana pie malas 
tomēr ir nožēlojama. Jeb vai 
māksla nepazīst cilvēka žēlu-
ma?

Eduards Silkalns 

Visas Latvijā iznākušās 
grāmatas varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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USD/LVL 0,4844 0,4966 
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Decembŗa nogalē, kā katru ga -
du, notika Latvijas Nacionālo 
kaŗavīru biedrības konference, 
kuŗā piedalījās biedrības biedri    
no visas Latvijas. Šogad nacionā  -
lie kaŗavīri gadskārtējā konferen  -
cē pulcējās jau divdesmito reizi. 
Latvijas Nacionālo kaŗavīru bied-
rība dibināta 1923. gadā. Pēc At -
modas tā tika atjaunota un ap -
vienoja galvenokārt bijušos leģio-
nārus. Nacionālie kaŗavīri nodzī-
vojuši jau cienījamus gadus un 
daudzi jau aizgājuši mūžībā. 
Šobrīd LNKB ir 24 nodaļas ap -
mēram ar 450 biedriem.

Konferences sākumā klātesošie 
nodziedāja Latvijas himnu un ti  ka 
ienests organizācijas karogs. Ar 
klu suma brīdi godināja mūžībā 
aizgājušos organizācijas biedrus.

Tālāk vārds tika dots viesiem. 
Konferencē bija ieradušies un tās 

Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrības 
20. konferencē

dalībniekus uzrunāja Saeimas 
deputāts Juris Dobelis, Rīgas do -
mes deputāts Jānis Atis Krūmiņš, 
brigādes ģenerālis Juris Vectirāns, 
Latvijas Nacionālo partizānu ap -
vienības priekšsēdis Ojārs Ste  -
fans, DV pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja Solvita Sekste, „savas jau-
nības zēnus” sveica un priecīgus 
Ziemsvētkus vēlēja aktrise Vera 
Gribača-Valtere, laikrakstu Brīvā 
Latvija un Laiks galvenā redak  -
tore Ligita Kovtuna leģionāriem 
dāvināja Raimonda Slaidiņa grā-
matu „Kaŗa gadu dienasgrāmata”. 
”Šāda satura grāmatas šodien nav 
bestselleri, tāpēc gribējām, lai tās 
lasa cilvēki, kuŗus šī tema patie šām 
interesē,” teica Ligita Kovtuna.

LNKB priekšsēdis Edgars Skrei-
 ja sniedza pārskatu par 2009. ga  -
dā paveikto. Diemžēl leģionāri   
jau sasnieguši cienījamu vecumu, 

Šogad apritēja 130 gadi, kopš 
dzimis ģenerālis Rūdolfs Ban-
gerskis. Pieminot izcilo latviešu 
ģenerāli, sarīkojumu Latvijas Kaŗa 
mūzejā bija organizējusi mūzeja 
speciāliste Ieva Kvāle. Viņa pa -
stāstīja par ģenerāļa Bangerska 
dzīves gājumu.

Rūdolfs Bangerskis dzimis  
1878. gadā Taurupē rentnieka 
ģimenē, kuŗā auga deviņi bērni. 
Viņš mācījās Kliģenes pagasta 
skolā, bet 1895.gadā brīvprātīgi 
pieteicās armijā, piedalījās krie  -
vu-japāņu kaŗā. Pirmā pasaules 
kaŗa laikā Rūdolfs Bangerskis    
bija I. Daugavgrīvas strēlnieku 
bataljona komandieris, piedalījās 
Ziemsvētku kaujās. Strēlnieki   
kau   jās gāja ar ticību, ka atbrīvos 
Kur zemi, taču cariskās Krievijas 
virs pavēlniecība par to nedomāja, 
un strēlnieku upuŗi bija veltīgi. 
Ziemsvētku kaujās krita ap 4000 
latviešu strēlnieku. Par varonību 
Ziemsvētku kaujās Rūdolfs Ban-
gerskis vēlāk tika apbalvots ar 
Lāčplēša kaŗa ordeni. Pēc revo-
lūcijas Krievijā Rūdolfs Banger-
skis kādu laiku cīnījās Kolčaka 
armijā un Latvijā atgriezās tikai 
1921. gadā. 1924. gadā viņš kļuva 
par Kurzemes divīzijas koman-
dieri. Rūdolfs Bangerskis ir bijis    
arī kaŗa ministrs, taču polītika vi -
ņam nepatika, un 1936. gadā ģe -
nerālis no armijas atvaļinājās - vēl 
nezinot, ka kaŗadarbībā nāksies 
atgriezties.

 Kad 1943. gadā tika nodibināts 
Latviešu leģions, ģenerāli Ban-
gerski uzaicināja kļūt par tā ģe -
nerālinspektoru. Kaut ģenerālim 
tai laikā jau bija 65 gadi, viņš pie-
krita ieņemt šo amatu, jo gribēja 
rūpēties par latviešu kareivjiem 

ĢENERĀLI 
BANGERSKI PIEMINOT

un virsniekiem. Lai gan leģionāri 
kaŗoja svešās formās un citas    
vals ts armijā, visiem bija tikai 
viens sa pnis - par savas tautas 
brīvību. Un cerība, ka atkārtosies 
Pirmā pasaules kaŗa notikumi un 
Latvija atgūs brīvību. Rūdolfs 
Bangerskis darbojās Latvijas Na -
cionālajā pa  domē, iesniedza Vā -
cijai manifes tu, prasot Latvijas 
neatkarību. Kaŗam beidzoties, 
Rūdolfs Ban gerskis nokļuva Vācijā 
Rietumu zonā. Pēckaŗa gados   
viņš rakstīja atmiņas. 1958. gadā 
Rūdolfs Ban gerskis gāja bojā au  -
to   katastrofā.

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas ģenerāli Ban gerski 1995. 
gadā pārbedīja Rīgas Brāļu ka  pos. 
Rīgas Latviešu biedrības na  mā, 
kur bija novietots šķirsts, at  -           
dot pēdējo godu ģenerālim nāca 
tūkstošiem cilvēku. Šodien lat   - 
vie šu ģenerālis Rūdolfs Banger-
skis atdusas Mātes Latvijas pakājē 
Rīgas Brāļu kapos.

Elita Roze

Rūdolfs Bangerskis

Jaunā – 2010. gada 
Latvijas valsts budžets 
ietekmēs ikvienu Lat-
vijas iedzīvotāju. Viens 
no manāmākajiem 
budžeta izlietošanas 
virzieniem ir veselības 
aprūpes nozare. Kopš 
2009. gada 1 septembŗa 
valsts ir pilnīgi pār-
traukusi plānveida sta-
cionārās aprūpes fi -
nancēšanu, un tas 
nozīmē, ka par chro-
nisku slimību ārstēša-
nu katram no mums ir 
jāmaksā pašam. Vai arī 
jāgaida, ka situācija 
kļūs, tā sakot, neatlie-
kama, un nonākt slim-
nīcā, nemaksājot bargu 
naudu, varēs tikai           
ar neatliekamo palī-
dzību.

Kardināli ir mainījies arī sta-
cionāros medicīnas pakalpo  ju  - 
mus sniedzēju slimnīcu klāsts. 
Valsts tagad samaksā tikai neat-
liekamo palīdzību dažās daudz-
profilu klīnikās Rīgā un rajonu 
centros. Savukārt mazajām lauku 
slimnīcām tiek dota iespēja sniegt 
ambulatoros pakalpojumus vai 
pār  profilēties par sociālās aprū -
pes centriem.

Par to, kā savu turpmāko dzīvi 
plāno medicīnas iestāde, kuŗas 
darbību tieši ietekmē veselības 
budžeta apgriešana, kuŗas ārstu 
galvenais instruments ir mikro-
skops un ar aci nesaskatāma bie-
zuma diegs, kuŗas pastāvēšana ir 
garantija daudzu Latvijas iedzī-
votāju drošības izjūtai, – Latvijas 
Plastiskās un mikrochirurģijas 
centrs (LPMC) –, runājām ar cen-
tra vadītāju Haraldu Adoviču    
un mikrochirurgu Mārtiņu 
Kapicki.

Lai arī centrs ir pilnīgi privāta 
iestāde, ko gandrīz pirms 10 ga -
diem dibināja astoņi nozares 
profesionāļi, tā ir vienīgā iestāde 
Latvijā, kur pēc darbā vai sadzīvē 
gūtas traumas – bojātiem vai no -
rautiem locekļiem – ir iespējams 
atjaunot to funkcionālitāti. No -
rauti pirksti, sadragātas kājas, 
traumētas plaukstas un sakrop-
ļotas sejas – tā visa ir mikrochi r-
urgu ikdiena. Neatliekamās ope-
rācijas tiek veiktas 24 stundu 

Mikrochirurģija zem budžeta skalpeļa

režīmā Gaiļezera slimnīcā Rīgā, 
un tās joprojām samaksā valsts. 
Tomēr tā ir tikai daļa no ārstu 
atbildības.

Pēc veselības budžeta samazinā-
juma bez palīdzības var palikt 
sievietes, kas zaudējušas krūti pēc 
onkoloģiskas saslimšanas, ja vien 
nebūs gatavas maksāt par operā-
ciju pašas. Arī perifēro nervu 
pinumu bojājumu ārstēšana, ko 
līdz šim par valsts budžeta lī -
dzekļiem veica LPMC ārsti, tagad 
pieejama tikai par privātiem lī -
dzekļiem. Tāpat centrā tagad 
kriet   ni ierobežota bērnu iedzimto 
pataloģiju ārstēšana, kuŗas saistī-
tas ar rokas slimībām un ano-
māliem defektiem, lai gan pie-
prasījums ir visai liels.

Vēl viens centra darbības vir-
ziens ir aistētiskā jeb plastiskā 
chirurģija tās tradicionālajā iz -
pratnē. Sejas plastika, acu plak-
stiņi, grumbas, krūšu formas mai-
ņa sievietēm, vēdera plastika – 
viss, ko cilvēki vēlas sava izskata 
uzlabošanai, ir centra ārstu darbs. 
Šīs operācijas vienmēr ir bijušas 
maksas pakalpojums, un, sapro-
tams, ekonomiskās krizes ietekmē 
to apjoms ir gājis mazumā.

Tomēr arī krizes apstākļos ārsti 
ir optimistiski un joprojām attīs  ta 
plastiskās un mikrochirurģijas 
nozari, jo uzskata sevi par sava 
veida fanātiķiem un entuziastiem. 
Oficiāli vēl pavisam nesen Lat - 
vijā nebija termina mikro chi r-

urģija; tā vietā tika izmantots ter-
mins plastiskā chirurģija, kas 
vairākumam cilvēku nozīmēja   
jau minēto aistētisko chirurģiju. 
Tagad centra īpašnieki ir nodi-
binājuši rokas chirurģijas un mi  k-
ro chirurģijas asociāciju, kas pa  -
veŗ plašākas iespējas veidot at -
tiecības ar nozares kollēgām starp-
tautiskā arēnā. LPMC ārsti jau 
kopš darbības pirmsākumiem ir 
papildinājuši zināšanas labākajās 
ASV, Eiropas un Āzijas klīnikās. 

Iegūtā pieredze jānodod tālāk. 
Šodien LPMC apgūst pieredzi un 
strādā daudzi rezidenti, topošie 
mikrochirurgi. Deviņdesmito ga -
du beigās, kad valsts atteicās 
maksāt par topošo plastikas chir-
urgu izglītību, centra ārstiem bija 
izvēle – pievērsties tikai tolaik 
plaukstošajai aistētiskajai chirur-
ģijai, ko izvēlējās vairākums no -
zares kollēgu, tostarp Lietuvā un 
Igaunijā, vai uzņemties jauno  
ārstu sagatavošanu pašiem par 
saviem līdzekļiem. Izvēle tika 
izdarīta par labu otrai iespējai,   
un, jāatzīst, tikai ārstiem uzņe-
moties šādu, kā tolaik šķita, 
avantūru, šodien Latvijas iedzī-
votāji var saņemt neatliekamo 
mikrochirurģisko palīdzību. Kai-
miņvalstīs diemžēl šīs iespējas 
vairs nav.

Taču ir skaidrs - ja gribam 
turpināt attīstību, darba apjomu 
un pieredzes iegūšanu apturēt 
nedrīkst. Tāpēc LPMC ir pievēr-

sies jaunam darbības virzienam – 
medicīnas pakalpojumu ekspor-
tam jeb, kā vēl to dēvē, medicīnas 
tūrismam. Patiesi, ārstēšanas kva-
litātes un cenu samērība ir no-
pietns arguments, lai domātu par 
ārzemju pacientu konsultēšanu 
un, ja nepieciešams, arī operē-
šanu. Statistika rāda, ka medi -
cīnas tūrisms ir strauji augošs biz-
ness visā Eiropā. Sevišķi tas attie-
cas uz Lielbritaniju, kur ir pieeja-
ma valsts samaksātā NHS 
palīdzība, bet pēc medicīnas pa-
kalpojumu lielā pieprasījuma 
veidojas gaŗas rindas. Latvijā ir 
izcila infrastruktūra ārzemnieku 
ārstēšanai – gan ideāla aviosa-
tiksme, gan arī prāmju un saus-
zemes ceļu tīkls, gan viesnīcu un 
saturīga laika pavadīšanas vietu 
skaits, un tas viss varētu būt 
nozīmīgs arguments medicīnis -
kās palīdzības alkstošiem ārzemju 
pacientiem.

Turklāt Eiropas Savienības di -
rektīva par pārrobežu veselības 
aprūpi tikai veicināja centra īpaš-
nieku lēmumu pievērsties šim vir-
zienam. Arī iepriekš centra spe-
ciālisti sniedza konsultācijas no 
ārzemēm atbraukušiem pacien-
tiem, tomēr ārzemnieku kon-
sultēšana netika nošķirta kā at -
sevišķs centra darbības virziens. 
Mikrochirurgu novērojumi lie-
cina, ka modernajā pasaulē cil-
vēkus skaŗ vairāk vai mazāk 
līdzīgas kaites un slimības. Sēdošs 
un mazaktīvs dzīvesveids, mono-
tons darbs, vienalga, vai saistīts     

ar datoru vai lāpstu, sāpes vai 
tirpšana locītavās, kam savulaik 
nav tikusi pievērsta pietiekama 
uzmanība, ir iemesli, kāpēc cil  -
vēki visur pasaulē nonāk mikro-
chirurgu aprūpē.

Par izplatītākām diagnozēm 
dakteŗi min perifēro nervu pro-
blēmas, kas izpaužas kā sāpes un 
tirpšana rokās, plecu nerva no -
spiedumi, ko cilvēki piecieš un 
„ārstē” ar pretsāpju medikamen-
tiem, cīpslu pārslodzes jeb sino-
vīti, kas rodas no ilgstošām mo -
notonām kustībām un ir izpla  -
tītas galvenokārt fiziska darba 
strādniekiem, vai arī tā saucamā 
„pirkstu klikšķēšana”, kad cilvēks 
nevar brīvi atlocīt pirkstus, tie  
atlec ar klikšķi. Visas šīs ir slimī-
bas, un, tās neārstējot, ir iespē  -
jama tikai veselības stāvokļa un 
līdz ar to dzīves kvalitātes pa -
sliktināšanās.

LPMC ārsti gadā veic ap 3000 
operāciju. Gribas cerēt, ka gai-
dāmie valsts budžeta grozīšanas 
vēji vairs neietekmēs mikrochi r-
ur ģiju un centra chirurgiem ne -
vajadzēs papildināt savu praksi ar 
operācijām ārzemju klīnikās, bet 
Latvijas iedzīvotājiem zaudēt zi -
nāmu daļu drošības izjūtas par 
savu dzīvību. Tikmēr centra spe-
ciālisti joprojām glābj cilvēku 
dzīvību, ārstē chroniskas un akū-
tas kaites un, ja vajadzīgs, rūpē  -  
jas par cilvēka vizuālo pievilcību 
un cer, ka budžeta skalpelis sau-
dzēs mikrochirurga profesiju Lat-
vijā.

daudzus nomāc slimības. „Taču - 
kamēr spēsim, darīsim savu dar-
bu,” solīja Latvijas leģionāru va -
dītājs.

Edgars Skreija nodeva Kaŗa mū -
zeja direktorei Aijai Fleijai Lat   -
vijas karogu, ko leģionāri uzvilka 
Rīgas pils tornī 1992. gada 16. 
mar  tā. Karoga malu ieplēsis vējš, 
un Aija Fleija aicināja klātesošos 
„ar savu rīcību neplosīt Latvijas 
karogu”.

Debatēs tika aplūkoti dažādi 
jau tājumi - gan par pašreizējo stā-
vokli Latvijā - krizi, kas skaŗ ik -
vienu iedzīvotāju, protams, arī le -
ģionārus, gan par šodienas Lat-
vijas varasvīru attieksmi pret sir-
majiem kaŗavīriem. Konferences 
dalībniekiem koncertu sniedza 
LNKB koris ”Tēvija”. 

Elita Roze

Mārtiņš KapickisHaralds Adovičs
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons
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Līmeniski. 7. Augu slimība. 8. 
Neliels rotaļīga rakstura skaņ-
darbs. 10. Malkas tilpuma mēr-
vienība. 11. Mugurkaulnieku 
lielākais dziedzeris. 12. Spāņu 
cilmes deja. 16. Konditorejas iz -
strādājumi. 19. Sporta spēle.       

20. Mechanikas nozare. 21. Amū-
ras pieteka. 22. Svēti putni Se  -
najā Ēģiptē. 23. Pilsēta Zviedri  -
jas dienvidos. 24. Lietuvas par-
laments. 25. Latviešu sabied  -  
riski polītiskais darbinieks   
(1888-1974). 28. Instruments 

vītņu griešanai. 30. Debess ķer -
menis. 31. Amerikas kinoaka-
dēmijas balva. 32. Sengrieķu 
pilsētvalsts. 36. Liellopa gaļas 
kar  bonāde. 40. Vērīgi, uzmanīgi. 
41. Sermuļu dzimtas dzīvnieks. 
42. Valsts Eiropā. 43. Pārtikas 
produkts.

Stateniski. 1. Jupitera pavado-
nis. 2. Karnevāla atribūti. 3. 
Apdzīvota vieta Gulbenes no -
vadā. 4. Strinkšķināmais mūzi-
kas instruments. 5. Tonizējošs 
dzēriens. 6. Pilsēta Japānā, Hon-
sju salā. 7. Vēršu cīņas dalībnieks. 
9. Ezers Vidzemē. 13. Sala Vidus-
jūrā. 14. Apkārtmērs. 15. Optiska 
ierīce novērošanai no aizsega.  
17. Pamudinājums darbībai. 18. 
Uzsvars. 26. Valsts galvaspilsēta 
Eiropā. 27. Latviešu dziedātājas 
Galantes vārds. 29. Pārtikas pro-
dukts. 33. Latviešu rakstnieka 
Kol  berga vārds. 34. Sākt no 
jauna. 35. Poļu rakstnieks (1847-
1912). 37. Tukšas vārpas. 38. 
Kallu dzimtas augs. 39. Klejot, lai 
kaut ko iegūtu. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 1) 
atrisinājums

Līmeniski. 2. Sēt. 3. Zivis. 5. 
Sa   manta. 7. Skursteņi. 8. Tūja. 
10. Mīts. 12. Uzmanīt. 15. Ass. 
16. Ils. 17. Trausls. 

Stateniski. 1. Svētvakars. 3. Zi -
ņa. 4. Sākt. 5. Saklausīt. 6. Ap -
ņemties. 9. Ūda. 11. Tas. 13. Mā -
sa. 14. Nits. 18. Un.   

Pagājušā gada 28. decembrī 
Rīgas Latviešu biedrības na -
mā svinēja Latvijas mazpulku 
80 gadu jubileju, kuŗā piedalī  -
jās mazpulcēni un viņu vadī  -
tāji, vecbiedri, draugi un sa -
darbības partneŗi no visas Lat-
vijas un ārvalstīm. Skanēja 
maz  pulku himna “Lai ar sauli 
laukā ejam”, izrādīja filmu par 
Latvijas mazpulku vēsturi, bija 
daudzu jo daudzu viesu uzru-
nas un laba vēlējumi. Bija svēt-
ku mielasts, jubilejas kliņģeris, 
mazpulku spēle „Visu daru es  
ar prieku!”, citas jautras atrak -

Latvijas mazpulkiem – 80 gadi
cijas un dejas. Loterijā varēja 
laimēt dažādas mantas ar maz-
pulku simboliku. Galveno bal -
vu - četras biļetes uz Latvijas 
Nacionālās operas izrādi - lai-
mēja 29. Ziemeŗu mazpulka va -
dītājs skolotājs Jānis Bērtiņš – 
pirms tam godināts ilggadējs 
mazpulka vadītājs un laureāts 
Zemkopības ministrijas rīko-
tajā konkursā „Sējējs”, nomi-
nācijā ”Mazpulks – nākotnes 
sējējs”. Latvijas mazpulku pa -
domes priekšsēde Ilze Kļava 
jubilejas reizē tika godināta    
par ieguldījumu un veikumu 
kopš mazpulku atjaunošanas.

Mazpulki ir starptautiska 
bērnu un jaunatnes izglītības 
organizācija, kuŗas pirmsāku  -
mi meklējami ASV, kur 1902. 
gadā veidoti „4H club”. „4H” 
nozīmē: head (galva), heart 
(sirds), hands (rokas) un health 
(veselība). Ar zīmi “4H” no  sau-
kumā organizācija darbojas 86 
pasaules valstīs visos kontinen-
tos un savās rindās apvieno 
vairāk nekā 16 miljonus bērnu 
un jauniešu. Biedrības „Latvijas 
mazpulki” nosaukums angļu 
valodā ir “LATVIAN 4H”.

Latvijā mazpulki dibināti 
1929. gada 22. februārī Latvi  -
jas Lauksaimnieku centrāl  -
bied rības (LLC) sasauktā lauku 
jaunatnes organizāciju pārstāv-
ju konferencē. Pirmais maz-
pulks Latvijā izveidots 1929. ga -
da 8. novembrī Ezerē (taga   -  
dējā Saldus novada territorijā). 
Vārda “mazpulks” autore ir rakst- 
niece Ausma Roga. Viņa pār-
tulkoja amerikāņu rakstnieka  
F. Keisa grāmatu “Zem balt - 
zaļā karoga”. 1931. gadā LLC             

sāka izdot žurnālu Mazpulks 
vienu reizi mēnesī LLC valdes 
locekļa J.Gulbīša redakcijā. 
1934. gada 1.jūnijā par Latvi   - 
jas mazpulku virsvadoni kļuva 
Ministru prezidents Kārlis Ul -
manis. Latvijas mazpulku him-
nas “Lai ar sauli laukā ejam” 
vārdu autore ir dzejniece Elza 
Stērste, mūzikas autors Frīdis 
Ķiploks. Latvijas mazpulku 
devīze – Augsim Latvijai! Maz-
pulcēna svinīgais solījums: „Kā 
uzticīgs mazpulka dalībnieks  
es sirsnīgi apsolos cienīt Dievu 
un vecākus, ziedot savu prātu 
zināšanām, savu sirdi taisnībai 
un godīgumam, savas rokas – 
vajadzīgam darbam un savu 
veselību – labākai dzīvei savā 
dzimtajā zemē Latvijā.”

1940. gadā mazpulku orga-

nizācijas darbību aizliedza, 
1991. gada 14. februārī to atkal 
atjaunoja. Šobrīd Latvijas 202 
mazpulkos darbojas vairāk   
nekā 2500 bērnu un jauniešu. 
Kurzemē ir 48 mazpulki, 
Zemgalē - 35 mazpulki, Vid-
zemē - 71 mazpulks un Latga  -
lē - 48 mazpulki. 

Latvijas mazpulka 80 gadu 
jubilejai ir izdota grāmata “Kad 
runā sirds...” par Latvijas maz-
pulku vēsturi, kas tapusi ar 
Amerikas latviešu apvienī  -  
bas atbalstu. Atsaucīgi bijuši 
ārzemēs dzīvojošie Cilda Put-
niņa, Mirdza Kārkliņa-Puķe, 
Alma un Ilgvars Šēnbergi, Mir-
dza Lendiņa, Mirdza Jurjāne, 
Alfrēds Leja, Alberts Saulītis, 
Līvija Plankaja, Daina Mel-
berga, Vilmas Strūbergas-Pav-
lovičas ģimene, Egons Frid-
rich sons, ilggadējais Amerikas 
Lat viešu institūta padomes 

priekš sēdis Arvīds Bļodnieks 
un vai rāki citi. 

 Mazpulku simbols jau kopš 
pirmsākumiem ir četrlapu 
laimes āboliņš. Arī Latvijas 
mazpulku dalībnieki par veiks-
mīgas dzīves pamatu uzskata 
četras vērtības – laba sirds, 
čaklas rokas, gudra galva un 
stipra veselība. 

 Sagaidot Latvijas mazpulku 
80. dzimšanas dienu, Zem ko-
pības ministrija sadarbībā ar 
dārzeņu lielražotāju - zemnie   -
ku saimniecību „Ezerkauliņi” 
izsludināja konkursu „Kartu-
peli, kādi tavi brāļi?”, kuŗā    
vēlmi audzēt kartupeļus izteica 
500 mazpulcēni no visiem 
Latvijas novadiem. Piemēram, 
Pūņu skolas mazpulcēns     
Kris taps Lapiņš bija priecīgs 
par jauno kartupeļu šķirni 
„Gala”, jo, vasarā uzcītīgi ra -
vējot un aprušinot paša ie -
stādītos kar tupeļus, rudenī 
gandrīz vai zem katra cera at-
radis 19 bumbuļus, tāpēc viņš 
saņēma Zemkopības ministri-
jas Pateicības rakstu. Rudenī 
pēc ražas novākšanas ar zem-
kopības ministra Jāņa Dūk  -
lava, “Maxima Latvija” va  dītāja 
Arūna Zimnicka, zemnieku 
saimniecības “Ezer kau liņi” va -
dītājas Kristīnes Bru novskas 
svētību lielveikalos pa  rādījās 
kartupeļi ar jaunu zī  molu „Ar 
mīlestību un rūpēm izaudzēti 
Mazpulku kartupeļi”, kuŗus     
ar lepnumu atveda paši maz-
pulcēni. 

 Jau ir zināms, ka Zemko  -
pības ministrija par 2010. ga  -
da mazpulku galveno audzē-
šanas dārzeni pasludinās sar-
kano galda bieti. 

Teksts un foto Valija BerkinaMazpulcēnu audzētie kartupeļi nonākuši lielveikalā

Jēkabpilī, Salas novadā un Daugavpilī atvērti pieci SIA 
„Devona” saldumu veikali, kas Ziemsvētku vecīšu dāvanu mai-
siem sagatavoja vairāk nekā pustūkstoti konfekšu paciņu, lai 
iepriecinātu bērnus. 

Balvu novada dome Vecā gada nogalē skolēniem sarūpēja 
saldas Ziemsvētku dāvanas. Pamatskolu audzēkņi (1.-9.klase) 
saņēma konfekšu turzas, bet pie vidusskolēniem aizceļoja akciju 
sabiedrības „Balvu maiznieks” cepti 37 kliņģeŗi. 

Daugavpils vācu biedrība ERFOLG sadarbībā ar Gētes 
Institūtu un fondu Children for a better World atbalstu Ziemsvētku 
brīvdienās rīkoja  nometni „Radošā ziemas skola”, kur bērni 
iepazinās ar vācu, latviešu un citu tautu svētku svinēšanas 
tradicijām, piedalījās zīmējumu konkursā „Mani Ziemsvētki” un 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšanā. 

Dagdas novada Asūnes pagastā aizvadītā gada nogalē atklā  -  
ja rekonstruēto Tautas namu un jaunuzcelto Asūnes pamatsko  -  
las sporta zāli, kuŗai Dagdas novada dome dāvināja sporta 
inventāru, bet Tautas namam – mūzikas atskaņotāju. 

Balvu novada domes priekšsēdis oficiālā pieņemšanā Dzimt-
sarakstu nodaļas Laulību zālē sveica novada 15 Zelta pāŗus, kas 
laulībā nodzīvojuši 50 gadus. Svinīgu noskaņu radīja viņiem 
veltītā dzeja un kopīgā vakarēšana ar sirsnīgām dziesmām. 

Daugavpils reģionālai slimnīcai būs filiāles Preiļos un Krās-
lavā. Šāds lēmums pieņemts Daugavpils domes pēdējā sēdē. 
Uzsākta SIA „Krāslavas slimnīca” un SIA „Preiļu slimnīca” 
pievienošana Daugavpils reģionālai slimnīcai. 

Dagdas novadā pēc slimnīcas un pansionāta apvienošanas ar 
1. janvāri darbu sāka jauna pašvaldības iestāde „Veselības un 
sociālo pakalpojumu centrs „Dagda””.

Jēkabpilī janvāŗa beigās „Latvijas pasts” plāno slēgt 2. pasta 
nodaļu, kas it kā esot nerentabla. Daugavas labajā krastā pil  -     
sētā paliks tikai 6.pasta nodaļa, kas atrodas lielveikalā Super netto 
un esot vairāk apmeklēta. Taču pēc pakām un citiem vērtīgiem 
sūtījumiem gan vajadzēšot doties uz 1. pasta nodaļu Daugavas 
kreisajā krastā, kur jau tagad ir gaŗas rindas.

Valija Berkina
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Ciānas draudzes Kroņluktuŗu 
zālē 18. decembrī abi koŗi un 
koristu draugi pulcējās tradi-
cionālajā Ziemsvētku sarīko-
jumā. Vakara vadītājs, vīru koŗa 
priekšnieks Juris Valainis aici-
nāja Ciānas ev. lut. draudzes 
mācītāju Gundegu Puidzu vadīt 
svētbrīdi. Pēc dziesmas „Eņģeļus 
mēs dzirdējām” un galda lūg-
šanas visi sēdās pie vakariņu 
galda.  Galdi bija gaumīgi klāti, 
uz visiem dega sveces. Kārtējo 
reizi nopriecājāmies par jauko 
Ziemsvētku dziesmu grāmatiņu 
ar notīm, ko sagatavoja Rūdis 
Kalnmals. Atkal ar sajūsmu 
dziedājām tik pazīstamās un 
jaukās Ziemsvētku dziesmas 
Māras Vārpas klavieŗ pava-
dījumā, domās atceroties senas 
dienas, mīļus cilvēkus un jau-
kus dzīves brīžus. Arī to, kas 
aizgājis, izgaisis laika plūdos, 
atstājot tikai jaukas atmiņas. 

Inta Duka lasīja dzejoļus un 

tēlojumu par Latvijas ziemu no 
Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas 
„Piemini Latviju“. Arturs Gaiķis 
deklamēja Valdas Moras un 
Elīnas Zālītes dzejoļus,  Inta Ju -
rēvica lasīja daļu no savas 
grāmatiņas bērniem.

Ciānas draudzes koris Ingrīdas 
Dženningas vadībā dziedāja 
„Prieks pasaulē, tas Kungs ir 
klāt” un „Gavilē zeme”. Aivars 
Osis skandēja Kārļa Skalbes  
dzejoli „Vecās dzirnavas“  un 
pēc tam vīru koris, diriģējot 
Mārai Vārpai, dziedāja „Ak 
nāci, nāci, Dievs, pie mums” un 
,,Jūs, ticīgie, nāciet”.

 Aina Caune mēdz mūs pie 
eglītes sasmīdināt. Šogad viņa 
lasīja 2. klases bērnu vērojumus 
par dzīvi un „domu graudus“. 
Oļģerts Cakars stāstīja par 
putniņiem Gaŗezerā, kuŗiem 
nav varējis palīdzēt, un aicināja 
darīt, ko mēs varam. Aivars 
Aistars nodeva sveicienus no 

bijušā diriģenta Rūža Kalnmala 
un lasīja Ālant Vil dzejoļus 
tāmnieku izloksnē. 

Un, protams, kā jau koŗu 
eglītes vakarā, vēl un vēl 
dziedājām jaukās vecās, mīļās 
Ziemsvētku dziesmas. Tad bija 

laiks Ziemsvētku vecītim 
Ivaram Antēnam un Ciānas 
koŗa priekšniecei Ainai Caunei 
izdalīt daudzās dāvanas. Viņi 
panāca, ka pat Juris Valainis 
„noskaitīja pantiņu“, kā kriet-
niem bērniem pienākas… Viņš 

pateicās sarīkojuma darbinie-
kiem par darbu un viesiem par 
draudzību. Prāv. Vilis Vārsbergs 
vadīja beigu lūgšanu. Sarīkoju-
ma beigās, kā allaž, skanēja 
skaistā Ziemsvētku dziesma 
,,Klu    sa nakts, svēta nakts”.  

O. C.

Ciānas draudzes un Čikāgas 
vīru koŗu eglītes vakars

Sarīkojuma apmeklētājus uzrunā Juris Valainis

Ingrīda Dženninga diriģē Ciānas kori,  dzied arī viņas mazais 
dēlēns Aidens

Aina Caune un Ivars Antens

Dzied Čikāgas vīru koris, diriģējot Mārai Vārpai

„Balts sniedziņš sniga uz skuji-
ņām...” un uz automašīnām, 
iebraucamiem ceļiem, ielām un 
lielceļiem. Kad beidza snigt un, 
viens otru iedrošinādami, 
Ņudžersijas pamatskolas vecāki 
un vadība lēma neatcelt plānoto 
skolas Ziemsvētku eglīti, bet gan 
to sākt mazliet vēlāk, lai visiem ir 
laiks izrakt savas mašīnas un 
vienā mierā nokļūt baltajā, snie-
ga kupenām piesnigušajā 
Priedainē. Svētku gars uzvarēja 
bailes un varbūt pat nelielu slin-
kumu, un gandrīz vai visas sko-
las ģimenes varēja ierasties.

Ceturtajā adventā Ņudžersijas 
skolas saime ar dažiem drosmī-
giem viesiem ieskandināja Ziem-
svētku nedēļu savā skolas eglītē. 
Diakons Kaņeps novadīja svēt-
brīdi, apcerot to, kādi gan varētu 
būt „bērniņi” par kuŗiem dzie-
dam pazīstamajā „Jūs, bērniņi, 
nāciet,” kas tiek aicināti pie Jēzus 
bērniņa. Sekoja skolēnu uzvesta 
Noras Valteres ludziņa „Rūķīšu 
darbi.” Nerātni, draiskulīgi rūķi 
nav varējuši pietiekami piepildīt 
Ziemsvētku vecīša dāvanu plauk-
tus un maisus. Tādēļ viņi griežas 
pie vietējā naudas kārā rotaļlietu 
veikalnieka Krampja kunga cerī-
bā iegūt kādas mantiņas. Pro-

tams, veikalnieks ir ar mieru ar 
tām šķirties tikai par lielu naudas 
summu. Kad rūķi ar brīnumu 
zižļa palīdzību atdzīvina rotaļlie-
tas, tās izvēlas atstāt Krampja 
kunga veikalu, lai tāpat nestu 
prieku svētkos. Nerātnie rūķi nu 
atguvuši Ziemsvētku vecīša un 
pārējo rūķu draudzību, un vi -
siem, gan rūķiem, gan bērniem, 
būs prieks. Atkal uzvarēja svētku 
gars.

Kaut novēlotā sākuma dēļ 
izpalika pēdējais ģenerālmēģinā-
jums, pārzines Lindas Zālītes 
pozitīvi iedvesmoti un apmācīti, 
skolēni teicami iepriecināja vecā-
kus un viesus ar savu tēlojumu.

Svētku gaidīšana turpinājas ar 
vecāku sarūpētu mielastu. Par 
laimi dziļais sniegs nebija aizka-
vējis Ziemsvētku vecīša ieraša-
nos. Viņš, reizēm gardi smieda-
mies, uzmanīgi noklausījās kā 
visi skolēni, pa klasēm, deklamē-
ja Ziemsvētku dzejoļus. Beigās 
katram atradās pa dāvanai vecīša 
lielajos maisos.

Līksmo gaisotni vēl papildinā-
ja dažādu gardumu un dāvanu 
tirdziņš. Skolas saime arvien 
pateicas Priedaines ļaudīm, kas 
atkārtoti mūs uzņēmuši savā īpa-
šumā. Viņu sirsnīgā viesmīlība ir 
visīstākā svētku gara izpausme.

K. Putene

Skats no ludziņas, no kreisās: Aleksandra Sīpola, Nils Veidis, 
Mikus Bērziņš, Kārlis Kancāns, Sintra Rumpētere, Karina 
Roze, Āris Putenis, Ziemsvētku vecītis - Kalvis Roze

SNIEGOTS SVĒTKU GARS

Ziemsvētku vecītis viesojas ar bērniem
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Toronto noticis kārtējais brī-
nums. Trešo Ziemsvētku pēcpus-
dienā liels pulks tautiešu latviešu 
centrā noklausījās Valža Liepiņa 
referātu par tematu, kas saista 
tikai retu latvieti: Saeimas vēlē-
šanu reformu.

Ievadā VĒL priekšsēdis V. Lie-
piņš sirsnīgi pateicās Vēlēšanu 
reformas biedrības Toronto at -
balstgrupai, kuŗas palīdzība sek-
mē biedrības darbinieku tiešo 
darbu. Latvijā brīvprātīgo organi-
zācijām daudz laika jāveltī finan-
ciālā atbalsta meklējumiem. ASV 
un Austrālijā atbalstgrupas vei-
dojas lēnām.

V. Liepiņš kodolīgi izskaidroja, 
kādi draudi rodas, ja arvien vai-
rāk latviešu 10. Saeimas vēlēšanās 
nedomā piedalīties; pēdējos čet-
ros mēnešos balstiesīgo skaits, 
kuŗi nolēmuši nebalsot, pieaudz-
is par  48% (martā/jūnijā tas bijis 
15,1%, novembrī 22,4%). Tādē-
jādi tiek apdraudēts pats demo-
kratiskais process un līdz ar to 
Latvijas eksistence. Gadījumā, ja 
Saeimā neiekļūs latviskā elekto-
rāta partijas, būs apdraudēta 
latviešu valoda, latviešu kultūra 
un latviešu tauta. Šie  draudi jau 
jūtami Rīgas domē, kur izdod 
likumus, neievērojot opozicijas 
ie  bildumus, pat bez to apsprie-
šanas. Šīs Saeimas vēlēšanās var 
būt liktenīgas –  Latvijas valstij 
būt vai nebūt.

V. Liepiņš lūdza Dāvi Maksiņu 
raksturot latviešu elektorātu 
Latvijā. D. Maksiņš Latvijā pava-
dījis sešpadsmit gadus un tur 
vadījis uzņēmumu, labi pazīst 
turienes sabiedrību. Vinš teica, 
ka  tauta ir izmisusi un nezina, 
ko darīt.  Viņš citēja psīchiatres 
B. Kupčas novērojumu, ka tautā 
vēl  valda komūnisma okupācijas 
laikā ieperinājusies pārliecība – 

valsti aplaupīt nav nekas peļams. 
Vēlētājs, domājot, par ko balsot, 
domā: ,,Kas man par to būs, ja es 
balsošu par šo vai to grupējumu?” 
Tauta turpina ticēt, ka individa 
bagātība atkarīga no tiem, kuŗi ir 
pie varas. Šādi uzskati tad arī 
noved pie spriedumiem par 
iespējamiem glābējiem, kā, pie-
mēram: ,,Labāk Šķēli nekā vistu 
bez galvas!” un ka Lembergs 
būtu labs ministru prezidents, 
,,jo viņš ar savu laupījumu 
dalījās”. Šo uzskatu apstiprina 
sabiedriskā polītikas centra Pro-
vidus pētījums; tam piekrituši 
40% aptaujāto. Jaunāks pētījums 
liecina – 35% domā, ka ku -
kuļdošana nav nekas nosodāms. 

VĒL 9. decembrī rīkoja sa -
nāksmi, kuŗā dalībnieki dalījās 
ar saviem ieteikumiem – risi-
nājumiem, kā šīs nebūšanas 
novērst. V. Liepiņš uz ekrāna 
rādīja risinājumus sešās katēgo-
rijās: ko darīt sabiedrībai, ko  
Saeimai, partijām, valsts prez-
identam, plašsaziņu līdzekļiem 
un Centrālajai vēlēšanu komisi-
jai (DVK), pavisam bija 46 labi 
ieteikumi. Par tiem  var izlasīt 
VĒL mājaslapā: www.velref.lv  

Daži piemēri. Sabiedrībai: 1. 
pirms vēlēšanām visā Latvijā (kā  
tas jau noticis Valmierā) rīkot 
vēlētāju un attiecīgajā apgabalā 
kandidējošo deputātu kandidātu 
tikšanās. 5.  draugus, kaimiņus 
un paziņas skubināt piedalīties 
vēlēšanās; izglītot sabiedrību par 
vēlēšanu procesu. 7. kļūt prasī-
gākiem pret plašsaziņu līdzekļu 
darbiniekiem un iespēju robežās 
piedalīties to satura veidošanā. 
Saeimai: 12. ... atjaunot Saeimas 
vēlēšanās vēlētāju reģistru... 22. 
dot iespēju izveidot vēlēšanu 
apvienības, kas izvirza sarakstus. 
Partijām: 25. stiprināt partiju 

iekšējo demokratiju, mazināt 
atkarību no vadītājiem. 29. pub-
liskot partiju biedru sarakstu un 
biedru naudas iemaksas savā 
mājaslapā. CVK: 44. mazināt 
iecirkņu novietojumu maiņu vai 
laikus par to informēt.

V. Liepiņš, izmantojot statis-
tiskas tabulas, skaidroja, kāds 
varētu būt Saeimas sastāvs. Plaš-
saziņas līdzekļi maldina sabied-
rību, ziņojot tikai neapstrā dātus 
aptauju rezultātus, cik un kuŗas 
partijas pārvarētu 5% barjēru un 
ļaujot sabiedrībai secināt, ka 
Saeimā būtu proporcionāli lī -
dzīgs sastāvs, kas nebūt nav tā. 
Jāievēro arī proporcija starp 
balstiesīgajiem un vēlētājiem. 
Iekalkulējot nebalsojušo skaitu, 
aina radikāli mainās. Nepieda-

loties vēlēšanās  (nebalsojot) lat-
viešu elektorāts stiprina krievu 
elektorāta ieguvumus.

Kalusītājiem bija daudz jautā-
jumu. Vairākiem bija iebildumi, 
ka Liepiņš neizvērtē partijas un 
partiju grupējumus. Atspēkojot 
sūdzības par nepietiekamu infor-
māciju, V. Liepiņš norādīja, ka 
ļoti labs informācijas avots ir 
,,Latvija Amerikā”, raidījums 
,,Krust  punkti”, ko Latvijā dzird 
plkst. 1.06 (pēc pusnakts) un ko 
varam noklausīties tiešraidē un 
nākamā dienā,  kā arī ,,Apollo” 
un ,,Diena”. Viņaprāt, mēs varam 
iepazīties ar visu to pašu infor-
māciju, kāda tiek izplatīta Lat-
vijā.

VĒL aicina ikvienu neatkarīgi 
no savas polītiskās piederības 

kļūt par VĒL biedru vai at -
balstītāju un Toronto atbalst-
grupa aicina kļūt par biedru 
grupā, lai kopīgi strādātu, uzlabo-
jot Saeimas un pašvaldību 
vēlēšanu sistēmu. Grupas priekš-
sēde ir Gunta Reinolde, tālr.: 
416-602-7176; biedrzinis: Atis 
Bredovskis, 416-229-2610; infor-
mācijas nodaļas vadītāja: Mar-
grieta Langina, 416-657-3421.

Plašāka informācija par Vēlē-
šanu reformas biedrību, kā arī 
forumu ,,Laba Saeimas vēlēšanu 
sistēma – kāda tā ir?” un ,,Saeimas 
vēlēšanas jaunā kvalitātē, iespējas 
vēlētājiem, izaicinājums polīti-
ķiem” atrodami VĒL mājaslapā: 
www.velref.lv

Maruta Voitkus

Vēlēšanu reformas biedrības degpunktā: draudi un risinājumi

TORONTO
• 13. janvārī  plkst. 1.00 

emeritētā prāvesta Dr. F. T. 
Krist   berga vadībā reliģisko 
pārdomu pēcpusdienā pārrunās 
latviešu kristīgās konfesijas 
darbību un nozīmi 20. gadsimtā. 
Pārrunas turpināsies 27. jan-
vārī.

• 16. janvārī plkst. 9.30 Lat-
viešu centrā Latviešu nacionālās 
apvienības Kanadā valdes sēde. 
Sēdes ir atklātas, tās var ap -
meklēt ikviens, kam vien ir 
interese.

• 24. janvārī plkst. 10.00 Lat-
viešu sporta apvienības Kanadā 
biedru gada sapulce Latviešu 
centrā, DV mītnē. Visi sporta 
cienītāji aicināti piedalīties un 
atbalstīt apvienības darbu.

•  Latviešu baptistu draudzes 
dievkalpojumi  notiek igauņu 
baptistu draudzes baznīcā (883 
Broadview Ave.) katra mēneša 
otrā un ceturtā svētdienā plkst. 
2.00. Informāciju par dievkal-
pojumiem un draudzes darbību 
var uzzināt, zvanot draudzes 
priekšniekam K. Namam, tālr.: 
416-261-7527.

• DV Toronto nodaļas 

Ziemsvētku kauju atceres 
sarīkojums notika 28. decembrī 
Latviešu centra DV mītnē un 
bija apvienots ar DV 
organizācijas 64 gadu darbības 
atceri. Par Latviešu leģiona 
varonīgajām cīņām atmiņas 
stāstīja Edgars Zeibergs, Boriss 
Kappa un Valdis Tikiņš. Latviešu 
leģiona kauju vēstu risko nozīmi 
izskaidroja vēsturnieks Jānis 
Mežaks. Val des priekšsēdis 
Vari  mants Plūdons aicināja 
atmiņu stās tījumus saglabāt kā 
vēstures liecību. Latviešu leģiona 
cīnītā jus cildināja Latvijas aiz-
sargu organizācijas pārstāvis 
Ed. Ozols. Sarīkojuma ap -
meklētāji vēl dziedāja dziesmas 
un paka vējās atmiņās pie 
vanadžu klā tiem kafijas gal-
diem.

MONTREALA
Trīsvienības draudzes Ziem-

svētku vakara dievkalpojums 
norvēģu baznīcā Broadway ielā 
Lašīnā bija pulcinājis necerēti 
kuplu dievlūdzēju saimi, skaitā 
85, kuŗā pārstāvētas bija visas 
paaudzes. To vadīja diakons Dāgs 
Demandts. Evaņģēlija vēsti par 

Kristus dzimšanu lasīja aktieris 
Edvīns Skapsts, bet angliski – 
Māris Kalniņš. Ērģeles spēlēja 
Bruce Thicke, draudzes ilggadīgais 
ērģelnieks. Viņa atskaņotie 
mūzikas aranžējumi bija īpaši 
koncertiņi, kas raisīja svētku 
sajūtas. Vislielākais pārsteigums 
(un Montreālas latviešu mūziķu 
saimē tādi arvien rodas!) izrādījās 
Montrealas trīs tenoru ( Roberts 
Klaiše, Jānis Mateus un Saša 
Spūrmanis) uzstāšanās. Viņi 
teicamā izpildījumā nodziedāja 
četras Ziemsvētku dziesmas. Tās 
bija veiksmīgi sabalsotas un 
pavadījumam tika izmantota 
ģitara un bungas. Īpaši interesan-
ti skanēja „Mazā bundzinieka 
dziesma”. vēl pieskaitot četrus 
draudzes dziedātos Ziemsvēku 
koraļus, dievkalpojums izvērtās 
īstā  Ziemsvētku koncertā. 

Draudzes Vecgada dievkalpo-
jums notika Latviešu centra J. 
Tē   rauda zāle. Arī to vadīja dia-
kons D. Demandts. Lasījumi no 
Vecās derības bija uzticēti Edijai 
Bankai un M. Štauveram. Diev-
lūdzēju diemžēl bija visai maz.

Diakons D. Demandts pirms 
svētkiem apciemoja draudzes 
locekļus un nodeva tiem draudz-

es sveicienus. Nedaudzajās 
priekš   vētku dienās viņš  bija pa -
veicis 50 šādus  apciemojumus

3. janvārī izsludinātais Zvaigz-
nes dienas dievkalpojums Latvie-
šu centrā tika atsaukts snieg-
puteņa dēļ.    
   • Jau desmito gadu pēc kārtas 
Montrealas latviešu sabied-
riskais centrs atzīmē jaunā gada 
atnākšanu Jaungada dienā. Šogad 
centra Kamīna zālē bija pul-
cējušies 35 šī pasākuma da -
lībnieki. To vadīja Augusts 
Pušpurs. Svētbrīdi vadīja un 
lūgšanu teica V. Paegle. Sekoja ik 
gadu dziedātā kopdziesma „ 
Veco gadu aizvadām. Jauno gadu 
sagaidām.” Centra vadība Jaun-
gada tostam bija sarūpējusi 
šampanieti. M. Štauvers nolasīja 
Latvijas Valsts prezidenta V. 
Zatlera Vecgada vakara vēstī-
jumu. Klausītāji to uzņēma ar 
aplausiem. Viņš arī lasīja Ivara 
Silazieda dzejoli „Pārdoms Jõne 
gade” ventiņu izloksnē. Lasītājam 
dzejolis bija jānolasa arī vidus 
dialektā, jo viens otrs nebija 
spējis saprast, kas dažās rindās 
teikts.

Pie azaida galda, kas bija 
dažādu ēdienu bagāts, svinētājus 

aicināja centra Dāmu komitejas 
vadītāja Biruta Kalace. Cienastus 
dalībnieki bija atnesuši groziņu 
veidā, un viss bija garšīgs. 

Pārsteigums šajā saietā bija 
Ilgas un Georga Strautiņu 60 
gadu laulības atcere, ko pieteica 
viņu meita Rita, kas kopā ar 2 
mazmeitām bija mērojusi ceļu uz 
Montrealu. Strautiņi salaulājušies 
1949. gada Vecgada vakarā 
Lionā, Francijā. Mūzikālu sve-
icienu pie klavierēm sniedza 
mazmeita Marta. Mārīte Steprāne 
bija cepusi milzu torti.  Un neiz-
palika „Daudz baltu dieniņu” 
vēlējums. Rita Strautiņa savkārt 
pēc tam vadīja vairāku tautas 
dziesmu dziedāšanu,  

kas piedeva pēcpusdienai īstu 
svētku gaisotni. Telpa bija krāšņi 
rotāta. Dekorēta, svinības ilga 
trīs stundas,  un pa to laiku bija 
uzkritis svaigs sniegs.

• Montrealas Latviešu Orga-
nizāciju padomes sēde 12. 
janvārī, plkst. 19.30, Latviešu 
centra Kamīna zālē.

• Montrealas Latviešu Pen-
sionāru apvienības janvāŗa 
saiets 14. janvārī, latviešu centra 
J. Tērauda zālē, Lašīnā.

M. Štauvers

Janvāŗa vakars Rīgā
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1.Kopš kuŗa gada esat Laiks lasītāji?

__________________________________________________

2.Kāpēc pasūtināt Laiks?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3.Kuŗu lappusi izlasāt pašu pirmo?
__________________________________________________
__________________________________________________

4.Jūsu iemīļotie autori?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

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?

galvenokārt Laiks________________________________________  

internetā ____________________________________________

citās avīzēs (kādās?) ______________________________________
__________________________________________________

10.Lūdzu, norādiet

sieviete/vīrietis

vecumā līdz 40 gadiem; no 40 līdz 60; 60 un vairāk gadu

priecāsimies, ja norādīsiet, kā Jūs sauc un kur dzīvojat!

Paldies!

Godātie Laika 
lasītāji un autori!

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

Abonējiet
laik rak stu "LAIKS"

“LAI KA” abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $40, -
 6 mē ne šiem            US $72, -
 1 ga dam                        US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV            US $215,-

Ārpus ASV “LAI KS” tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-

Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus 
Jau no Laiks pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.

Pārējiem – 6 “JAUNO LAIKA” numuri US $16,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai 

nau das pār ve du mu
(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).

Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las 
laik rak stu abo nēt.

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 
tel. # 732 549–0445
Fax 732 549–0466

E-pasts LAIKSDSR@aol.com

Lūdzu, sūtiet abonementu
(Mr./Mrs./Ms.) ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................

P.S.  Dāvanu kartes varat arī iegādāties "Laika"   
 birojā Amerikā un redakcijā Rīgā
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Sāpes. Neatbildēts jautājums - kāpēc? To aiz sevis atstāj MŪŽĪBA.
Lai atbildētu, ir jādzīvo!

Izsakām visdziļāko līdzjutību

ROMĀNA LORENCIS
(29.10.1919.-29.12.2009.)

                           tuviniekiem un draugiem un skumstam kopā ar tiem.
MĀSA AR ĢIMENI UN 

VIŅA DRAUGI LATVIJĀ

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

Dieva mierā aizgājusi mūsu radiniece

MELĀNIJA LABLAIKA,
DZ. VECVAGARE

dzimusi 1922. gada 6. oktobrī Jaunjelgavā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 1. decembrī Rīgā, Latvijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
OLITA PALEJA GRIGORE

AR DĒLU ALDI GAILĪTI

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 10. janv. dievk. ar 
dievg. 17. janv. dievk. 24. janv. 
dievk. 31. janv. dievk. ar dievg. 
Visi dievk. sākas plkst. 11.00.

• 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.: 248-
433-3435 ; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte un A. Greiema.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
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.latvianluth-
churchphila.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 
• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 

17. janv. plkst. 11.00 dievk., 
viesmāc. R. Franklins; pēc diev. 
damu komitejas pusdienas un 
māc. R. Franklina referāts. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 10. janv. plkst. 11. dievk. ar 
dievg. Māc. D. Kaņeps.

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 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 kamīn-
telpā. Pulkv. Oskara Kalpaka 
skola visus laipni aicina pieda-
līties; skolas vecāku rīkotās pus-
dienas. 31. janv. dievk. ar dievg.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 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 aicinā-
juma 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.: 10. janv. plkst. 
11.00 Draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) Ārmisījas dienas 
dievkalpojums ar dievgaldu. 17. 
janv. plkst. 8.30 Leikvudā dievka-
lpojums (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.: 10. 
janv. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 

bazn. plkst. 10.30 Ziemsvētku 
koncerts un novada eglīte. 17. 
janv. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars, pēc dievk. 
novada informācijas sapulce; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk, 
māc. L. Saliņš. 24. janv. plkst. 
10.00 Jonkeru bazn. dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš, pēc dievk. 
novada sapulce. 30. janv. Short 
Hills NJ plkst. 9.45 dievk., māc. J. 
Saivars, pēc dievk. novada 
sapulce. 31. janv. plkst 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk, māc. L. Saliņš. 7. febr. 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 

• 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.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

S A R Ī K O J U M I 
FILADELFIJA (PA)
• 31. janvārī pēc dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 11.00, 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. Māc. Jāņa Siliņa sti-
pendijas 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 dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 11.00, 
Draudzīgā aicinājuma atceres 

sarīkojums kamīntelpā. Pulkv. 
Oskara Kalpaka skola visus laip-
ni aicina piedalīties; skolas 
vecāku rīkotās pusdienas.

MINEAPOLE (MN)
• 24. janvārī pēc dievkalpoju-

ma Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. 

• 31. janvārī pēc dievkalpoju-
ma latviešu skolā Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums. 

ŅUJORKA (NY)
 • 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. 4.00 Latvijas 
filmas ,,Rūdolfa mantojums” 
izrāde Scandinavia House (58 
Park Avenue; starp 37. un 38. 
ielu). Lūgums pieteikties līdz 14. 
janvārim: rakstot: info@latvia-
newyork.org vai zvanot darba 
dienās no plkst. 2.00 līdz 5.00: 
646- 230-0590. Izrādi rīko 
Latvijas goda konsuls Daris 
Dēliņš. 

• 16. janvārī plkst. 6.00 
Bruklinas draudzes namā Spēļu 
vakars. 

• 17. janvārī pēc dievkalpoju-
ma Jonkeru baznīcā, kas sāksies 
plkst. 10.00, Ziemeļu novada 
gada sapulce. 

• 24. janvārī pēc dievkalpoju-
ma Salas baznīcā, kas sāksies 
plkst. 10.30, Salas novada gada 
sapulce. 

• 30. janvārī pēc dievkalpoju-
ma 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 dievkalpoju-
ma Jonkeru baznīcā, kas sāksies 
plkst. 10.00, Kultūras dienas pro-
gramma 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, 
ērģelniece Ilze Akerberga, Ņu -
jorkas latviešu koris, instru-
mentālais ansamblis, diriģents 
Andrejs Jansons. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 22. janvārī plkst. 6.00 

Ņudzersijas latviešu biedrības 
rīkots sadziedāšanas un sa -
draudzības vakars. Izrādīs Lat-
vijas mūzikālas videofilmas Lū -
gums ņemt līdzi groziņus. Ieeja 
brīva. 

SIETLA (WA) 
• 13. februārī plkst 7.30 

Vašingtonas pavalsts latviešu 
biedrības 60 gadu jubilejas 
sarīkojums ,,Tādi reiz bijām” 
Sietlas latviešu centrā (11710 – 
3rd Ave N.E. Seattle, WA 98125). 
Koncertēs un deju mūziku spēlēs 
ansamblis ,,Adam Zahl” – Ēriks 

Kīns (solists, ģitara), Pēteris 
Freimanis (solists, akordeons), 
Edmunds Mednis (bungas), 
Mārtiņš Sīmanis (basģitara), Ar -
nis Šrāders (taustiņ instrmenti). 
Dalības maksa visam vakaram 
$35.00, studentiem $25.00 Pie-
teikties un galdiņus rezervēt (ne 
vairāk kā 8 personas pie galdiņa) 
līdz 6. februārim, sazinoties ar 
Ainu Uskuri, 
tālr.: 202-522-7313; 
e-pasts: uskurs@msn.com

VAŠINGTONA (DC)
• 24. janvārī Draudzīgā 

aicinājuma atceres sarīkojums. 
• 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.

SV. PĒTERSBURGA
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. 

(Turpināts 23. lpp.)
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma, 
vecmāmiņa, vecvecmāmiņa

EMĪLIJA VANAGS,
dzimusi BRAUN

dzimusi 1920. gada 17. februārī Ventspilī, Latvijā,
mirusi 2009. gada 10. decembrī Bangor, Me, ASV

Viņu mīļā piemiņā patur
MEITA MĀRA UN VĪRS JĀNIS ULIS

DĒLI ULDIS UN SIEVA LINDA, JĀNIS UN SIEVA SUE
VITAUTS UN SIEVA LYDIA, VEDEKLA CAROL

MAZBĒRNI ERIC AR ĢIMENI, MICHELLE AR ĢIMENI, 
CHRISTINE AR ĢIMENI, ROBERT, CHRISTOPHER, APRYL UN JESSALYN

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs, 
vectēvs un vecvectēvs

RUSIŅŠ JANSONS
dzimis 1914. gada 14. janvārī Rīgā,

miris 2009. gada 17. decembrī Livingston, NJ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA LIGITA AR ĢIMENI UN

MEITA SOLVITA AR ĢIMENI

Mūsu bērnības draudzenīte

ILZE MARKITANTS ZĀLĪTIS
dzimusi 1929. gada 27. augustā Jelgavā, Latvijā,

mirusi 2009. gada 15. novembrī Burlington, Kanadā

Viņu skumjās piemin
INĀRA MEDNIS BOOKER UN VALDA ERGLIS

BURVIKOVS AR PIEDERĪGIEM

Un Dieva svētais miers
ir viņas sirdij pieskāries.

Tur, kur mājo debess klusa,
Tur, kur dvēselēm ir dusa,
Tur mēs atkal tiksimies.
                                 V. Plūdons

Dieva mierā aizsaukts

DR. JURIS MANGULIS
dzimis 1922. gada 25. martā Rīgā,

miris 2009. gada 11. decembrī Philip, SD

Sērās piemin
RASMA LIELMANE

ANDRA, ASTRA, ANITA, GEORGE
MAZBĒRNI UN MAZMAZBĒRNIKas Man tic, tas dzīvos, arī ja tas mirs...

Mūsu mīļais radinieks

DR. MED. JURIS MANGULIS
dzimis 1922. gada 25. martā Rīgā,

miris 2009. gada 11. decembrī Rapid City, S.Dakota
Izsakām līdzjutību sievai Rasmai un bērniem ar ģimenēm

Skumjās 
VIJA MANGULE

MĀRAS UN ANTRAS ĢIMENES

Kad vakaram Tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens jau iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
                                    B. Senkēviča

Nr.2     Solvita   
  

 Un svinīgi snigs piemiņa.
 Un it neviens vairs nemirs,
 Vien apsegsies ar puteni
 Un kļūs par Tēvu zemi...

ARDIEVAS BRUNIM RUBESS
23. decembŗa vakarā, izskanot Ziemsvētku dziesmām un 

Latvijā iestājoties klusajai un svētajai naktij, saule devās modināt 
Kanadu, lai pavēstītu, ka Kristus piedzimšanas laiks mūžībai ir 
dāvājis vēl vienu – Bruņa Rubess dvēselīti.

Vītolu fondu ar Bruni Rubess saistīja daudzu gadu draudzība. 
Domājot par šo dāsno cilvēku, allaž nācās minēt vārdu ‘‘pir-
mais”. Brunis pirmais ierosināja ziedu vietā cilvēkam svarīgos 
brīžos ziedot līdzekļus, lai sniegtu iespēju kādam jaunietim iegūt 
augstāko izglītību, un tā pirmā mūžības svece tika iedegta viņa 
dzīvesbiedres atcerei, radot piemiņas stipendiju IN MEMORIAM 
Biruta Rubess. Viņš pirmais ierosināja veidot Draugu stipendiju, 
lai katram, kuŗš grib palīdzēt studētgribošajai Latvijas nākotnei, 
būtu iespēja ziedot arī nelielu naudas summu, tādējādi izveido-
jot kopīgu stipendiju. Brunis Rubess nekad neliedza padomu un 
palīdzību Vītolu fondam svarīgos un atbildīgos brīžos, ik gadu 
bija mīļš un gaidīts viesis gadskārtējos fonda sarīkojumos.

 Brunis Rubess bija baņķieris, biznesa stratēģis, auto industri-
jas vadītājs, žurnālists, vadības padomdevējs, un visās šajās 
jomās viņa ieguldītais darbs vienmēr tika augstu vērtēts. Taču 
pirmkārt un galvenokārt viņš bija cilvēks, kuŗa ieskatā: ‘‘Dzīve 
patiesi ir brīnums, dāvana, skaista spēle. Viss ir iespējams – tīra, 
liela mīlestība, patiesi draugi, darbs, kas piepilda un dod labumu 
sabiedrībai, stipra piederības un dzimtenes izjūta.”

Brīnumains ir arī Bruņa Rubess aiziešanas laiks – tik balts un 
neticami tīrs – zemi pārklājis sniegpārslu plīvurs. Tik baltu un 
siltu sniega segu Latvijas debesis dāvā vienīgi tiem cilvēkiem, 
kuŗi savu zemi ir patiesi mīlējuši. Bet mēs, vēl šīs zemes ceļus 
ejošie, atvadoties no Bruņa, varam teikt: ‘‘Brīnumaina dzīve!” 
Bet brīnumi, kā zināms, NEKAD nebeidzas...

Vita Diķe,
valdes priekšsēde

Ziedu vai vainagu vietā ģimene lūdz ziedot „Bruņa Rubesa 
piemiņas stipendijai”.

ARVĪDS LĀNS
dzimis 1924. gada 2. oktobrī Valmierā,
miris 2009. gada 2. decembrī Fresno

LEONORA PLEIŠS
dzimusi 1926. gada 15. oktobrī Varakļānu pagastā,

mirusi 2009. gada 4. jūnijā San Francisco

Mīļā piemiņā Jūs paturēs 
VANAGI UN VANADZES

ZIEMEĻKALIFORNIJĀ
Kad vakaram Jūsu neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens jau iezvanīts,
Tad dvēseles brīvas mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
                                 B.Senkēviča

Nodibinājums “Vītolu fonds”
LV 40008066477
A/S “Danske Bank’’
SWIFT: MARA LV22
Konta Nr. LV55MARA0000107895700
Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1010, Latvija
Mērķziedojums: Bruņa Rubesa piemiņas stipendijai
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(Turpināts no 20. lpp.)

Dieva mierā aizgājusi

FRANČESKA 
ANDERSONS,

dzimusi BĒRZIŅŠ
dzimusi 1924. gada 5. martā Lejasciemā, Latvijā,

mirusi 2009. gada 17. novembrī Kalamazoo, Mich.
Viņu mīļā piemiņā paturēs

DĒLS JĀNIS UN VEDEKLA ANN
MAZDĒLS RICHARD, KRUSTMEITA ZIGRĪDA 

UN ANDREJS ZARIŅŠ AR ĢIMENI,
PĒTERIS UN KAREN BĒRZIŅŠ AR ĢIMENI

DAILA BĒRZIŅŠ, RADI UN DRAUGI

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais draugs,
Lettonias filistrs, zobārsts, pēdējais Latvijas flagkuģa

„Virsaitis” apkalpes loceklis

IMANTS 
ROBEŽGRUNTNIEKS NIELS

dzimis 1918. gada 28. aprīlī Latvijā, Vecmuižas Mažadūrēs,
miris 2009. gada 30. novembrī Pleasanton, Kalifornijā

Mīlestībā viņu piemin
OĻĢERTS UN MONTA KRASTS

ILMĀRS UN RASMA KRASTS

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā Mamma un Omamma

HELĒNE ELIZABETE 
MUCNIEKS,

dzimusi ŠTOLBA
dzimusi 1916. gada 9. februārī,

mirusi 2009. gada 23. novembrī Chardon, Ohio
Mīlestībā viņu piemin

MEITA ILZE UN ZNOTS JĀNIS RESNIS
MAZMEITAS LARISA AR VĪRU JOSH LEIKALA

KRISTĪNE AR VĪRU SCOTT ASCHENBRENER UN SILVIJA
MAZMAZMEITIŅAS ELLIJA ASCHENBRENER

UN JULIANA LEIKALA

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes loceklis

KONRADS GRIĶĪTIS
dzimis 1917. gada 28. jūlijā Rīgā,
miris 2009. gada 15. oktobrī Rīgā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Mūžībā aizgājis mūsu cīņu biedrs sporta laukumā

IVARS KIZĀNS
dzimis 1931. gada 12. janvārī Rīgā,

miris 2009. gada 9. decembrī Kolorādo Springs
Skumjās viņu piemin

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS SPORTA KLUBA
DESMITKĀRŠĀS ASV LATVIEŠU VOLEJBOLA 

MEISTARVIENĪBAS DALĪBNIEKI:
ANDRIS DZELME, ILMĀRS DUMPIS, KĀRLIS EZERIŅŠ

 IVARS FREIMANIS, MĀRIS PURKALĪTIS (PREISS)
EDVĪNS TUMS, VALDIS TUMS UN

IN ABSENTIA OJĀRS KALNIŅŠ UN ULDIS RAVA

Mūsu mīļais filistrs dibinātājs

EDGARS BRIKOVSKIS
dzimis 1924. gada 4. septembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 11. decembrī Denver, CO, ASV

Sērās piemin
GERSICANIAS KONVENTS

Brīdis reiz pienāk, kad diena
Pēdējā novīst kā zieds –
Izbeidzas gaita ikviena,
Visu reiz noglāsta riets.
                    (V. Mežezers)

Vai tālu vēl gan dzimtene, -
Aizvienu jautā dvēsele.
Kas zin`, vai māja mūžīgā
Nav saulrietā jau redzama.

No mums šķīrusies māksliniece

GUNDEGA ĀRIA CENNE,
DZIM. JANFELDE

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

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀKSLINIEKU VIENĪBA LATVIS

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 10. janv. plkst. 10.30 
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg., 
māc. G. Galiņa. 17. janv. plkst. 
10.30 dievk. ar dievg., sprediķis 
angļu valodā, pēc dievk. Bībeles 
stunda. 24. janv. plkst. 10.30 
dievk. 31. janv. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
Bībeles stunda. 7. febr. plkst. 
10.30 dievk. 14. febr. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg.sprediķis angļu 
valodā. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 17. janv. plkst. 2.00 dievk. ar 
dievg. Trīsvienības baznīcā (35 
Furman Str.) Skenektedijā, prāv. 

O. Sniedze, ērģeln. D.Vitušinska-
Baltazara. Dz. grāmatas. Pēc 
dievk. groziņu azaids.

• Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 10. janv. plkst. 11.00 
Biedrības namā Bībeles stunda.

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr.: 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.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com

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

Foto: Imants Urtāns
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

NAUDAS P RS T JUMI
UZ LATVIJU

Likmes:  l dz $100 - $20
no $101 l dz $500 - $25

virs $500 - $25 plus 3% no sum-
mas virs $500. Summas nododam
ASV dol ros.  Pieg de R g  $11,

rpus R gas $0.40/km, min. $19.
Pieg d jam summas l dz $1000.

L dzu nos tiet v stuli ar s t t ja
un sa m ja v rdu, adresi, tele-
fona numuru un nor d jumu par
summu kop  ar eku rakst tu uz:

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

L dzu zvan t Krist nei:

(973) 746-3075

K rtojam nodok u un citus
maks jumus Latvij !

Lauris
845-893-1731

O W L - 7 7 7
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine

OWL-777@hotmail.com

NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA

Pērk Latvijas ordeņus, 
medaļas, krūšu zīmes, 

armijas foto, 
dokumentus.

Arī ordeņu foto un 
dokumentu kopijas 

publikācijai par LV armiju.
+371 29459430

raimriga@gmail.com
a.k.1, Riga-1

LV 1001, Latvija

PĒRK GLEZNAS
privātkollekcijai
Tīdemaņa, Vidberga, 

Cielava, Purvīša, Liberta, 
Strunkes u.c. 

mākslinieku gleznas.

Tālr.: 727-822-1993 Anna
E-pasts: abolanna@verizon.net

 

„DZELTEN S” PAV RGR MATAS 
4. izdevums! 

 

US $20 + s t šana 
($3.00 ASV; $7 uz Kan du 
– par vair k k  3 gr mat m, 

l dzu kontakt t) 
 

Pe a atbalsta Latviešu 
skautu un gaidu kust bu 10. Lielo nometni 

„Zvaigž u sega” 2010. gad . 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
V rds        
Adrese        
             
E-pasta adrese       
Pas tinu       gr matas, US$20 katra =    

   + s t šana   = KOP     
 eki rakst mi „Guide and Scout Jamboree 2010” 

 

Pas tin jumu s t t: Dzelten  pav rgr mata 
c/o vad. Inga Luc ne, 1713 N. New England Ave. 
Chicago, IL 60707-4404 USA      info@10LN.org 

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

2008. GADA RIETUMKRASTA DZIESMU SVĒTKU 
Ventūrā, Kalifornijā, skati, iespaidi un komentāri 

Režisors un scēnārija autors Juris Sējāns
Pasūtināt: Baltic Crossroads 

3929 Fountain Ave. 
Los Angeles, CA  90029 

Tālr.: 323-664-6216               $25 (ar piesūtīšanu)

Jauns tvarts (DVD)

DIVAS PASAULESDIVAS PASAULES

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Persona ar ilggadīgu pieredzi 
VECĀKU ĻAUŽU UN 

SLIMNIEKU KOPŠANĀ 
meklē attiecīgu darbu

ģimenē. 
Atsauksmes uz pieprasījumu.
agitasniedze@inbox.lv

+371 2932 4146

Nākusi klajā R. G. Slaidiņa „Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945”�
Viņiem,�gaisa�spēku�palī��giem,�tautā�mīļi�sauktiem�par�kaŗazēniem,�tolaik,�1944.�ga����dā�bija�
15,� 16,� 17� gadu...� Sep���tiņpadsmit� gadus� veco� Raimondu� Gunaru� Slaidiņu� mo��bilizēja�
1944.�gada�vasarā.
Šī� ir� autentiska� dienas��grāmata,� kas� rakstīta� tā� laika� jauniešu� valodas� stilā,� grāmatā�
izjūtama�tā�gaisotne�un�tās�emocijas,�kas�virmoja�gaisā�un�jaunā�puiša�dvēselē,�aci�pret�
aci�sastopoties�ar�kaŗa�virpuļiem.
Grāmatu�var�iegā��dā��ties�Rīgā�Okupācijas�mūzejā�un�Latvijas�Kaŗa�mūzejā,�un�grāmatu�
tirdzniecības�vietās,�kā�arī�Rīgas�redakcijā�Ausekļa�ielā�14.

Nāku

Viņiem,�g
15,� 16,�
ņ g

1944.�g
Šī� ir� a
izjūta
aci�s
Grā
tird

Amerikas�un�Kanadas�lasītājus�aicinām�to�iegādāties�no�Laika�biroja�ASV,�rakstot:
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA. Tālr. 732-549-0445, 

fax. 732-549-0466, e-pasts – LaiksDSR@aol.com

Lūdzam�pievienot�čeku�par�USD�16�(ASV),�USD�18�(Kanadā).�
Maksā�iekļauta�pasta�sūtījuma�cena.

Neaizmirstiet�norādīt�–�„par�grāmatu�...�eks.”�un�savu�adresi!
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S P O R T S

Pēc mēneša visu sporta 
līdzjutēju skatieni būs pievērsti 
Vankuverai, kur risināsies kār-
tējās Ziemas olimpiskās spēles. 
Latvijas delegācija būs itin 
kupla. Vai varam cerēt, ka kāds 
mūsu valsts pārstāvis varētu 
stāvēt uz goda pjedestāla? 
Aptaujātie eksperti ir vienis-
prātis, ka viena izcīnītā medaļa 
būtu maksimāli iespējamais, ko 
mūsējie varētu sasniegt.

Par spīti grūtajiem laikiem, 
Latvijai varētu pat būt kuplākais 
sastāvs vēsturē, kaut šoreiz sva-
rīgākais ir nevis kvantitāte, bet 
kvalitāte. Ir vismaz divi sporta 
veidi, kur Latvijas sportisti reāli 
var cīnīties par medaļām.

Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidenta Aldona Vrubļevska 
ieskatā, ja būs viena medaļa, tad 
būs labi. Pirms četriem gadiem 
Turīnā tika izcīnīta pirmā 
medaļa Ziemas olimpiskajās 
spēlēs. To spēja kamaniņu 
braucējs Mārtiņš Rubenis, 
iegūstot bronzu. Vai šoreiz viņš 
pacelsies augstāk? Situācija esot 
cerīga. Pēdējās divās sezonās 
rezultāti ir labāki, nekā tie bija 
pirms Turīnas. Vrubļevskis 
Jānim Miņinam pēc Gada bal-
vas saņemšanas novēlē paturēt  
pacilātu noskaņojumu un lai 
viņu nenomāc atbildības slogs. 

Hokejistiem grupas turnīrā 
vajadzētu gūt vismaz vienu uz -
varu. Latvijas kvalificēšanās 
hokeja turnīram jau trešo reizi 
pēc kārtas ir gana labs panākums 
un ikviens punkts vai uzvara 
dos vēl papildus emocijas 
līdzjutējiem un pašiem sportis-
tiem. Ja valsts ir pārstāvēta ar 
sporta spēļu vienību Olim-
piskajās spēlēs, tā piesaista lielu 
uzmanību visā pasaulē.

1988. gada olimpiskais čempi-
ons bobslejā Jānis Ķipurs nav 
pārlieku liels optimists, taču cer, 

ka viena medaļa varētu būt. 
Reālākie pretendenti uz olim-
pisko godalgu ir bobslejists 
Jānis Miņins ar savu vienību un 
skeletonists Martins Dukurs. 
Bob slejistu četrinieku konku-
rencē ir pieci kandidāti uz 
trijām meda ļām.    

*
Cīņa par vietu Latvijas olim-

piskajā biatlona izlasē vēl nav 
galā. Par olimpiešiem sevi jau 
var saukt Ilmārs Bricis, Andrejs 
Ras torgujevs un Edgars Piksons. 
Uz divām vietām ar ļoti līdzīgām 
izredzēm vēl ir trīs pretendenti 
- Kristaps Lībietis, Kaspars 
Dum bris un Jānis Pleikšnis. 
Cerēsim, ka tiešā un pārnestā 
nozīmē vēl var “izšaut” Ilmārs 
Bricis, ka vēlreiz iepriecinās 
Andrejs Ras torgujevs, ka pārējie 
nostartēs savu maksimālo spēju 
līmenī.

Biatlonistēm gatavošanos 
Olim   piskajām spēlēm smagu 
pa  dara naudas trūkums. Latvijas 
labākā biatloniste Madara Līdu-
ma spiesta vērsties pie uzņē-
mējiem ar lūgumu ziedot 
naudu, lai sportiste kopā ar vēl 
trīs biat lonistēm varētu pie-
dalīties pasau les kausa izcīņas 
posmos Vācijā un Italijā un 
sagatavotos Olim piskajām spē-
lēm. 

Līduma izsūtījusi simtiem lū -
gumu ziedot naudu, uz ko 
atsau kušies 11 cilvēki. Naudu 
atrada arī viņas vienības bied-
renes un trijos pasaules kausa 
izcīņas posmos Latvija bija 
pārstāvēta. Biat lonistēm vēl 
jābrauc vēl uz trim sacensībām 
Vācijā un Italijā. Tam naudas 
vēl pietrūkst. 

Olimpiskajā vienībā ir četras 
biatlonistes. Viņām naudu dod 
Izglītības ministrijai padotībā 
esošā Latvijas Olimpiskā ko -

miteja. Līdumai sezonā pienākas 
6000 latu, par ko pirkt inventāru, 
tre nēties un braukt uz sa -
censībām un ikmēneša alga 238 
lati. Savu kārt īpašā Van kuveras 
spēlēm paredzētā programmā 
nauda iedalīta Līgai Glāzerei, 
Gerdai Krūmiņai un Žannai 
Juškānei – katrai 4000 latu. Bet 
ar to nepietiek, jo sportistam 
sezonā vajadzīgi vismaz 15 000 
– 20 000 latu. Par šo nauda 
jāatrod aprī kojuma pirkšanai 
un treneŗu algošanai. 

Kamaniņas
Latvijas kamaniņu sporta 

vienība - Maija Tīruma, Inārs 
Kivlenieks un Juris un Andris 
Šici - Vācijā, Kēnigzē trasē, 
izcīnīja ceturto vietu Pasaules 
kausa posmā stafetē. Latviju no 
goda pjedestāla šķīra 0,229 
sekundes.

Vieninieku sacensībās Inārs 
Kivlenieks  bija vienīgais 
pārstāvis no Latvijas. Viņš 
izcīnīja  23. vietu. Pirmajā 
braucienā Kivle nieks ieņēma 
28. vietu, taču otro braucienu 
veica labāk un divu braucienu 
summā pakāpās uz 23.vietu.

Par posma uzvarētāju kļuva 
krievs Alberts Demčenko, kuŗš 
abos braucienos laboja Kēnigzē 
trases rekordu. Divu braucienu 
summā viņš par 0,373 sekundēm 
apsteidza italieti Armīnu Cīge-
leru, par 0,464 sekundēm – 
vācieti Davidu Milleru. Kiv-
lenieks divu braucienu summā 
Dem čenko zaudēja 2,064 
sekundes.

Divnieku konkurencē Andris 
un Juris Šici izcīnīja 10. vietu 
Pasaules kausa izcīņas piektajā 
posmā Kēnigzē trasē Vācijā. Šici  
pēc pirmā brauciena bija 11. 
vietā, otrā braucienā startēja 
ievērojami labāk, finišējot ar 

Viena medaļa – tas būtu labi septīto ātrāko laiku. Divu brau-
cienu summā Latvijas ekipāža 
osma uzvarētājiem vāciešiem 
Tobiasam Vendlam un Tobiasam 
Ārlam zaudējot 0,960 sekundes. 
Finišu sasniedza tikai septiņas 
vienības no 10. Italijas un Uk -
rainas izlases pārstāvji piedzīvoja 
krtienu,  ASV izlase tika diskva-
lificēta.

Pēc pieciem Pasaules kausa 
izcīņas posmiem Šicu ekipāža 
ar 205 izcīnītiem punktiem 
ieņem astoto vietu divnieku 
ekipāžu kopvērtējumā.

 Dāmu konkurencē Maija 
Tīruma  izcīnīja 13. vietu 
Pa saules kausa izcīņas piektajā 
posmā. Tīruma pirmajā brau-
cienā sasniedza 13. labāko re -
zultātu, otrā braucienā finišu 
sasniedza 18. pozicijā, taču 
kopvērtējumā tas ļāva saglabāt 
13. vietu. Divu braucienu sum-
mā Tīruma no uzvarētājas 
vācietes Tatjanas Hifneres atpa-
lika 1,942 sekundes. Ar 183 
punktiem Tīruma ieņem devīto 
vietu Pasaules kausa kop-
vērtējumā.

*
Latviju Vankuveras Olim pis-

kajās spēlēs kamaniņu sportā  
pārstāvēs trīs vīriešu, trīs dāmu 
un divas divnieku ekipāžas Līdz 
ar to otro reizi vēsturē to 
pārstāvēs maksimālais dalīb-
nieku skaits, informēja Latvijas 
Kamaniņu sporta federācijas 
ģenerāl sek retāre Dace Gods-
Romanovska.

Līdz šim Latvija ar maksimālo 
braucēju skaitu bijusi pārstāvēta 
vienīgi 1998. gada Nagano 
Olim piskajās spēlēs. 

Iepriekš ziņots, ka Vankuverā 
startēs Mārtiņš Rubenis, Guntis 
Rēķis, Inārs Kivlenieks, Maija 
Tīruma un Anna Orlova, kā arī 
brāļu Andŗa un Jura Šica eki pā-
ža. 

Par to, vai Olimpiadā startēs 
Andreja Bērzes/Ulda Logina, 

vai arī Oskars Gudramoviča/
Pēteŗa Kalniņa ekipāža, tiks 
lemts fede rācijas valdes sēdē.

Basketbols 
Italijas sporta laikraksta 

Gazzetta dello Sport  aptaujā 
par 2009. gada otro labāko bas-
ketbolisti Eiropā atzīta Latvijas 
valstsvienības un Krievijas 
super līgas kluba Maskavas 
apgabala Spartak spēlētāja 
Anete Jēkab sone-Žogota. Viņa 
ieguva otru lielāko balsu skaitu, 
par deviņām balsīm piekāpjoties 
vienīgi fran cūzietei Sandrīnai 
Grudā, kuŗa pārstāv latviešu 
speciālista Gun da  ra Vētras tre-
nēto pagājušās sezonas Krievi-
jas čempion vie nību Jeka-
terinburgas UGMK. Trešajā 
vietā ierindojās grieķiete Evan-
tija Malci.

Starptautiskā 
dambrete

 
Latvijas dambretiste Zoja Go -

lubeva kļuvusi par pasaules 
ātrspēles čempioni simtlauciņu 
dambretē. Sacensībās notika 
pēc riņķa sistēmas, Golubeva 
22 partijās  ieguva 35 punktus, 
par diviem punktiem apsteidzot 
otrās vietas ieguvēju Ņinu Huk-
mani no Nīderlandes un par 
trim – Oļesju Abduļinu no 
Krievijas.

 Vīriešu konkurencē par 
sudraba medaļas laureātu kļuva 
Guntis Valneris.Viņš pusfinālā 
saspring tā spēlē pieveica vai-
rākkārtējo pasaules čem pionu 
Aleksandru Georgijevu no 
Krievijas.

Finālā Valneris tikās ar citu 
Krievijas dambretistu - Alek-
sandru Švarcmanu. Divās pir-
majās partijās latvietis ar 
sāncensi cīnījās neizšķirti, 
trešajā – zau dēja. 

P. Karlsons

Ģenerāļa Goppera fonda 
2010. gada marku zīmējis māks-
linieks Uldis Puriņš. Šī ir fonda 
46. izdotā marka. 2010. gada 
marka veltīta 10. Lielajai skautu 
nometnei „Zvaigžņu sega”, kas 
notiks 2010. gada vasarā. Tā ir 
jubilejas nometne. Latviešu 
skautu un gaidu kustības ārpus 
Latvijas ir bijušas spējīgas pulci-
nāt latviešu skautus un gaidas 
no ASV, Kanadas un ar pārstāv-
jiem no Austrālijas, Eiropas un 
pēdējā laikā no Latvijas jau 
deviņas reizes, un nu būs des-
mitā reize. 64 gadi ir aizritējuši 
skautojot un gaidojot ārpus 
Latvijas – vispirms bēgļu nomet-
nēs Vācijā un apmetnēs Zviedrijā 
un pēc tam pasaules tālēs, palie-
kot uzticīgi nemainīgajai mudei 
visus šos gadus - „Pasaules tālēs 

augsim vienoti Latvijai”. Tas 
varēja notikt tikai ar vadītāju 
ideālismu un vecāku un latvie-
šu sabiedrības atbalstu. 

Kopš 1961. gada ar pārtrau-
kumu no 1980. līdz 1982. gadam 
katru gadu novembrī tiek izsū-
tītas izdotās piemiņas markas 
un 2. aprīlī paziņots, kas iegu-
vuši balvu par jaunatnei piemē-
rotiem jaundarbiem literātūrā, 
mūzikā, tēlotājās mākslās un 
darbiem, kuŗi neatbilst šīm 
katēgorijām, tomēr ir nozīmīgi 
jaunatnes nacionālai audzinā-
šanai. Līdz šim apbalvoti 113 
autori un piešķirti 40 atzinības 
raksti. 

2009. gadā par 2008. gadā 
radītiem darbiem Goppera 
fonds balvu mūzikā piešķīra 
Lolitai Ritmanei par mūzikālo 

ietērpu dziesmu spēlei „Vēstule 
no Losas” un vispārējā nozarē 
Andrim Ritmanim par dziesmu 
spēles „Vēstule no Losas” saga-
tavošanu un Albertam Legz-
diņam par viņa ievērojamo 
darbu dažādu kultūras projektu 
vadīšanā.

Balvu lielums ir ASV $1000.
Arī 2009. gadam izsludināti 

balvu iegūšanas noteikumi, un 
balvu ieguvēju vārdus paziņos 
2010. gada 2. aprīlī ģenerāļa 
134. dzimšanas gada atceres 
dienā.

2009. kalendāra gadā Goppera 
fonds piešķīris līdzekļus šādiem 
pasākumiem: Gaŗezera vidus-
skolai - $2000, sagatavošanas 
skolai - $1000, bērnu nometnei 
- $400, bērnudārzam - $200, 
Kursas vasaras vidusskolai - 

$800, Saulgriežu vasaras vidus-
skolai Latvijā - $2000, Latvijas 
bērnu nometnēm - $3000, 
Gaidu un skautu mūzejam 
Latvijā - $1500, „Lakstīgalas” 
projektam Latvijā - $500, 
Okupācijas mūzejam - $1500, 
ģen. Goppera dzimšanas vietas 
uzturēšanai - $1000, žurnāla 
Zīle iznākšanai Austrālijā - 
$600, DP albuma uzturēšanai - 
$300, Kanadas latviešu skolām 
- $2930, Kanadas bērnu vasaras 
nometnēm - $1260, Latvijas 
skautu Lielajai nometnei 
„Beverīna” - $3403, zemes mērī-
šanai ģen. Goppera īpašumā 
„Eikāži” - $4000. Kopā - $26 
393. (ASV - $21 603, Kanadas 
- $4190, Austrālijas - $600).

Goppera fonda padome sir-
snīgi pateicas visiem, kuŗi līdz 

Latvijai un latvju jaunatnei
Bijušā Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonds

šim ar saviem ziedojumiem par 
markām un grāmatām ir darī-
juši iespējamu līdzšinējo darbu 
un ļāvuši iecerēt turpmāko.

Aicinām arī šogad jūs Goppera 
fonda darba talkā. Nosūtām 
jums vienu loksni marku un 
lūdzam ziedojumu. 

Līdzšinējais minimālais zie-
dojums pašreizējā laikā nesedz 
pat pašizmaksu un īstenībā 
nekādu ziedojumu fondam 
nerada.

Goppera fonds
P.O. Box 4235
Troy, MI 48099


