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Pēc Daugavas Vanagu ASV 50 
gadu  jubilejas svinībām 2000. 
gada aprīļa sākumā toreizējais 
apvienības priekšnieks Volde mārs 
Sproģeris teica, ka, cerams, pēc 
desmit gadiem 60 gadu ju bileju 
atkal svinēsim Va  šingtonā. Šī 
cerība ir piepildīju sies, un Dauga-
vas Vanagu apvienība Vašingtonā 
atkal gaida staltos vanagus un 
čaklās vana dzes un viņu piederīgos 
no visas Amerikas, kā  arī lūgtus 
viesus un ciemiņus no  Kanadas,  
Aus trālijas, Latvijas un citām 
vietām, lai no 16.  līdz 18. aprīlim 
svinētu  Daugavas Vanagu ASV 60 
gadu jubileju un tai pašā reizē 
pulcētos  DV ASV delegātu sapul-
cei. Slavenie Vašingtonas ķirši gan 
jau būs noziedējūši, bet varbūt 
delegātiem palaimēsies kādu vē -
līnu ziedu atrast. 

 Delegātu sanāksmi 16. aprīlī 
ievadīsim ar svētbrīdi mūsu  baznī-
cā.  Tajā piedalīsies solisti, svētbrīdi 

Gatavosimies Daugavas Vanagu 60 gadu jubilejai
vadīs prāveste Anita Vārsberga-
Pāža. Daļai delegātu varbūt šī būs 
pirmā iespēja ap  meklēt  mūsu 
skais  to dievnamu. Atklāšanas 
svinības notiks draudzes nama 
lielajā zālē. Svētku akta sākumā 
ienesīs apvienību karogus. Varbūt 
daži lasītāji at  cerēsies, ka pirms  
desmit gadiem  šajās telpās godi-
nājam 15. divīzijas 32. pulka  kau-
jas karogu.  Kopš  2000. gada  ka -
rogs  glabājas Kaŗa mūzejā Rīgā.  
Pirmajiem divpadsmit apvienību 
karogiem, to  pieteikšanas secībā   
garantējam sudraba atceres zīmi.  
Pēc oficiā lās atklāšanas un  apsvei-
kumiem būs saviesīgs vakars.  

Domāju, ka gados vecajiem,  lai 
gan garā spirgtajiem kanakiem šī 
būs viena  no pēdējam ie  spējām  
pabūt kopā plašākā pul kā, satikt 
senus  draugus, seviš   ķi no Zedel-
gemas laikiem.  Vanadžu  56. sali-
dojums notiks agrā pēc pus      dienā. 
Tai laikā paredzēta arī  oficiālā  

ASV Zemes valdes sēde, kuŗā 
iesējams piedalīties viesiem.    

Nākamā dienā, 17. aprīlī, plkst. 
9.00  Zemes valdes  priekšnieks  
Zigurds Rīders atklās 60. delegātu 
sapulci un darba sēdi. Šī ir vien-
reizēja iespēja visu apvienību un 
kopu delegātiem dalīties pieredzē, 
apmainīties domām  ar ievēlēto 
ASV Zemes valdi un Centrālās 
valdes priekšnieku Juri Augustu 
un valdes parstāvjiem.  Mums vi -
siem ir gandrīz tās pašas prob-
lēmas –  organizācijas locekļi kļūst 
vecāki, trūkst jaunu biedru un 
darbinieku u. tml. Taču šajos 60 
gados Daugavas Vanagu orga-
nizācijas mērķi un uzdevumi nav 
mainījušies.

 Pēcpusdienā pulksten četros 
sēde tiks pārtraukta, un ar auto-
busu brauksim apmeklēt pirms 
pāris gadiem Vašingtonā atklāto 
Otrā pasaules kaŗa pieminekli.  
Profesionāla  latviešu  gīde parā dīs 

interesantākās pilsētas vietas.        
Viesnīcā būs sadraudzības stun      -

da un vakariņas. Orķestris dos 
iespēju padejot, varēs klau sīties 
latviešu un citu tautu mūziku. 
Tiem, kuŗi nāks tikai  uz dejām, 
ie   ejas maksu būs pa  zemināta. Va -
rēs arī padziedāt. Astrīda Rīdere ir 
apsolījusi vadīt tradicionālo izlozi. 

Pēc  fotografēšanās  un sēdes 
beigām 18. aprīlī  delegāti un cie-
miņi tiks aicināti uz draudzes 
namu,  kur pēc dievkalpojuma  
plkst. 12.30 paredzēts pikniks  ar 
draudzes locekļiem. Būs iespēja 
apskatīt  draudzes latviesu  pen sio-
 nāru namu. 

Pārnakšņošanai izvēlēta  vies-
nīca Crowne Plaza Rockvilā (3 
Research Court,  tālr.: 301 840-
0200), tā viegli atrodama, braucot 
pa 270. lielceļu. No Va   šingtonas 
Rēgana lidlauka vies  nīcu var ērti 
sasniegt ar pazemes  vilcienu.  Tā 
ir  apmēram pusceļā starp divām  

tuvākajām pazemes vilciena  (Red 
Line) stacijām – Rockville un Shady 
Grove. No abām viesnīcas admi-
nistrācija sagadās bezmaksas tran-
sportu. No Vašingtonas Dulles un  
Balti mores lidlauka ir satiksme ar 
maziem autobusiņiem.  Atseviš-
ķos gadījumos rīcības komiteja 
sagādās transportu  tieši no lid-
lauka.  Viesnīcas cena par istabu ir  
$89.00 plūs nodokļi. Rezervējot 
istabu, jāpiemin Latvian Lutheran 
Church.    

Sīkāka informācija iegūstama, 
sazinoties ar apvienības priekš-
nieku Ilmāru Dambergu, 
tālr.: 301-424-8217; 
e-pasts: herbdamb@aol.com 
vai Rīcības komitejas priekšsēdi 
Viesturu Timrotu, 
tālr.: 301 294-0046; 
e- pasts: vtimrots@comcast.net  

Gaidīsim visus kuplā skaitā. 
DV  apvienības Vašingtonā 

priekšnieks
 Ilmārs Dambergs 

ALAs Kultūras fonda valdes 
vārdā sirsnīgi pateicos orga ni-
zācijam, draudzēm un katram 
individuālam ziedotājam par 
devīgo financiālo atbalstu ALAs 
Kultūras fonda 2009. gada dar-
bam. Ir prieks, ka kopējiem spē-
kiem pat šajos grūtajos ekono-
miskos laikos varam efektīvi at  -
balstīt latviešu kultūras vērtību 
plaukšanu un saglabāšanu ASV 
un Latvijā.  ALAs Kultūras fonds 
2009. gadā piešķīra $31 200 seš-
padsmit kvalitātīviem un daudz-
pusīgiem projektiem un vienai 
komponista stipendijai.

Komponista Aleksandra Oko lo-
Kulaka piemiņas fonda $1000 sti-
pendiju 2009. gadā saņēma jaunā 
daudzsološā komponiste Anita 
Mie  ze (dzimusi 1980. ga  dā). Sti-
pendija atbalsta A. Miezes dar bu, 
radot jaunas kompozicijas, kamēr 
viņa turpina iegūt augstāko iz -
glītību Šveicē.  Kom ponistes Ani     -
tas Miezes darbi kopā ar Mar ģeŗa 
Zariņa, Imanta Meža raupa, Selgas 
Mences, Pē  teŗa Vaska, Juŗa Karl-
sona, Maijas Einfeldes u. c.  būs 
ie      kļauti ,,Lat vijas jaunās mū  zikas 
dienas 2010” radio rai dījuma ciklā 
,,Kom      ponistu dubultportreti”,  ko 
arī šogad atbalsta ALAs Kultūras 
fonds. ALAs Kultūras fonds dar-
bojas Amerikas latviešu apvienības 
pa  spārnē kopš 1951. gada. ALAs 
Kultūras fonda prezidijā ir ALAs 
Kultūras fonda priekšsēdis/-e, ko 
ievēl ALAs kongresa delegāti, un 
viņa/-s vietnieki, kas šogad ir 
Latviešu institūta vadītājs Arvīds 
Bļodnieks, ALAs Izglītības noza-

Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonda piešķīrumi 2009. gadā

res vadītāja Anita Bataraga, ALAs 
Kultūras nozares vadītāja Iveta 
Vesmane Felzenberga un ALAs 
KF padomnieks Dr. Tālivaldis 
Bērziņš.

ALAs Kultūras fonda pie-
šķīrumi 2009. gadā:

•Latvijas flokloras grupai ,,Iļģi” 
Jāņu dziesmu tvarta ieskaņošanai 
un izdošanai ($1500).

•Pianista Armanda Ābola kon-
certturnejai piecās ASV pilsētās 
($1200).

•Voldemāra Avena gleznu iz  stā-
des katalogam Latvijas Na  cio nālā 
mākslas mūzejā ($1500).

•Latviešu bēgļu māksla; pa  sau-
les latviešu mākslas savie nības 
rīkotām izstādēm (ASV) un kata-
logam ($2700). 

•Spoken: The Latvian Living 
History Project – intervijas ar 
latviešiem ASV ievietošanai You 
Tube un citos interneta portālos 
($1900); projekta vadītāji Alekis 
Dankers un Nikolajs Bārs.

•,,Tautastērpus valkāsim parei-
zi”; sēklas nauda illustrētai Lie nas 
Kaugaras (teksts) un Lindas 
Treijas (illustrācijas) rokas grā-
matai jauniešiem, bērnu vecā-
kiem, latviešu papildskolu skolo-
tājiem, koŗiem, tautasdeju gru pām 
visā pasaulē ($2000).

•Latviešu svētku svinēšanai 
latviešu pilna laika ASV pirm-
skolā ,,Stariņā” Bostonā ($750).

 •,,Lini un draugi” – Mineapoles 
folkloras ansambļa latviešu tau-
tasdziesmu tvartam ($1900).

•Monografijai ,,Māksliniece 
Gundega Cenne” ($2000); Māŗa 

Branča teksts, mākslinieces dar bu 
reprodukcijas.

•Latvijas ,,Radio Klasika” rai-
dījumu ciklam ,,Komponistu 
dubult   portreti” ($2650).

•Gaŗezera 45 gadu jubilejas 
lielkoncertam ($3000).

•IX starptautiskiem latviešu 
jauno mūziķu meistarkursiem 
Siguldā ($2000).

•Latvijas mazpulku avīzītei 
,,Mazpulks” ($2000).

 •Grāmatai ,,80 gadi ar Baltzaļo 
karogu” ($600); izdod Latvijas 
Mazpulku biedrība.

•Lūcijas Garūtas vokālās un 
instrumentālās kamermūzikas 

tvartam ($1300);  projekta vadītāja 
Dzintra Erlicha.

• ,,Latviešu gudrība mūsdienās”  
animācijas īsfilmām www.Tetv.lv  
($3200);  projektu vada In  gūna 
Ģēģere sadarbībā ar Saules laivas 
biedrību Latvijā.

•Komponistei Anitai Miezei 
($1000 no komponista Okolo-
Kulaka piemiņas fonda).

ALAs KF valde 2009. gadā pār-
runāja jaunos ASV vīzu pie rasī-
jumus  māksliniekiem, aktie ŗiem 
un mūziķiem, kuŗi nav ASV paval-
stnieki, un nolēma: ALAs KF 
rīkojas ar sabiedrības uz  ticētiem 
ziedojumiem, tātad,  ja no ALAs 

KF lūdz atbalstu turnejas rīkošanai 
māksliniekiem, kuŗi nav ASV pa -
valstnieki un kuŗiem nav ,,zaļās 
karties”, rīkotājiem jāgādā, lai  ak -
tieŗiem, mūziķiem, māksli nie kiem 
būtu ,,P-1, P-2 vai P-3 Perfor man-
ce Visas”, ar kuŗām viņi var legāli 
ierasties ASV un rīkot koncertus.

ALAs Kultūras fonda 2010. gada 
projektu pieteikuma veidlapa atro-
dama ALAs mājaslapā: www.alau-
sa.org Veidlapu var lūgt atsūtīt arī 
pa parasto pastu. Jauni projekti 
jāpiesaka līdz 2010. gada 1. 
augustam.
ALAs Kultūras fonda priekš sēde 

Sarma Muižniece Liepiņa

Ziemas prieki Siguldā
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga
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A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

e-pasts - redakcija@laiks.us
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Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

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

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

Iepriekšējā gada tūres grupa Marokā.
Inese stāv trešā no labās puses.

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies

Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

,,Katru gad’  no jauna...”  jādo -
mā,  jāzīlē,  jāmin, kas mūs visus 
un ikvienu sagaida Jaunajā gadā.  
Nevis tikai jaunā gadā, bet  jaunā 
gadu desmitā – ar visām tā laimēm 
un nelaimēm, vēl neuzlaboto eko -
nomisko krizi un citām dižķi-
belēm.  

Pirmā tālruņa saruna pavēlā 
Jaungada dienas rītā – ar moderno 
laiku  Donkichotu, kuŗš vēl arvien 
cīnas ar vējdzirnavu iedar binā-
šanu, apstādināšanu un rēgulēšanu 
– pēc vajadzības.  Jau sarunas pir-
majā teikumā uzzi nāju, ka atlikuši 
tikai astoņi mēneši un 29 dienas 
līdz puspastardienai respektīvi līdz 
nākama jām Saeimas vēlēšanām 
Latvijā  2010.  gada 2. oktobrī.   To 
rezul tāts varētu izšķirt,  ai Latvija 
so   ļos līdz ar sauli uz rietumiem, 
vai ieslīdēs atpakaļ austrumu pusē, 
gaidot saules lēktu, kas diez vai 
izkulsies no mākoņiem. Tātad – 
steidzīgi jāmetas pie darba, lai 
nodrošinātu, ka pareizais ceļš, kaut 
dažkārt liekas līkumains un kal-
nains, tomēr ietu uz rietumiem.  
Un – kā man aizrādīja, šajā krizes 
laikā nedrīkst Jaungada rītā pulk-
sten desmitos vēl saldi gulēt!

Donkichota jaunākais plāns – 
atrast kādu kopsaucēju visiem 
latviešiem, Latvijas pavalstniekiem 
ārpus Latvijas, kas viņus mudinātu 
piedalīties vēlēšanās.  Pirmajā brī-
dī mazliet apjuku – vienotība lat-
viešu sabiedrībā lai kā, kad nav 
vairs neviena izteikti ļauna ienaid-

nieka, kas kopēji apkaŗojams, šķiet 
gandrīz kā, padvalodas termi-
noloģiju lietojot, ,,deficita prece”.  
Pēc dažām stundām ideja atgādināt 
par vienu no pavalstnieku pamat-
pri vilēģijām un pienāku miem – 
piedalīties brīvās vēlēšanās, ne  maz 
nelikās tik neiespējama.  It sevišķi 
tāpēc, ka par to taču esam cīnījušies 
un šķēpus lauzuši gadu desmitiem 
ilgi! Tāpēc vien būtu vietā atkal 
atgādināt par izkaŗoto privilēģiju 
un tiesībām to izmantot, lai varētu 
teikt, ka esam centušies darīt visu, 
kas nodro šinātu Latvijai gaišāku 
nākotni.Turpinot uzsākto domu 
gaitu, sāka rādīties vīzijas (un tas 
kādreiz var būt reti bīstams un 
neap rēķināms process!).  Mums, 
ārpus Latvijas dzīvojošajiem, kas 
raugā mies, tā sakot, no ārpuses uz 
iekšpusi, reizēm šķiet,  ka tauta 
dzim  tenē, vērojot savu pavirši 
ievēlēto Saeimas locekļu darbus 
un nedarbus, sāk iegrimt vienal-
dzībā.  Ja tas tiešām tā  ir, tad kļūst 
mazliet skumji.  Tas nozīmē, ka 
nez vai  spējīga, radoša persona 
nākotnē vēlēsies karjēru polītikā. 
Tas savukārt atstāj iespēju gan 
varbūt nomainīt sejas Saeimas 
locekļu vidū, bet nez vai ar to vien 
mainītos pieeja darāmajam.  Vai 
valstiska domāšana nebūtu atkal 
atstāta novārtā, priekšroku dodot 
gadiem ilgi piekoptai filozofijai – 
kas labs valstij, tas vēl labāks man... 
un vietniekvārds ES vēl arvien 
ņemtu virsroku.

Pēc šīs domas pesimisms strauji 
pieauga. Tomēr pēc piektās kafijas 
tases, turpinot apcerēt Donkichota 
aizsākto ideju, nācu pie šādas 
atziņas.  Gandrīz ikvienam ārpus 
Latvijas dzīvojošam latvietim taču 
ir radi, draugi, pa  ziņas dzimtenē, 
ar kuŗiem ir laba informācijas 
apmaiņa.  Vai nebū tu lieliski, ja 
mēs visi un ikviens mudinātu 
savus radus, draugus, paziņas 
dzimtenē iz  man  tot šo lielisko 
iespēju pieda līties brīvās vēlēšanās, 
izraugot tieši tos kan didātus, ku -
ŗus katrs vēlas?  Ai  cinā  jumu varētu 
izplatīt  indivi duālas personas.  To 
varētu darīt arī visas organizācijas 
un draudzes ārpus Latvijas, mudi-
not savus biedrus un locekļus 
sazināties ar visiem pazīstamajiem 
Latvijā un aicināt viņus iet balsot!  
Būtu nereāli domāt, ka visi balsotu 
par vienu un to pašu partiju vai 
partiju bloku.  Bet būtu ļoti iespai-
dīgi redzēt, ka Latvijas iedzīvotāji 
beidzot sāk domāt paši par savas 
valsts nākotni!

Senie latvieši teica, ka mazs ci -
nītis gāžot lielu vezumu.  Šobrīd 
šķiet, ka latviešiem noderētu vēl 
vismaz kāds ducis neatlaidīgu 
Donkichotu, kuŗi gādātu, lai pēc 
iespējas daudz vējdzirnavu nekad 
neapstātos darboties un vienmēr 
piegādātu svaigu, nepiesārņotu, 
veselīgu gaisu!

Pie vējdzirnavām atspiedies, 
pats ar sevi Jaungada dienā saru-
nājās   

                                       Smīns

Vējdzirnavas 2010. gadā

Nesen Latvijas laikrakstos bija 
ziņots, ka, atgriežoties no konfe-
rences Kopenhāgenā, ministru 
pre    zidents Valdis Dombrovskis, 
tautā iesaukts par ,,lācīti”, vispirms 
devies uz telšu pilsētiņu Brīvības 
bulvārī un tur pavadījis 40 minūtes, 
sarunājoties ar telšu iemītniekiem. 
Komentētāji amizējās par faktu, ka 
sarunu biedri nav ministru pazi-
nuši, bet mums, nezinīšiem, ār -
zem  niekiem, rodas jautājums, kas 
tā par telšu pilsētiņu pašā Rīgas 
centrā un kas tur tik svarīgs, ka 
ministru prezidents uzskatījis par 
nepieciešamību ar telšu iedzīvo-
tājiem runāt?

Izrādās, tur viesojies arī pats 
prezidents! Un ne tikai viesojies, 
bet publiski  aicinājis premjēru V. 
Dombrovski un ministrus tikties 
ar telšu pilsētiņas iemītniekiem 
(,,Austrālijas Latvietis”, 23.12. 09).   

Veselības ministre B. Rozentāle 
tur bijusi vairākkārt un ,,bada 
streikotājus” pacienājusi ar sviest-
maizēm. Viņa arī aicinājusi valdī-
bas sēdēs spriest par protestētājiem 
pie valdības ēkas, jo svarīgi esot 
viņus uzklausīt. Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienes-
tam ministre lūgusi rēgulāri pār -
baudīt un novērtēt piketētāju 
veselības stāvokli.

Savukārt Rīgas pilsētas pašval-
dība uzskata telšu pilsētiņu par 
normālu parādību un nedarīs 
neko, lai to novāktu. (U. Vidauskis, 
Diena.lv, 21.12. 09)

Latvijas statistikas pārvalde rē -
gu  lāri ziņo par straujo depopulāciju 
Latvijā. Latvijas presē publicēti 
daudzi raksti par zemo dzimstību, 
un par draudiem, kādi depo pu-
lācijas dēļ var rasties valsts saim-
niecībai, ziņots valstsvīriem un 
polītiķiem. Viņu reakcija ir tipiska 
slavenajiem trim pērtiķiem, kuŗi ir 
akli, kurli un mēmi. Toties telšu 
pilsētiņa valstsvīrus, tostarp pašu 
prezidentu, darījusi redzīgus, 
dzirdīgus un runīgus! Un Rīgas 
pašvaldības amatpersonas apbrī-
no   jami iecietīgas!

Tātad varam mācīties, ka jārada 
telšu pilsētiņas, lai Latvijas prezi-
dents un ministri uzklausītu tautas 
domas. Telšu pilsētiņas būtu jāceļ 
Rīgas pils  laukumā, pretim Saei-
mas namam un pie visām minis-
trijām. Teltīm jāpievieno uzraksts: 
,,Vairāk bērnus Latvijai!”

Un kā ir tepat, latviešu ,,ārze-
mēs”? Nu jau vairākus gadus mūsu 
sabiedrības vadītāji tiek aicināti 
pievērst lielāku uzmanību demo-
grafiskam stāvoklim Latvijā. Reak-
cija bijusi līdzīga – viņi arī ir kurli, 
akli un mēmi, gluži tāpat kā 
Latvijā! Vai mums, mirstīga-
jiem, nevajadzētu kādas teltis uz -
celt pie ALAs biroja Rokvilā, ASV, 
kur notiek PBLA, ALAs un Lat-
viešu fonda valdes sēdes, pieprasot 
izskaidrot, kāpēc par Latvijas drau-
dīgo demografisko stāvokli neru-
nā ārzemju latviešu vadības sa -
nāksmēs? Kāpēc ārzemju latvie-
šiem tiek liegta iespēja piedalīties 
Latvijas pastāvēšanas problēmas 
risināšanā?

Jēkabs Ziedars 
Melburnā

Teltis Brīvības ielā
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ALJA tāpat kā pērn atkal 
piedāvā dažādas stipendijas dar-
bam vai mācībām Latvijā 2010. 
gadā. Šīs stipendijas galvenokārt 
paredzētas ārpus Latvijas uz au-
gušiem latviešu izcelmes jauni-
ešiem. Stipendijas kandidā tiem 
jābūt ALJAs biedriem.

Diviem jauniešiem ir iespēja 
strādāt Latvijas 50 gadu Oku-
pācijas mūzejā par gīdiem,  pie-
daloties projektos vai tulkot, 
atkarībā no zināšanām un pie-

ALJA piedāvā jauniešiem stipendijas 
mācībām un darbam Latvijā!

redzes. Šim mērķim ALJA pie-
dāvā stipendiju $2000 apmērā. 
Stipendātiem 4-8 nedēļu laikā 
jāstrādā vismaz 150 stundas.  
Kandidātiem obligāti jābūt vi -
dus          skolas absolventiem. 

„Projekts Latvija“ (ProLat) sti-
pendiju (līdz $2000) paredzēta 
jaunieša pašizstrādātam kultūras 
vai izglītības nozares projektam 
Latvijā. Šī stipendija palīdzētu 
segt izdevumus, kas rodas pro-
jekta veikšanas posmā un būtu  

vienīgais ienākuma avots (mi -
nimums 6 nedēļas). Var pieteik-
ties kandidāts, kas jau divus 
gadus studējis kādā augstskolā. 
Priekšroka  projektiem, kuŗi vei-
ci    na izaugsmi individa studiju 
vai profesijas laukā. 

Ir arī iespēja mācīties Latvijā! 
Amerikas latviešu jaunatnes ap -
vienība piedāvā stipendiju $1000 
apmērā mācībām kādā no 
Latvijas vidusskolām vai augst-
skolām. Stipendijas saņēmējam 

būs jādzīvo latviešu ģimenē vai 
latviešu kopmītnēs, jāmācās 
vismaz vienu sēmestri, mācībām 
jānotiek latviešu valodā.  

ALJA jau otro reizi piedāvā 
kultūras stipendiju ($100 apmē-
rā) 3x3 vai 2x2 nometnei. 

Nākamais ALJAs kongress no -
tiks  Indianapolē. Tiek piedā vāta 
stipendija, kas sedz ALJAs kon-
gresa dalības maksu. Šo stipen-
diju pieprasot, ALJAs bied ram 
jānosūta rakstveida iesniegums 

(vienas lapas gaŗumā), kuŗā sti-
pendijas pieprasītājs iz  skaidro, 
kāpēc pelnījis šo stipendiju. Pie-
prasījuma iesniegšanas ter miņš 
šai stipendijai ir 1. ok   tōbris. 

Pieteikšanās termiņš pārējām 
stipendijām ir 15. marts (pasta 
zīmogs). Pieteikšanas informācija  
atrodama tīmeklī mājaslapa: 
www.alja.org

Lūdzu rakstīt, ja ir kādi 
jautājumi vai vēlaties pieteikties:   
ajansons@nd.edu

Anna Jansone

Daļa lasītāju varbūt atceras, ka  
savulaik rakstīju par ugunsgrēku  
2007. gada. 23. novembrī  Latvijas 
Kaŗa mūzeja filiālē, plkv. Oskara 
Kalpaka piemiņas mūzeja ēka 
toreizējā Saldus rajona Zirņu 
pagasta ,,Airītēs”. Neuzmanīgi 
veicot remontdarbus, nodega 
vēsturiskās ēkas  niedru jumts un 
izdega otrais stāvs. 

Pirmo stāvu liesmas tieši 
neskāra, bet ūdens, kas tecēja no 
griestiem, sabojāja eksponātus. 
Mūzeja koka ēka bija apdrošināta 
par 100 000 latiem. Apdroši-
nāšanas sabiedrība ,,Balta” ēkai 
radītos zaudējumus aprēķināja 
64 000 latu apmērā, un šo summu 
izmaksāja attiecīgajām amatper-
sonām Aizsardzības ministrijā. 
Diemžēl Latvijā atjaunot smagi 
bojātu vēsturisku koka ēku 
maksā vairāk nekā uzcelt jaunu,  
daudzi  par to pārliecinājušies, 
veicot kapitālremontus vasarnī-
cām Jūrmalā. Arī augstā inflācija 
pēdējo divu gadu laikā ievērojami 
samazinājusi saņemtās atlīdzības 

,,Airītes” palēnām atjauno 
pirktspēju.

Toreizējais aizsardzības minis-
trs Vinets Veldre bija apsolījis 
lietot Aizsardzības ministrijas 
līdzekļus ne tikai mūzeja ēkas, 
bet arī blakus esošās saimniecības 
ēkas un apkārtnes uzlabošanai. 
Viņš aicināja ziedot vienīgi 
eksponātu atjaunošanai un pa -
pildināšanai, un šim nolūkam 
Aizsardzības ministrijā un Lat-
vijas Kaŗa mūzeja priekštelpā 
tika novietotas ziedojumu kas-
tītes. V. Veldre piedalījās ALAs 
57. kongresā Klīvlandē  2008. 
gada 25. aprīlī, un tur novietoju 
trešo ziedojumu vākšanas kastīti, 
kā arī ,,Tēvijas Sarga” redakcijas 
atsūtītos informācijas materiālus. 
Abās kastītēs Latvijā kopā savākti 
5216 lati,  manis novietotajā – 
7561 dolars. Apmēram pusi sa -
ziedoto dolaru DV CV kasieris 
Marģeris Caune ieskaitījis atse-
višķā kontā, pārējā nauda nodota 
DV CV pārstāvei Solvitai Sekstei 
Latvijā. 

Mans pienākums ir ziņot 

sabiedrībai par saņemtajiem zie-
dojumiem. Vislielākos ziedoju-
mus iesūtīja  Ilmārs Dambergs 
no Vašingtonas DV apvienības 
un Ārijs Liepiņš no Linkolnas 
DV apvienības – katrs $2000; 
Andrejs Baidiņš no Latviešu 
korporāciju apvienības ,,Tēvijas” 
fonda – $1000, DV ASV valde – 
$500,  DV nodaļa Toronto – $431 
(500 Kanadas dolaru).  ALA zie-
doja $200, Osvalds Blaus un 
Visvaldis Ķimenis katrs  $150;  
savukārt  Māris Mežs, Ārija Olte, 
Valdis Pavlovskis, Edvards 
Strazdiņš, Arnolds Veisbachs,   
Grandrapidu pensionāru apvie-
nība, Klīvlandes DV apvienība 
un Latviešu Klīvlandes kredit-
sabiedrība – $100. Latviešu pen-
sio  nāru  biedrības Klīvlandē gal-
venie ziedotāji bija Velta Pičukāna 
– $84 un Vilis Krēgers –  $50, vēl 
citiem kopā saziedojot $196, 
ieņemts $7561.  Liels paldies vi -
siem ziedotājiem par spontāno 
atsauksmi.

 No šīs summas pēc Latvijas 

Pulkveža O. Kalpaka mūzeja atjaunošanas ģenerālplāns

Ar dažādām pārmaiņām 
Latvijā ir sācies jaunais, „apaļais” 
2010.gads. Taču vismaz viens 
pasākums notiks kā katru gadu, 
nu jau vairāk nekā 20 gadu 
gaŗumā: šogad no 11. līdz 18. 
jūlijam Mālpilī un no 25. jūlija 
līdz 1. augustam Mazsalacā 
notiks divas 3x3 nometnes.

Mālpils 3x3 nometnes pamat-
tema ir „trīs tēva dēli”. Dažs, šo 
izlasot, varbūt pasmaidīs – sak, 
Antiņu –pasaulē gājēju, laimes 
meklētāju -  mums jau kļuvis 
daudz par daudz. Un tam var 
piekrist. Tādēļ jau nometnes 
gaitā mēģināsim aizdomāties gan 
par diviem vecākajiem dēliem, 
kuŗi paliek kopt tēva sētu, gan 
par mācību, ka neviens no 
Antiņiem laimi nav atradis 
plašajā pasaulē. Tikai pārbau-
dījumus un jaunu pieredzi, ko 
likt lietā savā laimīgajā zemē – 
savās mājās. 

Mums ir vajadzīgi visi trīs tēva 
dēli. Tādēļ mūsu uzdevums 
simboliskā nozīmē ir - gādāt par 
to, lai mūsu bērniem nav jāiet 
pasaulē ar tukšām ceļa somām, 
meklējot, kur tās piepildīt, lai 
mēs spētu viņiem dot līdz pie-
derības apziņu, mājvietas apziņu, 
atgriešanās apziņu.

Citiem vārdiem sakot – lai mēs 
stiprinātu mūsu pēcnācēju un arī 
paši savu identitāti. Identitātes 
jautājums ir ļoti nozīmīgs un 
Latvijā arī strīdīgs. Pastāv uzskats, 
ka nacionālā identitāte ir 

izmirstoša un pat lieka. Uz  -
drošinos apgalvot, ka šī identitāte 
kā pozitīva pašapziņas sastāvdaļa, 
ir tikpat nozīmīga kā veselīga 
sava dzimuma identitāte. Un to 
nemainīs filozofiski pārspriedumi 
par lietderību vai nelietderību, jo 
mēs ikkatrs piedzimstam un 
uzaugam ne tikai kā noteikta 
dzimuma pārstāvis, bet arī no -
teiktā laikā un vietā, kas padara 
mūs piederīgus savai dzimtai/
nācijai/kultūrai. Kādam droši 
vien būtu izdevīgi, ka latvieši, 
savā zemē cīnoties tikai par 
izdzīvošanu vien, un pat ar to 
lāgā netiekot galā, pieļautu 
sa viem bērniem izaugt par 
mankurtiem. Jo skolu mācību 
programmās nacionāli-patrio-
tiskā audzi nā šana ir tikai gaŗām-
ejot pieminēta. Jo būtībā daudzi, 
būdami latvieši, nemaz īsti neiz-
prot, ko tas nozīmē, un uzskata 
– ja kaut cik zina valodu, ar to 
jau ir vairāk nekā pietiekami.

Bet, kaut arī standarta izglītības 
sistēmā cilvēks maz ko var smel-
ties latviskās identitātes attīstīša-
nai un nostiprināšanai, ir iespējas 
meklēt šajā virzienā. Un viens no 
veidiem, ko var darīt, ir kopā ar 
ģimeni vienu nedēļu gadā pavadīt 
3x3 nometnē. Visiem reizē 
mācīties – gan latvisku amatu 
apgūšanu, gan tradicijas, psīcho-
loģiju, kultūrvēsturi, utt. Visiem 
reizē dziedāt galda dziesmu un 
vakara dziesmu, visiem reizē 
kādu vakaru pavadīt pie ugun-

skura pārdomās. Izlocīt kājas 
dančos savam priekam, iemācī-
ties ko jaunu par to, kā varam 
dzīvot. Sajust mūsu kopību. 
Piedzīvot to, ka būt latvietim 
nozīmē ne tikai kaunu par valsti, 
kas nonākusi uz bankrota 
robežas, bet sajust to, ka būt lat-
vietim ir arī prieks, lepnums un 
savā ziņā – misija.

3x3 nometnē Mālpilī notiks 
vairāk nekā 30 dažādu ieviržu, 
kas sadalītas trijos darba cēlienos 
– no rīta, pēcpusdienā un pie-
vakarē. Nodarbības plānotas gan 
pieaugušajiem, gan jaunie šiem, 
gan skolas vecuma bērniem, gan 
pirmsskolniekiem, gan arī pa -
šiem mazākajiem (bēbīšu sko-
liņa). Notiks ar 3x3 vārdu tradi-
cionāli saistītās ievirzes – ģimeņu 
seminārs, folklora, latviskā dzī-
ves    ziņa, polītikas apskats, „Vilku” 
mācība, rotu kalšana, metāl-
kalšana, ādas apstrāde un citas, 
bet būs iespēja pamēģināt dar-
boties arī sietspiedes darbnīcā, 
skrodeŗa darbnīcā un dažos citos 
„jaunievedumos”. Notiks divas 
vakara programmas ik vakaru, 
būs gan dievkalpojums, gan 
daudzinājums, gan tradicionālais 
brīvā Mikrofona koncerts, kuŗā 
var uzstāties jebkuŗš, kam vien ir 
ko citiem priekšā celt. Dažus 
vakarus būs arī vēlā vakara viesi 
– šaurākam interesentu lokam. 
Esam domājuši arī par nīkšanas 
paplašināšanu – lai bez dančiem 
un dziedāšanas kafejnīcā dotu 

iespēju kādam gribētāju pulciņam 
vakarēt ar tēju un rokdarbiem 
klusā, mierīgā gaisotnē.

Apmešanās iespējas Mālpilī ir 
ļoti labas – vietējā profesionālā 
vidusskola mums atvēlēs vairākas 
kopmītņu ēkas ar ļoti glītām, 
nelielām istabiņām ar ērtībām, 
un vietējā ēdnīcā sola nometnie-
kus barot sātīgi un gardi – ar īsti 
latvisku ēdienu. Būs pieejama arī 
tikko izremontētā sporta zāle, kā 
arī būs iespēja apmeklēt peldba-
seinu vidusskolā. 

Sīkākas ziņas par nometnes 
dienaskārtību un programmu 
būs pieejamas februārī.

Taču interesentus aicinu pie-
teikties jau tagad – Inesei Krū-
miņai ar pasta vēstuli, Mur jāņu 
ielā 59; Rīgā, LV1024 vai ar 
e-pasta vēstuli inese3x3@gmail.
com  

Ārzemju dalībniekus lūdzu 
pieteikties pie Arnolda Ruperta:  
liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink 
N.E., Grand Rapids, MI 49503, 
USA.  Tālr. 616 456-8023.  Dalī-
bas maksa ārzemju dalīb niekiem 
ir $250.- USD no personas 
(bērniem līdz 7 gadu vecumam 
puscena), $625.- USD no 
kodolģimenes.

P.S. Lai gan vadītājas gods ticis 
man vienai, gan gatavojot nomet-
ni, gan tās laikā strādāsim visa 
ģimene kopā – es, Jānis-Atis, 
Ingus, Egija, Kārlis, Baiba, 
Eduards, Ieva, Mētra, un ne 
tikai.

Uz sazināšanos drīzumā un uz 
tikšanos vasarā!

Inese Krūmiņa,  
nometnes vadītāja

Kaŗa mūzeja direktores Aijas 
Flei  jas ieteikuma  609 lati izmak-
sāti plkv. O. Kalpaka bataljona 
Studentu un Cēsu rotu uniformu 
manekenu izgatavošanai, vēl 
trūkst vienīgi viens autentisks 
šinelis apmēram 100 latu vērtībā. 
Latvijas Ģenerāļu kluba iero-
sinātai ,,Airīšu” kaujas lauka 
maketa materiālu iegādei rezer-
vēti 1000 latu, ko izmaksās, 
tiklīdz Aizsardzības ministrijas 

advokāts būs izskatījis kontraktu 
ar būvmeistaru Raimondu 
Valteru. Turpmākos iepirkumus 
izdarīs, kad mūzeja ēkai būs 
uzcelts otrais stāvs un uzlikts  
jauns jumts. To paredzēts veikt, 
tikko būs nokusis sniegs.

Vilmārs Kukainis
DV ASV valdes militārais 

referents
             Latvijas Kara mūzeja 

pārstāvis ASV

Sveicināti, tuvie un tālie latvieši!
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cu uz jūrmalu - atmiņai akmeņus 
lasu, bet pārējo laiku mani aicina 
dzelži, tie sauc... man pilnīgi līp 
pie rokām kā pie magnēta. Līdz 
ar to, kā tu teici, es skatos  tajos 
objektos, kas tie ir, ir bijuši, kas 
tie varētu būt. Un tāpēc es tos 
pievācu. Es parasti esmu opti-
mists, jo saredzu, ka lietas varētu 
būt vērtīgas kaut kam citam un 
gluži vēl nav prom metamas. 
Skatos – no pakaviem varētu 
veidoties puķes ziedlapas,  siena 
dakšas var iznākt par dzērves 
knābi, arī visādi fantastiski zvēri– 
kukaiņi, sienāži...  Jā, reizēm dar-
bojos kā archeologs – mūsdienās 
vai netālā senatnē. Te, Jaunanglijā, 
ir daudz pamestu lauku darba 
rīku. Tagad esmu pārgājis uz 
mūsdienu objektiem un detaļām 
no rūpnīcām, tas ir nerūsējošais 
tērauds. Bieži vien es nezinu, kas 
tie dzelži  ir bijuši, bet galvenais 
– kas tie varētu būt. Vienā ziņā 
tas ir kā alķīmiķim: no salmiem 
iegūst zeltu, no tērauda lūžņiem 
un rūpnīcu atkritumiem – kaut 
ko vērtīgu , ko skaistu. Tā ir tā 
pāriešana citā veidā.

Vai tas brīdis tev ir darbs vai 
svētki?

Gints. Tas moments – tie ir 
vislabākie svētki, un darbs jau 
nav darbs, bet sirdslieta. Ir tāds 
teiciens: „Ja dari to, ko mīli, tad 
tu savā mūžā nevienu dienu 
nestrādā,

Tad ir tikai svētki.”
Tavi darbi pārnes jaunā 

kvalitātē dzīves simbolus, kas ir 
ne tikai latviski, bet 
vispārcilvēciski: saule, 
burukuģis, zvaigznes, puķes... 
Kā tu nonāci līdz tam?

Gints.  Jā, pārsvarā es mēģinu 
strādāt tādā intuitīvi neitrālā 
veidā un vietā, kur esmu  tikai es, 
atklāts iespējām uz iedvesmu. 
Jāmēģina. Tas ir grūtākais – šo 
momentu atpazīt un nenomērdēt, 
saglabāt un tad iztēlot.

Kas visā Ginta Grinberga 
skulptūru un tēlu galerijā bija 
pirmais darbs, kad tu saprati – 
jā, tas ir mans rokraksts, esmu 
sevi atradis?

Gints ceļas un dodas darbnīcas 
dziļumā. Tur kaut kas grab, 
me talls piesitas pie metalla. Gints 

asprātību? Tas ir acīmredzami 
– tavs skatījums uz lietām ir ne -
ikdienišķs, tai pašā laikā asprā-
tīgs un estētisks. No kā tas ir 
cēlies?

Gints. Mans tēvs Kārlis Grin-
bergs bija architekts un mamma 
Astra Grinberga – māksliniece 
ar mākslas skolas maģistra gradu. 
No abām pusēm man tas ir gē -
nos. Vectēvs, Dr. Aleksandrs 
Šteinhards, Latvijā bija chirurgs 
Iecavas slimnīcā, viņš bija arī 
gleznotājs – chirurgs, kas glezno-
ja. Paps bija architekts, kas 
dziedāja - operu, tautas dzies-
mas, romantiskas dziesmas, izglī-
tots Jaunanglijas konservā torijā. 
Mūžā viņš juta, ka nebija izšķīries 
– vai viņš ir architekts, kas dzied, 
vai dziedātājs, kas būvē mājas. Es 
cenšos nodoties vienam virzie-
nam, lai gan grads man ir archi-
tektūrā. Tas man izskoloja formu, 
zināšanas par materiāliem, kas 
nosaka formu. Mans paps strā-
dāja ar vienu architektu.Viņš vei-
doja apaļas mājas - ļoti vienkār -
ša, stipra struktūra, ko varētu 
būvēt, bet cilvēkiem tāda forma 
kā pūpēdis nav piemērota. 
Atceros, es gāju uz biroju 
„Buckminster Fuller&Sadao 
architects”, un visur bija modeļi 
un skices, un zīmējumi ar šīm 
apaļajām  formām, un tad vien-
reiz es, būdasms bērns, nodo  -
mā  ju, ka pats gribu ko tādu taisīt. 
Tikai vēlāk, pēc ilgiem gadiem 
uzgāju, kā uztaisīt apaļu formu. 
Tagad es pāreju arī uz citām – 
saulītēm, pusapļiem, četrkantī-
gām...

Kas ir tavi iedvesmas avoti?
Gints. Kur ceļas idejas? Es 

smeļos no kāda senāka avota. 

PACELT PAMESTO
Ar mākslinieku Gintu Grinbergu sarunājas Dace Micāne Zālīte

Uzziņa: Gints Grinbergs ir Bostonā, Jaunanglijā, ASV atzīts          
tēlnieks. Viņš darbojas arī Bostonas evanģēliski luterāniskās
Trimdas draudzes baznīcas valdē, piedalās izstādēs ASV, Latvijā.
Viņa darbi apskatāmi mākslas galerijās, privātkollekcijās.
Mācības beidzis 1985. g. , BFA grāds no RISD, 1986. g. BA 
Architecture RISD
Turpinājis studijas Mass. College of Art un School of the Museum of 
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Praktizē jogu.
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Novembŗa svētdienas pēcpus-
dienā ciemojos Bostonas piepilsētā 
Dedhamā, kur dzīvo skulptors 
Gints Grinbergs. Viņš sagaida 
pagalmā ar sirsnīgu smaidu, arī 
viņa suņa Bruno smaids ir 
labestīgi piekļāvīgs un draudzīgs. 
Dzirkstīgas un ņipras ir Ginta trīs 
meitas – Kristiana (12), Maija(10) 
un Anika(5 gadi). Gaišmatainām 
galviņām pazibot un jautri sme-
joties, viņas aizskrien rotaļāties 
dārza mājā, kas uzcelta starp 
kokiem. Saulains un sievišķīgi 
skaists smaids rotā Ginta sievu 
Valdu Grinbergu, kad mēs ap -
sveicināmies un pirms intervijas 
gatavojam tēju. Valda stāsta par 
savu darbu Bostonas latviešu 
skolā. Gintam uz viesistabas galda 
saliktas viņa domubiedru grā-
matas. 

Mājas pagalms atgādina Rīgas 
Mežaparka māju pagalmu ar 
skujkokiem, kam pa vidu kā tēli 
no citām planētām novietotas 
Ginta veidotās metāla bumbas, 
saules, zvaigznes. Darbnīca ir 
atsevišķa celtne – liela telpa, 
kuŗrā valda „dzelžaina kārtība”: 
metalla objekti, kas spīd, virmo, 
raida, uztveŗ, un visi šie darbi 
izstaro dzīvu enerģiju. Te ir vieta, 
kuŗā pamestām, citiem 
nevajadzīgām dzelzs lietām tiek 
dota jauna dzīve – nu jau mākslas 
pasaulē.

Gints iekuŗ kamīnu. Pirms 
mūsu sarunas viņš saka: „Tas ir 
traki, ka es daudz laika neveltu, 
par sevi domājot. Es vairāk daru. 
Bet ir jāpiestāj un jāpadomā.”

Varbūt padomāsim par laimi. 
To mēs piesaucam, kad ir ga -
dumija vai kāds pagrieziena 
punkts laikmetā. Latvieši saka: 
„Laimīgu Jauno gadu!” Tas ir 
vēlējums, domāšana uz priekšu, 
jo ir jau tā, ka mēs dzīvi veido-
jam ar savām domām. Kaut 
kādā mērā – domas spēks ir 
liels.

Gints (domīgi un mierīgi). Jā.
Ja mēs to atcerētos, varbūt 

vairāk apzināti domātu par 
nākotni.

Gints. Jā. Domām ir 
pievilkšanas spēks.

Ko tev nozīmē svētki un ko 
tev nozīmē darbs, pievienojot 
šim jautājumam klāt tautas 
teicienu: „Katrs pats savas 
laimes kalējs”? Kad es domāju 
par tevi, es redzu tevī kalēju, jo 
tu īstenībā ar savu mākslu 
pārvērt viena priekšmeta dzīvi, 
kas ir beigusies. Piemēram, 
Ņūhempšīrā atrasts vecs zirga 
pakavs, tu paņem to un...

Gints. ...pārveidoju par jaunu.
Tas ir tas kalēja darbs - no 

viena top kas jauns.
Gints (Visu šo gaŗo jautājumu 

klausoties, Gints ir piekrītoši mājis 
ar galvu). 

Galvenais – es tiešām arī vācu. 
Nezinu, kā tas ir nācis – vai tas ir 
vecāsmammas zemnieka taupī-
gums? Vecāmāte, Irmgarde 
Grin    berga bija no Valmieras 
puses un prata cept garšīgu rupj-
maizi. Atceros, mēs gājām lasīt 
sēnes un ogas. Tagad es aizbrau-

Pamestam priekšmetam tu 
spēj iedot jaunu dzīvi...

Gints. Tās varbūt ir mana īpašā 
dotības. Tas ir darbs. Es kaut kur 
dzirdēju, ka reiz jautāts dze-
jniekam – kuŗa ir grūtākā dienas 
daļa? Un atbilde bijusi: ko iesākt 
ar pārējām 23 stundām... Bieži 
vien, lai tiktu pie iedvesmas, var 
paiet vairākas dienas. Tā ir ma -
ģija, maģisks mirklis, ko jāmēģina 
satvert, mācēt saredzēt, just, ka 
iedvesma ir klāt. Darbs pēc tam 
ir nenonāvēt šo momentu un no 
tā visa kaut ko fiziski izveidot.

iznes mazu, dīvainu velosipēdu, 
uz kāda varētu vizināties vai nu 
rūķis, vai mazs trollis, vai cilvēka 
bērns – tikai riteņi nav gluži apaļi, 
tāpēc riteņbraucēja kustība ir,  it 
kā braucot pa viļņiem – augšā , 
lejā ,bet pats braucējs ir dīvaini 
saliektas dzelzs stīpas, kas atgā-
dina vīrieša siluetu.)

Gints. Riteni es uztaisīju vienā 
no vidusskolas pirmajām klasēm. 
Gadījās, ka atradu šādas riepas. 
Tām riteņa ass nav centrā. Skais-
tais moments bija tas, ka izvei-
dojās – Bicentaurs  - ( pus rite  nis 

– pus vīrietis) – braucējs ir saau-
dzis ar velosipēdu un kļuvis par 
daļu no tā.

Tad es sapratu, ka man velk uz  
tādām lietām – pusmūžu vēlāk 
vēl ņemos ar to pašu.

Es daudzkārt cenšos dažādas 
mantas nolikt savās vietās, lai tās 
būtu lietderīgas, lai tās nav vien-
kārši jāaizmet prom. Jāpa gudro, 
vai man svarīgs aizmesto lietu 
derīgums...ka caur to es pats arī 
būtu lietderīgs un savu vietu šajā 
pasaulē atradis...

No kā tu esi mantojis savu 

Gints Grinbergs ar ģimeni Kvebekā, Kanadā

"Kristalla kuģis"
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Formas ir vispusīgas, visām  se -
najām tautām līdzīgas, es smeļos 
no kādas dziļākas zemapziņas, 
intuicijas. Tieši pamatformas ir 
visās tautās. No tā avota ceļas 
domas. Materiāli, ko es pielieto-
ju, ir mūsdienu, un šādā veidā es 
šo procesu modernizēju. Man ir 
darbi no zobu birstēm, baznīcu 
atslēgām, no skrūvgriežiem, dak-
šām un karotēm. Šajā pasaulē 
materiālu man netrūks.

Tu māci kalt arī zobenus?
Gints. Katskiļu latviešu bērnu 

vasaras nometnē bija ideja – 
mācīt metināšanas un metall-
apstrādes darbu. Mums uz vietas 
bija pieejami arī materiāli– vecas, 
lietotas armijas dzelzs gultas. Tad 
es ļāvu, lai 10 – 12 gadus veci 
puiši sāk veidot, un paskatīties, 
kas tur viņiem iznāk. Tā kā viņi 
ir puiši, viņiem patīk visādi 
ieroči, un tad veidojās zobeni, 
kaŗa cirvji, raisījās vīriešu iztēles 
avoti. 

Es pats reti ieeju mākslas 
veikalā, te, darbnīcā, man būtībā 
ir viss, ko man vajag. Mani sa -
dusmo mūsdienu Amerikas iz -
šķēr  dība, un es cenšos to apka-
ŗot.

Kā tu redzi pasauli?
Gints. Tā ir no plastmasas, prom 

metama sabiedrība. Es cen    šos, 
lai darbnīcā plastmasas nebūtu, 
ja nu vienīgi krāsu bun džas. Visi 
arī iziet uz sensā ciju, es cenšos 
kaut ko pastāvīgāku uztai sīt.

Katrai paaudzei savs uzde-
vums. Tavas vecmāmiņas, tava 
tēva un mātes paaudzes uzde-
vums. Kā tu redzi savas paaudz-
es uzdevumu – kāda ir tava 
elpa?

Gints. Es nezinu, nevaru teikt, 
ka esmu atradis īsto vietu pasaulē. 
Mēs bieži pārrunājam – kur ir 
mūsu vieta, šeit, vai Latvijā? 
Tagad, kad bērni ir  skolās, tad 
pagaidām šeit. Es nezinu, vai ir 
noslēgts mana tēva paaudzes 
gājiens. Viņš tagad ir miris, bet 
mēs vēl jūtamies kā pusceļā – 
viena kāja tur, otra šeit. Vienā  
ziņā būtu labi, ja varētu izšķirties, 
bet manā dzīvē tas nav izlemts.

Ir pagājuši divdesmit gadi, 
kopš ir kritis Berlīnes mūris, 
pirms divdesmit pieciem ar drau-
gu uz tā gleznoju “Freiheit für 
Lettland”. Manai paaudzei te, 
Amerikā, nav tā kā maniem ve -
cā   kiem. Viņiem nebija citas izvē-
les, viņi vienkārši bēga,un viss, 
tur divu domu nebija. Mums 
tāda spiediena nav, mūs neap-
draud. Mums ir brīva izvēle.  

Uz interviju ir paņemta līdz 
man adresēta vēstule, kuŗā atsūtīts 
pieraksts no Ginta tēva Kārļa 
Grinberga bērnības atmiņām par 
aizbraukšanu no Latvijas; „Lai 
gan toreiz biju mazs zēns, aizie-
šanu no mājām izjutu kā lielu 
traģēdiju. Jāatstāj bija ne tikai 
ēkas, lietas, bet jāatstāj bija visa 
dzīvā radība. Lopi bija vienkārši 
jāpalaiž savvaļā, lai barību meklē 
sev paši, un zirgi jāatstāj aplokā. 
Projāmceļš veda gaŗām aplokam, 
zirgi gar sētu nāca braucējiem 
līdz, it kā pavadīdami. Kad  es 
domāju par aiziešanu no mājām, 
atmiņā vienmēr redzu zirgus, kā 
viņi nesapratnē aploka stūrī paliek 
stāvam un noskatās mūsu aiz-
braukšanā.” 

Brīdi darbnīcā ir klusums. No 
atmiņām un saviļņojuma, kas 
grib izlauzties asarās, bet mums ir 
jāatgriežas šodienā un jāturpina 
saruna.

Gints. Varbūt ar  Zaļo kustību, 

ar ekoloģiju, es esmu nostājies 
viņu pusē , jo es taču visu mūžu 
esmu strādājis ar „atradeņiem”, 
apstrādājis šādus prommestos 
objektus un detaļas. Varbūt tā ir 
mana vieta un mana loma – 
parādīt, ka var recycle, otrreiz 
lietot. Mūsu paaudzei tas ir jauns 
jēdziens, bet, man liekas, -  
latviešiem tā vienmēr ir bijis: 
lietas ir noderīgas, un tu nevari 
būt izšķērdīgs.

Andu šamaņi pauž vēstīju-
mu, ka Zeme ir kā dzīva dvēsele; 
mēs apkārtējo vidi uz  tveŗam 
par dzīvu, un mums jābūt pret 
to saudzīgiem. Tev taisnība par 
latvisko dzīves uzskatu, par to, 
ko mums no  zīmē mežs vai 
koks, vai strauts. Tad tu sevi 
izjūti par zemes sargātāju?

Gints.  Jā, es savā darbnīcā 
saglabāju dažādas lietas no 
attīrītām vietām. Tā varētu būt 
viena mana loma. Interesanti, ka 
tagad beidzot kristīgā baznīca 
sāk atzīt,  ka tas, iespējams,  ir 
Dieva vārds –mums jāuzmana šī 
vide, mūsu Zeme; varbūt ir bijis 
piemirsts, ka cilvēks nav Zemes 
valdnieks un ka viņam nav vara 
pār visu. Šī mūsu mazā pasaulīte 
– tas ir viss, kas mums ir. 

Mākslinieks ar saviem darbi-
em ir it kā vidutājs starp 
cilvēkiem un pasauli. Kā tilts – 
skatoties uz tavu sauli, es 
domāju par to sauli, kas debe-
sīs, un tu esi vidutājs. Tu vairo 
pozitīvo, tu vairo skaisto.

Gints. Indiāņiem tie bija 
maģiskie cilvēki, šamaņi, kas vai 
nu izprata, vai vienkārši varēja 
parādīt tautai kaut ko dziļāk no 
zemapziņas, un tas bieži vien 
man ir neizprotami – no kurienes 
viss nāk? Es tikai mēģinu, lai 
manam ķermenim tas plūst 
cauri. Un, kad tev ir tāds moments 
ieradies, tad nemani, kā paiet 
laiks, tu nemaz nedomā, tikai 
rokas strādā.

Kas tā enerģija ir, kas plūst?
Gints. To fainomenu tagad 

cenšas izpētīt sportisti: kā tu vari 
būt tajā mirklī vislabākais? Spēks. 
Enerģija. Vienkārši jāat slēdzas 
no kritiskām domām, bažām, tu 
esi neitrāls, bet bieži ir jāpieliek 
darbs, lai ierastos šis moments... 
tu strādā, tīri, dari kaut ko, un 
beidzot kaut kad vēlu naktī tas 
ierodas!

Mēs runājam par māksli nieka 
spēku. Bet pasaki man – kas ir 
Latvijas spēks?

Gints. Latvijas spēku mēs nu -
pat skatījāmies. Bija veca Latvi jas 
Jaunatnes Dziesmu svētku vi deo-
lente. Tur es to manīju atkal. 
Iedvesma ir. Visiem tagad ir 
bažas par Latvijas ekonomiku – 
kas būs? Es arī kādreiz iegrimstu 
bažās. Kad noskatās tādu lenti, 
kad skan kopkoŗa koncerts, 
jaunieši, tautu meitas ar ziediem 
matos, Imanta Kalniņa dziesmas 
dzied – tā ir tā recepte... es nezinu, 
kas tas īsti ir – tas ir spēks, tauta 
uz vietas, tā ir latviešu recepte.

Iedomājies, kādu dienu at  nāk 
pie tevis vīrs pelēkā mētelī un 
baltu bārdu. Viņš saka: „Esmu 
dzirdējis, ka tu spēj radīt jebko 
no jauna, jo tev ir tādas rokas, 
redzēšana un spēks. Laimu 
zini? Un Sauli arī? (Gints nopi-
etni piekrītoši pamāj ar galvu.) 
Viņām vaja dzētu izkalt jaunus 
ratus. Bet man nekā nav tev ko 
dot.” No kā tu kaltu?

Gints. (Apņēmības pilns iet pie 
saviem darbiem  un rāda... par 
tiem viņš runā kā par dzīvām 

būtnēm; tas ir viņa pulks, viņa 
jaunu veidu ieguvušie, neparastie 
tēli.). 

 Tie ir Saules rati – spīd un 
atstaro! – tie ir atgriezumi, nevie-
nam nevajadzīgi stienīši, kādu 
dienu radās iedvesma tos izman-
tot...Citreiz gadiem stāv...

(Rāda citus savus darbus.) 
Cilvēks ar atplestām rokām, cita 
veida buras – tas ir norvēģu 
pasaules pētnieks Tūrs Heijerdāls 
– viņa buru kuģim  „Kon-Tiki”, 
kas nosaukts inku saules dieva  
vārdā,  bija četrkantīga bura ar 
sarkanu apli centrā. Kā saule.

Tu vaicā, kam pieder tas kro-
nis? Tā ir pāva aste – kādai senai 
tautai karavadoņa kronis, arī 
pusaplis. Un tā ir planēta... varbūt 
palielināts baktērijas vīruss... 
kaut kur izplatījumā sprāgusi 
zvaigzne. Te man ir smaržīgā 
dār  za dillīte jeb antenas-ausis 
klausās izplatījumā. Pienene, 
grozs – kaut kas, kas savāc gais-
mu, piltuve -  kā čakras punkts.

 Man ir teikuši, ka mani darbi 
ir kā čakras punkti vai trešā acs. 
No Arhitektūras skolas dienām 
man ir formāla formas izpratne: 
tai ir jābūt tīrai, strukturāli bez 
pārāk lielas dekorācijas, forma 
nāk no materiāla, kāds nu tev ir, 
materiāls diktē formu, un dabā 
visam ir sava forma. Dabā 
sa stopama tīrākā forma un 
pareizā struktūra.

Bieži es baidos mest kaut ko 
prom, man ir cerība, ka tas node-
rēs. Es savācu lietderīgas formas, 
tās ir sakrājušās un gaida savu 
lai  ku, savu kārtu, savu piedzim-
šanu.

 Saruna ir galā. Pagalmā ar 
mazo Anniku uz rokām mūs 
sagaida Valda, un es viņai pa -
vai   cāju, kāda ir dzīve kopā ar 
mākslinieku.

Valda. Māksla ir papiņa sird-
slieta, viņa dzīve. Citi tēvi iet uz 
birojiem, mūsu papiņš iet uz 
darbnīcu katru dienu, katru 
vakaru. Mūsu ģimenē tas vien-
mēr tā ir bijis. Kad ir izstāde, mēs 
ejam un atbalstām. Viņam ir savs 
fanu klubs, un mēs par viņu 
priecājamies, viņu slavējam.

Par ko tu viņu iemīlēji?
Valda. Par to, ka viņam ir ļoti 

tīra, laba sirds. Viņš redz visu no 
interesantas perspektīvas un cita 
leņķa, arī cilvēkos prot saskatīt 
skaisto un mīļo. 

 Mākslinieka mamma – Astra 
Grinberga kundze – dārzā pie 
mājas grābj lapas. Tas viņai pir-
mais lapkritis bez Kārļa. No Ginta 
un ģimenes atvadāmies svētdienas 
pēcpusdienā. Pēc sa  runas domās 
kavējos Ginta teiktā: „Jūtos kā 
pusceļā...”

Varbūt ir tā – kad Gints Ņū -
hempšīrā paceļ nokritušu zirga 
pakavu un, ieliekot skulptūrā, 
pārvērš to par milzu ziedlapu, 
viņš savieno dzimtas likteni un 
savu mākslinieka izjūtu par 
pasaules kārtību. Ginta tēvam 
Kārlim bija neizdzēšamas atmi-
ņas par zirgu acu skatienu, kas 
pavadīja bēgļus, atstājot Vidze mi. 
Bet mākslinieks Gints Grin bergs, 
atrodot pamesto, paceļ un iedod 
tam jaunu veidu, šādi līdzsvarojot 
un harmonizējot pasauli, jaun-
radītās attiecībās izlīdzinot pa -
mes   to un pacelto. Tas arī ir Ginta 
atrastais dzīves uzdevums mākslā 
– viņa Laimes pakavs.

Latviešu tautas ticējums: Ja 
atrod zemē pakavu, tad tas 
nozīmē laimi. Ja pakavu paceļ – 
savu laimi pacēlis (ib.22203).

 

"Trešā acs" pie Latvijas vēstniecības ASV

"Makro pienene"

"Bezgalīgie biķeri"
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Jaunajā gadā sāksim jaunu, veselīgu dzīvi!
Vingrosim kopā ar latviešu treneri Juri Kupri!

Amerikā un arī visā pasaulē 
strauji izplatās bīstama epidēmija 
–  visur redzami arvien vairāk 
tuklu bērnu un pieaugušo. Šai 
epidēmijai nesaudzīgu cīņu pie-
teicis Ņujorkas latvietis, 27 ga -
dus vecais treneris Juris Kupris. 

Laika lasītājiem Kupŗu uzvārds 
noteikti ir labā atmiņā. Māks-
linieks Valdis Kupris bija īsts 
celmlauzis, viņš jau 1985. gadā 
Rīgā rīkoja savu darbu izstādi. 
Draugiem, paziņām un pat sve-
šiniekiem viņš dāvināja zīmē-
jumus ar eņģeļiem, būdams 
pārliecināts, ka katru cilvēku 
sargā kāds eņģelis. Manā adrešu 
grāmatā Valža dāvinātais zīmē-
tais eņģelis glabājas jau vairāk 
nekā 25 gadus. Droši vien daud-
ziem atmiņā ir stāsts par maizes 
iejavu, ko Valža vecāki Volde-
mārs un Vilma Kupŗi, dodamies 
bēgļu gaitās, paņēma līdzi no 
savām mājām Jēkabpils pagasta 
Asarē. Valža brālis Juris, kas 
dzimis jau Amerikā, uzcēla māju 
Boltonā, Konektikutas pavalstī, 
un  nodibināja  Kupris Bakery, 
kuŗā cepto maizi agrāk varēja 
nopirkt pavalsts pārtikas veika-
los. Viņa dēls, arī vārdā Juris, ir 
Valža Kupra krustdēls.  Gan Juŗa 
tēvs, gan Juris  bērnībā vasaras 
pavadīja Ņujorkas latviešu ev. 
lut. draudzes nometnē Katskiļos. 
Pēc vidusskolas beigšanas Juris 
pārcēlās uz Maiami, Floridā, 
kādu laiku bija modelis, jo ir 
skaists kā grieķu dievs, bet tagad, 
kā vēstīts laikrakstā New York 
Times, kļuvis par vienu no 
pieprasītākajiem treneriem Ņu -
jorkā. Juris beidzis īpašu treneŗu 
skolu (World Instructor Training 
School) un ieguvis The American 
Council on Exercise apliecību. 
Pastāstīt par savām treneŗa 
metodēm viņu aicinājuši televī-
zijas raidījuma The Today Show 
vadītāji un raidceļa  Fox 5 dik-
tori. Par Juri Kupri bijuši raksti 
vairākos izdevumos – New York 
Post, Fitness RX for Women, 
Self, Women’s Health un 
Fitness. 

Cik gan bieži mēs  nolemjam 
savā dzīvē kaut ko mainīt, vairāk 
kustēties, iet uz sporta zāli, 
biežāk pastaigāties parkā, bet 
nemitīgi to atliekam   – padarīšu 

šo darbu un tad, vai – pēc 
Ziemsvētkiem, no jaunā gada, 
nākammēnes... Daudzās mājās 
redzami vingrošanas rīki, milzu 
ierīce staigāšanai vai skriešanai 
uz vietas. Tos iegādājoties, ap -
ņemšanās parasti ir liela, taču 
pēc pāris dienu, varbūt nedēļu 
izmēģināšanas tie tā arī lielākoties 
stāv nelietoti un telpā tikai 
aizņem vietu. 

Laba veselība varbūt ir mūsu 
vislielākā dāvana. Diemžēl bieži 
vien esam tik ļoti aizņemti, ka 
aizmirstam par sevi parūpēties, 
neatrodam laiku pastaigām un 
vingrošanai. Var gadīties, ka pēc 
kāda laika šādu nevērību pret 
sevi rūgti nožēlosim.  

Juris Kupris savā mājaslapā 
www.juriskuprisfitness.com 
iesaka īpašas vingrināšanās  me -
todes, proti, bez jebkādiem  rī -
kiem un sporta zālēm.

Viņš piedāvā četrus tvartus, 
kuŗos parāda dažādus vingri-
nājumus veselības uzlabošanai 
un muskuļu stiprināšanai ar labi-
em rezultātiem.  

Viens no tiem noderēs cilvē-
kiem, kuŗi bieži ceļo – iemet 
tvartu somā un vingro vakarā 
viesnīcas istabā cik nu ilgi vēlies 
– 20, 40 vai 60 minūtes. Tiesa, 
viesnīcās ir īpašas treniņu telpas, 
taču ne visiem patīk uz tām dot-
ies, turklāt, ja līdzi ir bērni, nav 
jāmeklē pieskatītāja, jo var vin-
grot kopā ar bērniem. Viesnīcas 
istabā var stiprināt muguras 
muskuļus, stiepjoties un liecoties 
pāri  čemodānam vai krēslam, 
cilāt tālruņa grāmatu vai ceļa-
somu, turklāt tās svaru iespējams 
palielināt vai pamazināt, pie-
vienojot vai izņemot kādu priekš-
metu. 

Cits tvarts ir veltīts jaunajām 
māmiņām pirms un pēc dzem-
dībām, jo fiziska slodze šajā 
laikā ir svarīga. Labai pašsajūtai 
nepieciešama fiziskā un garīgā 
pilnveidošanās, harmonija. Grūt-
niecības laikā sievietei jāmaina 
savs dzīvesveids. Vairāk laika 
jāpavada pastaigās, atpūtai, un 
arī darba slodze ir jāsamazina. 
Sievietes locītavas grūtniecības 
periodā ir paaugstināti elastīgas. 
J. Kupris māca pareizu vingroju-
mu techniku un elpošanu. Topošā 

māmiņa var izvēlēties vingroju-
mu ilgumu – 20, 50 vai tikai 
septiņas minūtes. Un arī te nav 
nepieciešami kādi īpaši rīki, 
vingrot var savā mājā – ērti, 
efektīgi. 
Īpašs tvarts ir nodarbībām brī-

vā dabā, piemēram, bērnu rotaļ-
laukumā. Kādreiz, ja apnīk 
skriet parkā pa vienu un to pašu 
sen apnikušo apli, var pamācī-
ties no Juŗa Kupra, kā vingrinā-
ties, lai visas ķermeņa muskuļu 
grupas tiktu nodarbinātas.

Nevēlaties īpaši ģērbties, iet 
uz sporta zāli? Juris piedāvā 
vingrot turpat dzīvojamā istabā, 
un tvartā parādīts, kā izmantot 
mājās esošos priekšmetus, pilnī-
gi iztiekot bez dārgiem trena-
žieŗiem. Labi noder arī  ūdens 
pudeles, no kuŗām pēc vajadzī-
bas šķidrumu var izliet vai atkal 
piepildīt. Šajos vingrinājumos 
var piedalīties bēr     ni. Ieteicams 
sevi pavērot spogulī – vai nestai-
gājam ar uzkum pušu muguru. 
Stāju var labot ar piemērotiem 
vingrinājumiem.

Savus klientus Juris Kupris ir 
pavadījis skrējienos pa Ņujor-
kas Centrālparku, liekot viņiem 
izdarīt jogas vingrinājumus, 
skriet augšup un lejup pa kāp-
nēm, vairākas reizes atspiesties 
uz rokām. Klientiem, kuŗiem 
patīk vingrot jūrmalā, jācilā 
akmeņi, jāriņķo pa smiltīm – 
treneris izmanto visas dabas 
priekšrocības. Tre neŗa klātiene 
rada drošības sajūtu, tomēr Juris 
vēlas, lai ikviens iemācās trenēt 
pats sevi. Viņš uzskata, ka ne -
drīkst meklēt nekādu attaisnoju-
mu, lai izvairītos no vingrināša-
nās.

J. Kupŗa mājaslapā var aplū-
kot fotografijas un izlasīt atzinī-
gas atsauksmes: ,,Biju resna, 
bezformīga, neatlētiska, nejutos 
labi. Juris man veltīja daudz 
sava laika, uzmanību, kādu vēl 
nekad nebiju izjutusi. Viņš ticē-
ja, ka spēju, motīvēja mani ievē-
rot diētu. Vienmēr viņam būšu 
par to pateicīga. Tagad jūtos 
jaunāka, pievilcīgāka, esmu par 
sevi vairāk pārliecināta.”

Juris ir sekmīgi trenējis sim-
tiem cilvēku, patlaban viņam ir 
gandrīz pussimts klientu, kat-

ram ir dažāds spēju līmenis, 
fiziskā attīstība, mērķi. Ikvienam 
viņš izstrādā individuālu treniņu 
programmu un ne vienam vien 
pārvērtis visu dzīvi.

Par sportu Jurim radās interese  
jau agrāk jaunībā. Viņš piedalījās 
sacensībās ar gokartiem, septiņu 
gadu laikā ASV Ziemeļaustrumu 
apgabalā uzvarēja 80 sacīkstēs. 
Savā pēdējā sezonā viņš uzvarēja 
16 reižu un ieguva labākā spor-
tista balvu. Pēc tam Juris pie-
dalījās autosacīkstēs un kļuva 
par jaunāko braucēju, kas uz -
varēja trīs dažādās NASCAR 
(National Association for Stock 
Car Auto Racing) sacīkstēs. 
Pavisam viņš plūca laurus sešās 
sacensībās un ieguva veiskmīgākā 
braucēja titulu. Šīs sacīkstes bija 
labs rūdījums, lai piedalītos 500 
jūdžu brauciena sacensībās. Drīz 
vien pēc tam viņš sāka trenēties 
ri  teņbraukšanā, piedalīties triat-
lonos, pat dzelzvīru triatlonā,  24 
stundu braucienos ar kalnu divri-
teni, kā arī daudzdienu skriešanas 
sacensībās.

Juris ir pārliecināts, ka veselā 
miesā mājo vesels gars un ka 
ikviens var sasniegt vēlamo re -
zultātu, ja vien ir cieša apņem-
šanās. Viņš strādā individuāli ar 
katru klientu, tiesa, samaksa par 
viņa darbu nav maza – 125 dola-
ri stundā. Tomēr tā jāuzskata par 
mērenu, jo ir treneŗi kuŗi par 
savu darbu pieprasa 200 un pat 
350 dolaru stundā. Treneŗa darba 
diena ir gaŗa, treniņu laikā 
nogurst ne tikai klients. Lielākā 
daļa klientu, kuŗus Juris trenējis, 
viņu drīz vien uzskata par savu 
radinieku vai labāko draugu. 
Viņš arī iesaka piemērotu, labi 
sabalansētu ēdienkarti, izvēloties 
pārtiku, kuŗā ir nepieciešamo 
kaloriju daudzums. Lieki pie-
bilst, ka Juŗa ķermenis ir per-
fekts, bez neviena grama lieku 
tauku. Pēdējos gados personis-
kie treneri ir pieprasīti, jo svarīga 
individuāla pieeja, motīvācija 
jaunām aktīvitātēm. Ne jau velti 
par vienu no populārākajām 
televīzijas programmām kļuvusi 
,,Lielākais svara zaudētājs”.  Ju -
ris ir apskaužams cilvēks, jo 
uzskata, ka viņam ir labākais 
darbs pasaulē, nekad nav gaŗ-

laicīgi, bieži iznāk ceļot, pavadot 
klientus, kuŗi  filmējas vai pieda-
lās kādās sacensībās citviet.

Juris latviski nerunā, taču viņa 
pirkstu rotā Nameja gredzens un 
augšdelmu paprāvs tetovējums 
– krāsains Latvijas valsts ģer-
bonis. Tas, protams, ir uz mūžu. 
Latvijas valsts ģerbonis redzams 
arī viņa mājaslapā – laba reklāma 
Latvijai. 

Agrāk, aizbraukusi ciemos pie 
paziņām  uz Ņuheivenu, vienmēr 
pirmais, ko meklēju pārtikas 
veikalā – maizi no Kupŗa ceptu-
ves. Nu jau vairākus gadus Kup-
ŗu maize tur vairs nav dabūjama, 
Juŗa vecāki no Konektikutas 
pārcēlušies uz Floridu, tēvs maizi 
vairs necepot. Juris pastāstīja, ka 
tagad maizes cepšanu, ko viņa 
vecmāmiņa sāka Latvijā, turpina 
viņš, bet gan tikai īpašās svētku 
reizēs. 

Neticami, bet latvietis Ņujorkā 
var justies gluži kā mājās, Latvijā 
– izvingroties Juŗa Kupŗa vadībā, 
pieteikties Ievas Paukšēnas stu-
dijā uz balles dejas stundu,  paēst 
veselīgas pusdienas Sarmas 
Melngailes restorānā Pure Food 
and Wine, pasūtināt izejamo 
tērpu, kāda nav nevienam citam,  
modes māksliniekam Aleksan-
dram Pavlovam vai greznu līga-
vas kleitu Mārai Uršelai salonā 
Kleinfeld,  palūgt nogriezt matus 
vai izveidot neparastu frizūru 
frizierei Agnijai Grandai, pēdīgi 
vakarā aiziet uz Mētropolītēna 
operu, kur kādā no izrādēm 
noteikti dziedās Elīna Garanča, 
Maija Kovaļevska vai Aleksandrs 
Antoņenko un pie diriģenta pults 
varbūt stāvēs Andris Nelsons.

Astra Moora

Vecgada vakarā Latvijas 
Televīzija raidījumā ”Mūsu 
2009” stāstīja par svarīgāko 
aizvadītajā gadā Latvijā. Tika 
nosaukti Gada cilvēki. Šoreiz šo 
godpilno nosaukumu par ne -
savtīgu darbu sabiedrības labā 
saņēma divi – būvinženieris, 
uzņēmējs, latviešu sabiedriskais 
darbinieks Dienvidamerikā, 
Latvijas Republikas goda kon-
suls Venecuēlā, Vītolu fonda un 
Likteņdārza dibinātājs Vilis Vī -
tols un Draudzīgā aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnazijas skol-
niece, Latvijas Sarkanā Krusta 
Cēsu komitejas jauniešu nodaļas 
vadītāja Sigita Skujiņa.

Kas vieno dzīvesgudro, daudz 
pieredzējušo Vili Vītolu un mei-

Gada cilvēks - 
VILIS VĪTOLS
teni no Vidzemes maz pilsētas? 

 Vilis un Marta Vītoli Latvijā 
atgriezās 1999. gadā, un kopš 
2002. gada viņu darbs ir saistīts 
ar izglītības atbalstīšanu – tika 
nodibināts Vītolu fonds. Kopš 
šī brīža ar fonda atbalstu, dau-
dziem gudriem un centīgiem 
jauniešiem no mazturīgām ģi -
menēm ir bijusi iespēja pār-
liecināties, ka sapņi piepildās ne 
tikai bērnībā lasītajās pasakās, 
un šogad tika piešķirta jau 600. 
stipendija studijām kādā no 
Latvijas augstskolām. 

Redzot Latvijas Televīzijā bla-
kus Vilim Vītolam Sigitu Sku-
jiņu, kas kopā ar skolas bied  -
riem savu iespēju robežās arī ir 
darījusi visu, lai palīdzētu tiem, 

kuŗiem šobrīd neklājas viegli, 
jāsecina, ka devība ir mūsu 
TAUTAS tikums. 

Dodot nav iespējams zaudēt, 
jo, dāsni dodot, atveŗas neap-
tveŗams labestības avots, kas 
ne    noliedzami sniedz valgmi 
visiem, kuŗi vēlas to saņemt un 
tālāk dot. Viļa Vītola sirds-
gudrību, labestību un dāsnumu 
redz un prot novērtēt ne tikai 
Vītolu fonda stipendiāti, – tā ir 
laba mācību stunda ikkatram, 
kuŗam nav vienaldzīga mūsu 
tautas rītdiena.

Vita Diķe,
valdes priekšsēde

Sigita Sku jiņa un 
Vilis Vītols
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 Vienna, 
January 11 
– Nostalgia 
for the 
Soviet past, 
which is 
spreading 

like “an epidemic” through 
Russian society, reflects the 
dissatisfaction of most Russians 
with the current situation and 
could lead to a civil war if the 
Moscow powers that be do not 
show visible progress soon in 
areas of greatest concern to the 
population, according to a 
Russian psychologist.

 In comments to the “Novy 
region” news agency today, 
Marina Patova, a psychotherapist 
in Chelyabinsk, says that it is 
entirely “normal” when 
members of the older 
generation experience nostalgia 
for the past. And it is also 
understandable when younger 
groups do so out of an interest 
in “a retro style” (www.nr2.ru/
chel/264577.html).

 But it is “much more a matter 
of concern when an entire 
society falls into a state of 
nostalgia” because “this means 
that people are uncomfortable 
and unhappy with the times in 
which they are now living,” a 

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

Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: ‘Epidemic’ of Nostalgia among Russians 
for Soviet Times Dangerous, 

Psychotherapist Warns
psychological state that when 
widespread often leads to 
convulsions if the problems that 
have given birth to the nostalgia 
are not rectified.

 According to Patova, there are 
several possible causes for “the 
epidemic” of nostalgia among 
Russians for the Soviet Union 
now: “The idea which unified 
the residents of the Soviet Union 
has died. Today, nothing unites 
the citizens of Russia. The 
general idea of profit now on 
offer cannot unite people in 
principle. It can only divide. 
[Indeed] it isn’t even an idea.” 

 The developed countries, she 
continues, “long ago passed 
through this stage, moving into a 
post-industrial period where 
humanitarian values are the main 
ones. Russia seriously lags behind 
these states, approximately by a 
century. Now, we are at the stage 
of the construction of capitalism, 
that is, approximately in the 19th 
century.”

 “We did not pass this stage at 
that time,” she says. “Now, we 
are catching up, and this process 
is extremely painful. Society 
feels itself uncomfortable and is 
searching for a way to define 
itself. In the past, it chose that 
which seemed useful. But all 

this was an illusion and a lie.” 
Consequently, “nostalgia,” 
Patova argues, “is a symptom, 
and not a cause.”

 She said that such a symptom 
can take “extremely severe 
forms, up to and including civil 
war. Not only does that outcome 
depend on whether the 
population is armed but it also 
depends on the policy of the 
government. “The powers 
that be must offer clear and 
precise economic and social 
programs of development” 
for the here and now, not 
“after 10 years.”

 “People must see and feel 
that the situation is changing 
for the better,” Patova concludes, 
with “houses and roads being 
built and education and health 
care developing. Someone said 
that you can fool all the people 
some of the time and some of 
the people all of the time but 
you cannot fool all of the people 
all of the time.”

 This “epidemic” already has 
had the serious consequence of 
opening the way for almost 
unrestrained discussion of 
“restorationist” themes on both 
domestic and foreign themes, 
with some urging “neo-Stalinist 
approaches” and others the 

re-establishment of the Soviet 
Union (www.rusk.ru/news_
r l / 2 0 1 0 / 0 1 / 1 1 / m i h a i l _
d e l y a g i n _ p r o g r a m m a _
ross i j skoj_modern izac i i_
d o l z h n a _ s o s t o y a t _ v _
neostalinizme/).

 But one author, Moscow 
foreign policy analyst Fedor 
Lukyanov, argues that this wave 
of nostalgia, one that first grew 
from below and then was 
promoted from above, is 
“practically exhausted” at least 
as guidance about what the 
powers that be should do to 
address popular concerns 
( w w w . g z t . r u / t o p n e w s /
politics/281283.html).

 On the one hand, he writes in 
an essay posted online today, 
“the constant appeal to the 
Soviet [past] cultivates a feeling 
of incompleteness,” something 
that points to “a revanchist 
course for ,” Lukyanov argues, 
“there is [in the Russia of today] 
no will, no resources, and no 
possibilities.”

 And on the other, such a 
focus on the past highlights its 
biggest problems – such as 
Stalinism – and shows that “the 
[Soviet] model even if desirable 
cannot be restored.” Indeed, 
“the discussion about the Soviet 

vs. Anti-Soviet course has 
replaced a search for constructive 
paths of development not only 
for the Russian government but 
also for its opponents. 

Having lost faith in the 
revolutionary impulses of the 
1990s, Russians may be 
considering some kind of a 
restoration, Lukyanov continues. 
But how that could be achieved 
is far from clear. Other post-
communist countries have 
turned to nationalism, although 
that has been restrained by their 
aspirations to be part of Europe.

“In the Russian case,” the 
Moscow analyst concludes, 
“there is no external limiting 
factor, but there is an internal 
one. Ethnic nationalism [in the 
Russian Federation] is self-
destruction, as the Soviet 
experience already showed, and 
for Great Power nationalism 
there is no real possibility.”

 That makes the question of “a 
productive national idea” once 
again “important,” Lukyanov 
writes, but whether it will be an 
old bottle filled with new wine 
or a new bottle filled with old 
remains an open question, one 
that will only be complicated if 
the “epidemic” of nostalgia 
Patova points to spreads.

2010. gada 6. februārī būs 
pagājuši 65 gadi, kopš apmēram 
simt latvieši tika nogalināti 
sabiedroto bumbošanā Otrā pa -
saules kaŗa laikā Gotā (Gotha), 
Tīringenā, Vācijā.

Viss iesākās, kad 1944. gada 
septembrī Liepājas Dzelzceļa 
darbnīcas strādnieki tika eva-
kuēti uz Vāciju, jo sākumā viņi 
nokļuva tikai līdz Breslavai 
Polijā. Tā kā mana māte strādāja 
Liepājas Dzelzceļa darbnīcā, arī 
mēs devāmies līdzi pārējiem 
darbiniekiem, bēgot no komū-
nisma.

Breslavā visi dzīvojām lielā 
vingrotavā, ap 150 cilvēku vienā 
lielā telpā ar divstāvu gultām. 
Vīrieši, sievietes, bērni vai veci 
cilvēki - nebija izņēmumu, kā 
Vācijā parasts, visur jābūt 
kārtībai (Ordnung). Mēs, jau-
nieši, bijām vismaz pāri par 
pusduci. Toreiz par tādiem 
labumiem kā iet skolā un kaut 
ko mācīties neienāca ne prātā. 
Tomēr tikām nodarbināti. Katru 
darbdienu mums zināmā laikā 
bija jāierodas virtuvē un 
jānogādā uz staciju ēdienu 
toveŗi, ar ēdamo, kas tika sūtīts 
uz turieni, kur strādāja mūsu 
vīrieši. Ēdiena toveŗus uzlikām 
uz ratiem un devāmies uz 
tuvāko dzelzceļa staciju netālu 

GOTA
no mūsu mītnes. Vilciens vien-
mēr ieradās laikā, un darbs ne -
bi   ja smags.

Pēc tam mēs, jaunie puikas, 
varējām darīt, ko velējāmies, jo 
mūsu darbs tai dienā bija iz -
darīts. Parasti devāmies uz pel-
dētavu pilsētas centrā, kur mūs 
laida iekšā tāpat kā vāciešus. 
Mēs toreiz to nesapratām, bet 
bijām priecīgi pavadīt pēcpus-
dienu dīkā.

Taču laiki sāka mainīties, 
fronte nāca arvien tuvāk Bres-
lavai, un pieaugušie bija noba-
žījušies par mūsu likteni, ja 
krievu armija atnāktu līdz 
šejienei. Tomēr nosvinējām 
1944. gada Ziemsvētkus. Pagāja 
Jaungada diena, un mūsu ikdie-
nas dzīvē nekas nemainījās. Ap 
janvāŗa vidu mums atnesa ziņu, 
ka pie vingrotavas nākamā 
dienā pados vilcienu un lai mēs 
visi sasaiņojam savas mantas un 
esam gatavi doties uz rietum-
iem. Noteiktā dienā tika padots 
vilciens, tādu `mēs nebijām 
redzējuši, īsts luksa vilciens ar 
polsterētiem sēdekļiem un vi -
sām citām ērtībām. Vēlāk no -
skaidrojās, ka dzelzceļnieki nav 
gribējuši tik lepnu vilcienu 
at stāt krieviem. 

Braucām ilgi, jo municijas un 
armijas vilcieniem bija priekš-

roka. Pirmo reizi redzējām 
postu, ko bija nodarījusi sabied-
roto aviācija. Pilsētās, kuŗām 
braucām gaŗām, neskaitāmi 
kvar  tāli bija sabumboti, tiltiem 
blakus bumbu bedres. Skats 
nebija pievilcīgs, mēs devāmies 
uz nezināmu nākotni. Februāŗa 
sakumā, datumu īsti neatceros, 
ieradāmies Gotā un mūs novie-
toja tieši Gotas dzelzceļa darb-
nīcas territorijā. Izvietojāmies 
divās koka barakās. Cik atceros, 
barakā bija tikai viena telpa, un 
mēs atkal gulējām divstāvu 
gultās, tāpat kā Breslavā.

Sestā februāŗa rīts ausa silts 
un saulains, ap plkst. 11.00 
skanēja trauksme, vēstījot, ka 
sabiedroto lidmašīnas nāk uz 
mūsu pusi. Daļa darbinieku un 
bēgļu devās uz pazemes bunku-
ru netālu no mūsu barakām. 
Citi izlēma palikt turpat barakās 
un nedoties drošībā.

Lasot Otrā pasaules kaŗa 
vēsturi, vēlāk uzzinājām, ka 
Gotai uzlidojuši 300 bumbvedēji 
un izmantojuši “tepiķa” bum-
bošanu - tas nozīmē, ka visi 
bumbvedēji nomet bumbas 
vien   laicīgi.

Mēs, kas sēdējām bunkurā, 
dzirdējām lielus eksplozijas 
trokš   ņus, kas, nāca arvien 
tuvāk.

Pēkšņi atskanēja ļoti liels 
sprādziens, griesti un sienas 
bruka mums virsū, un, paceļot 
galvu, varējām saskatīt sauli. 
Mūsu bunkuram bija trāpīts 
tieši virsū. Neviens no tiem, kas 
sēdēja labā pusē no ieejas, vairs 
nebija dzīvi, jo bumba bija 
nokritusi tieši tur. Lai tiktu 
laukā no šīs vietas, bija iebūvētas 
izejas, pa kuŗām mēģinājām 
izkļūt ārā. Neatceros, kuŗš sāka 
dot rīkojumus, bet tādējādi 
tikām ārā ātrāk. Bija jāpārvar 
briesmīgais skats - cilvēku 
locekļi juku jukām ar sabrukušo 
cementu no bunkura griestiem. 
Daudziem, arī man, šis brīdis ir 
palicis atmiņā kā rēgs, ko 
cerējām ieraudzīt pazudušu. Ar 
laiku pazuda, tomēr aizmirst to 
nevar.

Tie, kas bija palikuši abās ba -
rakās, tika cauri tikai ar bailēm, 
barakas stāvēja bez jebkādiem 
bojājumiem.

Izkļuvuši svaigā gaisā, mēs 
devāmies uz to pusi, kurp mūs 
virzīja vācu policija, sakot, lai 
tik dodamies pa šoseju, līdz 
nokļūsim tuvākajā ciemā. Pie 
ciema mūs sagaidīja Birģer-
meistars un, nevienam neko 
nejautādams, tikai izrīkoja lai 
bēgļi tiktu izvietoti pie vācu 
ģimenēm.

Nākamā dienā saņēmām ziņu, 
ka simt latviešu, kas bija 
atradušies bunkura labā pusē, 
uzlidojuma laikā ir nonāvēti. 
Vēl šodien, pēc 65 gadiem, es 
atmiņā redzu melnās zārku rin-
das kapos.

Neviens nevar iedomāties, ko 
tanīs dienās izjuta bērns 12 
gadu vecumā. Patvērumu ne -
vienā bunkurā pēc tam vairs 
nemeklējām. Sēdējām klajā lau-
ka un cerējām, ka tā būs dro-
šāk. 

Atmiņa pamazām dilst, tomēr 
atceros melnos zārkus Gotas 
kapos, kur mācītāja vietā skolas 
inspektors Dravinieks skaitīja 
lūgšanu par visiem, kas bija 
nogalināti.

Pēc Latvija brīvības atgūšanas 
Liepājas Dzelzceļa darbnīcas 
delegācija apmeklēja Gotas ka -
pus. Kapi tiek kopti, un lie pāj-
nieki tika laipni uzņemti Gotas 
pilsētas valdē. 

Tas viss notika pirms 65 gad-
iem, 1945. gadā. Šodien daudzu 
no mums, kas toreiz palika 
dzīvi, vairs nav mūsu vidū. Ar 
katru gadu kļūstam vecāki, bet 
aizvien atcerēsimies to dienu, it 
kā notikušais būtu piedzīvots 
tikai vakar. 

Juris Augusts
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Bostonas pensionāru biedrības 
Tītardienas sanāksmē gaisā 
iz spurdza pārgalvīgs priekš-
likums – svinēsim Jauno gadu 
izcilā sarīkojumā 1. janvāŗa dienā 
tieši pulksten divpadsmitos! 
Atcerēsimies senās dienas, pēc 
iespējas tērpjoties tajos pašos 
ballestērpos, kādos dižojāmies 
aizritējušā gadsimta 70. gados, 
kad vēl jauni bijām! Pēc šī 
priekšlikuma atskanēja vētraini 
aplausi, un daža laba dāma jau 
varbūt sāka pārdomāt kuŗā tērpā 
vēl ietilps, ja arī to drēbju skapja 
aizmugurē vēl atradīs. 

Un nu šis sarīkojums arī jau 
pagātnē. Viesu bija daudz, turpat 
vai simts. Prieku bija bez gala, 
tērpu dažādība tīri vai reibināja, 
smaidos uzziedējušas sejas arī 
sirmu matu ielokā šķita atkal 
jaunas esam. Protams, bija arī pa 
jaunākam gadagājumam, vienīgi 
šoreiz jaunākie šķita it kā statistu 
lomās, bet tāda paša svētku prie-
ka varā kā „īstie” septiņdes   mit-
gadinieki.

Bija nolemts, ka pašu pen-
sionāru mācītājs doktors Jānis 
Keggi teiks dažus svētīšanas 
vārdus, kas viņam tik labi, silti 
un piedienīgi padodas, un 
mūziku sagādās Džamaikplei  -
nas draudzes ērģeļniece Regina 
Drei mane. Pēc priekšnieces Lud-
mil las Kuprisas uzrunas pie 
mikro fona stājās Velta Ramoliņa. 
Veltai ir asa acs, uz visām dzīves 
ķezām viņa raugās ar humoru, 
bet bailīga kā zaķis – pati savas 
asprātīgās vārsmas labprāt nela-
sa, lūdz to darīt mūsu aktrisēm 
Martai Salai vai Maijai Grīnbu-
šai. Bet šoreiz, vai nu rāta vai 
lūgta, Velta saņēma kopā visu 
drebelīgo drosmi un stājās 
priekšā ar Jaungada dzīves 
gudrībām, kas lieti noder ne tikai 
pensionā  riem vien. Smieklu bija 
bez gala, aplausi nemitējās, un 
Veltas bai les paskrēja pagaldē.

Mielasts bija izmeklēts, netrū-
ka, kā Latvijā kādreiz mēdza 
teikt, „ne putna piena”.  Tortes un  
citi saldie gardumi – nu gluži kā  
pie Rīgas senā slavenā Švarca!

Jāslavē galdu fantastiskais 
rotājums, Ainas Skaubītes izdo-
māts un sagatavots, un kā var 
aizmirst saldumu galda pasakai-
no milzu apmēru kristalla vāzi ar 
gleznainajiem ziedu un svētku 
rotājumu klēpjiem, kas savukārt 
bija Maijas Galiņas roku darbs. 
Sapņaino puskrēslu gaišā dienas 
laikā ar sīkām, priecīgām neskai-

tāmām gaismiņu vītnēm gan pie 
griestiem, gan gar sienām bija 
pratuši uzburt Anita un Agris 
Asbergi. 

Pēkšņi visā šai priecīgajā barā 
kāds iesaucās: „POLONĒZI!” 
Skaņu māksliniece gan vaima-
nāja, ka tādu nošu viņai līdzi 
neesot, bet viņu pārtrumpoja 
gudrība, ka polonēzi var arī soļot, 
un beigās nodejot tautasdziesmu 
ritmos. Un tā nu arī tie pamestie, 
kuŗus neviens neuzlūdza, varēja 
pilnā sparā dziedāt līdzi, ar kāju 
takti piesitot. Polonēzi vadīja 
Vilnis Bērziņš, tērpies cēlā sendi-
enu frakā un Aina Skaubīte laik-
metam piemērotā tērpā. Telpas 
priecīgajai parādei varēja būt 
plašākas, bet kas tad vainas vir-
tuvei? Arī tajā šā un tā pa galdu 
starpām izlocījās. Polonēze nebi-
ja no gaŗajām, bet toties ļoti 
ietekmīga. Bostonieši jau sen 
žēlojas, ka no viņu senās godības 
maz kas palicis pāri, bet raibajā 
juklī pēkšņi izdzirdu priecīgu, 
skaļu balsi: „Nu lūk, vēl jau viss 
nav pagalam!” Un man tūdaļ bija 
skaidrs, ka rakstiņam labāka 
virsraksta nemaz nevar vēlēties. 
Gauži gribētu zināt, kas bija 
priecīgā saucēja.

Priekšniece Ludmilla vēl izda-
līja rozes mēneša dzimumdienu 
bērniem, vēl prieks virmot vir-
moja svētku telpā, bet izskanēja 

jau arī pa prātīgam vārdam, ka 
tik jūsmas pilnu svētku reizi 
pa tiesi der svinēt dienas laikā, jo 
nav taču nekāds noslēpums, ka 
dau dzi tautieši nakts laiks vairs 
ne var pie stūres sēsties. Bet kā 
dienas, tā nakts putni visi bija 
vienisprātis, ka prieks dara cil-
vēku jaunu kaut vai uz īsu brīdi, 
un tautiešu saimi tuvāku un 
sirsnīgāku. Bēdu jau tā ir gana, 

Bostonas pensionāri – vēl jau viss nav 
pagalam!

Veltas Ramoliņas 
padomi 

pensionāriem

Cilvēki, kam augsta skola,
Lielus panākumus sola:
Nebeidz padomus mums dot,
Kā ilgu mūžu nodzīvot.

Nedrīkst ēst gandrīz neko,
Visu dienu jāvingro;
Un, ja vēl no nāves bailes,
Jānocilpo piecas mailes.

Šnabi nedrīkst likt pie lūpām:
Beigtas sirdis visiem žūpām;
Kas pīpes dūmus paostīs,
Drīz vien pēdas atstaipīs.

Maltītes ar’ varen knapas:
Jāēd tikai salātlapas,
Toties jādzer katru dienu
Stopiem ūdeni vai pienu.

Tāda dzīve ir priekš kaķiem,
Askētiem un veciem kraķiem,
Labāk gan par visu naudu
Dzīvi nodzīvot ar baudu.

Kamēr vien spēj kustēties:
Dzīvē labāk lustēties:
Spirdzina tas miesu, prātu,
Piedod dzīvei arōmatu.

Ej ar paziņām uz „lančiem”,
Svētdienās uz smalkiem           
„brančiem”,
Vakaros nav jātup kaktā,
Sēdi koncertā vai aktā.

Bieži pako ceļa somu,
Brauc ur Rīgu, brauc uz 
Romu:
Dienas paies brīžos jaukos,
Dzīvosi kā niere taukos.

Nost ar darbu smagu, sūru,
Karstās dienās brauc uz jūru;
Labāk sevi viļņiem ļaut,
Nekā mājās zāli pļaut.

Kad ziemas sals sāk kaulus 
grauzt,
Tad nav ko vaimanāt vai 
snaust:
Tad prom uz Floridu tūlīt,
Tur vecos kaulus uzsildīt.

Kaut ar drēbju skapju durvis
Aiztaisīt var tikai burvis,
Tomēr nekad nav par ļaunu
Šad tad nopirkt kaut ko jaunu.

Cept un vārīt vairs nav modē,
Vakariņas pirkt var bodē;
Tur viss kārbās ietīstīts
Un veikalā jau uzsildīts.

Ja sāp rokas, ja sāp kājas,
Liekas, sirds nupat jau stājas,
Nav jau tūdaļ jārok kaps,
Allaž palīdz kārtīgs šnab’s.

Nepiepūli veco pauri,
Ļauj, lai vējš tam svilpo cauri:
Galva tagad tikai rota,
Ne vairs domāšanai dota.

Nekad nedzīvo kā maisā,
Lai tev vienmēr aste gaisā:
Ja pats nesaķēpāsies,
Ilgi apkārt mētāsies!

No kreisās: polonēzes vadītāji Aina Skaubīte un Vilnis Bērziņš,  pensionāru biedrības priekšnice 
Ludmilla Kuprisa un Francis Kupriss, aizmugurē  māc. Jogita Mingina, Olita Treimane, Vilis 
Treimanis

Pensionāru 
padomu 
sacerē tāja 
Velta 
Ramoliņa
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Dr. Kristīna Rasuma 2009. 
gada 5. decembrī beidza  North-
western University Feinberg 
School of Medicine Čikāgā ar 
fizkālās terapijas doktora gradu 
(Doctor of Physical Therapy). 
Kristīna ir aktīva latviešu sa -
biedrībā – Gaŗezera Vasaras 
vidus   skolas absolvente, piedalī-
jusies bērnu nometnēs Katskiļos, 

dejojusi Filadelfijas tautasdeju 
kopā ,,Dzirkstele”, bijusi ALJAs 
sekretāre, tagad ir ALJAs pa -
domes locekle. K. Ra  suma pie-
ņemta darbā fizikālās terapijas 
klīnikā AthletiCo netālu no Či -
kā   gas pilsētas. Kristīna ir Māras 
Mangules-Rasumas un Andreja 
Rasuma meita.

Sveicam!

tās lai paliek ikdienai...
Pateicību, ko pelnījusi brīv-

prātīgo palīgu saime, grūti vārdos 
izteikt, bet mēs to mēģinājām un 
mēģināsim.

Priekšnieci Ludmillu pelnīti 
cil  dināja un viņai teica paldies 
par prieku, ko atnesa un atstāja 
Bostonas pensionāriem 2010. 
gada 1. janvāris.

Lidija Bērziņa



LAIKS 92010. ga da 16. janvāris – 22. janvāris

J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā

   
NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers piedalījās atceres pasākumos, 
pieminot 1991. gada janvāŗa barikāžu laiku. Prezidents tikās ar  jaun-
sardzes pārstāvjiem, viesojās Barikāžu mūzejā, iededza piemiņas 
ugunskuru Doma laukumā, nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa   
un Bastejkalnā, godinot milicijas leitnanta Vladimira Gomonoviča, 
inspektora Sergeja Konoņenko, režisora un kinooperātora Andŗa 
Slapiņa, operātora Gvido Zvaigznes, skolnieka Edija Riekstiņa un 
autovadītāja Roberta Mūrnieka piemiņu. 

Pašreizējais ģenerālprokurors Jānis Maizītis, kuŗa pilnvaras  
beigsies 11. maijā, izteicis  gatavību kandidēt uz ģenerālprokurora 
amatu trešo reizi. Šāda iespēja Maizītim būs tad, ja viņa kandidā  -  
tūru apstiprināšanai Saeimā virzīs Augstākās tiesas priekšsēdis Ivars 
Bičkovičs. Lielākā daļa valdības koalicijas frakciju neatbalsta eks-
prezidentes Vairas Vīķes–Freibergas priekšlikumu grozīt Saeimas 
Kār tības rulli, lai par ģenerālprokurora apstiprināšanu Saeimā de -
putāti balsotu atklāti. Partijas Jaunais laiks Saeimas frakcijas vadītājs 
Dzintars Zaķis domā, ka ar šādiem priekšlikumiem jābūt “ļoti 
uzmanīgiem”, jo “aizklātība šādos jautājumos var būt  iemesls, kāpēc 
kāds no Saeimas locekļiem varētu nepakļauties norādēm un veicināt 
pozitīvu rezultātu”. Pēc Zaķa domām, pašreizējā kārtība demokra-
tiskā sabiedrībā ir daudz pieņemamāka.

Pērngada pirmajos sešos mēnešos Latvijā reģistrētas 290 laulības 
ar ārvalstniekiem,  kopš 2007. gada ar ārvalstniekiem precējušies 
2519 Latvijas pavalstnieki. Statistika liecina, ka lielākā daļa noslēgto 
lau lību ir ar trešo valstu pavalstniekiem – 1332 laulības, ar Eiropas 
Sa  vienības valstu pavalstniekiem gredzenus mijuši 1108 cilvēki.

Pirms 75 gadiem – 1935. gada 9. janvārī Valdības Vēstnesī tika 
publicēts un līdz ar to stājās spēkā visiem Latvijas iedzīvotājiem 
saistīgais likums par valsts valodu. Likumu parakstīja Ministru pre-
zidents Kārlis Ulmanis un iekšlietu ministrs Vilis Gulbis. 1989. ga  -   
dā Augstākā Padome pieņēma Valodu likumu, 1992. gadā to pār-
strādāja, 1999. gadā Saeima pieņēma Valsts valodas likumu, taču 
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga to neizsludināja un lika mīks-
ti nāt. 

Lietuva stundu pirms gadumijas uz visiem laikiem apturēja Igna-
linas atomelektrostacijas (AES) darbību. To paredzēja vienošanās      
ar Eiropas Savienību. 26 gadus vecā reaktora atslēgšana ilga visu    
Vecā gada pēdējo dienu. Tā jauda pamazām tiks samazināta no 1300 
megavatiem līdz 250 megavatiem, līdz  elektroenerģijas ražošana   
tiks pilnīgi apturēta. Atomelektrostacijas demontēšana ilgs 25 ga  dus 
un izmaksās aptuveni vienu miljardu eiro (702,8 miljonus latu). 
Lielāko daļu izdevumu segs ES.

103 gadu vecumā miris vecākais robežsargs Osvalds Herberts 
Lūsis. No 1938. gada līdz 1940. gada oktobrim viņš bija kaprālis un 
dienēja Latvijas Robežsargu brigādes Zilupes bataljonā. Kopš Valsts 
robežsardzes atjaunošanas 1991. gadā Lūsis aktīvi iesaistījās Valsts 
robežsardzes organizētajos vēstures piemiņas sarīkojumos.  

Piebalgs iztur pārbaudījumu
Latvijas kandidāts uz Eiropas Sa -

vienības  attīstības sadarbības ko -
mi sāra portfeli Andris Piebalgs ir 
izturējis publisko uzklausīšanu Ei -
ropas Parlamentā. No Latvijas ie -
vēlētie EP deputāti atzina, ka  Pie-
balga atbildes pārliecinājušas. 

Publiskās uzklausīšanas sākumā, 
uzrunājot deputātus, Piebalgs so -
līja: ja tiks apstiprināts augstajā 
amatā, cīnīsies pret nabadzību pa -
saulē, un šādam darbam jaunas    
un plašākas iespējas dos arī Lisa-
bonas līgums.

Deputāte Sandra Kalniete (PS) 
uzsvēra, ka salīdzinājumā ar ES 
augstās pārstāves ārlietās un dro-
šības polītikas jautājumos Katrīnas 
Aštones iztaujāšanu Piebalga uz  -
stā šanās likusi just pieredzi - viņš 
sniedzis ļoti konkrētas atbildes uz 
jautājumiem un pierādījis, ka pār-
zina savu iespējamo atbildības sfai-
ru EK. EP kuluāros Piebalga pub-
liskā uzklausīšana tiek vērtēta aug-
stu. Pēc Ineses Vaideres domām, 
Pie balgs pierādījis, ka pārzina vi -
ņam uzticētos jautājumus un ka 
viņam ir liela pieredze Eiropas 
jautājumos.

Piebalga uzrunu deputāti sveica 
ar aplausiem.

 Ziemsvētku kauju atcere
Visiem interesentiem 9. janvārī 

bija iespēja vērot Pirmā pasaules 
kaŗa leģendāro Ziemsvētku kauju 
rekonstrukciju - vēstures entuziasti 
no Latvijas un citām valstīm izspē-
lēja nelielu epizodu no asiņaina  -
jām cīņām, kas varonīgos latviešu 
strēlniekus savulaik padarīja slave-
nus visā pasaulē.

Pieminot Ziemsvētku kauju 93. 
gadadienu, Latvijas Kaŗa mūzeja 
filiālē “Ziemsvētku kauju mūzejs” 
interesentiem bija iespēja apskatīt 
tā laika ieročus un kaŗavīru ekipē-
jumu, kā arī mūzeja ēkā aplūkot 
jaunu izstādi – „Ziemsvētku kauju 
piemiņa”. Mūzeja territorijā auten-
tiskā vietā atjaunotajos Pirmā pa -
saules kaŗa nocietinājumos, ko 
Ziemsvētku kaujās ieņēma latviešu 
strēlnieki, vēstures rekonstrukcijas 
klubs „Arsenāls” rīkoja latviešu 
strēl nieku uzbrukumu vācu pozi-
cijām. Izmantojot to laiku formas 
tērpus, ekipējumu un ieročus, vēs-
tures entuziasti precīzi atainoja, kā 
pirms 93 gadiem risinājusies vācu 
nocietinājumu ieņemšana. Vēstu-
riskajā izrādē piedalījās arī Lietu  -
vas, Igaunijas un Krievijas militā  - 
ro vēstures klubu biedri.
Rīgas dome - Barikāžu otrā pusē 

Katastrofāli sarucis Rīgas domes 
atbalsts Barikāžu atceres rīkošanai 
Rīgā. Toties naudas pietiek dom-
nie ku rēgulārām vizītēm uz Ma   - 
s kavu, tāpat vairāk nekā 100 000 la   - 
tu no nodokļu maksātāju naudas 
atvēlēts „Staro Rīga” un „Baltās 
nakts” norisei, bet tikai 200 latu – 
Barikāžu atceres sarīkojumiem.

„Kamēr vēl būs cilvēki, kas at -
ceras, kā par savu neatkarību stā-
vējām uz barikādēm, kamēr par    
to kāds stāstīs saviem bērniem, 
tikmēr Latvija būs dzīva,” ir pārlie-
cināta dziedātāja Ieva Akurātere.

Savulaik Rīgas dome barikāžu 
piemiņas sarīkojumus atbalstīja  
ap   mēram ar 20 000 latu. Ja rēķina, 
ka savas izmaksas nepieciešamas 
gan izziņošanai un reklāmai, gan 
drošiem ugunskuru pamatiem,  
gan sakopšanas darbiem pēc noti-
kuma, arī šī summa nebūt nav 
pārspīlēta.

Ieva Akurātere barikāžu atceres 

sarīkojumos vienmēr piedalījusies 
bez maksas.

„200 latu – tā ir ņirgāšanās”
„Tā ir galīga ņirgāšanās,” saka Jā -

nis Atis Krūmiņš, kas jau astoņus 
gadus kopā ar vīru kopu „Vilki” 
organizē Lāčplēša dienai veltītos 
sarīkojumus. „Par divu ugunskuru 
kurināšanu galvaspilsētā firma 
prasa 574 latus. Ko gan var iesākt 
par 200 latiem?”

Dziedātāja Ieva Akurātere stāsta, 
ka ik gadu kopā ar grupu „Pēr  -
kons” piedalās barikāžu atceres sa -
rīkojumos uz entuziasma pama  -    
ta – nesaņemot par to honorārus, 
taču  atzīst, ka savas izmaksas ir 
pašai atceres rīkošanai.„Būtībā tas 
ir patriotisma stiprināšanas sarī  -
ko jums. Par Latvijas neatkarību 
plecu pie pleca savulaik cīnījās ne 
vien latvieši, bet arī krievi,” saka 
Akurātere.

 „Tautai atkal jāorganizējas 
pašai”

Fakts, ka šogad financējums šim 
sarīkojumam sarucis simtkārt, 
kādreizējo Latvijas Tautas frontes 
vadītāju Daini  Īvānu nepārsteidz. 
„Rīgas domē pozicijā viena daļa     
ir sektantu atbalstītāji, kas aizstāv 
tautasdziesmu dedzināšanu un cī -
nās pret latviskām tradicijām, bet 
otra daļa ir Maskavas partija, kas 
cer Rīgu pārveidot par Krievijas 
guberņas centru. Rīgā pie varas ti -
kušie ir gatavi nodot Latviju jeb-
kuŗā brīdī. Šoreiz jau naudas dēļ. 
Viņi ir barikāžu otrā pusē,” galvas-
pilsētā notiekošo skarbi  komentē 
Īvāns.

Tāpat kā toreiz, 1991. gadā, bez-
jēdzīgi ir gaidīt lielu labvēlību no 
Rīgas domes valdošās koalicijas, 
spriež Īvāns. „Tautai jāorganizējas 
pašai. Jābiedrojas ar tiem, ko labi 
pazīstam un kam varam uzti cē-
ties.”

Redzot, ka pašvaldības atbalsts 
šim tautas pašapziņu cēlējam noti-
kumam ir vairāk nekā smieklīgi 
mazs, organizēties sākuši nacio  -  
nāli noskaņoti jaunieši. Viņi iece-
rējuši 20. janvāŗa vakarā iekurt 20 
barikāžu piemiņas ugunskurus 
Rīgā un citviet Latvijā.

Rīgas Barikādēm ir īpaša lap  -
puse Latvijas neatkarības atgūša  -
nas vēsturē. 1991. gadā visu janvāri 
Doma laukumā, Zaķu salā, Rīgas 
centrā un citviet dega ugunskuri, 
pie kuŗiem dienām un naktīm 
atradās cilvēki no visas Latvijas, 
izcīnot brīvību un neatkarību Lat-
vijai. Smagā lauksaimniecības   
technika no visattālākajiem zemes 
rajoniem bija mērojusi ceļu uz   
Rīgu, lai galvaspilsētā aizstāvētu 
likumīgi ievēlēto parlamentu un 
tobrīd vēl pasaules neatzītās Lat -
vijas Republikas valdību.

Barikāžu atceres dienu 
sarīkojumi

Par godu Barikāžu atceres die  - 
nai paredzēti vairāki sarīkojumi no 
13. līdz 20. janvārim. 

Sarīkojumu programma
* 13. janvāris
18.00 - 21.00 Atceres ugunskurs 

Zaķusalā
21.00-6.00 Ugunskurs Zaķusalā 

„Latvija, mosties!”
* 15. janvāris
17. 00 Valsts apbalvojuma pa -

snieg  šanas sarīkojums 1991. gada 
Ba   rikāžu mūzejā - Rīgā, Krāmu ielā 3

* 16. janvāris
16.00 Atceres sarīkojums pie 

Vecmīlgrāvja tilta
* 19. janvāris
12.00 Robertam Mūrniekam vel-

tīts atceres brīdis Mārupes kapos 
pie pieminekļa brīvības cīnītājiem

* 20. janvāris
9.00 Piemiņas svētbrīdis Rīgas 

Domā
 9.40 Valsts prezidenta Valža Zat-

lera 1991. gada Barikāžu mūzeja 
apmeklējums un tikšanās ar jaun-
sargiem

10.10.- 10.20  Piemiņas uguns-
kura iedegšana Doma laukumā

12.00 Ziedu nolikšana II Meža 
kapos

14.00 Ziedu nolikšana pie Brī-
vības pieminekļa un kritušo pie-
miņas vietām Bastejkalnā 

19.00 Barikāžu dalībnieku tik-
šanās pie ugunskura Doma lau-
kumā. 10.00-21.00 Ugunskurs Do -
ma laukumā

19.00 Atceres sarīkojums Stopi  -
ņu novadā pie barikāžu dalīb-
niekiem veltītā piemiņas akmens

* 21. janvāris
17.00 Baibas Bicēnas grāmatas 

„Barikāžu laiks. Apvērsums” at  vēr-
šana

Valsts apbalvojuma pasniegša  -
nas sarīkojums 1991. gada Barikāžu 
mūzeja telpās, Krāmu ielā 3

11.00-19.00 apmeklētājiem at -
vērta 1991. gada mūzeja ceļojošā 
izstāde mūzeobusā Doma lau-
kumā

1991. gada Barikāžu mūzeja eks-
po zīcija atvērta katru darba dienu 
10.00 - 17.00

Vai Žirinovskis ir tik melns, kā 
viņu mālē?

Iekšlietu ministre Linda Mūr-
niece nākusi klajā ar paziņojumu, 
ka Krievijas Valsts domes deputāts 
Vladimirs Žirinovskis netiks ie  -
laists Latvijā „ne kādos apstākļos”, 
ja viņš būs iekļauts tā dēvētajā 
„melnajā sarakstā”. Žirinovskim 
Krievijas delegācijas sastāvā būtu 
jāpiedalās NATO sesijā, kas maijā 
notiks Rīgā.

Pēc šī paziņojuma  Neatkarīgajā 
Rīta Avīzē tika publicēti žurnālis  -  
tu Viktora Avotiņa un Juŗa Pai  - 
dera raksti par šo jautājumu. Avo-
tiņa ieskatā Latvijai būtu publiski 
jādeklarē „melnā saraksta” prin  -
cipi. Citādi rodas priekšstats, ka 
iebraukšanas aizliegumu kādam 
ārzemniekam nosaka ne tik daudz 
viņa polītiskā stāja pret Latviju,     
cik viņa ārišķā poza, uzvedības ma -
niere vai amatpersonu bailes no 
tiešas konfrontācijas ar odiozu cil-
vēku, kas neturēsies protokola 
rā mjos. Vislabākais būtu Žiri nov-
ski izaicināt uz konfrontāciju, lai 
viņu noliktu pie vietas. Likt, lai         
ar pirkstu parāda, kur te ir tas,         
ko viņš Latvijai pierakstījis. Bet, ja 
polītiķiem nav tādas dūšas, tad    
gan nav brīnums, ka tie pat savā 
mājā  izvairās atmaskot pēc būtī  - 
bas vecus rēgus un baidās no tiem. 
Iznāk, ka Latvijas amatpersonām 
bail no polītiskās estrādes māksli-
niekiem. Tādā garā Latvijas amat-
personas vēršas ne tik daudz pret 
konkrētiem uzskatiem, cik izdabā 
vietējās publikas stereotipam. Vāji 
motīvētu atteikumu pēc celsies 
Žirinovska akcijas un kritīsies Lat-
vijas akcijas ārpolītikā un iekšpo-
lītikā.

Juris Paiders pērnā gada decem-
brī piedalījies starptautiskā preses 
forumā Maskavā, kur Žirinovskis 
rīkoja savu improvizētu preses  
konferenci. Viņš atbildēja uz Lat-
vijas, Ukrainas un citu valstu žur-
nālistu jautājumiem. Atbildēja savā 
stilā, paužot viedokļus, kas mēdz 
būt gan kaitinoši, gan asi, gan 

aizvainojoši. Mūsu lasītāju ieska-
tam Žirinovska atbilde uz jautā-
jumu „Kā vērtējat Latvijas un 
Krie  vijas attiecību attīstības per-
s pektīvas?” 

Mēs Latviju neiekaŗojām. Mēs ka  - 
ŗojām ar Zviedriju. Latvija un Krie-
vija bija Zviedrijas sastāvā. Lietuvai 
gan bija savs valstiskums. Vēsturiski 
mēs 1721. gadā noslēdzām miera 
lī   gumu ar Zviedriju, un šīs zemes 
Zviedrija mums atdeva kā kompen-
sāciju par zaudējumu kaŗā. 

Runājot par Latviju, protams, jā -
ņem vērā PSRS laikā pieļautās 
kļūdas, kad ļaudis pārvietoja (nevis 
izsūtīja? – red.) uz tālām zemēm. Es 
savulaik dzīvoju Almaati (Kaza chi-
ja), un mana kaimiņiene bija lat-
viete Riekstiņa, kuŗai bija divas mei-
tas – vienu sauca Elza, otras vārdu 
neatceros. Jā! Ļaudis tika aizvainoti. 
Taču to darīja padomju režīms, ne -
vis krievi. Tomēr kaislības pakā pe-
niski norims. Mans labs draugs dzī-
vo Latvijā. Padomju laikā braucu 
tramvajā, un man aiz muguras šņā-
ca: „Okupanti!” Kādi okupanti? Bija 
kaŗš. Bija pasaules kaŗš, un PSRS 
bija tiesības (!) iekaŗot jebkuŗu ter-
ritoriju, kuŗu bija okupējis ienaid-
nieks. Pat tad, ja Latvija tolaik būtu 
neatkarīga un nebūtu iekļauta   
PSRS sastāvā, mums būtu tiesības 
tur ievest savu kaŗaspēku. Mums 
bija tiesības ievest savu kaŗaspēku 
visur, kur bija vācu armija. PSRS 
bija tiesības sodīt agresoru. Sodīt 
visus agresora atbalstītājus. Mums 
bija tiesības ievest kaŗaspēku kaut 

vai līdz Lamanšam (!), pat Britanijā, 
jo visas valstis provocēja Vāciju ie -
brukumam PSRS. Ja Otrā pasaules 
kaŗa laikā valdītu nevis Staļins, bet 
Pēteris I, tad mēs okupētu visu Ei -
ropu un mums būtu uz to tiesības. 
Protams, nebija labi, ka tika uz-   
spiests padomju režīms, bet tas tika 
uzspiests visur. Tas nebūtu normāli, 
ja vienā vietā ir viens režīms, bet  
citā vietā cits režīms. Piekrītu, ka 
PSRS režīmam bija nepilnības.   

Ko Krievijas imperisko tieksmju 
paudējs Žirinovskis domā par de -
mokratiju? Pēc viņa domām, no 
bijušajām piecpadsmit padomju 
republikām demokratijas virzienā 
devusies tikai puse. Bijušo PSRS 
republiku otrā daļā izveidojušies 
au  toritāri režīmi ar feodālisma pa -
zīmēm, kuŗos valdnieki valda līdz 
pat savai nāvei. Tā nav demokratija. 
Demokratija  ir obligātas un pe -
riodiskas vēlēšanas un obligāta 
daudz partiju sistēma. Partija ir sa -
biedrības daļa. Ja pie varas ir tikai 
viena partija, tad tā nav demokra-
tija. „Es vēlētos, lai visas bijušās 
PSRS republikas dotos pa demo-
kratijas ceļu,” preses konferencē   
teicis Žirinovskis.        

 Raksta nobeigumā Juris Pai  - 
ders jautā, vai Žirinovska izteikumi 
dod pamatu neielaist šo polītiķi 
Latvijā. To izšķirs attiecīgas valsts 
institūcijas. Taču ir zināmi arī Žiri-
novska izteikumi par nepiecie ša-
mību Latgali pievienot Krievijai (!) 
u. c.

  Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Latvijā ir vesela 
strīpa amatu, kuŗos 
ļaudis tiek iecelti ar 
Saeimas balsojumu. 
Lasītāji zina, ka teik-
tais attiecas uz Valsts 

prezidentu, taču tas pats ir sakāms 
arī par vairākām ar likuma aiz-
sardzību saistītām iestādēm – 
Satversmes aizsardzības biroju, 
Korupcijas novēršanas un apka-
ŗošanas biroju, kā arī par Latvijas 
Republikas Ģenerālprokurātūru.

Pēdējo desmit gadu laikā valsts 
ģenerālprokurors ir bijis Jānis 
Maizītis. Pirms desmit  gadiem 
viņu Saeima ievēlēja bez īpaši 
lielām diskusijām, pirms pieciem 
gadiem – ar ievērojamu balsu 
vairākumu. Taču šoreiz situācija ir 
mazliet citāda, un tas ir tāpēc, ka 
joprojām mūsu valstī aktīva ir 
cīņa starp tiem, kas vēlas dzīvot 
tiesiskā valstī, un tiem, kuŗiem 
tiesiska valsts nav vajadzīga it 
nemaz.

Ģenerālprokurora izvirzīšanas 
kārtība ir mazliet dīvaina. Kan-
didāta nosaukšana ir tikai vienas 
vienīgas personas rokās. Šī perso-
na ir Augstākās tiesas priekšsēdis, 
un par viņa nosaukto kandidātu 
Saeimas deputāti ļoti vienkārši 
balso ar jā vai nē. Var jau teikt, ka 
tas Latvijai ir pilnīgi raksturīgi. 
Pašreizējo Valsts prezidentu iz -
vēlējās trīs vai četri polītikāņi.     
Ap Korupcijas novēršanas un ap -
kaŗošanas biroja vadību ir noti-
kušas veselas epopejas, starp citu, 
ir vērts konstatēt - J. Maizītis ne -
sen atzinis, ka KNAB darbs laikā, 
kopš polītiskajai „elitei” izdevies 
atbrīvoties no biroja vadītāja Alek-
seja Loskutova un pēc pagalam 
baltiem diegiem šūta „konkursa” 
tur iebīdīt citu, tobrīd ne īpaši 

Latvijas ģenerālprokuroram: vēl piecus gadus?
pazīstamu cilvēku, ir kļuvis 
ievērojami mazāk aktīvs.

Latvijā nepārprotami ir spēki, 
kuŗu intereses tiktu apkalpotas   
pat ļoti precīzi, ja ģenerālproku-
rora amatā nonāktu marionete, 
kas ir gatava spēlēties atbilstīgi 
mūsu polītkorumpētās kliķes 
noteikumiem. Pirmkārt, protams, 
tas ir sakāms par Ventspils pilsētas 
galvu Aivaru Lembergu un mil-
zīgo apsūdzību kaudzi, ko pret 
viņu ir vērsuši prokurori. Brīdī, 
kad Jānis Maizītis pateica - jā, viņš 
būtu gatavs Ģenerālprokurātūru 
vadīt vēl piecus gadus, Lembergs 
fiksi sarīkoja preses konferenci, 
kuŗā izbļaustījās, ka ģenerāl pro-
kuroram nemaz nav tiesību iz -
virzīt ģenerālprokurora kandi dā-
tus un tāpēc J. Maizītis esot pār-
kāpis likumu par tiesu varu. Pro-
tams, J. Maizītis sevi neizvirzīja. 
Mēnešiem ilgi žurnālisti viņu bija 
tincinājuši, vai viņš ir vai nav ga -
tavs Ģenerālprokurātūru vadīt   
vēl piecus gadus. Viss, ko Maizītis 
izdarīja, - pateica „jā”, piesardzīgi 
piebilstot, ka jautājums tomēr ir 
uzdodams nevis viņam, bet Aug-
s tā  kās tiesas priekšsēdim.

Nākamajā rītā pēc J. Maizīša 
paziņojuma sarosījās arī A. Lem-
berga kabatas avīze, līdz izmi-
sumam ironiski nosauktā Neat-
karīgā. Pirmajā lapā laikraksts, ko 
es tomēr saucu par Atkarīgo, jo 
Ventspils pupa barotajā avīzē no 
neatkarības nav tik, cik melns aiz 
naga, vismaz ciktāl tas attiecas uz 
Lembergu un viņa „interesēm,” - 
8. decembrī rakstīja: „Bičkoviču 
noliek bezizvēles priekšā.” Ar pie-
bildi: „Augstākās tiesas priekš-
sēdim Ivaram Bičkovičam atliek 
nelielas manevra iespējas – vai nu 
pieņemt Maizīša ultimātīvo gata-

vību kandidēt, vai arī izpelnīties 
ietekmīgu aprindu nosodījumu.”

Tā, protams, ir absolūta de -
magoģija. Nu nebija nekā „ulti-
mātīva” J. Maizīša klusajā pazi-
ņojumā, ka viņš būtu gatavs savā 
amatā strādāt tālāk. I. Bičko  - 
vičam ir visas iespējas izvirzīt  
kādu citu. Taču pamatots ir 
norādījums par „ietekmīgām 
ap rindām”. Nudien tās būs „ie -
tekmīgas aprindas,” kas kļūs ne -
mierīgas, ja Augstākās tiesas 
priekš  sēdis izvirzīs kādu, par    
kuŗu ir vairāk jautājumu nekā 
atbilžu. Der atcerēties, ka arī I. 
Bičkovičs pats tika iecelts amatā 
tai brīdī, kad bija radušies nopiet-
ni jautājumi - uz kāda pamata viņš 
ieguvis Latvijas Republikas pa -
valst niecību. Tas bija kārtējais 
gadījums, kad Saeimas „gudrās 
galvas” par reputāciju nolēma ne -
domāt, tāpat kā tas notika ar    
Valsts prezidentu Valdi Zatleru   
un viņa vaļsirdīgi atzīto izvairī-
šanos no nodokļu maksāšanas.

Taču šis nedrīkst būt tāds pats 
gadījums. Ģenerālprokurātūra 
Lat  vijā ir ārkārtīgi svarīga iestā   - 
de, jo mūsu valsts joprojām nav 
sakārtojusi attiecības ar tādiem 
jēdzieniem kā „godīgums” un 
„tiesiskums.” Kaut vai tas pats 
Lembergs. Nu, nevienā normālā 
valstī neviena polītiska partija    
par savu „premjērministra kan-
didātu” neizvirzītu tik ārprātīgi 
kompromitētu personu kā šis cil-
vēks – ja nu vienīgi Italija, kuŗai    
ir pašai savs „Lembergs”. Jopro - 
jām nav līdz galam izpētīts fakts, 
ka daudzu gadu gaŗumā tā dē -
vētās „Ventspils intereses” vien-
kārši un rupji piekukuļojušas ij 
Saeimā pārstāvētās partijas 
(protams, ne visas), ij atsevišķus 

Saeimas deputātus (protams, ne 
visus). Turpinās digitālās televī-
zijas ieviešanas skandala izmek-
lēšana – pat to mūsu valsts nevar 
izdarīt bez slēptām polītiskām     
un ekonomiskām interesēm. 

Ģenerālprokurātūrai ir būtiski 
jautājumi, kādā veidā valsts 
pārņēmusi Parex banku. Un, pro-
tams, Ģenerālprokurātūra nodar-
bojas ar neskaitāmiem ikdienas 
noziegumiem. Lembergs un viņa 
kabatas avīze bazūnē uz katra 
stūŗa, ka prokuroriem nav izde-
vies pierādīt vainu pirmajā prāvā 
pret Ventspils bosu, taču viņi 
nepiebilst, ka zaudētas lietas ir ļoti, 
ļoti zems procents no visām 
lietām, kuŗas prokurori mūsu 
valstī pēdējo desmit gadu laikā ir 
virzījuši uz tiesu. Un par citām, 
daudz smagākām apsūdzībām,  
ko Ģenerālprokurātūra izvirzījusi 
pret Lembergu, izmeklēšana no -
tiek ne vien Latvijā, bet teju vai 
ducī citu valstu vienlaikus. Diez 
vai šis būs īstais gadījums, kad 
Lembergam un viņa pakalpi  - 
ņiem izdosies apgalvot, ka prāva 
pret bosu ir vienīgi dažu polītiķu 
pasūtinājums.

Kā polītiskā „elite” nākamajos 
pāris mēnešos izturēsies pret Jāni 
Maizīti, tas skaidri pateiks, vai šī 
elite joprojām dzīvo pārliecībā,   
ka valsts ir privātīpašums, par 
kuŗu sabiedrībai kaut kas ir sa -
kāms tikai reizi četros gados un   
arī tad tikai situācijā, kad par  -   
tijas kampaņas laikā rupji krāp  -
jas, lai piesaistītu lielāku atbalstu. 
Protams, es nesaku, ka J. Maizītis 
ir vienīgais iespējamais kandidāts 
ģenerālprokurora amatam. Nav 
pasaulē neviena cilvēka, kas ne -
būtu aizstājams. Taču desmit gadu 
laikā viņš sevi amatā ir pierādījis 

ne vienā nozīmē vien. Viņš ir uz -
drīkstējies, cik nu amats to ļauj, 
skaļi kritizēt korumpētību Latvi  -
jas polītiskajā iekārtā. Tas bija viņš, 
kas glāba Alekseju Los kutovu pir-
majā reizē, kad val  došā „elite” 
centās ar KNAB vadī tājiem izrē-
ķināties, un tas bija viņš, kas pu -
bliski pateica, ka otra reize, kad 
„elite” centās ar viņu izrēķināties 
(toreiz – veiksmīgi), bijusi pagalam 
no īkšķa izzīsta un nepamatota.

Taču jautājums ir lielāks par 
pašu Jāni Maizīti. Jautājums ir   
par tiesiskuma nākotni Latvijā. 
Atkarīgās piesauktās „ietekmīgās 
aprindas” atrodas ne jau Latvijā 
vien. Arī Eiropas Savienībai un 
Amerikas Savienotajām Valstīm   
ir kas sakāms par valsti, ko pār-
valda tikai savā kabatā ieintere -
sēta kliķe. Atcerēsimies bijušās 
ASV vēstnieces Katrīnas Todas-
Beilijas vārdus par polītiku, kas 
tiek virzīta „no mākoņiem un 
jūras”. Lielā mērā tā nu ir situācija, 
kas nav mainījusies nemaz. Tas ir 
redzams kaut vai tāpēc, ka trīs no 
Latvijas galvenajām polītiskajām 
partijām šogad par ministru pre-
zidentu kandidātiem izvirza cil-
vēkus, kuŗi tomēr attiecībās ar 
ētiku un morāli ir pavisam „uz 
jūs”. Jādomā, ka Latvijas polītikāņi 
pavasarī neuzdrīkstēsies vēlreiz 
pierādīt, ka pašu intereses ir vie-
nīgais, par ko viņi domā. Pieļauju, 
ka J. Maizīti apstiprinās vēl uz 
pieciem gadiem par spīti histe  -
rijai, ko gaidāmais notikums rada 
dažos valsts sektoros. Taču galve-
nais tomēr ir kas cits, un to šajās 
slejās es jautāju vai katru nedēļu: 
vai oktobrī izdosies ievēlēt Saei-
mu, ko nevajadzēs apzīmēt ar 
vārdu „kliķe”?

Kārlis Streips

Lielkrievu šovinis-
ti joprojām sēro un 
apraud PSRS bojā 
eju 1991. gada nog lē, 
meklē un šausta vai-
nīgos. Vaimanu un 
lāstu jūklī reizumis 

pavīd šis tas interesants.
Tīmekļa portālā www.specnaz.

ru kāds I. Tarasovs intervē visai 
zinīgu personu - Nikolaju Ļeo no-
vu, kas savā laikā bija Vissavienī-
bas KGB (čekas) Analitiskās pār-
valdes priekšnieks un Pirmās gal-
venās pārvaldes priekšnieka viet-
nieks. Viņš ir vēstures zinātņu 
doktors un ģenerālleitnants.

Starp citu, šis zinīgais vīrs stāsta: 
“1988. gadā man gadījās būt Bal-
tijas zemēs. Toreiz PSRS KGB 
priekšsēža Viktora Čebrikova uz -
de  vumā es apbraukāju visas trīs 
PSRS Baltijas republikas. Mani šai 
braucienā pavadīja vēl viens ģe  -
nerālis no KGB Izlūkošanas pār -
valdes, kuŗa vārdu un uzvārdu es 
nenosaukšu, jo viņš pats bija no 
Baltijas valstīm un tagad jopro jām 
dzīvo vienā no šīm republi kām.”

Atgriezies Maskavā, Nikolajs 
Ļe  onovs uzrakstīja informātīvu 
ziņojumu PSKP Centrālkomitejai 
un savos secinājumos par stāvok  -
li Baltijā dalījās ar KGB priekšsēdi 

1988. gadā bija nodoms piešķirt Baltijai privilēģijas PSRS ietvaros
Čebrikovu, uzsveŗot, ka viss lieci-
na par šo republiku draudošo 
atdalīšanos no PSRS.

I. Tarasovs vaicā, vai Ļeonovs to -
 reiz ierosinājis kādus pasāku mus, 
lai stātos pretim šiem “nacio nālis-
tiskajiem” strāvojumiem - Lie  tuvas 
Sajudis un tamlīdzī giem, jo tos ta -
ču atbalstīja Rietumu spec    dienesti 
un ASV Valsts departaments?

Ļeonovs: “Atbildot uz jautājumu, 
ko toreiz būtu varējuši darīt, lai 
apturētu šo virzību, teikšu, ka es 
toreiz formulēju revolūcionāru 
priekšlikumu, kas būtu varējis 
bremzēt šo procesu. Mans priekš-
likums skanēja - “veikt Baltijas 
fin  landizāciju!”.

Paskaidrojot šo terminu, Niko-
lajs Ļeonovs norāda, ka viņš ietei-
cis piešķirt Baltijas republikām 
polnij hozrasčot, t.i., saimniecisko 
norēķinu brīvību, nepiedzīt no 
tām liekus nodokļus, ļaut tām 
iegūt virspeļņu “un varbūt pat 
zināmos ietvaros piešķirt polītis -
ku brīvību”. 

Ļeonovs atgādina, ka cariskajā 
Krievijā šādu statusu baudījusi 
Somija, būdama autonoma liel-
kņa ziste Romanovu imperijas 
sastāvā. Imperātors (cars) bija arī 
Somijas lielkņazs, taču Somijai 
bija pašai savs parlaments gados, 

kad Krievijai tāda nebija, un pašai 
sava konstitūcija, kad Krievijas 
tādas nebija.

Tieši šādas privilēģijas Ļeonovs 
un viņa domubiedri KGB vadībā 
ierosināja piešķirt Baltijas repub-
likām, lai tik tās neatšķeltos no 
PSRS. 

Taču, tagad skumīgi atgādina 
Ļeo novs, šis priekšlikums netika 
uzklausīts, jo noteicējs tai laikā 
bija PSKP CK sekretārs Aleksandrs 
Jakovļevs (Gorbačova ļaunais 
gars), kas dažus mēnešus pēc Ļeo-
nova brauciena pats apbraukāja 
Baltijas republikas un sniedza 
PSKP CK Polītbirojam pilnīgi 
pretēja rakstura ziņojumu: sak, 
ne   viens tur notiekošais process 
ne  kādā ziņā neapdraud PSRS ter-
ritoriālo integritāti, tā esot pilnīgi 
normāla demokratizācija. 

Nekas netika darīts, līdz jau bija 
par vēlu, atceras Ļeonovs: “Visi šo 
republiku “nacionālisti” sāka rīkot 
atklātas akcijas, kuŗas nācās ap -
spiest ar spēku un kuŗas neizde  -
vās apspiest pat ar PSRS armijas 
palīdzību!”

1991. gada februārī, t.i., kad līdz 
PSRS bojā ejai bija atlikuši 8 līdz 
10 mēneši, Nikolajs Ļeonovs, ie -
celts KGB Analitiskās pārvaldes 
priekšnieka amatā, uzrakstīja, pa -

matojoties uz aģentūras datiem, 
ziņojumu personiski Gorbačo-
vam. To, protams, parakstīja arī 
toreizējais KGB priekšsēdis Krju č-
kovs. Ziņojumā teikts, ka Alek-
sandrs Jakovļevs ir Komūnistiskās 
partijas ienaidnieks, kas tuvina 
PSKP un sociālistiskās iekārtas 
bojā eju. 

Krjučkovs šo dokumentu pa -
sniedza Gorbačovam, kas to muļ-
ķīgā kārtā parādīja Jakovļevam (!). 
Jakovļevs, dabiski, iedegās nešpet-
nās dusmās...

Nikolajs Ļeonovs liek saprast, 
kur uzdīguši nodevības asni: “pār-
bēdzējs” Oļegs Kalugins, Alek-
sandrs Jakovļevs “un vēl divi cil-
vēki, kuŗus man negribētos no -
saukt šajā intervijā”, - tā bija kāda 
jaunu cilvēku grupa, kas piecdes-
mito gadu beigās studēja ASV, 
Ko  lum bijas universitātē.

“Un mēs, PSRS KGB Pirmās 
gal  venās pārvaldes darbinieki, 
esam dziļi pārliecināti, ka visus 
viņus, kas pirmoreiz nonāca Ame-
rikā, savervējuši amerikāņu spec-
dienesti. Un vēlāk dzīve parādīja, 
ka visi četri kļuvuši nodevēji,” 
šausminās Nikolajs Ļeonovs.

Viņaprāt Jakovļevs ir nelietis   
un Gorbačovs “tikai” dumjš, bet 
Maskavas melnsimtnieciskā ne -

dēļas laikraksta Zavtra redakto-
ram Aleksandram Prochanovam 
Gorbačovs ir jūdass, tātad arī 
nodevējs.

Pieminēdams trīsdesmito gads-
kārtu kopš padomju kaŗaspēka 
iebrukuma Afgānistānā, Procha-
novs, kas pats šajā kampaņā pie-
dalījies, norāda: kad padomju ka -
reivji pirms 30 gadiem uzsāka 
Afgā  nistānas kaŗagājienu, Dzim-
tene viņus daudzināja kā varoņus, 
bet desmit gadus vēlāk viņi at  grie-
zās salīkuši un dzimtā puse viņus 
sagaidīja ar tādiem epitetiem kā 
slepkavas.

Prochanovs apgalvo, ka armija, 
kas atgriezās, bijusi nāvīgi ievai no-
ta: neba jau modžahedi tai iešā vuši 
krūtīs, nē, tai iešāvis mugurā Gor-
bačovs, kas „Staļina uzvaras bril-
janta zvaigzni apmainīja pret jūda-
sa kauna zīmi - Nobela prē miju”. 

Pēc Afgānistānas kaŗagājiena 
“krievu armiju galēja nost Tbilisi 
un Ferganā, Karabachā un Viļņā”, 
sūrojas Prochanovs un turpina 
apsūdzību: „Elites vienības, skanot 
naidnieka laimīgajām fleitām, 
bēga no Vācijas un Baltijas.” 

Ai, Baltija, Pribaltika ! Apbēdi-
nā  ji, pievīli gan Ļeonovu, gan 
Prochanovu...

Franks Gordons
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Ilgus gadus Dzintras Uibo 
vārds saistījās ar bērnu preču 
vairum tirdz niecības uzņēmu  -
mu „Amai ja”. Tagad ar domu, 
lai Latvija eko nomiski drīzāk 
atplauktu, uzņēmēja iekaŗo citu 
virsotni.

Mecenāti ir nesavtīgi un ne -
manāmi labdaŗi. Tā var sacīt arī 
par tevi. Kopš kuŗa laika esi 
Latvijas Universitātes Bronzas 
mecenāte.

Mecenāti ir ļoti vajadzīgi. Un 
la  bāk ir vairāk darīt nekā daudz 
runāt. Nesen Latvijas Televīzijā 
ska tījos ar skaipa palīdzību risi -
nā to sarunu ar Galēju-Dravnieces 
kun dzi. Uz mani ļoti lielu iespai -
du atstāja viņas vienkāršība, askē-
tisms un nesavtīgā palīdzība Lat-
vijas jauniešiem, lai tie iegūtu labu 
izglītību. Galēja-Dravnieces kun-
dze ir darījusi un joprojām dara 
bezgala daudz. Ārzemēs dzīvo jo-
šiem latviešiem nekāda pazīsta-
mība nav vajadzīga. Viņi palīdz 
tāpēc, ka no visas sirds vēlas palī-
dzēt. Latvijas Universitātes mece-
nātu sarakstā ir arī Vaira Pelēķis, 
ar kuŗu esmu tikusies Amerikā. 
Tāpat Anna Čakste-Rollins. Šie 
cilvēki (un, protams, daudzi citi) 
vēlas palīdzēt Latvijai un te dzī-
vojošiem. Līdzekļi viņiem to ļauj. 
Starp LU mecenātiem ir arī ban-
kas un dažādas Latvijas firmas, 
ku ŗām gan pazīstamība nav maz-
svarīga, jo tā veicina viņu biznesu. 
Galvenais – labi, ja varam palī dzēt.

Pēc piecpadsmit aktīvas dar-
bības gadiem bērnu preču vai-
rumtirdzniecības uzņēmumā, 
kad „Amaija” bija kļuvusi pa- 
zīstama un iemantojusi auto-
ritāti, tu pieņēmi piedāvājumu 
uzņēmumu pārdot. Vai nebija 
žēl? Ieguldīts taču tik daudz 
darba.

Manuprāt, tā ir attīstība pa 
spirāli. Kādu laiku strādājot un 
sasniedzot maksimālo, ko šajā 
lauciņā mazajā Latvijā cilvēks var 
sasniegt, viņš saprot – lai veiks-
mīgi darbotos tālāk (esam taču 
Eiropas Savienībā), ir jāieiet lielā-
kā apritē. Ražotājiem ir vienota 
polītika, un tas ir jāpatur prātā. 
Turklāt, ja neko nemaina, var ie -
slīgt rutīnā. Es lepojos, ka mūsu 
uzņēmumu pārņēma un iekļāva 
savā struktūrā viens no lielāka-
jiem bērnu pārtikas ražotājiem – 
Danone grupa, kas ir pazīstama 
visā pasaulē. Viņi novērtēja mūsu 
darbu un saprata, ka esam šim 
lielajam uzņēmumam noderīgi. 
Man par to ir liels prieks. Mūsu 
uzņēmuma darbiniekiem galu 
galā šāda pārmaiņa bija nepie-
ciešama, lai viņi varētu attīstīties. 
Tagad, strādājot starptautiskā uz -
ņēmumā, viņiem ir daudz lielā  -
kas karjēras iespējas. Domāju, ka 
viss notiek tā, kā tam jānotiek.

Tevis izlolotā „Amaija”pirms 
gada atsāka darbību pavisam 
citā jomā. Tu sāc iekaŗot jaunas 
virsotnes?

Tāds nebija mans mērķis. Kad 
mūsu uzņēmumu pārņēma starp-
tautiskā firma, domāju - kādu lai-
ku atpūtīšos. Turklāt šķita, ka neko 
nozīmīgu vairs nespēšu izdarīt. 
Vienu reizi taču esmu izveidojusi 
uzņēmumu, kas savā nozarē kļu-
vis nozīmīgākais Latvijā. Tomēr... 
man galvu sagrozīja piedalīšanās 
3x3 nometnē 2008. gadā Kat -

„Amaijas” vārds ir garantija
Uzņēmēja Dzintra Uibo sarunājas ar Armīdu Priedīti

skiļos. Tur valdošā gaisotne mani 
patiešām ļoti ietekmēja. Šajā reizē 
nometnē piedalījās pārsvarā ve -
cākās paaudzes pārstāvji. Inte re-
santas personības. Un katrs no 
šiem cilvēkiem kaut ko izdarījis 
Latvijas labā. Nometnē piedalījās 
arī Janīna Kursīte, un viņa inter-
vēja Visvaldi Dzeni, ļoti cienī - 
jama vecuma cilvēku. Tā kā biju 
klāt, Dzeņa kungs arī man uzdeva 
jautājumus. Un bija ļoti pārsteigts, 
ka es, būdama spēka gados, esmu 
nodomājusi neko vairs nedarīt. 
Viņš pastāstīja par savu pieredzi, 
ka septiņdesmit gadu vecumā 
Latvijā nodibinājis veiksmīgu uz -
ņēmumu, kas nodarbojas ar Lat-
vijas preču eksportu. Tātad iz -
mantotas Latvijas izejvielas un 
darbaspēks, bet atpakaļ uz Lat -
viju nāk nauda. Dzeņa kungs sa -
vos gados, lūk, varēja to paveikt! 
Viņš sacīja, ka man noteikti kaut 
kas jāizdomā. Ja es pati to nespē-
jot, tad mums kaut kas jāizdomā 
kopīgi. Bet tas ir jādara!

Pēc sarunas ar Dzeņa kungu tu 
mainīji savu domāšanu... Saspa-
rojies?

Jā, es visu pārdomāju. Un sa-
pratu, ka, daudzus gadus vadot 
„Amaiju”, esmu bijusi saskarsmē 
gan ar Latvijas, gan ar starptau-
tisko biznesu. Esmu ieguvusi pie-
tiekami plašu biznesa un finanču 
pieredzi. Un galu galā – šāda pie-
redze Latvijā nemaz nav tik dau-
dziem! Arī manu kollēgu darbs 
taču tika atzinīgi novērtēts starp-
tautiskā līmenī. Pat vēl vairāk – to 
novērtēja par perfektu.

Kā radās doma izveidot grā-
matvedības pakalpojumu uzņē-
mumu? Tik krasi mainīji dar-
bības profilu!

Biznesa laikrakstos lasīju, ka 
Lat  vijā ļoti trūkst labu grāmat-
vežu, ka šajā jomā valda milzīgs 
chaoss un par grāmatvedi kļūst 
katrs, kas vien to vēlas. Daudzi 
uzņēmēji piedzīvo vilšanos, jo 
grāmatvedis nespēj „pavilkt” to, 
ko ir uzņēmies. Kopīgi ar „Amai-
jas” kollēģēm nospriedām, ka ieie-
sim šajā lauciņā ar to, ko mēs 
spējam izdarīt. Nolēmām uzņē-

mumu vadītājiem piedāvāt labā  -
ku izvēli. Lai kvalitāte grāmat-
vedības jomā celtos. Presē bijis ne 
mazums negātīvu rakstu par grā-
matvežu darbu. Man pašai gan 
tāda slikta pieredze nav bijusi, jo 
par tām nelielajām grāmatvedības 
firmām, ar kuŗām nācies sadar-
boties, neko sliktu nevaru teikt.

Mūsdienās algot uzņēmumā 
vienu grāmatvedi vairs nav 
izdevīgi.... 

Sabiedrība ar to iegūst, ja tagad 
ir uzņēmēji, kuŗi vēlas sadarbo -
ties ar grāmatvedības firmām, 
nevis algot uzņēmumā vienu 
grāmatvedi, kas nav izdevīgi. Tādā 
gadījumā grāmatvedim jābūt ar 
galvenā grāmatveža zināšanām  
un bilancspējīgam. Turklāt viņam 
jāveic arī ļoti daudz rutīnas darba, 
ko citur dara asistents. Varbūt 
grāmatvedis ir ļoti kompetents 
savā profesijā un var strādāt gan-
drīz par finanču direktoru, palī-
dzot uzņēmējam ar savu padomu. 
Taču, ja līdztekus veic arī rutīnas 
darbu, netiek lietderīgi izmanto -
tas cilvēka potences.

Tagad grāmatvedim ar ele-
men  tārām zināšanām savā pro-
fesijā, šķiet, ir par maz...

Protams, ļoti liela nozīme ir arī 
datu analizei. Un domājošs fi  nan-
ču speciālists noteikti var būt 
uzņēmēja „labā roka”, jo viņš sa-
prot, kā jāanalizē dati, kā jāstrādā  
ar mūsdienīgām grāmatvedības 
programmām. Manuprāt, grā-
mat vedības firmu pakalpojumus 
uzņēmēji Latvijā vēl nav pietie-
kami novērtējuši. Labs finanču 
speciālists uzņēmējam var parā  -
dīt vājās vietas vai neizmantotās 
rezerves. Ar modernām techno-
loģijām to visu var izdarīt ļoti 
operātīvi. Tikai pāris reižu gadā 
analizējot uzņēmuma finanču 
datus, reizēm atklājas, ka finanču 
lietas netiek pareizi kārtotas. 
Grāmatvedības firmā ar moder-
nām programmām strādājoši 
speciālisti operātīvi un ātri var 
veikt uzņēmuma finanču analizi 
jebkuŗā laikā. Labs grāmatvedis 
zina, kas jādara, lai nepiecieša  -
mos datus varētu iegūt vienas 

minūtes laikā, nevis strādājot visu 
nakti. 

Dažādu financējumu un kre -
ditu saņemšanai precīza, labi orga-
nizēta grāmatvedība ir būtisks 
nosacījums.

Pārņemot kāda uzņēmuma  
vai individuāli strādātāja spe-
ciālista grāmatvedību, ir gadī -
jies atklāt kādas finanču nepil-
nības vai kļūdas?

Noslēdzot līgumu un pārņe  -
mot grāmatvedību, mēs to tūlīt 
pārbaudām. Un bieži konstatējam, 
ka ļoti daudz ko iespējams sakār-
tot. Esam atklājuši daudzas re -
zerves un arī pārmaksātus no  do k-
ļus. Pārņemot grāmatvedību, mēs 
iedziļināmies pilnīgi visā un par 
visu informējam uzņēmuma va -
dību. Gadās pat, ka jau pārņemša-
nas procesa laikā iespējams no -
vērst atklātos trūkumus. Grā-
matvedības lietu kārtošanu ne -
drīkst atstāt pašplūsmā. Tā ir pat 
sociāla atbildība – darīt visu iespē-
jamo, lai ekonomika kļūtu efek-
tīvāka.

Grāmavedības ārpakalpo ju-
mu uzņēmumam acīmredzot 
klientu attālums nav šķērslis?

Mūsu firmai ir klienti, kas atro-
das 200 kilometru attālumā no 
galvaspilsētas un pat tālāk. Firmai 
ir attālinātās pieslēgšanās iespējas 
visā Latvijas territorijā.

Uzņēmuma nosaukumu tu 
savulaik izveidoji no savu bērnu 
vārdiem.

„Amaiju” izveidoju deviņdes-
mito gadu sākumā, kad bērni vēl 
bija mazi. Viņi abi man bija ļoti 
tuvi un svarīgi, taču laiks, ko vel-
tīju uzņēmējdarbībai, liedza būt 

vairāk ar viņiem kopā. Lai viņus 
justu sev tuvāk, firmas nosauku-
mam izvēlējos burtu kombinā -
ciju: pirmo burtu no dēla vārda 
Andrejs un pārējos no meitas 
vārda Maija. Iznāca „Amaija”. 
Esmu dzirdējusi sakām - lai būtu 
veiksme, nosaukumam ir nozī -
me. Domāju, ka man šī burtu 
kombinācija ir palīdzējusi. Un  
līdz ar to esmu varējusi abiem 
saviem bērniem palīdzēt, lai viņi 
iegūtu labu izglītību.

Andrejs un Maija tagad jau ir 
studenti...

Maija studē Londonā, viņa būs 
juriste. Priecājos, ka kolledžā viņa 
ieguvusi tikai augstākā līmeņa 
atzīmes. Daudzi man vaicā, kāpēc 
meita studē Anglijā. Tas ir ļoti 
saistīts ar mana uzņēmuma pār-
ņemšanu, kad mums bija ilgsto -
šas sarunas ar augsta līmeņa uz -
ņēmējiem un juristiem, kas dar-

bojas lielos starptautiskos uz -
ņēmumos. Esmu pārliecināta - 
bija ļoti svarīgi, ka „Amaiju” šajās 
sarunās pārstāvēja pazīstamais 
jurists Filips Kļaviņš, kam angļu 
un latviešu valoda ir vienlīdz    
perfekta. Tas ir ļoti svarīgi, jo 
starptautiskajā jurisprudencē tiek 
lietota ārkārtīgi sarežģīta ter-
minoloģija. Ir perfekti jāizprot 
visas nianses, ko cilvēks, kuŗš 
jurisprudenci studējis Latvijā, var 
neizprast vai nepamanīt. Ja sa-
runas laikā kāda nianse būtu pa -
slīdējusi gaŗām, mūsu pusei tas 
nāktu par sliktu. Esmu bezgala 
pateicīga Filipam Kļaviņam - viņš 
labi aizstāvēja mūsu intereses, 
panākot mums maksimāli izde-
vīgāko variantu.

Izvēloties studēt Anglijā, Maija 
ir pārliecināta, ka pēc diploma 
saņemšanas atgriezīsies Latvijā. 
Mūsu mazā valsts ir pa vidu    
visām citām, tāpēc mums starp-
tautiskā juridiskā izglītība un 
pieredze būs ļoti nepieciešama.

Mans dēls Andrejs gan ārpus 
Latvijas mācīties nebrauks. Viņš ir 
Latvijas Universitātes patriots, un 
viņam tur mācīties ļoti patīk.    
Viņš studē datorzinātnes, un es   
šo izvēli visnotaļ akceptēju. 
Andrejs strādā arī mūsu uzņē-
mumā ar modernajām techno-
loģijām un tiek uzskatīts par labu 
speciālistu. Andrejam patīk datori 
un viss, kas ar tiem saistīts. Tur  -    
k  lāt viņš šo nozari perfekti pārzina. 

Abi mani bērni ir pārliecināti 
Latvijas patrioti. Ar domu strādāt 
mūsu valstī. Un mani tas, protams, 
ļoti iepriecina.

Tu vienmēr seko visiem jau-
numiem teātŗos, 
grāmatniecībā un 
mūzikā. Tuvos ra  dos 
tev ir dzejniece Rita 
Gāle-Uibo. Vai bieži 
lasi dzejas grāmatas?

Dvēselei, protams, 
dzeja un mūzika ir ļoti 
n e p i e c i e š a m a s . 
Diemžēl darba dēļ 
garīgās pa  saules ba  gā-
ti nā šanu, padarot to 
krāsaināku, esmu 
atstājusi novārtā. Taču 
nezaudēju cerī bas 
kādreiz tai vairāk 
pievēr-sties. Ļoti prie-
cājos, ka Mētro polītena 
ope ras iestudējumus 
tagad ir iespē jams 
noskatīties tiešraidē. 

Rīgā es jau biju re  dzējusi „Hof-
maņa stāstus”, un tikai pēc tam 
klātienē Ņujorkā tos noskatījās 
mani Amerikā dzīvojošie radi. 
Ļoti patīkami man bija atrasties 
skatītāju pulkā 2008. gada Rie-
tumkrasta Dziesmu svētkos Ven-
tūrā. Tur bija tik brīnišķīga gai-
sotne! Pirmatskaņojumu pie-
dzīvoja Daces Aperānes skaņ-
darbs, kuŗā izmantota Ritas Uibo-
Gāles dzeja, un man ļoti gribē  -   
tos, lai šo brīnišķīgo mūziku 
kādreiz dzirdētu Dziesmu svētkos 
Latvijā.

Ar kādām domām tu ieej 
Jaunajā gadā? 

Esmu optimiste. Jaunajā - Tīģeŗa 
gadā ieeju ar domām, ka notiks 
labvēlīgi procesi, lai mums visiem 
Latvijā gada nogalē būtu vieglāk. 
Ceru, ka nākamo gadu mēs va -
rēsim sagaidīt ar gaišākām 
domām.

Andrejs un Maija

Dzintra Uibo
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L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I
Kā no tīrumu zaķa par dievputniņu kļuvu

(Turpināts no BL Nr. 2)

(Turpinājums sekos)

Kaut to arī sauca par bērnu 
klīniku, mazu bērnu tur nebija. 
Bija kopā kādi 20 slimnieki, lie  -
lais vairākums meitenes 10 – 18 
ga  du vecumā. Tās bija slimnie  - 
ces ar dažādām infekcijas sli-
mībām, šarlaku un difteriju ie -
skaitot. Slimnīcā bija viens ārsts 
un dažas māsiņas. Kā parasti,   
tāda famu  lus-praktikanta darbs 
nebija ne komplicēts, ne grūts. 
Bija  oficiāli jāizmeklē jaunuz-
ņem  tie slimnieki, jāuzraksta viņu 
slimības vēstures gaita, jāziņo ār- 
stam par visu re  dzēto un dzirdēto. 
Pašam bija jāmācās pēc iespējas 
vairāk  par attiecīgo slimību, lai    
to varētu un prastu diagnosticēt 
jaunpie nākušajā pacientā. Tā kā 
slimnīca bija maza, darba daudz 
nebija,  bija samērā brīvs laiks, ko 
varēja izmantot, lai iepazītos ar 
skaisto kalnu ieleju un arī pašiem 
kal niem, kur biju pirmo reizi. 

Pirmajā svētdienas rītā devos 
kalnā kāpšanas ekspedīcijā. Vienā 
ciema malā bija ne pārlieku plata 
upe, aiz tās sākās ne pārlieku stāvs 
kalns. Nodomāju, uzkāpšu kalnā, 
lai skatītu pasauli no tik augsta 
kalna, kā to nekad nebiju darījis. 
Domāts, darīts! Pāri upei pa ko  - 
ka baļķi, taisni stāvajā kalnā pa 
krūmiem un kokiem. Nopūlējos 

pāris stundu. Netiku pat līdz vie     -
nai trešdaļai  kalna stāvuma. Bez 
ce   ļa pa klintīm un krūmiem ne -
kur tālu nevar tikt. Bija vien jā -
uzdod labais nodoms, un kalna 
virsotne netika aizsniegta. Nu    
bija jāmācās kalnos kāpšanas 
māksla.

Otrā ciema malā bija otra kalnu 
grēda. Tur gar kalna malu veda 
līču loču ceļš. Kādā no nākama-
jām dienām devos augšā kalnā    
pa šo ceļu. Šoreiz panākumi bija 
labāki. Ceļš veda tālāk  augšā un 
pēc tam apkārt kalna galotnei uz 
otru kalna malu. No turienes va -
rēja redzēt citas kalnu ielejas un 
tālākas kalnu galotnes, tā sakot, 
kalnu bez gala. Pirmo reizi redzot 
tādas kalnu īpatnības, bija tīri 
fascinējoši. Kalni un ielejas, tālāk 
vēl augstāki kalni un dažās kalnu 
galotnēs balts sniegs, kas saulē 
sārti mirdz. Netālu no šīs kalna 
galotnes bija kāds stāvs kalns ar 
stāvu nogāzi. Kādā no šim kalnā 
kāp šanas ekspedīcijām gadījās  
no  vērot, kā darbojas šļūdonis, kad 
sniega blāķis slīdēja no kalna vir-
sotnes lejup pa stāvo klinti. Tas 
bija iespaidīgs skats.

Dzīve Fulpmes ciemā bija mie-
rīga. Amerikāņu lidmašīnas laiku 
pa laikam Insbrukas pusē pār  - 
li doja kalnus ceļā uz Vāciju no 
Italijas. Kalnu ielejas un Insbruka 

netika bombardētas. Dienas rīta 
pusē bija mazliet jāpastrādā. Pēc-
pusdienas bija gandrīz brīvas, tās 
varēja izmantot, lasot literātūru 
par dažādām klīniskajām slimī-
bām. Bieži gāju kalnā kāpšanas 
ekspedīcijā.

Vakaros pirms gulētiešanas bija 
vēlreiz jāizstaigā slimnieku ista-
bas, lai pārbaudītu pacientu sli-
mības stāvokli. Vienā  istabā bija 
četras pacientes, pieaugušas mei-
tenes. Vakaros tās parasti mēdza 
klusi dziedāt - jodelēt. Tik skaistu 
jodelēšanu nekad agrāk nebiju 
dzirdējis un, jāteic, arī vēlākajos 
gados neko tamlīdzīgu neesmu 
dzirdējis. Jodelēšana Austrijā ir 
populāra tautasdziesmu dziedā-
šana. 

Tā nu laiks gāja ātri un viens 
mēnesis bija pagājis. Taču kaŗš 
citās Vācijas daļās, kā austrumos, 
tā rietumos, turpinājās bez apstā-
jas, un radio ziņoja, ka arī Gīzene 
jau ir amerikāņu okupēta. Pēc 
pavēles man tagad bija jāatgrie  - 
žas Gīzenē. Tur nu bija amerikāņi.   
Ko darīt? Aizbraucu uz Insbruku 
un aizgāju uz leitštelli. Tur rakst-
vedim paskaidroju apstākļus.  Ma -
  nas dienesta vienības pašreizējā 
atrašanās vieta nebija zināma. 
Laip ni sarunājām - lai to noskaid-
rotu, vēl uz divām nedēļām iešu 
atpakaļ uz pašreizējo darba vietu. 

Tad, cerams, apstākļi būs noskaid-
rojušies un varēšu atgriezties sa  vā 
dienesta vienībā. Pa to laiku sar-
kanarmija Vācijas austrumu un 
ziemeļu daļā soļoja pamazām uz 
priekšu. Tāpat arī angļi un ameri-
kāņi rietumdaļā. 

Pēc divām nedēļām atvadījos  
no klusās, patīkamās darba vie  tas 
Fulpmes ciemā un kā kaŗavīrs ar 
mugursomu devos uz Insbruku. 
Bija jau aprīļa divdesmitās dienas. 
Insbrukā man pateica, ka viņi vēl 
vienmēr nezina manas vienības 
atrašanās vietu, un izdeva marš be-
fēli – dienesta apliecību, lai braucu 
uz Mincheni, tur būs lielāka 
skaidrība. Dzelzceļš no Insbrukas 
uz Mincheni nedarbojās. Labā-
kais, ko varēju darīt, gāju pa ceļu 
uz Mincheni kājām. Gājiens bija 
mierīgs. Lidoja amerikāņu lidma-
šīnas. Pagaidām manī tās nebija 
ieinteresētas. Netālu no Minche-
nes kāda lauka ceļa malā es re -
dzēju dažus kritušus vācu kaŗa vī-
rus. Par viņu šāvējiem man skaid-
rības nebija. Man kabatā bija 
skaidra komandējuma apliecība, 
varēju droši soļot. Pēc dažām die-
nām nonācu Minchenē un aizgā  -
ju uz SS leitštelli. Arī tur par ma  - 
nu Gīzenes vienību nekādu ziņu 
nebija. Nebija ziņu arī par 15. di -
vīzijas atrašanās vietu. Tur man 
izdeva jaunu komandējuma ap -

liecību, lai eju uz Pasavas (Passau) 
pilsētu pie Donavas, tur tad       
mani norīkošot tālāk. 

Ar jauniem komandējuma pa -
pīriem un uzturdevu soļoju atkal 
uz Pasavu. Pēc pāris dienām  tur 
nonācis, ziņoju parasto ziņoju  - 
mu par savām divām vienībām  
un neziņu par to atrašanās vietu. 
Šī saruna man bija ar pavisam 
laipnīgu Dienstmädchen. No skaid-
   rojām, ka leģiona vienībā nebūs 
iespējams atgriezties, starplaikā 
Vidusvācijā krievi un amerikāņi 
bija gandrīz satikušies. Viņai lai-
mīgā kārtā bija ziņas, ka mana 
Gīzenes vienība  nupat ieradusies 
Minchenē. Tad lai nu es ejot vien 
atpakaļ uz Mincheni, un tur tad 
arī tās lietas izkārtošot. Jauni 
papīri, jauna uzturdeva un mie-
rīga soļošana atpakaļ uz Min  -
cheni. Tur nonācu otrās dienas 
vakarā. Šajos ceļojumos naktīs 
atpūtos un pārgulēju laipnās zem-
nieku ceļmalas mājās. Minchenē 
nakts pārguļu atradu kaŗavīru 
nakts apmetnē. Ap pusnakti mūs 
no miega iztraucēja žandarmi,   
kas meklēja armijas bēgļus. Mani 
dokumenti bija kārtībā. Žan  -
darms man pat varēja pastāstīt, 
kur Minchenē atrodas Gīzenes 
vienība, un pat iedeva tās adresi.

Reti gadās rokās turēt tik biezu 
dzejas krājumu kā šo. 43 rietumu 
trimdas autoriem plūs Knutam 
Skujeniekam te iespiesti katram 
pa 10 dzejoļiem. Kvalitātes skālā 
tie liekami no „krietni labi” līdz 
„izcili” atzīmei. Ar vārdiem, ka 
grā  mata ne vien silti ieteicama,   
bet ka tai klātos būt ikviena lat-
viešu dzejas cienītāja mājas bib-
liotēkā, varētu jau recenziju beigt, 
tomēr gribas parunāt par dažu 
izraudzīto autoru darbu izvēli, par 
pašu autoru izvēli un par trim  - 
das jeb „mītnes zemju” dzejas 
ko painu, kādu šī antoloģija veido. 
Tā kā par krājumu varētu sacīt 
ārkārtīgi daudz laba, vieglāk būs 
šim labajam nemaz neķerties     
klāt un drīzāk norādīt, kur no 
ideālā pamanāmas nedaudzas 
atkāpes. 

Darbu izvēle
No Andrejam Eglītim atvē-

lētajām 14 lappusēm veselas 10 

Rāma, daiļa, gaismas apvizēta?
Tilti II, Latviešu mītnes zemju dzejas antoloģija, sakārtojusi Margita Gailītis (sic!), apgāds „Mansards”, 2009. g., 608 lpp.

aizņem vēl Latvijā no 1939. līdz 
1943. gadam tapusi dzeja. Nav 
taču tā, lai pēc nonākšanas ilgga-
dīgajā „mītnes zemē” Zviedrijā 
Eglītis būtu kļuvis mazāk ražīgs 
vai ka būtu pazeminājusies viņa 
dzejas kvalitāte! Tāpat daži Vero-
nikas Strēlertes dzejoļi rakstīti vēl 
Latvijā pirms došanās bēgļu 
gaitās.

Pāris vietās uzmācas šaubas, vai 
kādam noteiktam dzejniekam 
pie  dēvēts dzejolis vispār ir šī   
autora darbs. Starp deviņiem     
brī vā pantā jeb verlibrā rakstī  -
tiem 1951. gadā dzimušās Snie-
dzes Ruņ ģes dzejoļiem iemaldī  -
jies 428. lappusē desmitais, kas 
veidots rātnos ritmiskos četrrindu 
pantos ar abab atskaņu schēmu. 
Autors ar šarmantu nostalģiju 
atceras dažādas zāles Latvijas lau-
kos un zālājos, bet par sacerēša  -
nas gadu minēts 1955. gads, kad 
Ruņģei bija vēl tikai četri mūža 
gadi. Un kā Artura Kaugara 221. 
lappusē lasāmā elēģija varēja būt 
sacerēta 1996. gadā, ja Kaugars 
miris jau 1971. gadā? 

Autoru izvēle
Piedāvāšu pusduci dzejnieku  

no „piemirstajiem”, kas neaiz-
sniedz antoloģijā uzņemto izcilā-
ko autoru līmeni, bet kas nav 
sliktāki par daudziem citiem uz -
ņemtajiem.

Pavisam nepārstāvēta grāmatā 
ir palikusi mūsu „trešā zvaigzne 
zvaigznājā”. Tas nav glīti. Biogra-
fiju daļā lasām, ka Aina Kraujiete 
dzimusi Varakļānos un ka viņas 
īstais uzvārds bijis Kraujīte, tomēr 
Kraujieti-Kraujīti nekad neesam 
uzlūkojuši par Latgales puses   
dzejnieci. Kā būtu bijis ar Mariju 

Andžāni, kuŗu Latviešu literā-
tūras vēstures (turpmāk LLV)      
3. sē  jums (2001 g.) dēvē ne par 
labu trimdas dzejnieci, bet par 
„labāko latgaliešu dzejnieci vis-
pār”? Būtu bijis jauki, ja antoloģija 
ar nosaukumu Tilti būtu node-
vusi reveransu ar gara tilta me  ša-
nu arī Latgalei, gluži kā ar Alant 
Vila ventiņu mēles dzejoļiem 
reveranss nodots daļai Kurzemes.

Kārli Ābeli vecāko LLV ierindo 
starp labākajiem latviešu balā dis-
tiem. – Zentu Liepu, kam trim  -  
dā publicēti 10 dzejoļu krājumi,     
LLV sauc par vienu no ražīgākajām 
trimdas dzejnieku vidū un turpi-
na: „Liepas lirikas pasaule ir kā 
klusa, statiska mirāža: rāma, daiļa, 
gaismas apvizēta...” – Valdai Morai, 
tā atkal LLV, esot daudzi tautā 
iemīļoti dzejoļi. – Arveda Švābes 
raksturošanai LLV citē Jāni Ru -
dzīti, kuŗš domā, ka dzejnieks  
piebiedrojams „visnopietnākajām 
per  sonībām latviešu literātūrā”. 
Par Edvarta Tūtera trim trimdas 
laika krājumiem LLV saka, ka to 
autors „vienkāršā pantā izdzied 
tautas bēdu”.

Kopaina
Antoloģijā ir daudz spožuma 

un spilgtuma, tā nepārprotami 
rāda, ka trimdā dzīvojuši spēcīgi 
dzejnieki. Spektrs no tradicionālo 
formu meistarēm (Veronikas Strē-
lertes, Zinaīdas Lazdas) līdz tādai 
vārdu sakārtojuma novitātei kā 
Juŗa Kronberga „Latviskajā virtu-
vē” ir ļoti plašs. Ja no plašā pie-
dāvājuma man būtu jāizvēlas  
viens vienīgs dzejolis, kas visvai-
rāk iejūsmoja un aizkustināja,    
tad tas būtu Gunara Saliņa „Dzej-
niekam Rīgā” (450. lpp.). Vareni, 

ja tik skopiem vārdiem var izteikt 
tik daudz, tik daudz! Katram 
meklētājam, protams, būs savi 
mīļākie dzejoļi. 

Aina, kādu Tilti parāda ko  pu-
mā, gan nav uzlūkojama par vis-
pārējās trimdas dzejas puslīdz pre-
 cīzu atspoguļojumu. Antoloģijā ir 
vairāk intelektuālas zibeņošanas, 
asprātību, pārsteiguma momentu, 
dzīvesprieka, jaunā un oriģinālā. 
Brīvajiem pantiem, brīvajai dze  -
jai te daudz lielāka loma nekā 
trimdas dzejā kopumā. Lasot grā-
matas 600 lappuses no vieniem 
vākiem līdz otriem, kā tas jādara 
recenzentam, šī brīvā dzeja brī-
žiem it kā gāžas virsū kā lavīna, tā 
ka autori jūk kopā lielā murskulī 
un, nonākot pie retās „veclaicī  gās” 
vārsmas, lasītāja dvēsele to tveŗ   
kā tuksneša ceļotājs ūdeni. Ver   - 
li brs pats par sevi zaudējis daudz 
no sava svaiguma, kāds tam pie-
mita gados, kad tievos vertikālos 
pantos, stieptos kā makaroni, sa -
vus lasītājus žilbināja Čaks.

Trimdas dzejas kopainu ne vei-
doja vienīgi Jaunās Gaitas autori 
un redaktori. Pa dzejolim ik iz -
devuma 3. lappuses augšējā krei-
sajā stūrī iespieda agrāko gadu 
Laiks, dzejoļi parādījās arī citos 
laikrakstos un periodiskos izde-
vumos, arī baznīcu kalendāros. 
Riskējot ar visiem vispārināju-
miem raksturīgo neprecīzitāti, uz -
drošinos teikt, ka šo dzejoļu for  -
ma tiecās būt tradicionālāka un 
saturs reizēm mazāk oriģināls, 
spožs un spilgts, toties tur bija 
daudz „rāmas, daiļas, gaismas ap -
vizētas” dzejas. Vai tad katrai gaitai 
jābūt jaunai? Drusku provocē  - 
jošā kārtā mācītājs Kārlis Kronis 
savam 1974. gadā izdotam dze  -

joļu krājumam tīšām izvēlējās 
virsrakstu Vecā gaita, bet, vēl 
pirms Jaunā Gaita bija sākusi 
iznākt, jau 1946. gadā, cits mācī-
tājs - Valdis Mežezers publicēja 
Gaišo gaitu.

Runājot par mācītājiem, ne ti  -
kai nupat minētie trimdā papil-
dināja latviešu garīgās dzejas pū -
ru. Tādi bija arī Ludis Bērziņš, 
Nikolajs Kalniņš, Kārlis Kundziņš, 
Arnolds Lūsis... Visbiežāk viņi iz -
vēlējās „veco gaitu”, t. i., dzejoja 
tra  dicionālajās formās, lai viņu 
dzeju kādā no ierastajiem meldi-
jiem varētu draudze baznīcā iz -
dziedāt. Tā kā garīga dzeja Latvijā 
okupācijas gados nevarēja tapt   
vai vismaz nevarēja tikt publicēta, 
tādas tapšana trimdā bija viena    
no vērā ņemamajām trimdas 
dzejdarbības īpatnībām. Tomēr 
specifiski garīga dzeja antoloģijā 
neparādās. Interesanti gan kon-
statēt, ka puse visu antoloģijā ie-
tverto dzejnieku vismaz vienā no 
saviem dzejoļiem piesauc Dieva 
(vai Varenā, vai tā Kunga, vai 
dieviņa) vārdu. Tad jau dievbijīga 
tauta kopumā tomēr esam. Vai 
esam kristīga tauta, ir cits jautā-
jums, ja Kristus vārds nācis tikai 
pār divu dzejnieku (Pēteŗa Ēr -
maņa, Ivara Lindberga) lūpām.

Būtu varbūt par daudz prasīts, 
lai antoloģija, kas iepazīstina ar   
44 ilgi ārpus Latvijas dzīvoju šiem 
latviešu dzejniekiem, vienlaicīgi 
parādītu trimdas dzeju īsti vis-
pusīgi. Labāk priecāties par bagā-
tīgo lasāmvielu, ko grāmata dod, 
kā arī par to, ka visi šeit minētie 
malā atstātie dzejnieki jau mi  -  
ruši un nevar apvainoties, ka 
aizmirsti.

Eduards Silkalns         

Jēkabs Kariks
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Arī 2010. gadā Rīgas Latviešu 
biedrības valodas attīstības ko -
pas dalībnieki pulcēsies ikmē-
neša pirmās pirmdienas vaka  -
rā RLB 428. telpā (plkst. 6.00). 
Aicināti visi interesenti! Ik rei-
zes uzzinām par kāda refe   -
renta pētījumu, atziņām vai 
projektu – parasti arī itin no -
pietni diskutējam un esam tal-
cinieki mūsu latviešu valodas 
grumbuļainā laukā. Tajā esam 
atklājuši dziļus spēka avotus 
un paslēptu patiesu bagātību 

RLB Latviešu valodas attīstības kopa turpina darbu

Strādājot un vācot ziedoju-
mus K. Ulmaņa piemineklim 
Rīgā, RLB fondam tika dā  vi nā-
tas grāmatas par mūsu valsts-
vīriem, par notikumiem pirm s  - 
kaŗa brīvvalsts laikā. Gribētos 
dalīties šajās zināšanās arī ar 
jums.

„…Pēc Padomju Savienības 
iebrukuma Polijā 17. septem-
brī un pēc Molotova demarša 
pret Igauniju 24. septembrī, 
t.i., nedēļu pēc iebrukuma Po -
lijā, zuda jebkuŗas illūzijas. 
Laikā, kad uzspieda bazu līgu-
mus Igaunijai, K.Ulmanis un 
V. Munters gribējuši izsludināt 
vispārējo mobilizāciju. Proti, 
vi   ņu ieskatā agresoram jāpre-
to  jas ar ieročiem rokās.

Minētais epizods līdz šim   
vēl nav aprakstīts. Tas liecina 
par lielajām problēmām ar avo-
tiem autoritārisma laikmetā. 
Daudzi valstij izšķirīgi jautā-
jumi tika izdiskutēti pavisam 
šaurā lokā, bez jebkādiem pro-
tokoliem. Tāpēc čekas archīvu 

Par Kārli Ulmani
dokumenti ļauj precīzēt bū -
tiskus polītiskās vēstures jau-
tājumus un – kas ir vēl svarī-
gāk – izvirza arī jaunas problē-
mas.”

„Pilnīgi slepeni…….
1941. gada 23. augusta Molo-

tova apgabala IeTK izmek lē-
šanas daļas priekšnieka, Valsts 
drošības komitejas vecākā leit-
nanta Dupļenko jautājumi un 
K. Berķa atbildes papildu no -
pra  tināšanas protokolā.

Jautājums: Savā atbildē jūs 
ne   esat patiess un cenšaties 
mal   dināt izmeklēšanu. Kas    
tad bija par mobilizāciju valstī 
pirms līguma noslēgšanas par 
militārām bazēm starp bijušo 
Latvijas valdību un PSRS. At -
bilde: Par mobilizāciju valstī 
pirms līguma noslēgšanas par 
militārām bazēm bija tikai 
bijušais prezidents Ulmanis. 
Personiski es, Berķis, un bi -
jušais kaŗa ministrs Balodis 
bija pret mobilizāciju valstī. 
Jautājums: No kurienes jums 

kļuva zināms, ka Ulmanis bija 
par mobilizāciju valstī. At  bil    -
de: Tas man bija zināms per-
soniski no sarunām ar pašu 
Ulmani šādos apstākļos: 1939. 
gada 28. septembrī Rīgas lat-
viešu sabiedrībai Ulmanis rī -
koja pēcpusdienas tēju. Šajā 
laikā pie manis pienāca biju-
šais operātīvās daļas priekš-
nieks Ūdentiņš un ziņoja, ka 
no robežsargiem saņemtas zi -
ņas par lielu Sarkanās armijas 
pēku koncentrāciju.

Par to es tūlīt ziņoju ģenerā-
lim Balodim, bet pēdējais jau 
ziņoja Ulmanim. Pēc tam Ul -
manis uzaicināja Balodi un 
mani atsevišķā istabā, kur šis 
ziņojums bija mūsu ap  sprie-
šanas temats. Ulmanis iero si-
nāja valstī izsludināt mobili-
zāciju, bet mēs, t.i., Balodis un 
es, Berķis, ar to nebijām vie-
nisprātis, izvirzot argumentus, 
ka Latvijas armijā nav pienā-
cīga apbruņojuma, bet Pa  -
dom ju Savienības spēkiem ir  

Latvijas polītiķi uzsveŗ, ka nav 
svarīgi meklēt vainīgos, vajag 
pacietīgi un optimistiski pārciest 
visas ekonomiskās kri zes 
grūtības. Par krizes cēlo ņiem 
vadošai elitei netīk daudz runāt, 
bet tautas vairākums, ikdienas 
rūpju mākts, tik tālu 
neaizdomājas. 

Latvijas Bankas vadītājs Il -
mārs Rimšēvičs sacījis, ka valsts 
iedzīvotājiem jāpa skaid ro, ka 
aizvadītie gadi ir no  trallināti un 
ir dzīvots pāri saviem līdzekļiem, 
ka pasaulē ir ekonomiskā krize, 
ka Lat vijas budžetā šobrīd nav 
naudas un ka jebkuŗš cilvēks, 
kas nāktu par Latvijas valdības 
va  dītāju, šo naudu tik un tā ne -
varētu sagādāt. Taču joprojām 
neatbildēts paliek jautājums, 
kāpēc tieši Latvija, kuŗai bija 
visaugstākie izaugsmes rādī  -tāji 
Eiropas Savienībā (ES), sā  koties 
Pasaules ekonomiska  - jai krīzei, 
iekrita tik dziļā bedrē. 

Diskusijās plašsaziņas lī -
dzekļos valsts polītiķi aicina 
raudzīties nākotnē, bet ne par 
ko neielaižas pieļauto kļūdu 
analizē. Vienīgi I. Rimšēvičs 
intervijā žurnālam Klubs at -
zīstas, ka ir bijusi kļūda, pie-
redzes trūkums un neziņa. 
Kļūdas radījis ekonomiskās 
izglītības trūkums gan valdībā, 
gan Saeimā, gan tautā. Tāpat, 
pēc viņa domām, daudzi spe-
ciālisti un konsultanti nav re -
dzējuši, ka Latvijas ekonomika 
pārkarst un attīstās pārāk strau-

Krizes cēloņu meklējumos
ji, viņi neredzēja, ka jā  veido 
rezerve nebaltām die nām. 
Diemžēl aizmirsti ir tie gan 
pašmāju, gan ārzemju eks perti, 
kas jau vairākus gadus brīdināja 
par vieglprātīgo ban ku 
kredtēšanas polītiku un ne -
samērīgi augošajām valsts    dar-
binieku algām. 

Pilnīgi pamatots ir jautā  -jums 
polītiķiem par tukšo valsts kasi. 
Kur palika nauda, gaisā taču 
neizkūpēja? Ja naudas nav, tad 
kādam par to ir jāatbild, noti-
kusi taču valsts naudas nesaim-
nieciska izlie tošana, nolaidība, 
zagšana. Tos, ka liela daļa vai-
nas jāuzņemas aizgājušo gadu 
Latvijas val dī bai, norāda arī I. 
Rimšēvičs, pēc viņa vārdiem, 
valdības sē  dēs ministri atklāti 
protestē  -juši pret viņa ietei-
kumiem. Atliek noskaidrot, kas 
bija pie varas tad, kad radās I. 
Rimšē viča norādītās kļūdas un 
pie redzes trūkums. Jaunā laika 
valdības galvas V. Dombrov-ska 
tur nebija, bet pašreizējais 
finanču ministrs Einars Repše 
bija ierauts nekustamā īpašu ma 
burbuļa radīšanā Latgalē. E. 
Repše 2003. gadā iegādājās zemi 
Ludzas rajona Istras pa  gastā 
141,1 hektara platībā, par to 
samaksājot gandrīz 50 tūks-
tošus latu, lai gan viena hek-
tara  tirgus vērtība šajā attālajā 
Latvijas nostūrī nekādā ziņā 
nebija lielāka par Ls 250. Ze  mes 
cena sāka strauji augt, jo 
īpašnieki interesējās, par kā  dām 

summām zemi iegādājas Rīgas 
amatpersonas. 

Zemes vērtība uz papīra pie-
auga un nonāca līdz tādam ab -
surdam, ka bijušais valdības 
vadītājs Valdis Birkavs Čor no-
jas pagastā Latgalē 2006. gadā 
iegādājās 220 hektarus zemes, 
valstij piederošajā Hipotēku 
bankā ņemot kreditu 2,24 mil-
jonu (!) latu apmērā. Pagājušajā 
nedēļā viņam atsavinātā zeme 
izsolē pārdota 15 reižu lētāk - 
par 160 000 latu. Birkava manta 
tagad ir apķīlāta, arestēti viņa 
bankas konti, taču, vai banka, 
kas pieder valstij, kādreiz at   -gūs 
iztrūkstošo starpību - divus 
miljonus, jautājums rada no -
pietnas bažas. Tātad sabiedrī  -bā 
un polītikā aktīvi cilvēki bija 
iesaistīti kreditu iegūšanā un 
spekulācijā ar nekustamo 
īpašumu. Jāsecina, ka valdības 
vīri un sievas personiski bija 
visnotaļ ieinteresēti, lai valstī 
notiktu pārspīlētā nekustamā 
īpašumu vērtēšana, neliekot ne -
kādus šķēršļus banku kre dit-
polītikai. Tagad polītiķi atru-
nājas, ka cenas noteicis brīvais 
tirgus. Kreditēšanas ziedu laika 
populārākie saukļi bija „val dī-
bai nav jājaucas ekonomikā”, „te 
nav sociālisms, brīvā tirgus 
ekonomika pati sevi norēgulēs”. 
Ekspertu ieskatā 80% atbildī bas 
gulstas tieši uz bankām   un 
finanču sektoru - jo darbi-
niekiem ar 2-3 augstākās izglī-
tības diplomiem ekonomikā, 

financēs un citās jomās vaja-
dzēja profesionāli izvērtēt ris-
kus un kreditēt saprātīgāk.

„Tauta” banku piedāvātos kre-
 ditus izmantoja dzīves ap  stākļu 
uzlabošanai un iegādā jās 
mitekļus savām ģimenēm. Bieži 
dzirdams viedoklis, ka viens no 
galvenajiem krizes cēloņiem ir 
iedzīvotāju pārlie ku lielie 
parādi. Patiešām pie aug „slikto 
kreditu” skaits, taču kreditus 
Latvijā izsniedza ār  valstu 
kreditiestādes. Tāpēc do  ma, ka 
privātpersonu kredi  -ti 
iztukšojuši valsts kasi, ir ap -
lama. Valsts nav ne maksājusi 
privātos parādus, ne tos dzē-
susi. Latvijas krizes cēloņi ne -
apšaubāmi meklējami polītiķu 
un valsts aparāta darbinieku 
rīcībā, bet valsts līdzekļu iz -
šķērdēšana ir grūti pierādāma. 
Tieši reāla soda neizbēgamības 
trūkums visus šos gadus vei-
cinājis koruptīvos un ar par-
tijām saistītos valsts pasū tinā-
jumus, kā arī valsts ekono-
miskajām interesēm apšau bā-
mus darījumus. Piemērs ir ar 
slepenības līgumu veiktā Parex 
bankas glābšana un tur iegul-
dītie simtiem miljoni latu no 
Starptautiskā valūtas fonda 
aizņēmuma.

Kā plašsaziņas līdzekļos no -
rādījis Eiropas Parlamenta de -
putāts Roberts Zīle, Latvijai 
aizdotā Rietumu nauda paliek 
vienīgi finanču sistēmas uz -
turēšanai. Jāgaida, kad atkop-

sies pasaules ekonomika un 
izvilks arī mūs. Pagaidām nau-
da Latvijai tiks aizdota, lai tā 
uzturētu pie dzīvības banku 
sistēmu un pakāpeniski at  - dotu 
bankām parādus. „Saucot lietas 
īstajos vārdos, naudu mums 
aizdod, lai mēs spētu 
norēķināties ar zviedru ban-
kām. Tā nav palīdzība. Tā ir 
injekcija, kas ļauj Latvijai ne -
nomirt,” intervijā laikrakstam 
NRA atzīst R.Zīle. 

Paradoksāli, bet valsti no 
krizes cenšas izvest tie paši 
polītiskie spēki, kas valsti šajā 
krizē ieveda (uz partiju Jau  -nais 
laiks to var attiecināt tikai 
daļēji). Šo polītisko spēku pār-
stāvji jau sāk gatavoties nā -
kamajām Saeimas vēlēšanām 
pilnīgā pārliecībā, ka viņi Lat-
vijas polītiskajā ainavā ir ne -
aizstājami. Lai nebojātu Jaunā 
gada sagaidīšanu, Finanču mi -
nistrija un Latvijas Banka centās 
prognozēs būt nomie rinātājas. 
2010. gadā ekono mikas 
lejupslīde samazināsies, bet 
gada otrā pusē iespējama pat 
neliela izaugsme. Eksperti gan 
norāda, ka nākamais gads 
Latvijas iedzīvotājiem būs vēl 
grūtāks nekā aizvadītais. Ko -
pumā krizes gados valsts var 
zaudēt 100 000 cilvēku. Pašlaik 
darba meklējumos no valsts 
aizbrauc tie cilvēki, kuŗi      pirms 
tam pat nebija domājuši Latviju 
pamest.

Dainis Mjartāns

daudz kārtējs pārsvars. Ga  la-
rezultātā Ulmanis mums pie-
krita, un mobilizācija netika 
izsludināta.”

Vēres: I. Ronis, A. Žvinklis. 
Kārlis Ulmanis trimdā un cietu-
mā. Delo Nr.17210 127, 128. lpp.

Fonds izsaka pateicību par 
ziedojumiem no ASV:
D. Rudzīša kungam – Ls 100,00 
Fr. Sīpola kungam – Ls 50,00 
B. un M. Piņņa ģimenei – Ls 25,00 
Dr. A. Olta ģimenei – Ls 25,00 
Latvijas iedzīvotāji no 17. līdz 
30. novembrim ir zvanījuši uz 
ziedojumu tālruni 2434 reizes, 
ziedojot
Piemiņas zīmei – 2234 latus
Piemiņas zīmes uzstādīšanai 
K. Ulmanim Turkmenistānā, 
Turkmenbaši pilsētā, preziden-
ta bojā ejas vietā, 2010. gada    
4. septembrī

 Ziedojumu tālrunis  90006680 
Latvijā.
Ziedojumu lāde RLB nama 
vestibilā.

Ziedosim:
Rīgas Latviešu biedrības un 
nacionālās kultūras attīstības 
fonds
(saīsinājumā RLB AF)
Reģ. Nr. 40008036307
LVL konts: LV33 UNLA 0002 
0564 6946 9
USD konts LV57 UNLA 0050 
0147 1482 2
AS SEB banka
Par jūsu ziedojumiem RLB AF 
2003. gada 22. jūlijā uzstā dīja 
un atklāja pieminekli Kārlim 
Ulmanim Rīgā. Tas   bija mūsu 
kopējais darbs !
Atlikušos ziedojumus (ja  tādi 
būs, izlietos K. Ulmaņa piemi-
nekļa ķīmiskai apkopei un 
grāmatas – „Kārlis Ulmanis 
trim  dā un cietumā” izdo ša-
nai).

RLB AF Valdes priekšsēde 
Mirdza Stirna

talr/fax 67226881, 
mob. 29407487
Merķeļa iela 13, Rīga LV- 1050

pūru. Ar mūsu kopas starp-
niecību tapuši vairāki noderīgi 
izdevumi, no tiem  jaunākie:

Jāņa Kušķa  ,,Mūsu valoda II”, 
Padomi latviskas valodas cie nī-
tājiem (grāmatu un tvartu var 
iegādāties grāmatu veikalos, 
RLB un Latvijas 50 gadu oku-
pācijas mūzeja grāmatu gal-
dā);

Dr. philol. Rasmas Grīsles  
,,Heterotonu vārdnīca” (nopēr-
kama grāmatu veikalos, LZA 
grāmatnīcā un Latvijas 50 ga -

du okupācijas mūzeja grāmatu 
galdā);

Latviešu valodas krātuves  
Latviešu valodas pareizraks-
tības vārdnīca – www.eraksti.lv 
(par brīvu);

,,Prof. J. Endzelīna atbildes”, 
RLB Valodniecības nodaļas 
sēžu protokoli 1933-1942 –  
www.eraksti.lv (par brīvu);       

Vairāki mūsu kopas dalīb-
nieki veido jaunu vārdnīcu, 
papildinot Latviešu valodas 
krātuves ,,Latviešu valodas pa -

reizrakstības vārdnīcu” ar no -
derīgiem jauniem vārdiem. Ie -
teikumus var sūtīt:  Aldim Ro -
zentālam, torero@apollo.lv; 
Ai   nāram Zelčam, eraksti@
eraksti.lv; Valteram Feistam, 
valtersf@parks.lv;

Piedalāmies un aicinām zie-
dot Mīlenbacha un Endzelīna 
piemineklim pie LU: Rīgas 
Latviešu biedrības un Nacio-
nālās kultūras attīstības fondā, 
reģ. nr. 40008036307,  konta 
Nr. LV33 UNLA 0002 0564 

69469, SEB Bankas Rīdzenes 
filiāle, kōds UNLALV2X, tālr./
fakss: 67226881  

 RLB kopai tagad ir sava viet-
ne tīmeklī: http://LVAK.word-
press.com/ 

Lūdzam piedalīties 2009. 
gada vārda, nevārda un spār-
notā teiciena meklēšanā, raks-
tot - Latviešu valodas attīsības 
kopa, Merķeļa ielā 13, Rīga, 
LV-1050, vai: gadavārds@in -
box.lv 

Maija Sinka-Gobiņa, 
tālr. 29167606
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12. 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. 

Novembris mūsu tautai vien -
mēr bijis īpašs laiks - mū  su 
valsts jubilejas mēnesis, kad pa -
šus labākos vārdus un domas 
veltījam savai zemei, savai Tēv-
zemei, tās nākotnei. Un tieši 
novembris jau otro reizi ir pa -
darījis laimīgus Vītolu fonda 
ļaudis - pirms diviem gadiem 
šajā mēnesī tapa zināms, ka 
nodibināta 500. stipendija, bet 
šī gada novembris atnesa prie-
cīgo ziņu par 600. stipendiju. 

19. novembrī studenšu kor-
po rācija Imeria svinēja savas 
dibināšanas 85. gadadienu un 
izvēlējās to nosvinēt, sniedzot 
cerību piepildīt sapņus arī kā  -
dai talantīgai un centīgai jau-
nietei savā Tēvzemē. Laikraksta 
Brīvā Latvija pirmajā lappusē 
rakstā ,, Korporācija Imeria An -
glijā zeļ un ziedo” lasāms: ,,Kor-
porācijas Imeria Anglijas kopa 
izvēlējusies Latvijā atbalstīt kā -
das mazturīgas jaunietes vēlē-
šanos iegūt augstāko izglītību.” 

1924. gadā Rīgas Apgabaltie   -
sā Latvijas Universitātes pa -
spārnē tika reģistrēta jauna 
latviešu studenšu korporācija 
Imeria, tās devīzes Tautietei - 
zinātnei un Viena par visām un 
visas par vienu. Kopš šī brīža 
korporācijas locekles nekad  
nav aizmirsušas savus galvenos 
mērķus - veicināt patriotismu, 
latviskas tradicijas, vispusīgas 
izglītības iegūšanu un mūža 
draudzību. Korporācijas Imeria 
krāsas - brūnā, kas simbolizē 
Tēvzemes mīlestību, zilā - izglī-
tību, zinātni, zelta - sievietes 
pie   nākuma apziņu un cieņu - 
allaž ir nēsātas ar lepnumu      
par piederību pie organizācijas, 
kas ir spējusi ne tikai 85 gadus 
saglabāt ticību darāmajam dar-
bam, sniegt dāsnu devumu 
latviešu sabiedrībai un paveikt 

Svinot svētkus, dāvina svētkus citiem
Vītolu fonda 600. stipendijas dibinātāja - korporācija Imeria Anglijā

daudz laba, atbalstot tos, kam 
nepieciešama palīdzība. Starp 
Imeria loceklēm ir sešas Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieres.   
Arī Vītolu fonda dibinātāja   
Viļa Vītola mamma Valentīna 
bija imeriete, viņa vairākkārt 
sniegusi palīdzību Latvijas 
imerietēm un saņēmusi patei-
cību par rūpēm un atbalstu. 

Ar katru gadu pieaug to 
korporāciju skaits, kuŗas Lat  -
vijā dibina stipendijas un uztic 
tās administrēt Vītolu fondam. 
Tās dibinātas gan svētku un 
atceres brīžos, gan arī atvado-

ties no kāda korporācijas bied-
ra, kad ziedu vietā ziedoti 
līdzekļi, kas devuši iespēju atkal 
kādam jaunietim saņemt sti-
pendiju un iegūt augstāko iz -
glītību.

Divus gadus pēc Vītolu fonda 
dibināšanas brāļi Kēses no 
Venecuēlas, aizvadījuši aizsaulē 
savus vecākus, viņu piemiņai 
dibināja stipendiju Latvijā. Tā  

ir mūža stipendija, neaiz ska-
ŗamajā kapitālā ieguldītā sum-
ma ļauj ik gadu četriem stu-
dentiem saņemt stipendiju. 
Osvalds Kēse visu mūžu at -
balstīja visu, kas saistīts ar 
korporāciju Selonija un īpaši 
augstu vērtēja izglītības lomu 
cilvēka dzīvē. 

Valsts prezidentes Vairas Vī -
ķes-Freibergas dzīvē izglītībai 
bijusi liela loma. Viņa ir pa -
zīstama arī kā latvju dainu 
pētniece, daudzu grāmatu un 
rakstu autore. 

Vaira Vīķe-Freiberga vienmēr 

ir turējusi prātā Korp! Spī  -    
dola devīzi: “Mainīgā, mainies 
uz skaidrību.” Godinot prezi-
denti Vairu Vīķi-Freibergu par 
viņas sasniegumiem zinātnē un   
valsts darbā, Korp! Spīdola 
Kanadas kopa ierosināja dibināt 
prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas stipendiju. Šīs sti-
pendijas neaizskaŗamajam 
kapitālam 2005. gadā saziedoja 
Kanadas un ASV latvieši. Tā 
radās pirmā „Vairas Vīķes-
Freibergas, Korp! Spīdola, Ka -
nadas un Amerikas latviešu 
devums” mūža stipendija. 2007. 
gada 23. oktobrī Korp! Spī  -  
dola Kanadā sekretāre Inese 
Flude vēstulē fondam rakstīja 
par saņemto mērķziedojumu  
40 000 Kanadas dolaru no 
Vilhelmīnes Līnas Ozolas testa-
menta izpildītājiem. Šis ziedo-
jums papildinās Latvijā izvei-
doto Vairas Vīķes-Freibergas, 
Korp! Spīdola mūža stipendiju 

neaizskaŗamo kapitālu.
Arī korporācija Aurora ap -

liecināja savu piederību latviešu 
tautai, sekojot savai devīzei: 
“Vienoti tēviju ziedonī celt! 
Censonēm ilgoties nepabeigt, 
ar darbu zinību kalngalos  
steigt”, un 2008. gada nogalē, 
svinot 75 gadu pastāvēšanas ju -
bileju, ziedoja stipendiju lat-
viešu studentei. 

Uz korporācijas Fraternitas 
Lataviensis Alfreda un Almas 
Apses piemiņas stipendiju ik 
gadus pretendē  Fraternitas Lata- 
viensis saimes desmit studē -
jošie locekļi Latvijā. Arī šo sti-
pendiju administrēšana uzti  -
cēta Vītolu fondam. Alfreds un 
Alma Apses pirms nāves no -
vēlēja lielāko daļu abu dzīvē 
iekrāto līdzekļu korporācijas 
Fraternitas Lataviensis Kana  -
das kopai, aicinot lielu daļu 
līdzekļu izlietot latviešu izcel-
smes studentu atbalstam, pa -
līdzot viņiem uzturēt korpo-
rācijas devīzē ietvertos princi-
pus (PRO PATRIA, IUSTITIA, 
HONORE – par tēvzemi, tais-
nību, godu).

 Šī gada 17. novembrī Baiba 
Bredovska Kanadā, būdama 
tes  tamenta izpildītāja, fondam 
paziņoja, ka Latvijā tiks dibi-
nāta Ērikas Dēzijas Kērģis 
piemiņas stipendija, kas novē-
lēta Korp! Gaujmaliete aktī-
vākajai studentei. Tiek rīkotas 
tikšanās ar Latvijas kopas pār-
stāvēm, izstrādāts nolikums, lai 
meitenes varētu pieteikties uz 
jaundibināto stipendiju. 

No 2005. līdz 2009.gadam 
Vītolu fonds administrēja Fra-
ternitas Lettica – Anatola Din-
berga fonda stipendiju.

Laimonim Garklāvam aizejot 
mūžībā, 2006. gadā korporā-
cijas Talavija Toronto kopa pie-
ņēma lēmumu dibināt Laimoņa 
Garklāva piemiņas stipendiju 
vienam mācību gadam.

Bet šogad imerietes, svinot 
svētkus sev, ir dāvājušas svētkus 
arī Vītolu fondam. 

Ne velti studentes, izvēloties 
nosaukumu savai organizācijai, 
deva tai vārdu Imeria. Livonijas 
Indriķis par Imeras apgabalu 
sauca zemi, kuŗas robežas ro -
damas ziemeļos pie Astijerva, 
Burtnieku ezera, dienvidos – 
pie Gaujas, bet rītos sastopami 
tālavieši, antēnieši un lībieši. 
Turpat ir arī Zilaiskalns ar savu 
noslēpumaino varu pār visu   
un visiem. Imeras vārdā mājo 
spēks, un tas palīdzējis šā vārda 
nesējām saglabāt ticību sev, 
savai zemei, tās nākotnei.

Arī šodien Jumaras upīte bra-
 ši nes savus ūdeņus uz Gauju, 
starp egļu galotnēm vīd Zi -
laiskalns, pavasaŗos zils zilās 
cerību vizbulēs, vēl joprojām 
tepat ir Burtnieks ar tajā no -
grimušo Gaismas pili. Vēl neuz-
celtu. Pils gaida gudrus jaunie-
šus, kas mīl savu zemi.

Vita Diķe,
valdes priekšsēde

Studentu korporācijas Fraternitas Lataviensis biedri

Osvalds un Andrejs Kēses

M U M S  R A K S T A
Paldies Dainim Mjartānam 

par lielisko rakstu “Zinātnie-
kam atņem Latvijas pavalst-
niecību”. Ļoti trāpīgi uzrakstīts!

Esmu tādā pašā situācijā.   
Man ir Zviedrijas pavalstnie-
cība un 16. decembrī atņemta 
Latvijas pilsonība. Esmu sporta 
skolotāja, ilggadēja valsts pel-
dēšanas izlases dalībniece,  
valsts rekordiste, iemācījusi 

peldētprasmi tūkstošiem bērnu 
un veicu sabiedrisko darbu 
invalidu sportā, brīvi pārzinu  
piecas valodas, esmu ieguvusi 
divus augstākās izglītības dip-
lomus, man  ir 35 gadu darba 
stāžs LV un esmu aktīva savas 
Latvijas patriote.

Anita Brakovska 
Zviedrijā

Sigulda

  Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4477 0,4613 
CAD/LVL 0,4659 0,4801 
CHF/LVL 0,4734 0,4878 
DKK/LVL 0,0939 0,0967 
EEK/LVL 0,0447 0,0460 
EUR/GBP 0,8869 0,9139 
EUR/LVL 0,7003 0,7181 
EUR/USD 1,4279 1,4713 
GBP/LVL 0,7758 0,7994 
LTL/LVL 0,2023 0,2085 
NOK/LVL 0,0856 0,0882 
SEK/LVL 0,0683 0,0704 
USD/LVL 0,4831 0,4953 Fo
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L A T V I E Š I  A U S T R Ā L I J Ā

Kartē Baložu pilsēta Pārdau-
gavas siltajam sānam piespie-
dusies kā mazmeitiņa vecvec-
vecmāmiņai – tā šo vietu varētu 
raksturot no poētiskā skatīju  -
ma. Nokļūt līdz Baložiem var 
dažu minūšu laikā, tie atrodas 
tikai piecus kilometrus no gal-
vaspilsētas robežas pa labi no 
Rīgas-Bauskas šosejas. Nezinā-
tājs Baložus varbūt dēvētu par 
mē  tropoles „guļamvagonu”.  Ag -
rākos laikos Baložu galvenais 
mērķis bija vienkāršs un skaidrs – 
saražot pēckaŗa Latvijai pēc 
iespējas vairāk kūdras. Kūdras 
racēji strādāja melnās miesās, 
bet ap barakām sāka celties arī 
solidākas mājas, jo iedzīvotā  -
jiem vajadzēja ne tikai maizi,  
bet arī grāmatu. Garīgos pa -
matus savai bibliotēkai lasīt gri-
bētāji lika paši – sanesa sējumiņus 
no mājām, no privātiem krā-
jumiem. Tā laika pilsētciemata 
varasvīri (vairāk gan sievas) bija 
atsaucīgi un jau 1958. gadā bib-
lio tēkai piešķīra telpas un algu 
divām darbiniecēm. 

Pirmā bibliotēkas vadītāja Vai-
ra Lorberga bija unikāla – viņa 
ne tikai pulcināja lasītājus 
tematiskos vakaros, ekskursijās 
un citās izziņu nodarbībās, bet 
vadīja arī lietiskās mākslas pul-
ciņu, deju kopu un galda klā-
šanas kursus! Vaira bibliotēku 
vadīja 17 gadus, 1976. gadā vadī-
bas grožus nodeva Dainuvītes 
Markelovas prasmīgajās rokās, 
un šī ir pirmā un vienīgā Dai-
nuvītes darbavieta. Četrus ga -
dus, strādājot plecu pie pleca, 
Dainuvītei bija iespējams no 
Vairas mācīties, bet... pat ja jau-
nā darbiniece būtu pratusi ne 
tikai visu, ko savulaik darījusi 
Vaira, turklāt  piedevām vadījusi 
jogas kursus, karatē pulciņu un 
vēl kaut ko tikpat ekstrēmālu, 
viņa nesasniegtu, ko sasniegusi 
tagad, darot, kas būtu jādara 
ikvienā bibliotēkā laikā, kad 
apkārt skan skaļi vaidi: cilvēki 
vairs nelasa, jaunieši tikai tup 

Baloži. Mazā Gaismas pils un tās lepnās saimnieces

pie datora... 
Ko gan vispār var sasniegt 

bibliotēkārs, kas ir viņa augstā  -
kā virsotne? Baložu bibliotēkas 
mājaslapā ierakstīts atzinums, 
ka svarīgākais 50 gadu darbības 
vēsturē ir lasītāju cieņa, uzticība 
un mīlestība. Tieši tā – mīles-
tība, par ko liecina ne tikai 
daudzie apmeklētāji, bet svei  -
cēju pārpildītā zāle bibliotēkas 
40 un 50 gadu jubilejā. 

Laikā, kad Dainuvīte sāka dar-
ba gaitas, 15-20 apmeklētāju die-
nā bija gandrīz vai rekords, ta -
gad šis skaitlis ir vairāk nekā 
desmitreiz lielāks. Bibliotēkā ir 
16 datoru, tie iegūti, rakstot pro-
jektus, kā arī ar valsts atbalstu. 
Protams, Dainuvīte viena to ne -
varētu. Bibliotēkā strādā septi-
ņas darbinieces, trīs no tām – 
Ras ma Dombrovska, Zane Cī -
ru le un Ieva Eglīte ir zinātņu 
maģistres, Anna Lemeševska   
un Dainuvīte pati – bakalaures. 
Ziemsvētku vecītis 2000. gada 
beigās dāvanu maisā baložnie-
kiem atnesa bibliotēku informā-
cijas sistēmu ALISE, kas kļuva 
par visa Rīgas rajona ieguvumu. 
Baložu meitenes izveidoja visa 
rajona 44 publisko bibliotēku 
elektronisko kopkatalogu! Dai-

nu  vīte 2000. gadā tika „kronēta” 
par Baložu gada cilvēku, viņas 
vārds gadiem tiek minēts ap -
taujās par pilsētas ievērojamā  -
kās sievietes titula īpašnieci. Pa -
tiešām, nez vai pilsētā atrastos 
cilvēks, kuŗš nepazīst bibliotē  -
kas darbinieces un uz ielas viņas 
nesveicina jau pa gabalu. Lep-
niem cilvēkiem piestāv lepns 
tērps.  Dainuvītei un viņas kollē-
gēm Lijai Siliņai un Zanei Cīru-
lei tāds mugurā ir ikreiz, kad 
tautās iziet Baložu jauktais koris 
,,Zemdega” Dziesmu svētkos vai 
Jāņu pļaviņā, pilsētniekiem tau-
tas svētkus svinot. 

Bibliotēkas darbinieces ir daudz 
ceļojušas un ne jau lai pasauļotos 
siltas jūras krastā; bijis daudz 
vērtīgu pieredzes braucienu, pēc 
kuŗiem neizbēgami ir kāds jau -
ninājums bibliotēkas ikdienā. 
Viens no tādiem „aizjūras brīnu-
miem” –  Dānijā noskatīti  plauk-
ti, kuŗus var izbīdīt vai iebīdīt 
telpā pēc vajadzības. Baložnieki 
tādus, ekonomējot telpu, iekār-
toja pirmie Latvijā, un nu tos 
apskatīt brauc kollēgas un inte-
resenti. Baložnieces allaž bijušas 
vismaz pāris soļu priekšā citu 
bibliotēku darbiniekiem. Viņas 
vienas no pirmajām izveidoja 

bērnu rotaļu stūrīti, kuŗā iero  -
das mazie lasītāji kopā ar pa -
vadoņiem; apmācīja datorzi-
nībās simtiem bērnu un pus-
audžu; iesāka elektronisko lasī-
tāju apkalpošanu un grāmatu 
pasūtināšanu. Vairāku gadu ga -
ŗumā bibliotēkā tika īstenots 
vērienīgs telpu rekonstrukcijas 
projekts. Rezultātā trīs atseviš-
ķas tumšas istabas ar aukstu un 
neizmantojamu gaiteni pārtapa 
par Pierīgas skaistāko biblio  -
tēku. Par mazo Gaismas pili, kā 
to skaļi nosauca Latvijas Na - 
cionālās bibliotēkas direktora 
vietniece Anna Mauliņa.

Katram namam ir sienas, ku -
ŗas nes to būvētāju un apdzīvo-
tāju svētību. Baložu lieliski res-
taurētajā tautas namā saglabāta 
to lielākā vērtība – ar latviešu 
na    cionāliem ornamentiem ro -
tāti griesti – pilnīgi neticami, ka 
tie saglabāti visu drūmo stag-
nācijas gadu laikā! Arī šajā 
plašajā zālē notiek bibliotēkas 
sarīkojumi. Šoruden, kad skais-
tajā namā viesojās dzejniece un 
publiciste Anda Līce, biblio tē kā-
res bija satrauktas: vai tikai sa -
nāks klausītāji, jo kultūras nama 
lielā zāle pildījās ar vokālās gru-
pas „Cosmos” cienītājiem (pui-
šiem šī zāle ir rēgulāra mēģinā-
jumu vieta). Dainuvīte un viņas 
kollēģes bažījās velti, jo Andas 
Līces cienītāji nepalika mājās   
un lasītavā pat pietrūka krēslu – 
bija sabraukuši arī jaunizvei  -
dotā Ķekavas novada čaklākie 
lasītāji. Tiesa, arī baložnieki no -
vadu apvienošanas laikā skaļi 
protestēja pie Saeimas durvīm, 
bet... kad nu „piespiedu laulības” 
notikušas, bibliotēkāri atkal ir 
pirmie, kuŗi meklē tiltus, lai 
vienotu cilvēkus. Nav taču ne -
maz slikti, ka vienā sarīkojumā 
var sapulcināt vairāk publikas! 
Protams, vajadzīgs transports, 
bet ar to Baložu pašvaldība nav 
skopojusies nedz liesos, nedz 
treknos gados. Viens no pilsētas 
galvām, kas pēc tikšanās reizēm 
palicis prātā daudziem rakst-

Baložu pilsētas bibliotēkas darbinieces (no kreisās): Lija Siliņa, 
Zane Cīrule, Ieva Eglīte, Rasma Dombrovska, vadītāja Dainuvīte 
Markelova, Jadviga Brokāne, Anna Lemeševska

niekiem, ir Andis Adats, viņš 
arvien atbalstījis kultūras dzīvi 
Baložos.

Baložu bibliotēkā savākts 
daudz materiālu par saviem 
novadniekiem, tā būs zelta bed -
re tam, kuŗš reiz uzņemsies 
rakstīt dokumentāru grāmatu. 
Grāmatu apgāda ,,Likteņstāsti” 
vadītājai bija ne tikai liels pār-
steigums par skaistajiem zie-
diem, bet arī... pārmetums, kā -
pēc grāmatai par Valsts 1. ģim-
naziju neesot atbraukusi  inter-
vēt ilggadējā ģimnazijas direk-
tora Artūra Damlica agrākos 
kai  miņus. Vienkāršāku, sirsnī-
gāku un saprotošāku cilvēku 
esot grūti sameklēt. Kā neaiz-
mirstamu atmiņu skici vietējā 
žēlsirdīgā māsa pieminēja skatu: 
direktors nāk no autobusa pie-
turas, pie vienas rokas biezs 
portfelis ar skolas dokumen  -
tiem un bērnu burtnīcām, pie 
otras... pa ceļam no ganībām 
pārvedamā gotiņa, ko viņš, 
taupot mīļotās sievas rokas, pats 
arī slaucis. Piens jau garšoja 
visiem, arī slimajai, Sibiriju pār-
cietušajai Artūra māsai, uz kuŗas 
istabiņu viņš, mājās pārnācis, 
allaž steidzies ar jautājumu:    
,,Kā tu šodien labi jūties?       

Kaut nu jaunajā novadā izdo-
tos kopējā dzīvē paņemt līdzi    
un nepazaudēt vērtīgāko no 
katra individuālā pūra! Pierīga    
ir Pierīga, te joprojām ganās 
kāda kaziņa, arī gotiņa, bet aiz 
augstiem žogiem slēpjas jaun-
bagātnieku villas. Baložu de  pu-
tāti jau pirms gadiem pieprasīja 
to plānveidīgu celtniecību, un, 
cerams, viņu balsis jaunajā kop-
korī nepazudīs! Arī tiem, kuŗi 
vēl tikai ceļ īsto Gaismas pili – 
Nacionālo bibliotēku – vērts uz 
Baložiem aizbraukt pieredzes 
apmaiņā! Jo bibliotēka nav sie-
nas un grāmatas, tie pirmām 
kārtām ir tās darbinieki. 

Anita Mellupe
Astra Moora  

2009. gada nogalē viss darā-
mais vēl nebija pabeigts, sastrē-
gumā nācās veikt darbus „pa 
kaklu, pa galvu”. 

Austrālijas latviešu teātŗu die-
nas nu beigušās, bet vēl par tām 
runā un prāto. Prātus sevišķi 
nodarbina Leldes Stumbres luga 
„Persijs dievišķīgais”. Aktieŗi 
un režisors mums labi pazīsta-
mi. Publika zina, ko no tiem var 
sagaidīt. Protams – labu izrādi. 
Tā arī bija. Lugā darbojas Jānis 
Čečiņš (Persijs dievišķīgais), 
Ilona Brūvere (Ruta), Lija Vei-
kina (Māte), Rasma Celinska 
(Mairita), Andris Kariks (Līb-
manis), Jānis Grauds (režisors, 
dekorātors, gaismotājs), Jānis 
Daniklifs (Šoferis), Vaira Zemīte 
(sufliere).

Lelde Stumbre pazīstama kā 
intriģējošu un domu rosinātāju 
lugu autore. Arī Persijs un         
viss, kas ap viņu notiek,  nodar-

Persijs dievišķīgais, Leldes Stumbres luga
bina skatītāju prātu! Neviens lu- 
gā redzamais tēls nav pasnieg ts 
kā omlete uz šķīvja – drīzāk jā- 
domā par augļu kompotu, ku  ŗu 
ēdot jāmēģina izgaršot katra 
augļa īpatno garšu. Briest kon-
flikts starp ģimenes locekļiem. 
Savā ziņā nelaimīgi ir visi. Nav 
īstas skaidrības par konflikta 
cēloni. Persijs dievišķīgais ir 
gleznotājs. Jau izrādes sākumā 
jūtams, ka viņam trūkst īsta ta -
lanta. Jādomā, ka arī Persijs pats  
to jūt, tāpēc ir neiecietīgs pret 
ģimenes locekļiem, sevišķi šķen-
dējas ar sievu Rutu, kas ir vēsa, 
atturīga. Viņa dziļāk ķildās ne -
iesaistās. Ļoti patika viņas roku 
darbība, jo tās, pat nolaistas gar 
sāniem, runāja dzīvu valodu. 
Pirkstu nervozās kustības lie-
cināja, ka viņu apvaino un sā -
pina Persija izturēšanās. 

Sevišķi kustīgs darbonis ir 
Lībmanis. Šā cilvēka vārds rāda, 

pie kuŗas  grupas viņš pieder.   
Šis tirgotājs allaž ir gatavs uz 
dažādām machinācijām. Līb-
manis izkārto, ka Persijs var 
labi nopelnīt, gleznojot Mairitu 
- jaunu nenoteikta aroda sievi-
eti. Mairita uz skatuves uznāk 
kā vēja brāzma. Viņai seko 
Šoferis (Jānis Daniklifs), nesot 
lielu kasti. Mairita ir valdonīga 
– viņa zina, ko grib panākt. 
Persiju, kam alkohola pudele 
dažkārt tuvāka par cilvēku, 
Mairitas va  ļīgā izturēšanās sam-
ulsina. Glez nošana viņam neve-
icas. Mairita ir atbrīvojusies no 
virsdrēbēm un atnestajā kastē 
atradusi vieg lu mežģiņu šalli, 
kuŗā ietinas  un noguļas uz dī  -
vā      na. Viņa nav apmierināta ar 
Persija glezno šanu un dažādi 
izgorās tā  priekšā. Persijs ap -
dullis  nomet otu un atsakās 
tālāk gleznot. Viņš atzīst, ka 
Mairitas parādī šanās ir Lībmaņa 

triks. 
Uz skatuves uznāk Lībmanis, 

parādās arī Ruta. Abi skūpstās 
un apkampjas kā seni mīlnieki. 
Lībmanis nicīgi izturas pret 
Persiju - tas esot nevis vīrietis, 
bet mīkstčaulis. Ruta, arī  glez-
notāja, satraukumā, ka nedabūs 
Lībmaņa solīto naudu, mēģina 
portretu pabeigt. Beidzot parā-
dās Māte, un atklājas, ka viņa ir 
visu nelaimju cēlonis. Pie viņas 
atrodas visas it kā Lībmanim 
pārdotās Persija gleznas. Arī 
Rutu viņa kā šacha figūru pie-
spēlējusi Persijam. Dēlu agrā 
bērnībā pievērsusi glezniecībai, 
iespiežot rokā zīmuli un pa  vē  - 
lot – zīmē! Jūtot un redzot šo 
psīcholoģisko biezputru, Ruta 
saka - sveiki! – un aiziet. Tā bei-
dzas Persija un Rutas laulības 
dzīve. 

Sidnejas latviešu teātris var 
lepoties ar saviem aktieŗiem,    

arī ar Rasmu Celinski, kas ska-
tuves mākslu apguvusi Sidnejā. 
Tagad Rasma dzīvo Adelaidē, 
bet tur nav teātŗa. Jānis Čečiņš 
(Persijs) un Ilona Brūvere (Ruta) 
apliecināja skatuves mākslas 
izjūtu un sapratni. Neviens aktie-
ris nepārspēlējās. Spilgtāk iezī-
mētus raksturus varēja gaidīt   
no Mātes (Lija Veikina) un 
Lībmaņa (Andris Kariks). Ko -
pumā aktieŗu spēle bija cildi-
nāma.

Jānis Grauds sevi parādīja par 
labu dekorātoru un gaismo  -  
tāju. Persija darbnīca rādīja cha-
otiska cilvēka tuvāko apkārtni. 
Sevišķi slavējams bija skatuves 
gaismojums. Gaismu toņi mai-
nījās atkarībā no skatuvē ru  - 
nātā teksta, radot drāmatisku 
iespaidu.

Šī bija dziļi izbaudāma izrāde.

Elga Rodze-Ķīsele 
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

1

10

18

20

22 23 24

21

19

12 13

25

33

29 30

31

34 35 36

32

26 27 28

14 15 16 17

11

2 3

9

4 5 6 7 8

Līmeniski. 1. Peru galvaspilsēta. 
3. Zema vīriešu balss. 6. Hori-
zontālas vaļējas vai segtas ēku 
piebūves. 9. Kontinents. 10. Upes 
grīvā izveidojusies trijstūŗveida 
zemiene. 11. Angļu tilpuma mēr-
vienība. 13. Atskaņa, rezonance. 
18. Urāna pavadonis. 19. Neparei-
 zi, maldīgi. 20. Parudens. 21. 
Skulptors. 22. Gleznotāja darba-
rīks. 23. Augs, ko lieto ārstniecībā. 

25. Sastāvēties, sasmirkt. 31. Dažu 
kažokzvēru gaŗā, spīdīgā spalva. 
32. Dzelzceļa stacija Rīgā. 33. 
Tautas daiļrades sacerējumi ar 
fantastisku sižetu. 34. Nūja, kūja. 
35. Nezināmais skaitlis matē-
matikā. 36. Auga dīglis.

Stateniski. 1. Kādas ES valsts 
galvaspilsēta. 2. Grāmatu apgāds 
Rīgā. 4. Apgāzt, apgriezt. 5. Akus-
tiska ierīce, ar ko rada jaudīgu 

skaņas signālu. 6. Patīkams. 7. 
Vīrieša vārds. 8. Enerģiski vērsties 
(pret ko); sadumpoties. 12. Pie-
krāpt, apmānīt. 13. Grīslim līdzīgi 
purva augi. 14. Līdzsvars. 15. 
Valsts A-Eiropā. 16. Sasirgt, 
savārgt. 17. Slaidi koki, rada apsei. 
20. Persona, kas mācās aspiran-
tūrā. 24. Noteikts, precīzs. 26. Pa -
dziļinājums upes gultnē. 27. Vul-
kāns Indonēzijā. 28. Krāsainais 
metalls. 29. Bezmežu līdzenums 
sausā klimatiskā joslā. 30. Ai -
viekstes pieteka. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 2) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Miltrasa. 8. Ara-
beska. 10. Sters. 11. Aknas. 12. 
Pa    sakalja. 16. Tortes. 19. Teniss. 
20. Statika. 21. Usuri. 22. Ibisi. 23. 
Malme. 24. Seims. 25. Klīve. 28. 
Klupe. 30. Planēta. 31. Oskars. 32. 
Sparta. 36. Antrekots. 40. Modri. 
41. Tinis. 42. Austrija. 43. Maka-
roni. 

Stateniski. 1. Elara. 2. Maskas. 
3. Ranka. 4. Lauta. 5. Kafija. 6. 
Osaka. 7. Matadors. 9. Alauksts. 
13. Krēta. 14. Perimetrs. 15. Pe -
riskops. 17. Stimuls. 18. Akcents. 
26. Lisabona. 27. Inese. 29. Put-
raimi. 33. Andris. 34. Atsākt. 35. 
Pruss. 37. Rogas. 38. Kalme. 39. 
Sirot.

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” kopa (60 dar-
binieki) saņēmusi Starptautiskās izglītības asociācijas „Soli pa solim” 
atzinību. Tā piešķirta par ilggadēju ieguldījumu kvalitātīvas izglītī  -      
bas nodrošināšanā. 

Līvānu novada Jersikas pamatskolas skolēns Matīss Malnačs kļuvis 
par „Latvijas lepnums 2009”, jo izglābis uz Daugavas ledus no 
noslīkšanas sievieti ar mazu meitiņu.

Smiltenē notika biedrības “Emmaus Smiltene” izkārtotais lab da-
rības sarīkojums 240 bērniem no mazturīgām un daudzbērnu ģime-
nēm. Dāvanās bija skolēniem noderīgas lietas, rotaļlietas un saldumi, 
ko bija sarūpējuši biedrības sadarbības partneŗi Zviedrijā. Sarīko  ju  -   
mā klāt bija “Emmaus Zviedrija” vadītāja Susanne Karlssone.

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldesākusi pa  balstu 
piešķiršanu siltumenerģijas pakalpojumu samaksai pilsētas 
pensionāriem un invalidiem, kuŗiem dzīvesvieta deklarēta dzīvokļos   
ar centrālo apkuri un kuŗiem pēdējo trīs mēnešu caurmēra ienāku  -     
mi ir līdz Ls 160 mēnesī vienai personai.

a/s „Rēzeknes Siltumtīkli” saņēmuši Nordea bankas kreditu1,2 
miljoni eiro centrālizētas siltumapgādes efektīvitātes paaugstināša  -      
nai pilsētā. Projekts tiek īstenots, izmantojot arī Kohēzijas fonda 
līdzfinancējumu (45 %). Projekta kopējās izmaksas ir 2,2 miljoni eiro.

Krustpils novada SIA “Markets riepas” ar ES līdzfinancējumu 
īstenots projekts programmā “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem 
un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās territorijās”, kuŗa 
rezultātā izveidota lieljaudas dīzeļģenerātoru remontdarbnīca. Sta cio-
nārie dīzeļģenerātori tiek uzstādīti slimnīcās, katlumājās, citās stratē-
ģiski svarīgās vietās, bet pārvietojamie dīzeļģenerātori - celtniecībā, 
masu sarīkojumu vietās, kur nav iespējams pieslēgties elektrosadales 
tīkliem.

Līvānu slimnīcā darbu uzsācis Sirds veselības kabinets, kur 
iespējams reizi gadā bez maksas profilaktiski pārbaudīt sirds veselī  bu, 
kā arī izmērīt asinsspiedienu, noteikt ķermeņa masas indeksu, cu kura 
un cholesterīna līmeni asinīs.

Gulbenes slimnīcā ir samazinātas iemaksas par pacientu ap -
meklējumiem pie ārstiem speciālistiem - līdzšinējo 5 latu vietā ir 
jāmaksā 3 lati un par ārstēšanos slimnīcā - par diennakti līdzšinējo 12 
latu vietā jāmaksā 9,50 lati.

Līvānu novada dome nodomājusi noteikt aizliegumu ģenetiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai novada territorijā. Viedokļus, 
priekšlikumus un iebildumus var iesniegt līdz 30. janvārim Līvānu 
novada pašvaldībā vai Lauku atbalsta daļā. 

Pēc Valsts kases izvērtējuma finanču ministrs Einars Repše 
parakstījis valsts galvojumu AS “Liepājas metallurgs” par aizņēmumu 
aptuveni 60 miljonu latu apmērā uzņēmuma ražotņu modernizācijai. 
Galvojumu paredzēts sniegt tikai par aizdevuma pamatsummas 
atmaksu. Projekta mērķis ir “Liepājas metallurga” ražotnes modernizā-
cija ar jaunākās technoloģijas elektroloka krāsni, kausa krāsni un 
nepārtrauktās liešanas iekārtas modifikāciju, kas nomainīs pašreizējās 
trīs novecojušās krāsnis pret efektīvākas technoloģijas tēraudkausē-
šanas elektroloka krāsni ar ražošanas jaudu vismaz 865 000 tonnu ga  -
dā, tā nodrošinot visus “Liepājas metallurga” velmēšanas stāvus ar 
nepieciešamo tērauda sagatavju ražošanas kapacitāti.

Akciju sabiedrības “Kursa” zivju krāvēji, kas pieņem produkciju   
no kuģiem, jau pērnā gada nogalē saņēma jaunus, ūdensizturīgus 
darba tērpus.

Vecā gada pēdējās dienās apritēja 80 gadu, kopš Centrālkapos 
veikts pirmais apbedījums. Kā redzams senās fotografijās, tolaik šajā 
15,34 hektaru laukumā nebija neviena koka, bija uzceltas tikai divas 
ēkas: kapliča un kapsētas inspektora dzīvojamā māja.

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava

UNESCO šogad svin 65. gada-
dienu, un pēc šīs organizācijas 
iniciātīvas 2010. gads ir pasludi-
nāts par Starptautisko bioloģiskās 
daudzveidības gadu un Starp tau-
tisko kultūru tuvināšanās gadu,   
tā papildus pievēršot sabiedrības 
uzmanību 1992. gada Konvencijā 
„Par bioloģisko daudzveidību” 
pie  ņemtajām saistībām apturēt 
bio  loģiskās daudzveidības mazi-
nā   šanos pasaulē. Bioloģiskā daudz-
    veidība ir visu dzīvo būtņu – augu, 
dzīvnieku, sēņu un mikroorga-
nismu daudzveidība uz Zemes. 
Lat vijā tai veltī lielu uzmanību, ik 
gadu pievēršoties kādai īpaši 
aizsargājamai sugai. 

2010. gada putns - mednis 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

(LOB) par 2010. gada putnu iz  - 
vē lējusies medni (Tetrao urogal-
lus) – tā ir Latvijā apdraudēta 
me   ža putnu suga. Medņi ir tītara 
lieluma vistveidīgo kārtas putni 
un apdzīvo lielākoties priežu me -
žus purvu malās. Galvenā medņu 
barība ir priežu skujas, pavasarī - 
spilvju ziedi, vasarā - mellenes. 
Izplatīšanos ierobežo lielie izcir-
tumi, mežsaimnieciskā darbība 
negātīvi ietekmē pavasarī riesta 
laikā, turklāt medņus apdraud 
mežacūku skaita pieaugums. 
Med  nis ir krāšņs medījums, tā  -
pēc LOB aicinās medniekus uz 
diskusiju par iespējamo sadarbī  -
bu sugas saglabāšanā. Gada put  -
na akciju LOB rīko jau 15 gadu. 
Iepriekš par gada putniem izvēlē  -
ti - grieze, vakarlēpis, zaļā vārna, 
mazais ērglis, ķīvīte, ūpis, lielais 
ķīris, rubenis, baltais stārķis, zie-
meļu gulbis, lauka piekūns, melnā 
dzilna, melnais stārķis un jūras-
krauklis. 

Jaunas putnu sugas
2009. gadā Latvijā konstatētas 

2010. gada putns
piecas jaunas putnu sugas. Engu-
res ostā uzieta sārtā kaija (Rho-
dostethia rosea), kuŗas dabiskās iz   - 
platības areāls ir tālie ziemeļi aiz 
Ziemeļu polārā loka - Austrum-
sibirijas tundra, Kanadas ziemeļi 
un Grenlande. Putnu vērotāji no 
Skotijas S. Gibins un P. Hakets 
Getliņu izgāztuvē novēroja Kam-
čatkas kaiju (Larus schistisagus), 
kuŗa izplatības areāls ir Krievijas 
Tālie Austrumi, Japāna un Korejas 
pussala. Kolkā novērots stepes 
ērglis (Aquila nipalensis), kas mīt 
Āzijas stepēs no Austrumeiropas 
līdz Mongolijai. Engures ezera 
austrumu krastā redzēts lopu 
gārnis (Bubulcus ibis), kuŗa areāls 
ir Eiropas dienviddaļa, Afrika, 

Ziemeļamerika un Dienvida me-
rika. Ainažu jūrmalā novērots 
tundras šņibītis (Calidris mela-
notos), kuŗa areāls ir Sibirijas 
ziemeļaustrumi un Ziemeļame-
rikas ziemeļi. Piecas jaunas putnu 
sugas gada laikā - tas ir ļoti daudz, 
pārskatāmā pagātnē tik daudz 
jaunienācēju gada laikā Latvijas 
ornitofaunā nav bijis. Tā kā citas 
retas sugas novērotas arī Latvijas 
kaimiņvalstīs, pavisam droši 
prognozējams, ka tuvākajā gadu 
desmitā Latvijā sastapto putnu 
sugu saraksts papildināsies vēl      
ar pāris desmitiem jaunu sugu. 
Šobrīd Latvijā kopumā ir kon-
statētas jau 342 putnu sugas.

2010. gada augs - 
Ziemeļu linneja

Par 2010. gada augu Latvijas 
Botani ķu biedrība izvēlējusi zie-

meļu li nneju (Linnaea borealis). 
Latvijā tā sastopama samērā reti 
skuj  ko  ku un jauktos mežos. Var 
pama  nīt arī ziemā (bezsniega 
apstākļos), jo tas ir mūžzaļš augs. 
Ģints no  saukta Kārļa Linneja 
vārdā. Zvied ru zinātniekam šis 
augs ļoti pa  ticis un kā dzimtas 
simbols bieži attēlots viņa por-
tretos, ģerbonī un zīmogā. 
Linnejas ložņājošais stub lājs var 
sasniegt pat 4 m gaŗumu, zari ar 
ziednešiem paceļas tikai 5-15 cm 
augstumā. Lapas mazas, gandrīz 
apaļas. Ziedi - bāli sārti, nokareni, 
mazi zvaniņi pa pāriem bezlapai-
na ziedneša galā, zied vasaras 
sākumā, nereti otrreiz augustā. 
2009. gadā ga   da augs bija jūr  malas 
dedestiņa (Lathyrus maritimus 
Bigel). 

Izvērtēšanas gads
2010. gada ietvaros UNESCO 

aicina visas valstis izvērtēt savu 
darbību vides un bioloģiskās 

daudz  veidības saglabāšanā, kā arī 
izkopt sabiedrības izpratni par 
bioloģiskās daudzveidības nozīmi 
ilgtspējīgā attīstībā, vei cināt vides 
saudzēšanu un rūpes par to, sek-
mēt projektus un at  tīstību, kas 
nekaitē bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai. Sa  skaņā ar Kon ven-
ciju „Par bio loģisko daudzveidī-
bu” bioloģiskā daudzveidība no -
zīmē dzīvo organismu formu da -
žādību visās vidēs - uz sauszemes, 
jūrās un citās ūdens ekosistēmās 
un eko loģiskajos kompleksos. 
Bio  lo  ģiskā daudzveidība aptveŗ 
daudz veidību sugas ietvaros, starp 
su  gām un starp ekosistēmām. Tā 
jāsaprot trijos līmeņos: sugu 
daudz veidība (dažādas sugas), 
ģenetiskā daudzveidība (dažādas 
genas augos, dzīvniekos, sēnēs, 
mikroorganismos vienas sugas 
robežās) un ekosistēmu daudz-
veidība (dažādas ekosistēmas). 

Valija Berkina

2010. gadā izvēlēts krāšņs putns – mednis 
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Par skaisto Lielvārdes novadu 
Daugavas labajā krastā intere-
sen   ti var ielūkoties vairākās 
mājas   lapās: www.lielvarde.lv, 
www.ledmane lv.www.jumprava, 
jo arī Lielvārde tagad kļuvusi par 
plašu novadu. Te ir tik daudz ko 
lasīt un pētīt, jo katra teika it kā 
iznirst no mūsu Likteņupes 
dzīlēm. To arī katram Latvijas 
apceļotājam iesakām, jo Lielvārdē 
ir pārpārēm gan tūrisma objektu, 
gan skaistu vietu, kur pārnakšķnot 
teltī vai ērtā viesu namā. Bet ko 
lai iesāk Lielvārdē ziemā, kad 
viss klāts ar biezu sniega kārtu? 
,,Tad tik jāmin taka uz Grāmatu 
klēti,” noteikti ieteiks vietējie 
iedzīvotāji, kuŗi ceļam uz tautas 
namu nekad neļauj aizaugt ar 
zāli vai ieputināt kupenās. Un – 
kur tautas nams, tur arī gara 
bagātību klētis!

 Tautas nams Lielvārdē atrodas 
pašā parka sirdī. No tā plašajiem 
logiem kā no komandtiltiņa labi 
redzams, kas notiek uz nelielās, 
bet mājīgās brīvdabas estrādes, 
kā uz vietējo kultūras ēku čakli 
plūst lielvārdieši vai piebrauc cie-
miņi. Katrreiz, kad tautas namā 
kaut kas notiek, sarīkojumā pie-
dalās arī bibliotēkāres, ja ne citā-
di, tad vismaz ar padomu. Ar 
Lielvārdes novada domes un 
Hipotēku bankas financiālo at -
balstu viņas 16. decembrī rīkoja 
Labdarības dienu sava novada 
cilvēkiem. Ko tajā dienā  varēja 
re dzēt  un dzirdēt? Labus pado-
mus, kā pārvarēt  mūžam aktuālās 
sociālās problēmas, mācītāja Mā -
ra Zviedra uzrunu par garīgās un 
fiziskās dzīves parallēlo ritumu, 
rakstnieces Monikas Zīles pārdo-

Lielvārde. 
Klētnieks Vilis Miķelsons 

un viņa palīgi
mas par likteņiem un stāstu, kā 
top grāmatas. Bērni vingrinājās 
piparkūku veidošanā un eglītes 
rotājumu izgatavošanā. Skrīveru 
slaveno Gotiņu konfekšu vārītāji 
bija atveduši nogaršošanai jau-
nāko produkciju. Nama skaistajās 
gaišajās telpās bija apskatāmi 
mākslinieces Astrīdas Zobenas 
keramikas veidojumi, apgāda 
Jumava darbu klāsts. Īpaša  
to dien bija  akcija ,,Lasītājs-
lasītājam”. Tās būtība vienkārša, 
bet nepārvērtējama – atnes labu, 
bet vairs ģimenes bibliotēkā 
nevaja dzīgu grāmatu un iemaini 
pret citu, ko vēl neesi izlasījis vai 
vēlies uzglabāt savas mājas grā  
mat plauktam, varbūt ar do  mu, 
ka tā reiz noderēs mazbērniem! 
Piedā vāto grāmatu kalni bija 
augsti, un tie nāca no Viļa 
Miķelsona dibinātās Grāmatu 
klēts. 

Viļa Miķelsona vārds trimdā ir 
daudzināts gadu gadiem. Viņa 
labo darbu saraksts ir gaŗš. Droši 
vien ne katrs zina, ka Viļa Miķel-
sona sabiedriskie darbi sākušies 
jau viņa agrā bērnībā Lauberes 
pagastā. No mazotnes izjutis 
spēku, kas celšus ceļ uz augšu sa -
biedrisku darboni, ja viņa darbs 
tiek pienācīgi novērtēts (savulaik 
par panākumiem lauku darbos 
viņš saņēmis pat Kārļa Ulmaņa 
dāvinātu velosipēdu!), Vilis Mi -
ķel   sons visu savu gaŗo mūžu bijis 
devīgs pret citiem un ar savu 
paraugu iedvesmojis dāvināt arī 
citus. Ideja par sabiedriskās bibli-
otēkas izveidošanu, kuŗ glabātos 
visi svešumā izdotie latviešu au  -
toru darbi droši vien ienāca prātā 
ne vienam vien, bet V. Miķelsons 

ķērās vērsim pie ragiem. Taču 
viens pats viņš nekad neiespētu, 
ko paveica kopā ar savām lielis-
kajām palīdzēm. Viss sākās ar 
tik  šanos reizi Lauberē, kuŗas 
laikā krietnā vīra sirdi iesildīja 
saruna ar toreizējo tautas nama 
vadītāju Daci Jansoni.

Nu jau devīto gadu klēts miti-
nās Lielvārdes tautas nama pa s-
pār  nē. Grāmatas uz dzimteni 
sāka plūst ne tikai no Mičigenas 
pavalsts Kalamazū pilsētas, bet  
no  visas Amerikas, Kanadas, 
Aust   rālijas, Anglijas, Zviedrijas, 
Dānijas un citām zemēm, kur 
mita latvieši. Iesākumā bija 
plānots, ka šajā bibliotēkā būs 
tikai ārzemēs izdotie darbi, bet 
dzīve radīja korrekcijas, jo latvieši 
gribēja nogādāt uz dzimteni arī 
greznos un dārgos mākslas albu-
mus, kuŗus viņiem no Latvijas kā 
dāvanas sūtīja radi. Nolēma pie-
ņemt arī tos. Grāmatu klēts dar-

binieces – te ar steigu jāpiemin 
pašaizliedzīgās Miķelsona novad-
nieces Mētra Puča un Elizabete 
Ozoliņa – gudroja,  ko darīt ar 
grāmatām, kuŗas saņemtas vairā-
kos eksemplāros? Vajadzētu 
daudz laika, pūļu un līdzekļu, lai 
šos sējumus izsūtītu pa Latviju 
citām bibliotēkām.  Lielvārdieši 
pieraduši, ka grāmatas tiek dāvi-
nātas ikvienam interesentam, un 
arī šajā Labdarības dienā abās 
grāmatu krātuvēs – gan biblio-
tēkā, gan pašā klētī ikviens lasītājs 
varēja kļūt par grāmatu ieguvēju: 
ņem un veido kaut veselu biblio-
tēku vienā piegājienā!

Jo vairāk uzzinām par Viļa 
Miķelsona ierosmes plašo atbalsi 
visā Latvijā, jo lielāks prieks par 
neparastās bibliotēkas nosauku-
mu: KLĒTS. Klēts latvietim  allaž 
nozīmē  ko ļoti svarīgu un reizē 
svētīgu. Zīmīgi, ka Lielvārdes 
diženākā novadnieka Andreja 

Pumpura mūzejs arī iekārtots 
klētī. Un tā vien gribas tautiešus 
mudināt – nevajag nokārt galvu, 
tik daudz visapkārt klēšu, kuŗas 
krāj un sargā tautas garamantas 
– lūdzu, nepaejiet gaŗām, pie-
stājiet un atveriet durvis!

Taču visvairāk siltus pateicības 
vārdus un labas veselības vēlēj-
umus gribas nosūtīt galvenajam 
,,klēts pārzinim” Vilim Miķel-
sonam, kam šūpulis kārts 1918. 
gada 1. februārī sniegainā un 
skaidrā dienā!  Toreiz jaundzi-
mušajam puisēnam  dzimtenes 
apsnigušās āres priekšā noklājās 
gluži kā allegoriska, bezgala paša 
balta papīra lapa – ņem tik un 
raksti! Vilis Miķelsons savu dzīvi 
ir rakstījis nenogurdināmi čakli 
un vienmēr tīrrakstā, paldies 
viņam par to, paldies viņa šūpuļa 
kārējiem un dzimtajai pusei! 

Anita Mellupe
 Astra Moora

Bibliotēkāre Mētra Puča Lielvārdes Grāmatu klētī, kur goda vietā pie sienas atrodas Viļa 
Miķelsona portrets

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
TORONTO

• 21. janvārī plkst. 1.00 Toronto 
latviešu pensionāru sanāksmē 
Latviešu centrā pieminēs vēs-
turiskās Ziemsvētku kaujas, 
dziedās DV vīru koris; diriģente 
Irise Purene.

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

• 30. janvārī plkst. 1.30 Toronto 
latvieš sestdienas skolā Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums. 
Programmā 6. klases skolēnu 
drāmas pulciņa izrāde.

• 31. janvārī plkst. 2.00 Latviešu 
centra bibliotēkas Draudzīgā ai -
cinājuma atceres sarīkojums 
Kursas zālē. Diakons Dags De  -
mandts stāstīs par labdarības 
pasākumiem Latvijas bērnu 
atbal   stam.

• 31. janvārī filmas ,,Padomju 
stāsts” izrāde Ukraiņu kultūras 
centrā (85 Christie Street).

• 31. janvārī plkst. 11.30 
svētdienas azaids Latviešu centrā. 
Saimniecisko apstākļu ietekmē 
azaidi vairs nenotiek katru 

svētdienu. Informācija un gal-
diņu rezervēšana centra birojā, 
tālr.: 416-759-4900. 

• 25. februārī Toronto latviešu 
pensionāru apvienības biedru 
pilnsapulce. Vēlama visu biedru 
līdzdalība, lai saņemtu Toronto 
pilsētas valdes financiāls atbal-
stu. Biedri, kuŗi nevar piedalīties, 
lūgti pilnvarot kādu citu; biedr-
zinim ir pilnvaru veidlapas.

• Toronto latviešu pensionāru 
apvienības 2010. gada pirmajā 
sanāksmē  7. janvārī  svētbrīdi 
va  dīja emeritētais prāvests Dr. F. 
T. Kristbergs. Valdes priekšsēde 
Valija Briksne pateicās  par atsūtī-
tajiem Ziemsvētku apsveikumi-
em. Veronika Daukste  veselības 
stāvokļa dēļ  darbu pie kafijas un 
cepumu galda vairs nevarēs 
turpināt. Sanāksmes dalībnieki 
viņai pateicās par līdzšinējo 
darbību un novēlēja sekmīgu 
atveseļošanos.  Darbu turpinās 
Hanija Māsēna. Priekšnesumu 
daļā  V. A. Mocarta un citu kla-
sisko komponistu skaņdarbus 
spēlēja pianists Andrejs Streļā-
jevs.

•  Latviešu baptistu draudzes 
dievkalpojumi  notiek igauņu 

bap  tistu draudzes baznīcā (883 
Broadview Ave.) katra mēneša 
otrā un ceturtā svētdienā plkst. 
2.00. Informāciju par dievkalpo-
jumiem un draudzes darbību var 
uzzināt, zvanot draudzes priekš -
niekam K. Namam, tālr.: 416-
261-7527.

MONTREALA
4. janvārī apritēja 62 gadi kopš 

Montrealas Latviešu biedrības 
dibināšanas. Tā ir otrā vecākā 
Kanadas latviešu organizācija, 
kas savu darbību uzsākusi pēc II 
pasaules kaŗa beigām. Sākumā tā 
bija palīdzības biedrība, bet pēc 
dažiem gadiem palīdzības vārdu 
izņēma no nosaukuma. Vecāka 
par MLB ir tikai Edmontonas 
Latviešu biedrība Imanta, kas 
dibināta 1947. gadā. 

Dibinātājos galvenās personas 
bija Kārlis un Elvīra Lazdiņi, kas 
četrdesmito gadu beigās sagaidīja 
un uzņēma jaunos latviešu 
ieceļotājus Montrealā. Biedrība 
bija sākuma punkts daudzām 
citām latviešu vienībām, kas pēc 
nodibināšanās kļuva neatkarīgas. 

Biedrība turpināja kultūrālo 
sarīkojumu organizēšanu, bet 
galvenais tās veikums bija mazās 
preses izdevums „MLB Ziņotājs”, 
kas sāka iznākt 1949. gada aprīlī. 
Šis izdevums vēlākos gados kļuva 
par vienu no visvairāk lasītiem 
mazās preses izdevumiem brīvajā 
pasaulē. Tā metiens no 300 
pieauga līdz pat 1800 eksem-
plāriem mēnesī. Tā izdošana bija 
lielākais izdevums biedrības 
budžetā, bet reizē tas ienesa tik-
pat daudz ienākumu. Tā pirmais 
redaktors bija A. Klinklāvs, tad 
sekoja A. Spūrmanis, I. Skrastiņš, 
bet pedējo 31 gadu – M. Štauvers. 
Tā iznākšana pārtrūka 2006. 
gadā (pēc 56 gadiem) Kalngalu 
laikos izdevumam bija vairāk 
nekā 100 līdzstrādnieku visās 
pasaules malās, Āfriku ieskaitot. 
Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas biedrība sekmīgi nodar-
bojās ar Latvijas teātŗu viesizrāžu 
sarīkošanu Montrealā. Te savu 
roku daudz pielika tagadējais 
MLB priekšnieks Roberts Klaiše, 
kas šobrīd ir arī Montrealas 
Latviešu organizāciju padomes 
priekšnieks un Latvijas republi-
kas goda konsuls Kvebekā. MLB 

darbu vadījuši 13 priekšnieki. No 
tiem visilgāk (pusi no pastā-
vēšanas gadiem – 31) M. Štauvers, 
tad tagadējais R. Klaise (7), Emīls 
Mazutis (6) un citi. Visvairāk 
biedru tajā bijis sākuma gados – 
294 ( no tiem liela daļa jau 
devušies aizsaules ceļos). Kopš tā 
laika aktīvo biedru skaits slīdējis 
uz leju un šobrīd ir vairs četri 
desmiti. To vidū ir pusducis goda 
biedru ( arī  bijusī  Latvijas Valsts 
prezidente Dr. V. Vīķe-Freiberga). 
Kopējā darbības ienākumu un 
izdevumu summa pastāvēšanas 
laikā pārniedz pusmiljonu dola-
ru, kas ir ievērojama summa. 
Patlaban biedrības dzīvē ir klu-
suma gadi ( tādi ir bijuši arī pir-
majos pastāvēšanas gadu desmi-
tos). MLB modelis arvien ir 
bijusi Rīgas Latviešu biedrība. 
Tajā MLB aktīvi piedalījās dar-
bojoties vairākus gadus „RLB 
pasaules latviešu biedrību sadar-
bības komisijā”, kuŗu izveidoja uz 
M. Štauvera ierosinājuma  pama-
ta. Cerēsim, ka biedrībā, tāpat ka 
agrākos gados, ienāks atkal jauni 
ļaudis un tā varēs pastāvēt vēl 
daudzus gadus.  

 M. Šatuvers
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Pirms gada sniegputenis 
aizputināja paredzēto skolas 
eglīti, tā bija jāpārliek uz šī gada 
janvāri. Šogad putenis ieradās 
dienu par vēlu.

Andra Bowditch bija izmanto-
jusi šo tēmu savai Ziemsvētku 
ludziņai: “Sniega dienas tīkls”. 
Skolas pārzine vēlas atsaukt sko-
las eglīti un izmanto bērnu 
vecāku tālruņu tīklu. Lugas 
darbībā katrs zvanītājs kaut ko  
pārprot. Pārpratumiem palīdz 
arī bērnu iejaukšanās. Tā no 
pilsētiņas Brookline rodas 
brūklenes, no Trimdas draudzes 
trīs draudzenes u.c. Kad izziņas 
telefoniste angliski liek burtot 
pārzines Zeltītes Gaŗzeķes vārdu, 
tas skan sekojoši: G – kā Gai-
ziņkalns, A – kā Ainaži, R – kā 
Rēzekne, Z – kā Zemgale, E – kā 
Engures ezers, K- kā Kuldīga, 
pēc tā telefoniste vairs nevēlas 
zināt priekšvārdu. 

Beigās eglīte netiek atsaukta, 
bet tiek cepti simtiem pīrāgu un 
piparkūku. Kad pārzine ierodas 
pie skolas durvīm piespraust 
zīmīti, ka eglīte atcelta, visa viņas 
skolas saime ir jau priekšā. Viņas 
beigu vārdi:”Nesaprotu, bet vie-
nu gan es zinu, ja latvieši nevar 
savā starpā lāga sarunāties, mēs 
tomēr varam kopīgi labi uz -
dziedāt.” Izrāde beidzas ar sparīgi 
nodziedātu kopdziesmu. Lugu 
bija iestudējusi Krisīte Skare un 
tajā piedalījās vairāk nekā 
piecdesmit aktieŗu.

Teicējas Anna Aldiņa un 
Krišjānis Ūle, skolas pārzine – 
Melisa Līgure, Ābolbiezeņa 
kundze – Kristiāna Grinberga, 
kungs – Ansis Ramoliņš, 
Ābolbiezeņa bērni – Sabīne Ryan. 
Kristofs Ruszczyk, Elise Dinber-
ga, Bebrupes kundze – Māra 
Dinberga, kungs – Ēriks Galiņš, 
Cukurgrauda kundze – Melisa 
Kreišmane, kungs – Aleksandrs 
Puriņš, Cukurgrauda bērni – 
Annelī Ramoliņa, Vilis Veidis, 
Dzelzceļtilta kundze – Inga 
Spalviņa, kungs – Aleksandrs 
Kenney, bērns – Kārlis Grava, 
Ēdamzāles kundze – Maija 
Grinberga, kungs – Roberts 
Grots, Feldbušberghausenes 

kundze – Larisa Kreišmane, 
kungs – Pauls Galiņš. Bērni – 
Diāna Kreišmane, Nicholas 
Kenney, Audra Jurgela. Mazie 
bērni – Aiste Braunfelde, Aija 
Dilba, Tija Dilba, Marianne Foy, 
Shannen Holohan, Austra Kārk -
liņa, Žaklīna Kenney, Pēteris 
Lipacis, Sofija Mraz, Edvards 
Ruszczyk, Sofija Ryan, Aina Sēja, 
Tālis Veidis, Kīra Walker, Vēja 
Zaprauska.

Sniega šķipelētāji – Aija 
Bowditch, Jonas Braunfelds, 
Karlīna Galena, Silvija Grava, 
Anika Grinberga, Mia Lee, Elīna 
Mraz, Zīle Puriņa, Saule 
Zaprauska, Harijs Zielinskis. 
Mūzikālos pavadījumus veica 

Ziemsvētku vecītis. Viņš teicās 
tikko ieradies no Latvijas un 
viņam bija sveicieni no Latvijas 
prezidenta, archibīskapa un vēl 
citiem. Katra klase tālajam viesim 
dāvāja kādu priekšnesumu, saņe-
mot arī velti no Ziemsvētku 
vecīša.

Aicinājumam pie eglītes nākt 
arī bērniem, kas vēl neiet Latviešu 
skolā, veidojās gaŗa rinda gan 
nācēju, gan tādu, kas vēl turējās 
vecāku klēpī. Nenoskaidrotu 
iemeslu dēļ, tālā viesa ciemošanos 
nokavēja Jānis Bolis. Noslēgumā 
skolas koris dziedāja “Pūti, pūti 
Ziemelīti” un “Ziema”.

Bērnu vecākiem un skatītājiem 
īpaši sirdi pacilāja brīdis, kad 
skolas pārzine Krisīte Skare 
aicināja uz skatuvi Bostonas 
Latviešu skolas skolotājus un 
palīgus.

SNIEGPUTENIS NOSEBOJAS
Bostonas Latviešu skolas Ziemsvētku eglīte

Skolotāji ir Sandra Ramoliņa, 
Maira Galiņa, Evita Galena, 
Māra Bolis, Mārtiņš Veidis, Jana 
Plēsuma, Annija Reinberga, 
Dace Linarte, Zinta Grava, Re -
nāte Karle, Valda Grinberga, Jun 
Lee, Amanda Lipacis, Lia Dilba, 
Dzintra Zielinski, Pēteris Aldiņš, 
Mācītāja Jogita Mingina, Karme-
na Ziediņa, Arturs Dinbergs, 
Vilnis Kreišmanis, Inta Jurgela, 
Andra Kubuliņa, Ilze Skare, 
Lolita Ūle un palīdzes Ariāna 
Ūle, Māra Spalviņa Ariāna 
Lenberga un Mia Auģis. Vairums 
apmeklētājiem nebija ne jaus-
mas, ka ir tik liels skaits au -
dzinātāju, kas rūpējas par mūsu 
nākamo paaudžu latvisko izglī-

Grandrapidu katoļu draudzes 
eglītes vakars ir viens no vislabāk 
apmeklētajiem sarīkojumiem. 
Šķiet,  katoļi apmeklētājus sagai-
da īpaši sirsnīgi. Viņiem ir arī 
iela priekšrocība, jo katoļu drau-
dzes priekšnieka Dr. Zigfrida 
Zadvinska dēls Dāvids Zadvinskis 
vienmēr ierodas ar savu viena 
vīra orķestri. Dāvids ne tikai 
veikli rīkojas ar instrumentiem, 
bet plēš jokus, kas uzjautrina 
apmeklētājus. Viņš arī apveltīts 
ar labu dziedātāja balsi. 

Sarīkojumu 26. decembrī 
latviešu biedrības namā ievadīja 

Grandrapidu latviešu katoļu draudzes 
Ziemsvētku eglīte

drau  dzes priekšnieks Dr. Z. Zad-
vinskis ar uzrunu aicināja kopā 
nodziedāt ,,Klusa nakts, svēta 
nakts”, Dāvidam spēlējot pava-
dījumu. Lidija Tarbuna skandēja 
Irenas Alunānes dzejoli ,,Ziem-
svētkos”. Bija daudz mūzikālu 
priekšnesumu – klavieres spēlēja  
Sara Sellera, Ašlija Vāvere un 
Kimberlija Vanderkū (Van-
derkooy). Pēc kopīgi dziedātas 
dziesmas ,,Jūs, ticīgie, nāciet”  
Ziemsvētku melodijas ar kla-
vierēm spēlēja  Alise, Dilans un 
Katelina Visocki, Dāvids un 
Maikls Lucziki. Priekšnesumu 

daļas beigās visi dziedāja  ,,Dziļā 
pusnakts tumsā”.

Ziemsvētku vecītis (Edmunds 
Zadvinskis) ieradās ar bagātīgu 
dāvanu maisu, un bērnu vecāki 
un vecvecāki priecājās kopā 
saviem bērniem, kuŗi jutās 
aplaimoti, katrs saņemot no 
vecīša vienu vai vairāk dāvanu. 
Eglītes vakars turpinājās, mazi-
em un lieliem dejojot, ejot 
rotaļās un mielojoties ar sa -
nestajiem svētku gardumiem.  

Julieta Rumberga                                               
Dr. Zigfrids Zadvinskis

 

Grandrapidu latviešu katoļu Ziemsvētku eglītes sarīkojumā. 
Priekšā programmas vadītāja Paulīne Zadvinska, aizmugurē 
mūziķis Dāvids Zadvinskis; uz skatuves: Maikls un Dāvids 
Lucziki, Māra Knocha, Dilans, Katelina un Alise 
Visocki, Kimberlija Vanderkū, Sara Sellera, Ašlija Vāvere
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tību. Programmās pateicība bija 
izteikta Veidis ģimenei par svētku 
eglīti un sarīkojuma rīkotājiem 
Mairai Galiņai, Jānai Plēsumai 
un Lolitai Ūlei, Ziemsvētku 
vecītim un visiem vecākiem par 
čaklajām rokām. Mielasts tiešām 
bija Svētku mielasts, to varēja 
apliecināt daudzie eglītes dalīb-
nieki, kas līdz pēdējai vietai 
pildīja Bostonas Trimdas drau-
dzes zāli.

Visiem par prieku skolas Ziem-
 svētku eglīti nokavēja snieg  -
putenis, kas ieradās dienu vēlāk, 
kad bija jāatsauc dievkalpojums 
un pārējie Bostonas sarīkojumi.

Ivars Galiņš

Pēteris Aldiņš, Krisīte Skare, 
Michael Glashow, Ariāna Ūle. 
Dekorācijas skatuvei bija dari-
nājusi Christine Dinberga. Par 
skaņu sistēmām rūpējās Mārtiņš 
Veidis.

Lugas autores Andras vecākais 
brālis Pauls Raudseps ir labāk 
pazīstams latviešu sabiedrībā, 
bet ar savām bērnu ludziņām 
Andra ir pierādījusi, ka viņai ir 
ko teikt, un ka viņa prot to 
pateikt. Viņas lugas kļuvušas par 
Bostonas Latviešu skolas Ziem -
svētku tradiciju. Bērni tajās 
piedalās ar prieku. Arī skatītāji 
gaidīs nākamo  izrādi.

Skolas eglīti atklāja skolas 
pārzine Krisīte Skare, Garīgais 
ievads  bija mācītājas Jogitas 
Minginas. Sekoja lugas izrāde. 
Skolas korim dziedot “Zvani 
skan” un “Jūs, bērniņi”, ieradās 
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S A R Ī K O J U M I 
DETROITA (MI)
• 17. janvārī plkst. 11.30 Sv. 

Pāvila ev. lut. draudzes infor-
mācijas un pārrunu sanāksme 
par draudzes pašreizējo stāvokli 
un nākotni. Aicināti piedalīties 
visi draudzes locekļi un pārējie 
Detroitas latvieši. 

• 24. janvārī plkst. 11.30 
Draudzīgā aicinājuma 75 gadu 
atceres sarīkojums, runu teiks 
Gaŗezera sagatavošanas skolas 
direktore Sandra Kronīte-Sīpola. 
Būs siltas pusdienas, kopēja 
dziedāšana. Dalības maksa 
$15.00; atlikumu ziedos Gaŗezera 
sagatavošanas skolai. Rīko 
Latviešu apvienība Detroitā.

• 14. februārī plkst. 11. 30 
Latviešu apvienības Detroitā 
gada sapulce. 

FILADELFIJA (PA)
• 30. janvārī plkst. 2.00 

Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums Brīvo latvju biedrībā. 
Sarmas Muižnieces-Liepiņas 
referāts ,,Mīlestība latviešu 
literātūrā”, mūzikāli priekš-
nesumi, pārsteigumi. Pēc sarī-
kojuma kafijas galds. Dalības 
maksa biedrības biedriem $15, 
pārējiem $20, bērniem un stu-
dentiem brīva. 

• 31. janvārī pēc dievkalpoju-
ma, kas sāksies plkst. 11.00, māc. 
Jāņa Siliņa stipendijas fonda 
izloze.

• 2. februārī plkst. 11.00 
Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Brīvo latvju biedrības 
telpās. Valdes ziņojumi, pārrunas 
par notikumiem Latvijā, video-
lentes, dzimumdienu svinēšana, 
kafijas galds. Viesi arvien laipni 
gaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI)
• 31. janvārī Draudzīgā aici-

nājuma atceres sarīkojums. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 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 biļe-
tens 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 vecāki 
cienās ar pusdienām.

MINEAPOLE (MN)
• 24. janvārī pēc dievkalpoju-

ma Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. 

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

ŅUJORKA (NY)
 • 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 Brukli-
nas draudzes namā spēļu vakars. 

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

22. janvārī plkst. 17.00 (EST) 
– kabeļtelevīzijas kanālā Fox 
News Channel, „The Glenn Beck 
Show” būs veltīts komūnisma 
temai. Šajā raidījumā runās arī 
latviešu režisors Edvīns Šnore, 
kuŗa dokumentālā filma “The 
Soviet Story” (Padomju stāsts) 
izpelnījusies plašu ievērību visā 
pasaulē. Raidījumā tiks rādīti šīs 
filmas fragmenti. Par „The Glenn 
Beck Show” vairāk var lasīt mājas 
lapā http://www.glennbeck.com/
content/tv/. Janvāra beigās iznāks 
jauns „The Soviet Story” DVD 

2010. gadā no 12. līdz 14. februārim
KOLORADO LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRĀ

10705 W. Wirginia Avenue, Lakewood, CO 80226
Kontakti: centra priekšsēde Raita Jergensena,
tālr.: 303-424-4442; 303-913-8081
ALAs KN vadītāja Iveta Vesmane Felzenberga,
tālr.: 253-517-3864; 253-670-5813

PROGRAMMA
• 12. februārī  5.00-9.00 Dalībnieku reģistrācija / iepazīšanās 

vakars / uzkodas                                                                                         
• 13. februārī 8.00-5.00 ALAs un ALJAs valdes pārstāvji iepazīstinās 

ar organizāciju darbu; brīvmākslinieces Daces Micānes-Zālītes 
priekšlasījums,,Latviešu  tautas tradicijas mūsdienu  ritumā – 
pārlaicīgais, simboli un tēli”, pārrunas; brīnumpasakas-filmas izrāde 
,,Reiz bija...”; plkst. 7.00 Meteņu balle, deju mūziku spēlēs lietuviešu 
mūziķu grupa Kolorado Vabalai; būs uzkodas un atspirdzinājumi

Dalības maksa: $ 50.00 (brokastis, pusdienas, vakaraiņas ) tikai balle 
– $20.00;

• 14. februārī: slēpošana Winter Park,CO  no plkst. 9.00 līdz 4.00, 
dalības maksa slēpotājiem apm. $75.00; uzkodas un karstie 
dzērieni;

Naktsmājas: pie draugiem vai vietējiem latviešiem, zvanīt Raitai 
Jergensenai: 303-424-4442

Viesnīca: Sheraton Denver West  www.sdwsocial.com  jūdzes  attālumā 
no Kolorado latviešu centra

Sīkāka programmas informācija būs  laikrakstā  LAIKS,  ALAs, 
ALJAs un Kolorado latviešu kultūras centra mājaslapās: 

www.alausa.org    www.alja.org   www.Coloradolatvians.com

Sniega bagātība Latvijas mežos

izdevums ar titriem 30 valodās. 
DVD var tagad iegādāties arī 
www.amazon.com. 

• 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 
programma un koncerts. Cil-
dinās nesen godalgotos latviešus, 
kuŗi dzīvo vai agrāk dzīvoja 
Ņujorkas apkaimē. Koncerta 

programmā: Viktora Baštika 
,,Rekviēms” un tautasdziesmu 
apdares korim. Piedalīsies soliste 
Laila Liepiņa, ērģelniece Ilze 
Akerberga, Ņujor kas latviešu 
koris, instru mentā lais ansamblis, 
diriģents Andrejs Jansons. 

7. februārī plkst. 11.30 Salas 
baznīcas sarīkojuma zālē, 4 Riga 
Lane, Melville, NY, notiks Lat-
viešu federālās kredisa biedrības 
Ņujorkā biedru gada sapulce. 
Dienas kārtībā Valdes priekšsēdē-
tāja, kasieŗa, aizdevuma un 
revīzijas komisijas ziņojumi, 
vēlēšanas un citi jautājumi. Pēc 
sapulces – cienasts. Jauni biedri 
mīļi gaidīti! Atsevišķus paziņo-
jumus kredisabiedrības biedriem 
neizsūtīs.
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Mūžībā aizgājusi 
LŪCĪJA BĒRSTIS,

DZIM. BERKHOLCS
dzimusi 1912. gada 19. maijā,
mirusi 2009. gada 10. oktobrī

Mīlestībā viņu piemin
DĒLS VIKTORS, MEITA INTA

SYLVIA, LARRY
MAZBĒRNI KĀRLIS, ĒRIKA, KRISTĪNA,MONIKA, LAURA, KARRINE UN

MAZMAZDĒLI MARKUS, LUKAS UN KIRBY

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

S A R Ī K O J U M I 

PRIEDAINE (NJ) 
• 22. janvārī plkst. 6.00 

Ņudzersijas latviešu biedrības 
rīkots sadziedāšanas un sadrau-
dzības vakars. Izrādīs Latvijas 
mūzikālas videofilmas Lūgums 
ņemt līdzi groziņus. Ieeja brīva. 

SIETLA (WA) 
• 13. februārī plkst 7.00 

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 

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

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 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): 17. janv. 
plkst. 11.00 dievk.; pēc draudzes 
informācijas un pārrunu sanāks-
me par draudzes pašreizējo 
stāvokli un nākotni. 24. janv. 
plkst. 11.00 dievk., pēc dievk. 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. 31. janv. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzes gada sapulce. Māc. dia-
kons F. M. Sīpols, tālr.: 248-433-
3435 ; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte un A. Greiema.

• Dienvidfloridas ev. lut dr.: 
24. janv. plkst. 2.00 dievk. ar 
dievg. Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lauderdale), 
viesmāc. prāv. Gunārs Lazdiņš; 
pēc dievk. draudzes saiets ar 
dāmu komitejas cienastu. Nāka-
mie dievk. 21. febr., 21. martā,18. 
apr. Diakone Abija Venta, tālr.: 
954-427-3558.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 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 sti-
pendijas fonda izloze. Infor-
mācija: www.latvianluthchurch-
phila.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. 
dāmu komitejas pusdienas un 

māc. R. Franklina referāts. 
• Losandželosas latv. ev. lut. 

dr.: 17. janv. dievk. 24. janv. 
dievk. ar dievg. 31. janv. dievk., 
pēc dievk, pankūku brokastis, lai 
gādātu līdzekļus baznīcas remon-
tam. Dievk. sākas plkst. 11.00, 
māc. D. Kaņeps.

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 14. 
janv. plkst. 10.00 Bībeles stun-
da. 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. Drau-
dzīgā aicinājuma sarīkojums 
kamīntelpā. Pulkv. Oskara Kal-
paka skola visus laipni aicina 
piedalīties; skolas vecāku pus-
dienas. 31. janv. dievk. ar dievg.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 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 starp-
tautisko atzīšanu. 31. janv. plkst. 
11.00 Sv. Sīmaņa piemiņas 
dievk.; pēc dievk. sadraudzība, 
mednieku pusdienas un Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums 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.: 17. janv. plkst. 
8.30 Leikvudā dievkalpojums 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 24. 
janv. plkst. 11.00 Draudzes diev-
namā Īstbransvikā dievkalpo-
jums. 31. janv. plkst. 11.00 
Mūzikas un meditācijas dievkal-
pojums draudzes dievnamā 
Īstbransvikā. Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-
Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
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.: 

ansamblis ,,Adam Zahl” – Ēriks 
Kīns, Pēteris Freimanis, Ed -
munds Mednis, Mārtiņš Sīmanis, 
Arnis Šrāders no Čikāgas un 
Artūrs Rūsis no Losandželosas. 
Dalības maksa visam vakaram 
$35.00, studentiem $20.00. 
Pieteikties un galdiņus rezervēt 
(astoņas personas pie galdiņa) 
līdz 6. februārim, sazinoties ar 
Ainu Uskuri, tālr.: 202-522-7313; 
e-pasts: uskurs@msn.com

SV. PĒTERSBURGA
18. janvārī, plkst. 19.00 

Biedrības kora mēģinājums, tiek 
gaidīti visi, kam prieks dziedāt.

25. janvārī, plkst. 19.00 
Biedrības kora mēģinājums, tiek 
gaidīti visi, kam prieks dziedāt.

30. janvārī, plkst. 14.00 
Biedrības namā Kultūras dienas. 
Uzstāsies Latviešu biedrības koris 
V. Hohlova vadībā un koklētāju 
grupa. Pēc programmas noskatī-
šanās baudīsim pašnestu groziņu 
labumus. Varēs iegādāties atspir-
dzinošus dzērienus un kafiju. 
Tiem, kuŗiem ir īpašas vēlēšanās 
dzērienu jautājumā, par to jāgādā 
pašiem. Ieejas ziedojums sākot 
ar $10. Atpirkšanās no groziņiem 
$5.00.

2. februārī, plkst. 10:00 

Biedrības Valdes sēde.
2. februārī, plkst. 13:00 

Biedrības namā videoizrāde – 
2009. gada Dziesmu svētki 
Hamiltonā, Kanādā. Kopkora 
koncerts. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums 
sākot ar $3.00. 

6. februārī, plkst. 13.00 Bied-
rības namā Draudzes Dāmu 
komitejas gadskārtējais tirdziņš. 
Tirdziņā būs nopērkamas dažā-
das maizes, pīrāgi, kūkas, kafijas 
maizītes, tortes, varēs dabūt siltas 
pusdienas, kafiju un atspirdzi-
nājumus, izlozēt vērtīgus laimes-
tus un noskatīties programmu - 

pārsteigumu. Apmek lēt pasāku-
mu laipni aicina draudzes Dāmu 
komiteja. Ieejas ziedojums sākot 
ar $5.00.

8. februārī, plkst. 19.00 Bied-
rības kora mēģinājums, tiek 
gaidīti visi, kam prieks dziedāt.

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.

katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kal   niņa. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Draudzes priekšnie-
ces Irēnes Kalniņas tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 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@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvi-
anchurch.org

(Turpināts no 19. lpp.)

Mūžībā aizgājusi

ELZA BRIGMANIS,
dzimusi POCHEVICS

dzimusi 1906. gada 28. novembrī Aizputes pagastā,
mirusi 2009. gada 9. oktobrī Willimantic, CT

Viņu mīļā piemiņā paturēs
RADI UN DRAUGI ZVIEDRIJĀ

LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Mūsu mīļais tēvs, vectēvs un draugs aizgāja mūžībā

IVARS KIZANS
dzimis 1931. gada 12. janvārī Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 8. decembrī Colorado Springs, Colorado

Mīlestībā viņu piemin:
BIRUTA KIZANE

ANDIS UN RIMA KIZANS
GUNTIS UN SALLY KIZANS

MAZBĒRNI JARED, GABRIELS UN ISABELLE

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tā nezūd, tā paliek un mirdz.

Tek saulīte tecēdama
Es paliku pavēnī,
Nava savas māmuliņas,
Kas iecēla saulītē.
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MŪŽA DERĪBA AR 
LATVIJU

Atmiņu zieds mūžības ceļiniekam Brunim Rubesam

Kad 1959. gadā atnāca ziņa par Jaunatnes svētkiem 
Toronto, bija skaidrs, ka jābrauc. Svētku mude neko pārāk 
nepatika, īpaši par precēšanos, jo ar Noru biju jau 5 gadus 
precējies un zināju, ka Brunis precējies gadu pirms manis.

Ceļš no Bostonas uz Toronto toreiz nelikās tik tāls kā 
tagad. Bijām sabraukuši necerēti daudz. Tur bija pazīstami 
cilvēki, bet vairāk tādu, ar kuŗiem iepazinos tikai vēlāk. Bez 
palīglīdzekļiem nav iespējams šos svētkus restaurēt, bet 
atskatoties, liekas, ka tie bija kā modinātājs zvans veselai 
paaudzei, lai tā mostos un celtos jaunām idejām un jau - 
n iem darbiem. Atceros Andreja Jansona obojas spēli, kā 
Arturs Ozoliņš pirms uzstāšanās vēl spēlējās ar lācīti. Pēc 
tik daudziem gadiem ausīs vēl skan Melliņas dziedātās 
“Sapņu zemes” pēdējā frāze - "tu mana Latvija"...

Pie atvadu ugunskura Bruņa Rubesa izjustie vārdi, ka 
Jaunatnes svētki beigušies.

Esmu pārliecināts, ka daudzi no mums bez skaļiem 
solījumiem un zvērestiem šajos svētkos slēdza mūža derību 
ar Latviju, kā to bija darījis svētku idejas autors.

Par vēlu Brunim Rubesam teikt paldies. Lai cik dziļa 
doma un skaisti vārdi, mirušo tie vairs nespēj iepriecināt. 
Bet nav par vēlu izteikt vēlēšanos, varbūt pat vairāk, teikt 
lūgšanu, lai tagadējā Latvijā rastos tādi cilvēki, kāds 
Ziemeļamerikas latviešu kopienā pirms 50 gadiem bija 
Brunis Rubess.

       
Ivars Galiņš

D I E V K A L P O J U M I  
• Skenektedijas latv. ev. lut. 

dr.: 17. janv. plkst. 2.00 dievk. 
ar dievg. Trīsvienības baznīcā 
(35 Furman Str.) Skenektedijā, 
prāv. O. Sniedze, ērģ. D.
Vitušinska-Baltazara. Dz. 
grāma tas. Pēc dievk. groziņu 
azaids.

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 17. janv. plkst. 14.00 dievka-
lpojums. To ar dziesmām kup-
linās Skaidrīte Prince. 31. janv. 
plkst. 11.00 Biedrības namā 
Bībeles stunda. 6. febr. plkst. 
13.00 draudzes gadskārtējais 
tirdziņš. 7. febr. plkst. 14.00 
dievkalpojums. To kuplinās 
Ilmārs Vilmanis. 17. febr. plkst. 
13.00 Biedrības namā tradi-

cionālais Svecīšu svētbrīdis. 21. 
febr. plkst. 14.00 dievkalpojums. 
To kuplinās Aleksandra Rituma. 
Pēc dievkalpojuma draudzes 
pilnsapulce. Lūdzam visus drau-
dzes locekļus piedalīties!

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr.: 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

Stundas tā kā ēnas steidzas,
Nāk un atkal nozūd tās.
Dienas aust un klusi beidzas,
Saule jūrā nolaižas.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā draudzene

ZAIGA DIŽGALVE,
dzim. OZOLIŅA

dzimusi 1931. gada 19. septembrī Liepupē,
mirusi 2009. gada 17. decembrī Losandželosā, Kalifornijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GUNTARS UN BIRUTA

PAULIS UN BIRUTA AR ĢIMENI
INĀRA UN AIVARS
OMULA UN LĀRA

Mūžīgā mierā ir aizmidzis mūsu draugs, 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks

JURIS PADEGS
dzimis 1931. gada 23. novembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 23. decembrī Ņujorkā, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
INDULIS UN RUTA LĀCIS

VIJA MANGULE
ILMARS UN DZINTRA PAUPE

Nekad Tev darba nebija par daudz,
Tu tajā degi, citus sasildot
Nu Tava uguns aizdegs jaunas audzes,
kas ziedus noliek, Tevi pieminot.

Mūžībā aizgājis koŗa sirds un dvēsele

JURIS PADEGS
 dzimis 1931. gada 23. novembrī,

miris 2009. gada 23. decembrī

Mīlestībā piemin
ŅUJORKAS LATVIEŠU KORIS

Vediet mani dziedādami, 
Nevediet raudādami. 
Lai iet mana dvēselīte 
Pie Dieviņa dziedādama. 

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais radinieks

RAMONS MIEZIS
dzimis 1931. gada 5. maijā Rīgā,

miris 2009. gada 15. novembrī Onley, Maryland

Mīlestībā viņu piemin
DR.LŪCIJA ZIRNIS

PĒTRIS ZIRNIS AR ĢIMENI
AIVARS UN BRIGITA JERUMAŅI AR ĢIMENI

Mūžīgo mieru dodi, Kungs, viņam.

ARTHURS MALBARDS
dzimis 1911. gada 27. novembrī, Krustpilī

miris 2009. gada 17. oktobrī

Sēro
SIEVA ZELMA MALBARDS

MARIKA M. STABULIS
dzimusi 1919. gada 5. novembrī Taurijā, Ukrainā,
mirusi 2009. gada 31. decembrī Farmingtonā, ME

DĒLI AR ĢIMENĒM
Mīlestība nekad nebeidzas.
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2009. gadā mūžībā aizsaukti mūsu draudzes locekļi:

SIGURDS SEGLIŅŠ           MAIGA KVASS
dzim. 1929. g. 23. novembrī          dzim. 1926. g. 26. oktobrī
miris 2009. g. 3. janvārī           mirusi 2009. g. 30. janvārī

VALRODS NEILANDS    LAIMDOTA RŪSIS
dzim. 1918. g. 6. oktobrī           dzim. 1927. g. 21. janvārī
miris 2009. g. 15. februārī           mirusi 2009. g. 24. februārī

ALFS KEIRE        EMMA CELMS
zim. 1931. g. 8. februārī                     dzim. 1919. g. 26. janvārī
miris 2009. g. 8. aprilī                     mirusi 2009. g. 15. maijā

IVARS VIĶELIS               VERONIKA ELFERTS
dzim. 1937. g. 11. jūlijā           dzim. 1920. g. 20. jūlijā
miris 2009. g. 23. jūlijā           mirusi 2009. g. 27. augustā

                 ANNA SAULESKALNS
                        dzim. 1925. g. 18. janvārī
                        mirusi 2009. g. 20. decembrī

Mīlestībā piemin
 SEATLES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

VAŠINGTONAS ŠTATĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu ilgu gadu ģimenes draugs

HELGA GULBIS,
dzim. RAISTERS

dzimusi 1925. gada 21. martā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 20. oktobrī Santa Clara, Kalifornijā

Skumjās
EMĪLS, AUSTRA ELSTIŅI

KRUSTMEITA LAUMA AR ĢIMENI
INGRĪDA, JEFF AR ĢIMENI

Tuvu nāca saules riets,
kad vēl vakars šķita tālu...

                   Mūžībā aizgājušie mūsu biedri 2009. gadā:

AUSTRA LEGZDIŅA ANNA TUKLERE

ANSIS KRAMĒNS OTTO ĶEBZE

JANĪNA SPRŪDŽA DZIDRA ŠŪMANE

ALFRĒDS ROZENTĀLS KĀRLIS CUKURS

ARVĪDS BĀRDA JĀNIS TUMS

Viņus mīļā piemiņā paturēs 
ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Dieva mierā aizgājis 
mūsu attāls radinieks

RŪSIŅŠ JANSONS
dzimis 1914. gada 14. janvārī Rīgā,

miris 2009. gada 17. decembrī Livinston, N.J.

Viņu mīļā piemiņā patur
RASMA ARSONS

ROLANDS ARSONS AR ĢIMENI
INGRĪDA MUIR AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi mana mīļā sieviņa,
māte, vecāmāte un vecvecmamiņa

LIZA AUSTRA PUJATS,
DZIM. TOMAŠEVICS

dzimusi 1919. gada 17. septembrī Turlavā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 13. decembrī Arlingtonā, Texas, ASV

Mīlestībā viņu piemin 
VĪRS KRIŠS PUJATS, VEDEKLA JEN PUJATS

MAZBĒRNI JIM PUJATS, SIEVA BECKI, BĒRNI KYLE, TREY
ANDY PUJATS, SIEVA HEATHER, BĒRNI HANNAH, OLIVIA

KEN PUJATS, SIEVA MICHELLE, BĒRNI ANDREW, 
CAMERONA, CALLIE

MĀSAS LŪCIJA ZUIMAČS UN VĒRA ULRICK
BRĀLIS KRISTAPS, TOMAŠĒVICS, SIEVA MARLENE

Mūžības slieksni pārkāpa mūsu mīļā radiniece 
un draudzene

Ārste zobu slimībās

KIRA ĀDAMS 
KREICBERGS

dzimusi 1917. gada 31. oktobrī Permā, Krievijā,
mirusi 2009. gada 25. decembrī Smithtown, Ņujorkā

Skumst un piemin
 VERA SILIŅA AR ĢIMENI

MARIKA-MĀRĪTE 
STABULIS

dzimusi 1919. gada 5. novembrī Taurijā, Ukrainā,
mirusi 2009. gada 31. decembrī Famingtonā, Mainā

ZIEMEĻKALIFORNIJAS 
DAUGAVAS VANAGI

Mūžībā aizgājis mūsu skolas biedrs

ARNOLDS RUDZĪTIS
dzimis 1920. gada 29. jūnijā,

miris 2009. gada 17. novembrī

Viņu piemin
HANAVAS ĢIMANAZIJAS

1946. GADA ABSOLVENTI
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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 !

LATVIAN 
AMERICAN 
SHIPPING LINE

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

Kungs labākajos 
gados, latvietis, no 

Rīgas, 
meklē vēstuļu 

draudzeni.
Manas intereses - sports, 

ceļojumi, vēsture.
Lūdzu rakstīt  uz  

redakciju, 
oferte: draugam.

Persona ar ilggadīgu pieredzi 
VECĀKU ĻAUŽU UN 

SLIMNIEKU KOPŠANĀ 
meklē attiecīgu darbu

ģimenē. 
Atsauksmes uz pieprasījumu.
agitasniedze@inbox.lv

+371 2932 4146

Piedāvājam sakārtot dokumentus 
un apsaimniekot jūsu zemes 

īpašumus Latvijā. 

T.+37126472688
efreija@gmail.com

KO TU DARĪSI NĀKAMVASAR?  
EKONOMISKĀ STĀVOKĻA DĒĻ GRŪTI ATRAST DARBU? 

VAI TEV IR IDEJA KĀDAM PROJEKTAM LATVIJĀ?

NEGAIDI! PIESAKIES ALJAS STIPENDIJU  PROGRAMMAI! 

� Zemāk  informācija alja.org „stipendijas”
� ProLAT stipendija! ,,Projekts Latvija”
� Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja (LOM) stipendija
u n arī: 
� Brauc uz ALJAs kongresu stipendija!
� Jaunā Kultūras nometnes (2x2 un 3x3) stipendija!
� Stipendija mācībām Latvijā! (vidusskolā vai augstskolā)

JAUTĀJUMI? GRIBI PIETEIKTIES?
Raksti vai zvani Annai Jansonei
ajansons@nd.edu vai
311 Farley Hall 
Notre Dame, IN 46556

LATVIEŠU FEDERĀLĀ 
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ

Paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks
SVĒTDIEN – š. g. 7. februārī 

plkst. 11.30 dienā
Salas baznīcas sarīkojuma zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY

DIENAS KĀRTĪBA
1.Kvoruma konstatēšana.
2. Iepriekšējās gada sapulces protokola pieņemšana.
3. Valdes priekšsēža ziņojums.
4. Kasieŗa ziņojums.
5. Aizdevuma komisijas ziņojums.
6. Revīzijas komisijas ziņojums.
7. Vēlēšanas.
8. Dažādi jautājumi.

Pēc sapulces – cienasts. Jauni biedri mīļi gaidīti!
Atsevišķus paziņojumus kredisabiedrības biedriem neizsūtīs.

Varam ziņot, ka ar 24. decembŗa datumu 
visi Svētku saiņi piegādāti.

Kvītis un jauno savākšanas kalendāru izsūtīsim janvāŗa vidū, 
bet kopumā savāksim saiņus:

Atlantā un Floridā: 5./6. februāŗa nogalē; 
Losandželosā: 14. februārī;
Vidienē: no 16. līdz 22. februārim, pēc ierastā maršruta;
Austrumu piekrastē: 20. un 27. februāŗa nogalēs.

Informācija atrodama arī mūsu mājas lapā: www.lasl.com

Novēlam laimīgu un 
sekmīgu jauno gadu!

50 Locust Lane

Upper Saddle River, NJ 07458

PIEMINEKĻI
tēlnieks UGA DRAVA 

• tālrunis:  905 468 1441
• www.ugadrava.com
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S P O R T S
Gatavojamies Olimpiskajām spēlēm

Biatlons
Noteikts Latvijas biatlona vie-

nības sastāvs startam Olim pis-
kajās spēlēs. Vienības līderim 
Ilmāram Bricim kvalifikācijas 
sacensību nobeigumā pievienojās 
Andrejs Rastorgujevs, Edgars 
Piksons, Kaspars Dumbris un 
Kristaps Lībietis. Astoņu dalīb-
nieku konkurencē vēl startēja 
Jānis Bērziņš un Gints Rozen-
bergs.

Vankuveras Olimpiskās spēles 
notiks no 12. līdz 28. februārim. 
Vīriešu sacensībās biatlonā Lat-
vija var pieteikt piecus dalīb-
niekus, bet katrā distancē varēs 
startēt četri no viņiem. 

*
Latvijas biatlonisti Edgars 

Piksons, Ilmārs Bricis, Kaspars 
Dumbris un Kristaps Lībietis 
Vācijā, Oberhofā, pārsteidzoši 
izcīnīja septīto vietu Pasaules 
kausa izcīņas posmā 4x7,5 km 
stafetē. Pēc otrā posma Latvijas 
vienība bija pat līdere. Stafetē šis 
ir viens no labākajiem sasniegu-
miem kopumā biatlonā Latvijas 
vēsturē pēc neatkarības atjauno-
šanas.

Nevienai Latvijas biatlonistei 
Vācijā, Oberhofā, neizdevās 
iekļūt starp 60 labākajām spor-
tistēm Pasaules kausa izcīņas 
kārtējā posmā 7,5 km sprintā. 
Labākā no Latvijas sportistēm 
bija Līga Glāzere, ieņemot 64. 
vietu. Madarai Līdumai 68., 
Žannai Juškānei – 74.vieta,  
Gerda Krūmiņa nestartēja.

Skeletons
Latvijas skeletonists Martins 

Dukurs uzvarēja Pasaules kausa 

izcīņas kārtējā posmā Vācijā, 
Kēnigzē trasē, gūstot trešo 
pa nākumu sezonā. Martins Du -
kurs šajā sezonā piecos no sešiem 
Pasaules kausa izcīņas posmiem 
ir kāpis goda pjedestala, uzvarēja 
pirmajā posmā Solt leik sitijas 
trasē un ceturtajā posmā Vinte-
bergā. 

Pirms Pasaules kausa izcīņas 
posma bija bažas, vai Martins 
Dukurs slimības dēļ varēs startēt. 
Tomēr Latvijas skeletonists 
startēja un uzvarēja abos brau-
cienos, nostiprinoties Pasaules 
kausa kopvērtējuma līderpozi-
cijās. Viņa brālis Tomass Dukurs 
startēja posmā ar muguras sā  -
pēm, bet spēja iekļūt labāko des-
mit   niekā.

Bobslejs
Latvijas bobsleja pilota Jāņa 

Miņina četrinieks Vācijā, Kēnigzē 
trasē, Pasaules kausa izcīņas kār-
tējā posmā divu braucienu sum-
mā izcīnīja ceturto vietu.

Arī pēc pirmā brauciena Mi -
ņins bija ceturtais. Miņins ar stū-
mējiem Daumantu Dreiškenu, 
Oskaru Melbārdi un Intaru 
Dam    bi pirmajā braucienā 0,14 
sekundes zaudējot līdeŗiem - 
vācieša Andrē Langes četri nie-
kam. 

Otrā braucienā Miņins savas 
pozicijas neuzlaboja, divu brau-
cienu summā ieņemot ceturto 
poziciju.

Otrs Latvijas četrinieks - 
Edgars Maskalāns ar stūmējiem 
Pāvelu Tulubjevu, Raivi Broku 
un Michailu Archipovu divu 
braucienu summā ierindojās 14. 
vietā.

Divu braucienu summā ātrā-
kais bija Langes četrinieks. Mi -
ņina četrinieks divu braucienu 
summā no trešās vietas at  palika 
par 0,08 sekundēm. Maskalāns 
divu braucienu summā Langem 
zaudēja 1,06 sekundes.

Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā četriniekiem pēc šī posma 
līderpoziciju ar 1263 punktiem 

saglabāja Holkombs, bet Miņins 
ar 1130 punktiem joprojām ir 
otrā vietā. Maskalāns ar 760 
punktiem ieņem desmito vietu.

Treneŗa Sanda Prūša komen-
tārs: „Šo Jāņa Miņina izcīnīto 
ceturto vietu novērtēju kā labāko 
šajā sezonā, jo arī konkurenti 
sasniedza teicamus rezultātus. 
Kopumā puiši nobrauca vairāk 
vai mazāk normāli. Un iegūtās 
vietas nekāda traģēdija jau nav. 
Lai gan, protams, gribējās, lai 
mēs uzkāptu arī uz pjedestāla. 
Bet gan jau mēs vēl atlikušajos 
Pasaules kausa izcīņas posmos 
pievilksim. Kopējo rezultātu ie -
tekmēja atsevišķas nelielas kļūdi-
ņas, toties netika pieļautas nekā-
das lielas kļūdas. Diemžēl mūsu 
bobslejistiem joprojām tik labi 
kā gribētos, neveicas starts, tādēļ 
varbūt arī rezultāti nav tādi, kā 
gribētos. Taču vienlaikus mums 
jāatceras, ka Latvijas bobsleja 
izlase meistarsacīkstēs piedalās 
ar tiem resursiem, kas mums ir 
iespējami, un atšķirībā no citām 
vienībām mums nav iespēju veikt 
kādas variācijas vienību sastā-
vos. 

Šobrīd, protams, negribu ne -
vie nam neko sasolīt, taču paš-
reizējie rezultāti ļauj droši 
prognozēt, ka Olimpiadā noteik-
ti startēs gan abas divnieku, gan 
arī četrinieku Latvijas ekipāžas. 
Un ceru, ka cīņa būs nopietna - 
gan Jānis pa savām iespējām un 
pozīcijām, gan Edgars pa savām, 
sacīja Sandis Prūsis.

Kamaniņas
Latvijas kamaniņu braucējs 

Mārtiņš Rubenis ieņēma 19. vie-
tu Pasaules kausa izcīņas sestajā 
posmā Vinterbergas trasē Vācijā. 
Pirmajā braucienā Rubenis sas-
niedza 17. labāko rezultātu,  otra-
 jā viņam bija 23. labākais laiks, 
kas divu braucienu summā Ru -
be  ni atbīdīja uz 19. poziciju.

Inārs Kivlenieks pēc pirmā 
brauciena bija 26. vietā,  otrā arī 
sasniedza 26. rezultātu, kas tomēr 

summā ļāva pakāpties uz 25. 
pozīciju.

Sacensībās uzvarēja Italijas 
spor   tists Armīns Cīgelers, kuŗam 
Rubenis summā zaudēja 1,800 
sekundes,  Kivlenieks - 2,433 
sekundes.

Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā Rubenis ar 123 punktiem 
ir 20. pozicijā, Kivlenieks ar 100 
punktiem ieņem 24. vietu. Vēl 
vienam Latvijas sportistam Gun-
tim Rēķim ir 84 punkti un 28. 
vieta, bet viņš šajā posmā ne  star-
tēja, jo Siguldā gatavojas Eiropas 
meistarsacīkstēm šomē nes.

Divnieku sacensībās brāļi And-
ris un Juris Šici palika desmitajā 
vietā, kaut arī pēc pirmā brau  
ciena bija trešā pozicijā.

Sacensības sākās ar Nāciju kau-
sa izcīņu. Brāļi Šici uzvarēja div-
nieku konkurencē, Mārtiņš Ru -
be   nis izcīnīja otro vietu, Inārs 
Kivlenieks finišēja astotā pozici-
jā.

Maija Tīruma bija vienīgā no 
Latvijas sportistēm, kas piedalījās 
Pasaules kausa izcīņas posma 
pamatsacensībās. Taču viņa pir-
majā braucienā krita un nekva-
lificējās otrajam braucienam.

Sestā posma sacensības beidzās 
ar stafeti. Latvijas kamaniņu 
braucēji izcīnīja ceturto vietu. 
Maija Tīruma, Mārtiņš Rubenis 
un brāļi Andris un Juris Šici 
finišēja pēc divām minūtēm un 
26,746 sekundēm, par 0,919 
sekundēm atpaliekot no uzvarē-
tājiem vāciešiem. Otro vietu izcī-
nīja Austrijas vienība,  trešajā 
pozi   cijā ierindojās ASV kama-
niņu braucēji, no kuŗiem Latvijas 
braucēji atpalika 0,083 sekundes. 
Stafetes sacensībās piedalījās 11 
valstu vienības, no kuŗām divas 
nefinišēja.

Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā vienību stafetē Latvija ar 
250 punktiem ir ceturtā vietā.

Ātrslidošana
Haralds Silovs specializējas 

šor     rtrekā, taču viņš gatavojas 

Vankuveras Olimpiskajās spēlēs 
startēt arī klasiskajā ātrslidošanā. 
Eiropas meistarsacīkstēs Hamarā, 
Norvēģijā, Silovs 500 m distancē, 
izcīnīja 12., 1500 m – 9., 5000 m 
– 14. vietu, 10 000 m distancē 
nestartēja. Kopvērtējumā Silo-
vam – 13. vieta.

Volejbols
Vienā no spēcīgākajiem pasau-

les turnīriem - Brazīlijas Superlīgā  
debitējis Latvijas izlases spēlētājs 
Ansis Medenis. Viņa vienība 
Volei Futuro viesos ar 1:3 
(23 :25 ,25 :23 ,20 :25 ,16 :25) 
piekāpās Santo Andre vienībai. 
Medenis devās uz maiņu spēles 
pirmā un trešā setā, bet ceturtā 
setā laukumā bija vienības sā -
kum   sastāvā. 

Brazīlijas Superlīgā šogad startē 
17 vienības, Volei Futuro ar 
izcīnītām divām uzvarām 10 
spē   lēs ir turnīra tabulas lejasgalā. 
Tieši šosezon Brazīlijas Superlīga 
ir atguvusi savu spēku, jo meis-
tarsacīkstēs spēlē lielākā da  ļa no 
Brazīlijas izlases spēlētājiem, arī 
dažas pasaules volejbola zvaigz -
nes, piemēram, Railijs Salmons 
no ASV izlases. 

Teniss
Dohas turnīra ceturtdaļfināla 

spēlē Latvijas tenisists Gulbis 
sīvā, gandrīz divu stundu ilgā 
cīņā tikai ar 2:6, 6:4, 4:6 piekāpās 
leģendārajam šveicietim Rodže-
ram Federeram. Pasaules tenisa 
pirmā rakete pēc izcīnītās uzvaras 
atzina, ka latviešu tenisists ir 
sacensību zaudējis, nevis viņš  
uzvarējis spēli. “Esmu priecīgs, 
ka izdevās paglābties šajā smagajā 
cīņā. Beigās spēlēt bija ļoti grūti. 
Laukumā bija diezgan pavēsi. 
Tas zināmā mērā ietekmēja manu 
sniegumu un brīžiem es vienkārši 
nevarēju paskriet. Vēl  Federers 
sacīja, ka Gulbim ir talants un ar 
laiku tas varētu izpausties. No šī 
brīža spēlētājiem Gulbim ir 
lielākais potenciāls. 

P. Karlsons

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Ņujorkas latviešu koŗa Adventa 
koncerts notika 6. decembŗa 
saulainā rītā Ņujorkas ev. lute-
rāņu draudzes Jonkeru baznīcā. 
Skaņdarbu izvēle atspoguļoja rīta 
gaišo noskaņu. Bija patīkami 
redzēt, ka koristu saimei pievie-
nojušies gados jauni dziedātāji. 
Diriģenta Andreja Jansona va -
dībā koristi dziedāja Viktora 
Baštika ,,Svētceļnieku dziesmu” 
un kantāti „Ziemsvētkos”, kā arī 
Ilonas Rupaines kantāti “Nosap-
ņotie Ziemassvētki”. Pavadījumu 
spēlēja Bronksas kamerorķestris, 
kuŗā ir deviņi instrumentālisti, 
arī  latviešu vijolnieces Una Tone 
(koncertmeistare) un Silvija 
Gren  dze. I. Rupaines kantātē 
kokli spēlēja Ņujorkas latviešu 
koŗa diriģente Laura Padega 
Zamura un viņas meita Krista 
Zamura. 

Adventa koncerta svētbrīža 
sākumā draudze dziedāja korāli 

,,Nu, Kristus draudze, līksmojies”. 
Pēc mācītāja Juŗa Saivara lūgša-
nas Bronksas kamerorķestŗa mū -
ziķi atskaņoja Arnolda Šturma 
četr daļīgo ,,Modālo svītu flautai 
un orķestrim”, flautiste Margareta 
Švinčoska (Margaret Swinchoski) 
bija teicamā soliste. ,,Sarabandas” 
un ,,Elēģijas” daļu viņa spēlēja ar 
izlīdzinātu un maigu toni.  Pēdējā 
,,Danča” daļā flautas un instru-
mentālās pasāžas skaisti savijās, 
atgādinot kādas renesanses dejas 
ritmisku melodiju.  

Komponists Viktors Baštiks 
(1912-2001) ir visraženākais lat-
vie  šu garīgās mūzikas kompo-
nists. Viņš sacerējis apmēram 
400 skaņdarbu – orātorijas, kan-
tā   tes, rekviēmu, koŗa un sōlo 
dziesmas,  tautasdziesmu apda-
res, kā arī kompozicijas ērģelēm 
un citiem instrumentiem. Ad -
ven  ta koncerta programmā V. 
Baš   tika ,,Svētceļnieku dziesma” 

no kantātes “Draudze” radīja pie-
mērotu noskaņu Adventa pārdo-
mām. Lirisko obojas daļu, ko 
komponists bija īpaši rakstījis 
Andrejam Jansonam aizritējušā 
gadsimta 70. gados, izcili nospē-
lēja obojists Viljams Meredīts 
(William Meredith). Koristi A. 
Jan       sona vadībā dziedāja ar līdz-
svarotu toni un skaidru dikciju 

V. Baštika kantātē ,,Ziem-
svētkos” solo dzidri dziedāja Lai-
la Liepiņa un Laima Veide.  A. 
Jan    sons enerģiski diriģēja kantā -
tes kulmināciju ,,Mums šodien 
dzimis Pestītājs”.  Koristi centās 
ievērot raitās daļas tempu, bet 
viņu dziedāšanai reizēm pietrūka 
tīras intonācijas un labas artiku-
lācijas.  

Ilona Rupaine ir viena no 
pazīstamākajām mūsdienu lat-
vie  šu jaunajām komponistēm.  
Viņas koŗa dziesmas skanējušas 
vairākos Dziesmu svētkos Latvijā 

un ārpus Latvijas.  Savā krāšņi 
instrumentētā kantātē ,,Nosap-
ņotie Ziemassvētki” I. Rupaine 
uzbuŗ aizkustinošu ziemas aina-
vu, kuŗā ik pa reizei ieskanas 
senas Ziemas saulgriežu tautas-
dziesmu temas. Dziedot šo tēlai-
no skaņdarbu, koris bija savā 
elementā. Ritmiskās pasāžas tika 
nodziedātas ar efektīgiem akcen-
tiem, košās harmonijas kantātes 
sākuma un beiga daļās ar piln-
skanīgu, izbalansētu toni. Solistes 
– soprāni Laila Liepiņa, Sandra 
Gendrikova-Beijere (Bayer) un 
alts Sarma Dindzāne-Vansenta 
(Van Sant) – izcili nodziedāja 
tautasdziesmu melodijas senā 
teicēju stilā.  Tenori un basi droši 
un skanīgi dziedāja savas daļas.  
Soprānu un alta dziedājumiem 
piemīta gaišums un vieglums.  
Lau   ras Padegas Zamuras un 
Kris  tas Zamura koklēšana sagā-
dā  ja vienu no skaistākiem mū -
zikāliem pārdzīvojumiem visā 
koncertā.  

Pēc saulainā Adventa koncerta 
koristi koncerta apmeklētājus 
aicināja paviesoties saviesīgā 
pēc   pusdienā pie  bagāti klāta 
galda.  

Ņujorkas latviešu koris atkal 
dziedās Ņujorkas latviešu kul-
tūras dienās 31. janvārī pēc diev-
kalpojuma Jonkeru baznīcā. 
Kon   certa programmā – Viktora 
Baštika koŗa mūzika instru-
mentālistu pavadījumā. Koris un 
diriģenti Andrejs Jansons un 
Laura Padega Zamura gatavo 
plašu V. Baštika mūzikas pro-
grammu ieskaņošanai tvartā 
februārī Rīgā. 

Ievērojams notikums būs Vik-
tora Baštika mūzikas koncerts 
Rīgā 17. februārī, kuŗā piedalīsies 
Ņujorkas latviešu koris kopā ar 
kori ,,Balsis”, Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas kori 
un Latvijas Nacionālās operas 
orķestri.

Dace Aperāne

Ņujorkas latviešu koŗa Adventa koncerts


