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Ziema rotā Rīgu un Latviju

Latviešu Karmenas triumfs
Grūti vārdos izteikt izjūtas, kas 

16. februāŗa vakarā valdīja ki -
noteātrī „Parex Plaza”, kad tur uz 
Ž. Bizē operas „Karmena” tieš-
raidi no Ņujorkas Mētro polītena 
operas divās pārpildītās zālēs 
pulcējās skatītāji. Gaidu un sa  -
t raukuma pilna gaisotne, prieks 
par iespēju piedalīties šai nozī-
mīgajā notikumā – būt par lie-
ciniekiem latviešu mecosoprāna, 
pasaulē un dzimtenē atzītās un 
mīlētās operdziedones Elīnas 
Garančas izrādei. Skatītāju vidū 
arī Elīnas mamma – dziedone 
un vokālā paidagoģe Anita Ga -
ranča.

 Tūlīt pat jāatzīst – redzētais un 
dzirdētais sajūsmināja. Vai gan 
citādi slavenā Ņujorkas teātŗa 
zālē izrādes beigās dārdošajiem 
aplausiem pievienotots arī Rīgas 
centrā skandētie? Spoži, lieliski, 
bravo, Elīna! Elīnas Garančas 
Karmena jau saņēmusi atzinīgas 
Anglijas un Amerikas preses 
atsauksmes. Dzie  dātāja šobrīd 
neapšaubāmi ir savas  mākslas 
plaukumā, kad par viņas 
neatkārtojami spilgto vokālo un 
aktierisko veikumu var priecāties 
gan vecāki un skolotāji, gan 
kollēgas Rīgā un visā pasaulē, 
gan visi opermākslas cienītāji kā 
dzimtenē, tā plašajā pasaulē. Var, 
protams, apskaust Elīnas 
Garančas lieliskos dabas dotu-
mus, taču patiesībā dziļā cieņā 
un apbrīnā jānoliec galva viņas 
dzelžaino darbaspēju priek šā un 

jāslavē mākslinieciskā mērķ    -
tiecība, prāta spējas un darba 
mīlestība. Bez šīm kva litātēm tik 
spēja un spoža lidojuma nebūtu. 

Varētu jau Elīnu Garanču dēvēt 
par zvaigzni, ja vien Latvijā 
lietotajā leksikā šis vārds jau 
nebūtu kļuvis lēts un vulgārs. 
Katra būtne, kas kaut drusku 
pagrozījusies tālrādes ekrānā, 
mums jau ir zvaigzne. Bet Elīna 
Garanča tāda mums ir vienīgā. 
Augstas raudzes un stipra kalu-
ma māksliniece. Šopavasar vi -
siem līdz šim saņemtajiem apbal-
vojumiem dziedone varēs piev-
ienot arī Latvijas Lielo Mūzi kas 
balvu, kas viņai tiek piešķirta jau 
otrreiz ( pirmo reizi 1999. gadā). 
Elīnas ceļš pretī opermākslas 
pasaules virsotnēm daudziem jo 
daudziem noder iedvesmai, liek 
lepnumā izslieties staltākiem, 
apzināties savas spē jas un cen-
sties īstenot vispār drošākās ie -
ceres. Ne velti Elīnas Garančas 
vārds pēdējā laikā tik bieži 
piesaukts mūsu valstsvīru runās, 
kad jāapliecina Latvijas vārda 
labā skaņa pasaulē. 

Kad ledainā februāŗa pusnaktī 
taksametrā atgriezos mājās no 
operas tiešraides noskatīšanās 
kinoteātrī, šoferis apjautājās, kā 
tad skanējis mūsu latviešu Kar-
menai. Un šajā jautājumā bija 
jaušams neviltots lepnums un 
patiesa ieinteresētība. Par Elīnu 
Garanču turam īkšķi visi!

Gundega Saulīte

Arkādijas parkā Rīgā Eduarda Smiļģa mājas pagalmā Āgenskalnā, Rīgā
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Elīna Garanča kopā ar mammu - dziedātāju un vokālo paidagoģi Anitu Garanču
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Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem
Inese Zaķis

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: RigaVen@aol.com

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanās ir novēršama
Rakstot grāmatu ,,Šūpo šūpuli” 

(sk. www.eraksti.lv), kārtojot jau 
publicētos materiālus un pār-
domājot laika tecējumā mainīgos 
iespaidus, rodas viedoklis par t. 
s. demografijas problēmām, kas 
atšķiŗas no parasti publicētajiem 
uzskatiem. Šoreiz pārdomu pa -
matā ir  Ojāra Celles raksts ,,De -
mo   grafijā arī sākusies krizes 
ietekme”  Laika  2009. gada 12.-
18. decembŗa numurā. Rakstā 
pieminēti Latvijas Statistikas 
pārvaldes 2008. gada gada grā-
matas dati. Tajā  rakstīts, ka kopš 
straujās dzimstības samazinā-
šanās aizritējušā gadsimta 90. 
gadu sākumā, 2008. gadā Latvijas 
demografiskajā situācijā ir jūta-
ma uzlabošanās. Turpat ziņots, 
ka  1987. gadā dzimstības koefi-
cients bija 2,21, bet 2008. gadā – 
tikai 1,42. Demografi vienojušies, 
ka dzimstības koeficientam  jābūt 
apmēram 2,21. 

Parasti mēdzam runāt par de -
mo  grafijas problēmām valstī. 
Runājot par demografiju,  ceram, 
ka demografiem būs kāds ietei-
kums, kā veicināt dzimstību. 
Zināms, ka bagātas valstis, uz -
klausot demografu ieteikumus, 
ieguldījušas triljoniem dolaru, 
bet rezultāts bijis čiks. Eiropas 
tautas turpina izmirt. Kāpēc tā? 

Labi padomājot, atbilde ir acīm-
redzama. Iedzīvotāju skaits mai-
nās, veciem cilvēkiem mirstot un 
jauniem bērniem dzimstot. Veco 
cilvēku miršana ir dabīga parā-
dība.  Citādi ir ar dzimstību. To 
noteic sabiedrības dzemdēt spē-
jīgo locekļu brīva izvēle. Dzim-
stība  90. gadu sākumā strauji 
samazinājās, jo cilvēki izvēlējās  
radīt mazāk bērnu. Tātad, ja 
problēma ir nepietiekams dzimu-
šo bērnu skaits,  jārunā ar fertilā 
vecuma sievietēm un vīriešiem, 
nevis ar demografiem. Tātad ir 
nevis demografijas krize, bet 
dzimstības krize! krizi!

Kardinālo atšķirību starp 
abiem jēdzieniem izskaidro And-
ris Zeidaks (sk. ,,Archīvs” XXIII):  
ir četras fazas – dzimstība, apgā-
de, audzināšana un izglītība. Sva-
rī  gākā no tām ir dzimstība, jo, ja 
bērns nebūs dzimis, tad nebūs 
ko apgādāt, audzināt un izglītot. 
Beidzamās trīs fazes ir atkarīgas 
no naudas: jo vairāk naudas, jo 
labāki apstākļi apgādei, audzinā-
šanai un izglītībai. Dzimstība nav 
atkarīga no naudas, gluži otrādi, 
ir novērots: jo vairāk naudas, jo 
mazāk bērnu. Te ir izskaidro-
jums, kāpēc demografu līdzšinējie 
ieteikumi dzimstības veicināšanai 
bijuši nesekmīgi. Visi valdības, 

arī PBLA pasākumi demografiskā 
stāvokļa uzlabošanai  bijuši pie-
vērsti tikai pēdējām trim fazēm. 
Vienalga, kāds nosaukums kat-
ram pasākumam – vai māmiņu 
algas, aparātūra kādai slimnīcai, 
katru reizi tas ir bijis apgādei, 
audzināšanai vai izglītībai. Devēji 
vienmēr apgalvojuši, ka netieši 
vei  cinot dzimstību. Nav statis-
tisku datu, kas liecinātu, ka dzim-
stības koeficienta pieaugums no 
1990. gada 1,13 uz 2008. gada 
1,42 būtu valdības rīcības rezul-
tāts. Drīzāk gan tautas apziņas 
noskaidrošanās rezultāts.

Dzimstība jāveicina ar tiešu 
rīcību. A. Zeidaks uzsvēra, ka 
jāmaina paražas.  Eiropas sabied-
rības novecošanās problēmu 
studiju vadītājs, RAND Europe 
Corporation prezidents Džona-
tans Grants ir pārliecināts, ka 
valsts vadītājiem skaidri un ne -
pārprotami jādeklarē: mēs gri-
bam, lai Latvijā būtu vairāk bēr-
nu. Tāpēc  nepieciešams dibināt 
īpa šu dzimstības veicināšanas 
auto ritāti, un šai vajadzībai 
ārzemju latviešiem jāaktīvizē savi 
pasīvie kapitāli, kas ieguldīti 
nekustamos īpašumos, jo tie 
vairs nav vajadzīgi. 

 Jēkabs Ziedars  
 Melburnā

Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 
Ar Laika starpniecību varat apsveikt savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laika (pielikums Jauno Laiks)piedāvā jums iespēju 
ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2010. gada 20. februāŗa numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo 
(„Camera Ready”) sludinājumu
LĪDZ 12. FEBRUĀRIM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju. 

Vai vēlaties 
sludinājumu 
krāsās?

Vispār. info: 

DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:
596 Middlesex Ave., 
Metuchen, NJ 08840, USA.

Tālr.: 732-549-0445, e-pasts: 
LaiksDSR@aol.com. 

Par techniskiem 
jautājumiem rakstīt 
Solvitai – 
solvita@laiks.us 

Lūdzam atsaukties 
Tālivalža Dangava 

(Dreimaņa) (1907-1965) 
literārā mantojuma 

mantotājus un izdevējus!

Rakstiet: Laiks redakcija, 
Ausekļa iela 14-2, Rīga 

LV-1010; 

e-pasts: redakcija@laiks.us; 

fakss: +371 67326784.

ASV vēstniecība izsludina 
eseju konkursu jauniešiem

Lai godinātu ASV cilvēktiesību aktīvista Martina Lutera Kinga piemiņu, ASV 
vēstniecība Latvijā izsludina eseju konkursu jauniešiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem. 

Šī gada eseju konkursa temats ir līdzdalība sabiedriski svarīgos procesos. 
Konkurss beigsies 9. februārī. Februāris Amerikas Savienotajās Valstīs ir 

Afroamerikāņu vēstures mēnesis. Februārī arī tiks paziņoti labāko eseju autori no 
visas Latvijas, kuŗi savukārt sacentīsies par galveno balvu – iespēju piedalīties 

Franklina institūta rīkotajā vasaras skolā ASV. 
Balvas saņems arī visi labāko eseju autori.

ASV vēstniecība Rīgā, Preses un kultūras nodaļa 
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Filadelfijas latviešu koncertkoris un čellists MĀRCIS KUPLAIS Ziemsvētku koncertā
Filadelfijas latviešu koncert-

koris diriģentes Guntas Plost-
nieces vadībā svētdien, 20. 
decembrī, sniedza savu gads-
kārtējo Ziemas svētku koncer-
tu,šogad Filadelfi jas latviešu Sv. 
Jāņa ev. luterāņu drau  dzes baz-
nīcā, piedaloties vie    su māksli-
niekiem čellistam Mārim Kup  -
lajam un pianistei Akanei Mat-
sumurai.  

Dievs bija tērpis zemi vizuļo-
jošā, baltā apklājā, kas piešķīra 
koncertam vēl jūtamāku svētku 
noskaņu. Koris baltās drēbēs ar 
baltām, mirdzošām svecītēm 
rokā ienāca baznīcā, dziedot 
„Klusa nakts, svēta nakts”. Kori 
ievadīja dejotāja Tija Ore, glez-
ni un izteiksmīgi mums rakstu-
rojot klusās nakts burvīgumu. 

Pēc mācītāju I. Dzelzgalves un 
Dr. U. Ukstiņa sirsnīgiem ap -
svei  kuma vārdiem dzirdējām 
koŗa dziesmas, čello un klavieŗu 
mūziku skaistā svētku virknē.

Čello un klavieres ievadīja 
programmu ar Jāzepa Mediņa 
„Romanci”un „Balādi”. Koris 
atbalsoja ar spožām skaņām – 
A. Vivaldi „Gloria” un G. Holsta 
„Pestītājs dzimis”. Raita bija 
Bacha „Gigue” solo čellam, bet 
Rachmaninoffa „Andante” no 
Sonatas sol minorā mūs atkal 
ieveda mistiskā svētku gaisotnē. 
To pasvītroja aktrises Jūlias 
Plost nieces R. Blaumaņa „Zie-
mas   svētku gaidās” (no Paula 
Dambja kantātātes Ziemas-
svētkos) drāmatiskais izpildī-
jums un „Svētku vakarā” (harm. 

G. Plostniece) iejū   tīgais solo 
dziedājums koŗa pavadījumā.

Šī noskaņa turpinājās koŗa 
dziesmās – B. Skultes „Ziemas-
svētkos” un G. Baumaņa „Baltas 
sniega pārslas” – un čello un 
klavieŗu Ziemsvētku melodiju 
virknē, kā arī D. Šostakoviča 
„Romancē”.

Ar Guntas Ķeres „Christmas 
Folksong” koris ieveda klausītā-
jus gaišā franču un angļu Zie-
massvētku dziesmu atskaņojumu 
priekā. Vēl mūs valdzināja Bacha-
Guno „Ave Maria” čello un kla-
vieŗu izpildījumā. Solo pianiste 
deva mums skaidru, apgarotu 
L.v. Bēthovena „An  dan  te con 
moto” no Sonatas op. 57.

Nobeigumā „Nāc, slavē, dvē-
sele” no K. Sen-Sansa Ziemas-

Kultūras dienu koncerts Ņu -
jorkā notiks svētdien, 31. janvārī 
pēc dievkalpojuma, kas sāksies 
pulksten 10 no rīta, Ņujorkas 
ev. lut. draudzes baznīcā Jon-
keros. Koncertā dziedās Ņujor-
kas latviešu koris diriģentu 
Andreja Jansona un Lauras Pa -
degas Zamuras vadībā. Koncerta 
programma būs veltīta latviešu 
komponista Viktora Baštika 
(1912. 3. II –2001. 31. X) 
mūzikai.

Koris koncertā dziedās V. 
Baš    tika meistarīgo ,,Rekviēmu”, 
garīgās dziesmas – ,,Krustā sis-
tais nācarieti”, ,,Skaidram būt”, 
,,Svētceļnieku dziesma” un sešas 
latviešu tautasdziesmu apdares: 
,,Kam tie kalni, kam tās lejas”, 
,,Kaŗavīra līgaviņa”, ,,Saulīt vēlu 
vakarā”, “Ai, zaļā līdaciņa”, 
,,Kūko, mana dzeguzīte” un 
,,Šķindu, šķindu, Rīgas pile.” 

Koncertā piedalīsies koŗa 
solistes Laura Liepiņa, Sandra 
Gendrikova-Beijere (Bayer), 
Sarma Dindzāne Vansenta (Van 
Sant), kā arī bass, amerikānis 
Vits Bernards (Whit Bernard), 
ko dzirdēsim pirmo reizi. V. 
Bernards pavadīja gadu Latvijā, 
kur rakstīja disertāciju, inter-
vējot daudzus mūziķus, galve-
nokārt komponistus, dziedātājus 
un diriģentus. Izturējis sīvu 
konkursu, viņš tika uz -
ņemts vienā no izcilākiem 
Latvijas koŗiem ,,Kamēr”. Gada 
laikā V. Bernards teicami apgu-
va latviešu valodu un tajā var 
brīvi sarunāties. Dziesmu 
svētkos 2008. gadā Latvijā, dzie-
dot kopkorī, viņš iepazinās ar 
Ņujorkas latviešu koŗa dziedā-
tā jiem un, gribēdams saglabāt 
saites ar latviešiem, kopš 2008. 
gada rudens dzied Ņujorkas 
latviešu korī. Ņujorkas latviešu 
korim pavadījumu spēlēs in -
strumentāls ansamblis, latviešu 
ērģeļniece un komponiste Ilze 
Akerberga, kā arī pianiste Anda 
Baumane-Alvarenaza. 

Ņujorkas latviešu koris kopā 
ar jauniešu kori ,,Balsis”, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas Aka-
dēmijas kori un Latvijas Nacio-
nālās Operas orķestris piedalī-
sies Viktora Baštika mūzikas 
koncertā 17. februārī Rīgā, Lat-
vijā. Apvienotie koŗi un LNO 
orķestris Rīgā ieskaņos tvartu 
ar ,,Rekviēmu” un citiem skaņ-
darbiem.

Viktors Baštiks dzimis 1912. 
g. Liepājas apriņķa Pērkones 
pagasta Skatrās. Tēvs Jānis bija 
baptistu draudzes koŗa vadītājs, 
māte Otīlija dziedātāja šajā korī. 
Viņa vēlāk kļuva pazīstama 
dzejniece un garīgo dziesmu 
atdzejotāja ar pseudonimu Lies-
ma. Pēc Liepājas A. Saulieša 
pamatskolas un Liepājas Valsts 
vidusskolas absolvēšanas V. 
Baš   tiks mācījās čella spēli 
Liepājas Tautas konservātorijā. 
Pirmo praktisko pieredzi koŗa 
vadīšanā V. Baštiks ieguva, dar-
bojoties Sv. Pāvila baptistu 
draudzē, kur bija ērģelnieks un 
Māsu pulciņa draudzes diri-
ģents. No 1939. līdz 1944. 
gadam, viņš bija Latvijas Jāzepa 
Vītola konservātorijas kom-
pozicijas teorijas klases stu-
dents. Otrā pasaules kaŗa laikā 
viņš vadīja Jelgavas Baptistu 
draudzes kori (1940-1941) un 
Rīgas Baptistu semināra 
draudzes kori (1941-1944). Pēc 
otrā pasaules kaŗa kopā ar 34. 
pulka vienības kaŗavīriem V. 
Baštiks nokļuva Putlosas gūs-
tekņu nometnē Ziemeļvācijā; 
1945. gadā gūstekņi tika pār-
vietoti uz Zedelgemu Beļģijā. V. 
Baštiks vadīja Ingolštates latvie-
šu bēgļu nometnes kori un ar to 
piedalījās Eiropas latviešu pir-
mos Dziesmu svētkos Eslingā, 
kā arī dziedāja ,,Zuikas vīru 
korī”. V. Baštiks 1947. gadā pār-
cēlās uz Angliju, kur vadīja 
,,Zuikas vīru kori” un līdz 1950. 
gadam strādāja dzelzslietuvē. 
No 1950. līdz1952. gadam V. 
Baštiks vadīja Corby Choral 
Society. Kopš 1952. gada viņš 
dzīvoja Filadelfijā un 36 gadus 
vadīja Filadelfijas latviešu bap-
tistu draudzes kori un latviešu 
koncertapvienību. V. Baštiks 
bija Amerikas latviešu baptistu 
biedrības Dziesmu svētku rī -
kotājs, no 1970. līdz 1986. ga -
dam apvienības priekšnieks. 
Kopš 1992. gada viņš viesojās 
Latvijā, kur diriģēja Latvijas 
baptistu dziesmu svētku kop-
kori. V. Baštiks mira 2001. gadā 
Filadelfijā. Jā pie  min arī Viktora 
Baštika devums mūzikas apgā-
dātāja darbībā. V. Baštiks kopā 
ar brāli Eduardu Vācijā 1947. 
gadā sakārtoja garīgu koŗa 
dziesmu krājumu ,,Kokle” ar 62 
latviešu un cittautu komponistu 
dziesmām; 1950. gadā viņš 

iespieda savas 20 garīgas dzies-
mas jauktam un vīru korim 
krājumā ,,Dziesma svētbrīdī”; 
1956. gadā V. Baštiks sakārtoja 
Amerikas latviešu baptistu koŗu 
apgāda izdoto krājumu ,,Mūžī-
bas atbalss ar 125 latviešu un 
cittautu autoru skaņadar biem; 
V. Baštika sakārtotā baptistu 
draudžu ,,Dziesmu grāmatas” 
otrā daļa iespiesta 1972. gadā; 
V. Baštiks 1975. gadā iespieda 
savu 35 s0lodziesmu krājumu; 
Amerikas latviešu baptistu koŗu 

apvienība 1982. gadā izdeva V. 
Baštika sakārtoto 141 latviešu 
komponistu garīgās dziesmas 
krājumu koŗiem ,,Dziediet, tei-
ciet!” 

V. Baštiks 1981. gadā par sa -
vām izcilām garīgās mūzikas 
kompozicijām saņēma PBLA 
Kultūras fonda Goda balvu.

Viktors Baštiks ir viens no 
ievērojamākiem latviešu garīgās 
mūzikas komponistiem. V. Baš-
tika skaņdarbam ,,Rekviēms” 
(Sv. rakstu, L. Bērziņa un L. 
Breik ša teksts), ievērojāmais 
mūzikologs Roberts Čeiss (Ro -
bert Chase) grāmatā par mūs-
dienu mūzikas rekviēmiem 
Memento Mori – A Guide to 
Contemporary Memoral Music 
(The Scarecrow Press, 2007) 
veltījis atsevišķu grāmatas no -
da   ļu. 

Viktors Baštiks komponējis 
apmēram 400 skaņdarbu – 24 
garīga un laicīga rakstura kan-
tātes, 60 dziesmas balsij ar 
pavadījumu, 159 garīgas un 
laicīgas koŗa dziesmas bez 
pavadījuma, 32 dziesmas vīru 
koŗiem, 12 dziesmas sieviešu 
korim, 26 dziesmas ar pavadī-

svētku oratorijas koŗa, ērģeļu, 
kla   vieŗu, čello un vijoles (Au -
gustins Tighe) izpildījumā bija 
varena, krāšņa slavas dziesma 
Kristum viņa piedzimšanas svēt-
   kos. Filadelfijas latviešu kon-
certkoŗa sākumi rodami Fila-
delfijas latviešu baptistu drau-
dzes korī, kad komponists 
Viktors Baštiks piecdesmitos 
gados iesāka gadskārtējo Zie m   -
svētku koncertu tradiciju, kas 
turpinās vēl šodien. Koris ir 
veidojies, mainījies un vienmēr 
atjaunojies. Koŗa vadību 1989. 
gadā pārņēma Gunta Plostniece, 
kuras vadībā koris sniedzis lat-
viešu autoru pirmatskaņojumus 
un izpelnījies ievērību Fila -
delfijas sabiedrībā. Pēdē jos 
gados koris paplašinājies, tanī 

iesaistot dziedātājus no kaimiņu 
draudzēm, kā arī diriģentes 
Plost   nieces profesionālos kol-
legas. Kora tradicija ir arī katrā 
kon   certā piesaistīt profesionā-
lus solistus, šoreiz īpaši viesi 
bija Latvijas čellists Māris 
Kuplais un Japānas pianiste 
Akane Mat sumura. Bijusī fila-
delfiete Jūlia Plostniece bija 
mērojusi ceļu no Losan dže losas, 
lai piedalītos kon   certā. Koŗa 
basos redzējām arī kalifornieti 
Edvīnu Rūsi. Pie ērģelēm bija 
uzticamā draudzes ērģelniece 
Mudīte Streipa Pizzini.

Vietējā luterāņu draudze bija 
sagādājusi bagātu cienasta galdu 
baznīcas zālē, kur ilgi vēl kavējā-
mies mūzikas un draugu siltumā.

Aida Kalnāja

Ņujorkas kultūras dienu koncertā skanēs Viktora Baštika mūzika

Viktors Baštiks

Ņujorkas latviešu koris 2009. gada Adventa koncertā

jumu, 14 tautasdziesmu apdares 
jauktam korim, 10 – vīru un 
sieviešu koŗiem, vienu orātoriju 
,,Jēzus Nācarietis”. Viņš rakstījis 
arī instrumentālo mūziku: 
klavierēm (,,Sonāte”, ,,Variācijas 
par M. Haidena temu”, ,,Variā-
cijas-fantazija par Jāzepa Vītola 
korāli”), ērģelēm (,,Balāde”, 
,,Sonāte”, ,,Variācijas un pre-
lūdijas”), obojai (,,Variācijas par 
korāli”) un čellam (,,Latvju rap-
sodija”).

 Pēc koncerta Kultūras dienas 
programmu papildinās referāti 
par četriem Ņujorkas apkaimes 
latviešiem kuŗi pagājušā gadā 
saņēma ALAs atzinības rakstus: 
Ingrīdu Jansoni, Imantu Kalni-
ņu, Jāni Riekstiņu un Vilni 
Vīksni. 

NLOP sirsnīgi aicina visus 
apmeklēt un atbalstīt šī gada 
bagātīgo Kultūras dienas pro-
grammu! Sīkāka informācija: 
www.nylatvian.org vai rakstot: 
pinns@banet.net un zvanot: 
914-631-5725. Ieejas maksa uz 
koncertu un referātiem 25 dol.; 
bērniem, jaunākiem par 14 gad-
iem, brīva. 

Dace Aperāne
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Ar vertikāli mākslā un dzīvē
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 

mākslas mūzejā pašā janvāra sā -
kumā atklāja bijušās jelgavnieces 
Silvija Meškones gleznu izstādi. 

Daudziem daži no Silvijas 
Meš       kones darbiem var šķist abs-
trakti, sak, viens liels krāsu jūklis, 
neko nevar uzreiz pateikt, kas tur 
attēlots, jāmin, jāgudro. Piemē-
ram, 1991.gadā gleznotās „Jāņ-
ugu   nis”, kuŗās no brūnganā fona 
izdalās sarkani, dzelteni, zilzaļi 
krāsu laukumi, kas te veido 
uguns   kuru, te tādas kā zvaigznī-
tes, te atkal griežas straujā kustī-
bā pa apli. Citur pavīd senas zī -
mes.

Mākslinieces gleznas tik viegli 
nedodas rokās, tās prasa piepūli 
– mazāku vai lielāku, bet vien-
mēr skatītājam ir jāgrib iedziļi-
nāties. Kā īstā dzejā (ne panti-
ņos), kā klasiskajā mūzikā. Sil-
vijas Meškones darbi prasa atvēr-
tību, sirdsgudrību, zināmu dvē-
selisku sagatavošanos. Ar to jau 
viņas gleznas atšķiŗas no daudzu 
autoru veikuma, ka tās nekad 
nav viegli uztveŗamas. Pati māks-
liniece vienā darbā ieliek gan 
emo   cionālos impulsus, kas pa -
mu    dinājušas gleznot, gan prāta 
aktīvitāti, gan glezniecisko pras-
mi un pieredzi. Viņa nekad 
neglezno tāpat vien - savam 
vaļaspriekam, izklaidei, skatītāju 
iepriecināšanai. 

Jelgavniece kādreiz ir izteiku-
sies, ka pašos pamatos pasauli 
veido horizontāles un vertikāles. 
Zeme, jūra, debesis ir horizontā-
le, pa kuŗu pārvietoties; koks, 
puķe un cilvēks ir vertikāle, kas 
tiecas uz augšu, pēc saules. Pār-
nestā nozīmē ir cilvēki, kuŗi dzī-
vo horizontāli, viegli vadot die-
nas, pildot obligātos pienāku-
mus, apmierinot savas bioloģis-
kās nepieciešamības. Cits nekas 
viņu neinteresē. Bet ir arī cilvēki, 

kuŗi iezemēti vertikāli. Viņi tāpat 
kā citi veic savus uzdevumus, 
taču vēl piedevām meklē atbildes 
uz sarežģītiem, eksistenciāliem 
jautājumiem, viņus interesē de -
be   sis un zeme, materiālais un 
garīgais. 

Silvija Meškone ir viena no 
tām, kam nepietiek atainot acīm-
redzamo. Viņa ar krāsām, kom-
pozīciju, ritmu, telpu un gaismu 
mēģina saprast, kas notiek pasau-
lē, kāda ir šo notikumu būtība, 
dziļākā jēga, kas notiek ar katru 
no mums, kurp mēs dodamies. 
Jautājumi ir simtiem. Silvija Meš-
kone veic dziļurbumus. Parastiem 
mākslas līdzekļiem tas nav iespē-
jams, jāmeklē sava valoda, sava 
izteiksme. „Jāņugunis” tāpēc nav 
ugunskuru un līgotāju attēlo-
jums. Viņai tā ir sasaite ar pagāt-
ni, tradicijām, ar kādiem kos-
miskiem spēkiem, kas griež mū   -
su zemeslodi.

Ienākot izstāžu zālē, skatītāju 
pirmais uzrunā 1977. gadā glez-
notais pašportrets. Apejot apkārt 
telpai, kā vienu no pēdējiem dar-
biem apmeklētājs sastapsies ar 
2009.gada „Pašportretu”. Pirmajā 
no tiem jauna māksliniece maz-
liet izbrīnītām acīm raugās sau-
les pielietā, impresionistiski risi-
nātā pasaulē. Arī jaunākajā paš-
portretā gleznotāja sevi rāda pie 
molberta. Telpā ieplūst gaisma. 
Tikai tā vairs nav spirgtas saules 
atveldzēta. Arī viņa pati pasaulē 
raugās traģiski tumšām acīm, 
rau    gās mūsos, raugās varbūt sa -
vās drāmatiskās domās un atzi-
ņās.

Noiets milzu ceļš atklāsmju un 
pārdomu pilnajā dzīves gājumā. 
Laimīgu un saules pielietu pasau-
li Silvija Meškone redz mazāk. 
Gan personiskie pārdzīvojumi 
un piedzīvojumi, gan apkārtnes 
notikumi maz sagādā prieka. Tā 

jau nu nav, ka prieka nav bijis, 
bet liekas, ka māksliniece ir no 
tiem, kas dzīvē redz vairāk un 
dziļāk nekā mēs citi, arī paslēp-
to.

Vairākkārt gleznotāja ir uzsvē-
rusi, ka viņai ir nepieciešama 
daba. Viņa daudz zīmējot. Darb-
nīcā no zīmējumiem rodas glez-
nas, tajās dzīvē skatītais pārtop 
krāsās tvertos tēlos. Krāsa bieži 
top par viņas emocionālo atklās-
mju izteicēju, tā ir pati svarīgākā, 
sižets ir tikai ierosa pārdomām, 
pakāpienam, kā pateikt sakāmo.

Ja ieskatāmies vērīgāk Silvijas 
Meškones gleznās, mēs ieraudzī-
sim savu laiku, kuŗā dzīvojam. 

Ļoti daudz darbu izstādē tapuši, 
nu jau jāsaka, pagājušā gadsimta 
90.gadu sākumā, kad lēnām un 
sāpīgi atguvām brīvību un vals-
tisko neatkarību. Tas bija laiks, 
kad daudzi piedzīvoja personis-
kas traģēdijas, kad novēlās mas-
kas. Māksliniecei šis laiks nesais-
tās tikai ar dziesmoto revolūciju, 
pašlepnuma pieaugumu, viņai tā 
ir drāmatiska pasaules kārtības 
apjēgsme. Silvijai Meškonei ir 
raksturīgi, ka visi notikumi, lai 
cik tie būtiski un saviļņojoši sa -

biedrībai kopumā, vispirmām 
kārtām atspoguļojas viņā pašā, 
viņas emocionālajā pasaulē, ik -
vie  nā cilvēkā. Cilvēks ir visa cen-
trā. Var pat teikt, ka Silvija Meš-
kone dzīvo ar vaļēju brūci, viņas 
sāpju slieksnis ir zems, bet debe-
sis, saule, Kosms, kurp tiekties, ir 

augstu.
Māksliniece caur sevi glezno 

tautas likteņgaitu. Tādēļ viņas 
māksla nav viegla. Viņa glezno 
laiku, telpu, kas mums atvēlēta, 
kustību, kas mums jāveic savā 
dzīves ceļā.

Māris Brancis

Pašportrets

Raudimis

Kliedziens

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā 
apskatāma izcilā latviešu glezno-
tāja Jāņa Zuntaka (16.09.1906, 
Liepāja – 04.09.1985. Toronto, 
Ka  nadā) gleznu izstāde no 
Liepājas mūzeja krājuma

Viņa vārds un daiļrade Liepājas 
mākslas dzīves apritē daudziem 
ilgu laiku bija maz pazīstama vai 
pat nezināma. Kaut arī māk    - 
s linieks dzimis Liepājā, no 1926. 
līdz  1928. gadam mācījies Liepā-
jas mākslas amatniecības skolā, 
pēc Latvijas Mākslas akadēmijas 
beigšanas 1939. gadā strādājis 
par zīmēšanas skolotāju J. Čakstes 
pamatskolā Liepājā, no 1941. līdz 
1944. gadam vadījis Dekorātīvo 
darbnīcu Liepājas lietiskās māks-
las vidusskolā. 

Tāpat kā daudzi radošās inteli-
ģences pārstāvji, mākslinieks ko -
 pā ar ģimeni dodas uz Vāciju, 
kur dzīvo bēgļu nometnē  Augs-
burgā, 1948. gadā  pārceļas uz 
Ar   gentīnu, bet no 1958. gada  
viņa dzīvesvieta ir Toronto  Kana-
dā.  Kad 1944. gadā Jānis Zuntaks 
ar ģimeni aizbrauca, pie viņa 
tēva Liepājā palikušas apmēram 
150 gleznas, par kuŗu likteni 
diemžēl ziņu nav. 

Jāņa Zuntaka gleznas sniedz 
ieskatu mākslinieka dzīvē un 
daiļ   radē, akvarelī dokumentētās 
bēgļu dzīves gaitas Vācijā aplieci-
na ne tikai mākslinieka profe-
sionālitāti, bet arī sauc atmiņā to 
gadu cerību uz drīzu atgriešanos 
dzimtenē, kamēr jau Kanadā 
gleznotie „Kaŗa bēgļi” liek apjaust 
cerības zuduma traģismu.

Savukārt Argentīnas gados 
māks  linieku galvenokārt saistīju-
šas eksotiskās vides īpatnības. 
Kanadā Jānis Zuntaks dzīvojis 
tā  dā apvidū, kas gan klimatiski, 
gan ainavas ziņā bija visai tuvs 
Latvijai. Mākslinieks gleznojis 
galvenokārt ainavas, viņa darbos 
parādījušies līdz tam tikpat kā 
neizmantotie rudens un ziemas 
motīvi, bet 1970. gados pēkšņi 
ieskanējušās skarbas, drāmatiski 
kontrastainas notis, kas pieklust 
astoņdesmito gadu ainavās. 

Liepājas mūzeja krājumā līdz 
2006. gadam bija pieci Jāņa 
Zuntaka mākslas darbi: četras 
gleznas un viens tušas zīmējums. 
Pateicoties mākslinieka meitas 
Vijas Zuntakas-Bērziņas no ASV 
un dēla Alvja Zuntaka neat lai-
dībai, 2006. gada septembrī, tieši 

mākslinieka 100. dzimšanas die-
nā, Liepājas mūzeja lielajā izstāžu 
zālē atklāja mākslinieka piemiņas 
izstādi. Līdz ar to Jānis Zuntaks 
„atgriezās” dzimtajā pilsētā. 

Pēc Jāņa Zuntaka 100. jubilejas 
izstādes Liepājas mūzejs no Zun-
taka ģimenes saņēma nozīmīgu 
papildinājumu krājumam - 10 
mākslas darbu dāvinājumu. 

Tā izveidojās savdabīga kollek-
cija, kuŗā katrs gleznotāja dzīves 
posms pārstāvēts ar kādu mākslas 
darbu. „Sievietes akts” ir neliels 
zīmējums, kas tapis 1938. gadā, 
no Vācijā pavadītā laika Liepājas 
muzejā glabājas Vitauta Vito 
Sīmaņa 1947. gadā veidotais Jāņa 
Zuntaka portrets, no Argentīnas 
posma  - akvarelis „Pie Sanmi-
gelas.” Visplašāk pārstāvēts dzī-
ves laiks Kanadā: akvarelis „To -
ron   to. Skats no Abbot ielas” 
(1963) un vairākas eļļas gleznas: 
„ Siena grābšana”(1959), „ Siena 
kaudzes” (1960), „Ziema”( pirms 
1973), „ Malkas cirtēji” (1977), 
„Ziema” ( 1978).

Jānis Gintners,
Liepājas mūzeja direktores 

vietnieks krājuma darbā

Liepājas pārstāvniecībā Jāņa Zuntaka 
gleznu izstāde

Jānis Zuntaks. „Ziema”, gleznota Kanadā, 1978. gads
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Jānis Zuntaks. „Novakare”, gleznota Kanadā, 1972. gads
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Apgādā „Nordik” izdots trešais 
latviešu trimdas dzejnieces un 
rakstnieces Ainas Zemdegas 
„Rakstu” sējums, ko sastādījis 
un komentējis literātūras kritiķis, 
autores dzīvesbiedrs Pāvils Vasa-
riņš. Apdari veidojis mākslinieks 
Voldemārs Avens. Arī šos dar-
bus, kā to trāpīgā analizē uzsvēris 
P. Vasariņš, caurvij urdīga, spīva 
piederības apjēgsme, savu īsteno 
Māju (ne vien fizisko), sava ga -
rīgā Nama meklējums, arī ģeo-
grafiski tālās, bet sirdij tuvās 
dzimtenes Latvijas tēls.

Trešajā sējumā ievietotie dze-
joļu krājumi „Zem akmeņa zaļa 
zāle” (1980), „Viena mūža nepi-
etiek” (1987), arī romāns „Līdz 
vārtiem - un tālāk?” (1988) tapuši 
pēc Latvijas apciemojumiem un 
ar tiem saistītām smagām, neiz-
pratnes pilnām pārdomām par 
okupācijas varā slīgstošo dzimte-
ni, par piesardzīgiem, arī iebie-
dētiem cilvēkiem, par melno, 
baiso „vadoņa” Ļeņina tēlu Brī-
vības ielā. Apciemojumi un 
atgriešanās mītnes zemē vēl 
vairāk saasina nenoslāpējamo, 
gruzdošo sāpi par mūža gaŗumā 
nesto nesaderību ar svešatni. 
„Man deniņos sāk pulsēt, acis 
grauzt – nekur man vairs nav 
māju?” dziļā dvēseles mulsumā 
sev vaicā romāna „Līdz vārtiem 
– un tālāk?” varone Maija. Tomēr 
pāri trimdinieces Maijas sašķeltai 
iekšējai pasaulei, pāri smagam 
sarūgtinājumam par Latvijā sa -
tik  to tuvu un mīļu cilvēku traģiski 

Savu namu ceļot
sabeigtiem likteņiem Sibirijas 
izsūtījumā un Latvijā pārsvaru 
ņem Maijas gaišs prieks par 
atkalredzēšanās ar radiem un 
draugiem un dzimst neprātīga 
cerība, ka Latvija pieredzēs labā-
kas dienas. 

Kā silta, glāstoša straume plūst 
emocionāli spēcīgais Ziemsvētku 
dievkalpojuma tēlojums romānā, 
kad Maija ierodas Sv. Jāņa baz-
nīcā. Tas ir sen ilgots un beidzot 
sagaidīts brīdis – pēc ilgiem 
atšķirtības gadiem atkal Latvijā, 
kaut arī vēl nebrīvā, tomēr baz-
nīcā skan Ziemsvētku dziesmas. 
Kad ērģelēs iedūcas „Klusa nakts, 
svēta nakts”, Maija kopā ar visiem 
dzied līdz. „Man aizmetas balss. 
Egles spožums sašūpojas, kļūst 
milzīgs, izplūst pa visu plašo 
telpu bezveida gaismā, līdz at -
griežas savā vietā un paliek ap 
egli, metot platus starus griestu 
velvēs.” No autores vēstījuma 
skaid   ri nojaušams, ka Maiju 
sma       cē gaišas saviļņojuma asaras, 
kad apņēmīgi, pārvarējusi mirk-
ļa vājumu, viņa saka: „Es arī 
gribu skanēt - šeit, šai vietā, ar šo 
dziesmu, šo vienīgo reizi.”

„... un šovakar jūs esat šeit... ne 
atmiņas meklēt, ne tikai ierastu 
rituālu pildīt – tas ir kaut kas 
vairāk...” mācītājs savā sprediķī 
atgādina.

„Kaut kas vairāk – mēs esam 
šovakar... daudzi... daudzas dzī-
ves sanestas kopā šai vietā, vecajā 
baznīcā, zem krusta zīmes. Un 
tomēr gaismā,” - tā ar sirdi un 

dvēseli atsaucas Maija, izjūtot 
savu spēcīgo, liktenīgo piederību 
visiem klātesošiem šeit, Sv. Jāņa 
baznīcā, Latvijā. Protams, aiz 
drā   matiskām un priecīgām Mai-
jas izjūtām skaidri saklausāms 
arī pašas rakstnieces iekšējais 
mo   nologs un gaišais, cilvēcīgais 
pulsējums,  harmonijas pilnais 
miers, ko droši vien daudzi 
saņēmuši, gan tiekoties ar A. 
Zem  degu, gan lasot viņas romā-
nus un dzeju. Rakstnieces pasau-
les izjūta pieskaŗas apziņai ar 
iedrošinājumu, sirsnību un spē-
cīgu cerību, tāpēc autore kļūst 
saprotama un tuva kā sena pa -
ziņa, kaut gan viņas dzejā un 
prozā ir risinātas sarežģītas filo-
zofiskas patiesības, dažādas saka-
rības tiek saaustas smalkos vārdu 

metos. Kaut gan autores vēstījumā 
viss ir slāņu slāņiem, viss aizvien 
minams un šķetināms, tomēr A. 
Zemdegas vārds saista ar patiesu 
cilvēcību, demokratismu un īstu-
mu. viņas daiļradē ir kaut kas no 
tīrradņa vilinājuma, kas atminēts 
ik reizi pagriež jaunu šķautni.

Arī trešajā sējumā sastādītājs 
un literātūrkritiķis Pāvils Vasariņš 
apzināti nav ievērojis tradicionālo 
chronoloģisko principu, bet 
dzejoļu krājumus un romānu 
ievietojis,  izceļot autores radošā 
mūža gājuma galvenos motīvus, 
kā arī atšķetinot daiļrades un 
cilvēka dzīves savstarpējos kon-
tekstus. P. Vasariņam analitiskos 
komentāros izdevies atklāt it kā 
netveŗamo A. Zemdegas dvēseles 
smalko substanci, pašam smalk-
jūtīgi un pašaizliedzīgi atkāpjoties 
malā. Par galveniem virzītāj-
motīviem skaidrās aprisēs izzī-
mē  jas A. Zemdegas dzejas un 
prozas cilvēka (arī viņas pašas) 
nenoslāpējamā dzimtenes mīles-
tība, brīžiem līdz sāpēm izkā-
pinātā piederības izjūta, arī ga -
rīgo māju kā dvēseles cietokšņa 
meklējums. P. Vasariņš to panā-
cis, gan mērķtiecīgi izvēloties 
darbus sējumam, gan atsedzot A. 
Zemdegas tēlainības sistēmu. Tas 
veiksmīgi sabalsojas ar recenzi-
jām, esejām un apcerēm sējuma 
nobeigumā. 

Dažus no krājumā ievietotiem 
vērtējumiem rakstījuši latviešu 
trimdas kritiķi pēc grāmatu klajā 
nākšanas „Grāmatu drauga” 

apgādā ASV un Egremont Press 
Kanadā, citus publicējuši Latvijas 
kritiķi un dzejnieki. Būtiskāko 
atziņu loks veidojas no dzejnieka 
Māŗa Čaklā, literātūras zināt-
nieku Eduarda Silkalna, Jāņa 
Andrupa, Juŗa Silenieka, Vies-
tura Vecgrāvja, Rutas Veidema-
nes vērtējumiem. Runājot par A. 
Zemdegas personībai būtisko 
svešatnes drāmu V. Vecgrāvis 
nepārprotami to ir izteicis jau 
esejas virsrakstā – „Atšķelto tel-
pu drāma”, kuŗā viņš apcer 
romānā „Līdz vārtiem – un 
tālāk?” tēlotos Maijas pārdzīvo-
jumus, viņai iero  doties Latvijā. 

R. Veidemane esejas „Ar pie-
derības, nolemtības, mīlestības 
zīmi iezīmētā” sākumā atzīst, ka 
dzejoļu krājums „Zem akmeņa 
zaļa zāle” uzskatāms par vienu 
no emocionāli spēcīgākiem Ai  -
nas Zemdegas krājumiem, jo 
autore pārvērš „vissubjektīvākos 
psīcholoģiskos pārdzīvojumus 
poētiski spilgtos vispārinājumos, 
radot dzeju par liktenīgām, 
būtiskām temām – par dzīvību 
un nāvi, par dzimteni un sve-
šumu, par mīlestības spēku un 
vājumu.” Izceļot A. Zemdegas 
poētikas īpatnību,  R. Veidemane 
raksta, ka bieži dzejniecei „vārdu 
jēdzieniskās nozīmes ir nesvarīgas 
un valoda it kā kļūst līdzīga citu 
mākslu materiāliem (skaņai, krā-
sai), kam ārpus mākslas darbiem 
nozīmes nav.”

Irēna Lagzdiņa  

Architekta Gunāra Birkerta sapnis pamazām īstenojas - Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka aug no dienas dienā. Skats 2010. gada janvārī
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Pēdējā laikā daudzi jau 

nervozēja par frontes virzīšanos 
uz Drēzdenes pusi – atstāta jau 
Breslava, Licmanštate, Goerlica. 
Krievi drīz būšot Drēzdenē. Citi 
jau pakoja kofeŗus, lai bēgtu, ja 
vajadzēs. Un tomēr Drēzdene 
bija jāatstāj, vasaru nesagaidot. 
Sākām vēlreiz gaŗu bēgļu ceļu 
uz dienvidiem – tālāk no fron-
tes, kaŗa un krieviem. Visi mani 
nodomi vasarai izjuka ar vienu 
lielu grūdienu – negaidīto lielo 
uzlidojumu Drēzdenei 13. feb-
ruāŗa rītā.

***
Diena saulaina un īsti pava-

sarīga. Laba sajūta pēc ilgajām 
galvassāpēm, un nemaz neie-
vēroju, ka šodien paliek divi 
mēneši, kopš esam Drēzdenē, 
un ir nejaukais 13. datums. 
Vakars pienāca kā visi. Gatiņš 
ar papu apgūlās diezgan agri, 
arī Aldi iedzinu agrāk gulēt, jo 
gribēju vakaru pasvētīt, būdama 
viena, un palasīt. Nemaz nebiju 
ilgi lasījusi, kad sāka gaudot 
sirēna, pūšot trauksmes signālu. 
Satrūkos, jo vispirms arvien ir 
priekštrauksme. Tūlīt rausos no 
gultas otrā stāva zemē un cēlu 
augšā arī Aldi. Cēlu arī papu, 
bet tas teica, ka pagaidām viņš 
paliks ar Gatiņu guļot, jo žēl 
mazo modināt. Necēlās arī 
blakus gultu kaimiņi Bērtuliņi 
un Cīruļi. Saliku Gatiņa drēbes 
portfelī un atstāju uz viņa gul-
tas, pa rokai noliku arī mēteļus 
un citas drēbes patvertnei. Abi 
ar Aldi gājām uz patverti, 
paļaudamies, ja būs nopietna 
trauksme, viņi sekos. Mazos 
bērnus tēvi bieži tādos gadīju-
mos nemodināja.

Tēvi palika augšā. Kādu brīdi 
sēdējām patvertnē mierīgi. 
Uguns gan raustījās, un viens 
pat filozofēja, ka nu sados arī 
Drēzdenei kārtīgi. Līdz šim tā 
nebija bumbota, jo te nebija ne 
kaŗaspēka, ne kādas rūpniecības, 
tikai bēgļi un kaŗa gūstekņi. 
Pilsēta gan esot pilna līdz pēdē-
jam. Tad nonāca lejā arī Cīrulītis 
un teica, ka visa apkārtne esot 
gaiša kā dienā no „eglītēm”. Tas 
jau ko nozīmēja. Un drīz sāka 
arī rībēt tuvāk un tuvāk. Es jau 
sen biju satraukusies, nesapraz-
dama, kāpēc papa ar Gatiņu 
nenāk, jo bija redzams, ka ir 
nopietns uzlidojums. Vispēdējā 
brīdī atnāca Bērtuliņš ar savu 
meitiņu, pats kailu galvu, basām 
kājām, tikai mētelī. Papa atnāca 
pats pēdējais, pusapģērbies, Ga -
ti ņu segās satinis, bez drēbēm. 
Tad salīdām visi kopā un kas 
būs, tas būs. 

Rībieni bija riņķī apkārt. Citi 
sūdzējās par spiedienu ausīs, 
citi pusčukstus lūdza Dievu. Es 
biju pilnīgi sastingusi, bet sirds 
sita briesmīgi. Aldis kļuva 
nemierīgs, bija ar to jānoņemas. 
Elektrība bija jau nodzisusi, bija 
jāiztiek ar svecītēm. Papa izrā-
dījās bijis vēl aizmidzis, un tikai 
kad logu stikli sākuši birt, sācis 
celties, bet nevarējis tumsā 
sameklēt noliktās drēbes. Tad 
galīgi satraucies, jo apkārt plīsu-
ši trauki, smaržojis etiķis. Nebija 
varējis attaisīt durvis, siena sa -

gāzusies un uztraukumā aizmir-
sis, ka turpat ir attaisāms logs...

Kad trauksme beidzās, izrā-
dījās, ka bija tikai Dieva laime, 
ka esam sveikā tikuši cauri. 
Riņķī apkārt dega mājas, un 
visur bija gaišs kā dienā. Debesis 
visapkārt bija sarkanas no 
ugunsgrēkiem. Viena māja dega 
mums pavisam tuvu un sauca 
palīgā dzēst arī mūsu vīrus. 
Pagalms bija pilns ar mantām 
un lopiem no tuvējās lop-
kautuves. Dega visa pilsēta, kur 
tikai skatījāmies. Mūsu zālei 
logi bija izgāzušies, vīri aizsita 
ar dēļiem. Izsviedām stiklus no 
gultām un gājām gulēt. Es ne -
maz nenoģērbos, jo likās, ka no 
rīta atkal būs trauksme. Bet tik 
ilgi nemaz nebija jāgaida, otra 
trauksme sekoja pēc pāris stun-
dām. Gājām atkal visi uz pagra-
bu un piedzīvojām to pašu ko 
pirmo reizi, tikai uzbrukums 
likās vēl niknāks nekā pirmo 
reizi, arī uztraukums bija vēl 
lielāks.

 Vaimanas nekādas nedzirdēja, 
visi sēdēja klusu. Pēc viena liela 
rībiena Mūrnieka kundze noģī-
ba, jo gaisa bija maz, tik, cik pa 
durvīm, mazais lodziņš otrā 
pusē nebija atveŗams. To nakti 
vairs no pagraba ārā negājām, 
jo mūsu mājai bija norauts 
jumts, logi ar visiem rāmjiem 
laukā, griesti apbiruši un izgāzta 
šķērssiena. Sevišķi bēdīgi izska-
 tī  jās trepes uz mazgātuvi, pilnas 
ar ķieģeļiem un kaļķu gabaliem. 
Visa izžautā veļa slapja un netī-
ra. Blakus dega atkal viena māja 
un, tā kā sacēlās vējš, bija jābai-
dās, ka aizdegsies arī mūsu 
mītne. Sākās steidzīga un klusa 
pakošanās. Visi savas mantas 
bāza koferos un maisos kā gadī-
jās.

Īsts priekšstats par to, kas 
naktī bija noticis, mums radās 
tikai tad, kad pārnāca tie, kas 
naktī bija darbā – Rediņš un 
Ritums. Tie pārnāca bez mēte-
ļiem un cepurēm, izbēguši no 
patvertnes cauri liesmām. Degot 
visa pilsēta. Viņu darba vieta 
vairs neskaitās. Tas  likās netica-
mi. Gribējām domāt, ka mums 
tā tikai šķitis no tālienes. Mūsu 
nometne Spitzweg ielā  bija kādi 
septiņi kilometri ārā no Drēz-
denes, vienā malā jau bija pļa-
vas. Tas mūs arī paglāba. Apdzī-
votām mājām mūsu stūrī pusei 
māju bija ar bumbām nošķelta 
viena puse. Mūsu lāgers bija ļoti 
veca ēka, no akmeņiem būvēts 
krogs. Ēku vidū bija pagalms ar 
artēzisko aku, kuŗa bija vienīgā, 
kur pēc uzlidojuma varēja dabūt 
ūdeni. Kamēr mēs tur bijām, 
cilvēki stāvēja rindā dienu un 
nakti.

Kad nometnē sāka ierasties 
cilvēki no pilsētas nometnēm 
un Bērtuliņa kundze atgriezās 
no slimnīcas, kur bija bijusi 
lūkot, kas noticis ar Imantu, tad 
tik apjēdzām, ka šis nu ir kolo-
sāls postījumu paraugs. Visa 
Vīnes iela vēl degot. Pretī nenā-
kot neviens vesels cilvēks, visi 
cietuši. Ievainoti, apdeguši un 
beigti guļot gar ielas malām. 
Sākot no Vāza laukuma neesot 

nevienas veselas mājas. Slimnī-
ca, kur bija ievietots Imants, 
nodegusi. Tā stāstīja Bērtuliņa 
kundze, galīgi pārbijusies un 
izmisumā, jo nezināja, kas ar 
bērniem slimnīcā noticis. Poli-
cija arī neko nezinājusi teikt, 
kur bērni aizvesti. Degbumbas 
varot redzēt krītam ik pa pāris 
soļiem. Jo tuvāk centram, jo 
drausmīgāk. Pusotrās stundās 
Drēzdene pārvērtās drupu kau-
dzē. Mūsu pieredzē neiedomā-
jams posta darbs, kaut gan iz -
nīcināto Kēnigsbergu bijām 
redzējuši, galīgi nopostīta esot 
arī Hamburga. Tās tomēr bija 
ostas pilsētas, par Drēzdeni to 
neviens nebūtu domājis. „Drēz-
denes izpostīšana ir kultūras 
augstākais sasniegums,” toreiz 
esmu rakstījusi savās piezīmēs. 
Par šo notikumu amerikāņu 
presē nerunāja ilgus gadus. Pa -
gā  ja vai 20 gadu, pirms publicēja 
grāmatas par šo mums neiz-
protamo iznīcināšanu. Bija jau 
arī vieglāk aizmirst, jo Drēzdene 
ir tagad krievu rokās, kamēr, 
piemēram, Hirošimā nu dzīvo 
draugi.

Tā aizgāja skaistā Drēzdene ar 
savām brīnumainām ēkām pirms 
pienāca pavasaris un pirms da -
būju tās pilnībā iepa zīt.

Visdrausmīgāk esot bijis cen-
tra iedzīvotājiem pēc otrā uzli-
dojuma. Visi bēgļu lāgeri node-
guši. Tad sagrautas un degušas 
bez izņēmuma visas centra mā -
jas. Nav bijis iespējams pa ielām 
nokļūt līdz Elbai, kas bijis vie-
nīgais glābiņš uguns jūrā. Pa -
tvertnēs sabēgušie izglābti pa 
apakšzemes tuneļiem, kuŗu pil-
sētās diezgan. Zvinglera ielas 
lat   viešu nometnes iemītnieki 
no   sēdējuši visu nakti gandrīz 
pilnīgi aizbērtā pagrabā. Policija 
tos izvedusi tikai otrā dienā, pa 
kilometru gaŗu eju. Citi latvieši, 
kas atnāca otrā dienā uz mūsu 
mītni, bija jau pirms otrā uzli-
dojuma aizbēguši uz Elbas malu 
un no turienes vērojuši kolosālo 
ugunsgrēku.

Otrā dienā, kad drusku bija 
sakārtota nometne, lai bērni va -
rētu gulēt pēc trauksmainās 
nakts, nāca atkal trauksme un 

jauns uzlidojums. Nebija vēl 
pusdienas laiks, bērni vēl gulēja, 
es pakojos aizceļošanai. Aldis 
aizskrēja zeķēs vien uz patvert-
ni, papa ar Gatiņu bija jau iekšā, 
kad rībēja jau visās malās mums 
apkārt. Es vairs netiku pagrabā 
iekšā, jo durvīs bija sastrēgums. 
Aldis tika iekšā, es paliku ie -
brauk  tuvē kopā ar daudziem 
ci     tiem, jo šodien neviens vairs 
nekavējās doties uz patvertni. 
Stāvot priekštelpā, piedzīvojām 
visstiprāko rībienu. Izrādījās, ka 
bumba kritusi kādus 100 metrus 
no mūsu mājas Spitzweg un Ude 
Strasse krustojumā, izraudama 
milzīgu bedri, tur būtu varēts 
novietot veselu māju. Domājām, 
ka bumba varbūt bija domāta 
mūsu viesnīcai, jo tajā brīdī 
pagalmā stāvēja gaŗa rinda pēc 
ūdens un visi nometnes ie -
dzīvotāji skrēja tiem garām uz 
patvertni. Varēja mūs noturēt 
par kaut kādu kaŗavīru formā-
ciju.

Visi apkārtnes iedzīvotāji ūde   -
ni varēja dabūt tikai mūsu pa -
galmā no artēziskās akas un ne  -
tālajā pienotavā. Neviens ūdens, 
gāzes vai elektrības vads vairs 
nedarbojās. Bailes par nākamo 
nakti, jo gaidījām atkal uzlidoju-
mu. Likās neticami, ka mēs tik-
sim cauri tikai ar dažiem postī-
jumiem, kad visa pilsēta nopos-
tīta.

Vispār nākamā dienā nīkām, 
ne dzīvojām. Tā kā arī trauksmes 
sirēnas nedarbojās, nezinājām, 
kad iet uz patvertni; kad kāds 
ko iesaucās, visi metās prom. 
Dzīvojām vairāk pagrabā nekā 
telpās. Un tā jau pirmajā dienā 
sapratām, ka jātiek prom, te 
vairs nebija ko gaidīt. Arī 
vietējie iedzīvotāji atstāja pilsētu 
kā mācēdami, saprotams lielā-
ko   ties kājām, mantas stumdami 
gan bērnu ratiņos, gan roku 
velkamos ratiņos, kādi piederēja 
visiem vāciešiem.

Mūsu cilvēki sāka staigāt pa 
iestādēm un meklēt, kā tikt 
prom. Bet tik viegli tas nebija, 
jo vispirms – nekādu iestāžu 
vairs nebija. Nebija arī nekādu 
satiksmes līdzekļu. Vispār, 
vācieši neļāva nekur braukt, jo, 
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kā jau vācieši, cieši turējās pie 
likumiem, līdz pēdējām. Salie-
kot visus padomus, valodu zi -
nā  šanas un atlikušos ēdamos 
kopā, mūsu grupa dabūja atļau-
ju Drēzdeni atstāt. Sameklēja 
arī auto mašīnas, par labu sa -
mak   su naudā un graudā, apņē-
mās mūs visus latviešus kopā, 
ap 70 cilvēku, ar visām mantām 
aizvest uz tuvāko neizpostīto 9 
km attālo Freithal Patshchappel 
staciju. Lietuvieši jau bija agrāk 
nometni atstājuši bez kādiem 
dokumentiem, dodamies uz 
lau       kiem. Mēs turējāmies pie 
likumiem, un, grupā ceļojot, arī 
bija vieglāk nekā atsevišķām 
ģimenēm. Tā bija mūsu priekš-
rocība daudzās vietās, ka bijām 
viena aroda ļaudis kopā. Dažas 
igauņu ģimenes gan ielavījās 
mūsu mašīnās bez runāšanas – 
tas arī ir veids, kā sev palīdzēt. 
Nometnē šinīs dienās mums ēst 
deva tikai pusdienās, tās pašas 
nebija laika kārtīgi paēst. Papa 
staigāja pa iestādēm, es stāvēju 
rindās pie veikaliem, lai iepirk-
tu ceļam šo to ēdamu.

Visgrūtāk no šejienes aiz-
braukt gan laikam bija Bērtu-
liņiem un Cīruļiem. Cīruļiem 
šeit palika bērna kapiņš, Bēr-
tuļiem – Imants. Viņa pēdas 
gan izdevās pirms izbraukšanas 
sameklēt. Bērni bija evakuēti uz 
kādu apkārtnes klosteri. Šo ziņu 
atrada uzrakstītu uz slimnīcas 
sienu. Viņi nolēma Imantam 
atbraukt pakaļ vēlāk, kad būs 
sameklēta normālāka dzīves 
vieta. Bet mani būtu nepārtraukti 
mocījusi doma par izšķiršanos 
tik nenoteiktā laikā. Šinīs dienās 
īsti sapratu, kādēļ biju tīri prie-
cīga, kad manus bērnus neuzņē-
ma toreiz slimnīcā ar gaŗo 
klepu, tad arī mēs būtu izšķirti. 
Kā es pārdzīvotu aizbraukšanu 
juku laikos nezināmā virzienā, 
ja bērni nebūtu bijuši pie mums? 
Man šīs mokas bija aiztaupītas. 
Bērtuliņi bija jau samieri nā-
jušies.

Braucot uz staciju ar smago 
auto mašīnu, tikai īsti redzēju, 
kāda izskatījās reiz skaistā dārzu 
pilsēta Drēzdene – mūŗi, tikai  
mūŗi visur... 

Livija Eglīte

Sagrautā 
Drēzdene
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Atska to  -
ties uz Latvi-
jas un Eiro-
pas neseno 
vēsturi, mū -
su kopējā 
tau   tas at  mi-
ņā varam 
s k a i d   r i 

saskatīt to baismīgo 50 gadu laika 
posmu – Otro pasaules kaŗu un 
pēckaŗa okupāciju, kas noveda 
latviešu tautu tuvu pilnīgai iznī-
cībai. Tajā laika posmā tā nebija 
tikai fiziskā varmācība, kas 
nospieda latviešus un pazudināja 
vairāk nekā 30% latviešu tautas, 
bet tikpat efektīvi tika izmanto-
tas visas pieejamās amorālās un 
psīcholoģiskās metodes, kas grā-
va latviešu kultūru, tradicijas, 
valodu un pašapziņu, ka mēs 
esam latvieši; mums ir jāsaprot, 
ka Krievijas un Kremļa ilgtermiņa 
mērķis bija – pilnīga Baltijas val-
stu pārkrievošana un kā Krievijas 
guberņas iekļaušana Krievijas 
sastāvā. Tas arī KKK gandrīz 
izdevās, ja nebūtu sabrukusi 
Padomju Savienība (Abreni jau 
Krievija piesavinājās 1944. gadā). 
Daudzi no baltiešiem vēl šodien 
neizprot, kā uz šo notikumu 
skatās Vladimirs Putins, kuŗš 

 Vienna, 
January 13 
– Maksim 
Travnikov, 
R u s s i a ’ s 
d e p u t y 
minister for 
r e g i o n a l 

development and a member of 
the “first hundred” of Dmitry 
Medvedev’s presidential reserve 
of administrative cadres, argues 
that because “national 
delimitations” have led Russia 
into “a blind alley, Moscow must 
promote that idea that “multi-
national” Russia is “a single 
nation [natsiya].”

 In making that argument 
during a discussion of his 
ministry’s information project, 
“Many Peoples, One Country,” 
Travnikov, 35, provides one of 
the clearest indications yet of 
how Medvedev hopes to balance 
the demands of various ethnic 
communities as Moscow seeks 
to rein in rising xenophobia and 
nationalism (www.kp.ru/
daily/24421.02/591774/). 

 Russia has “more than 180 
peoples who speak more than 
230 languages and dialects,” 
Travnikov points out, a diversity 
which represents both “an 
enormous creative potential” but 
also “can contain potential risks,” 
something his ministry is now 
seeking to address because of the 
mounting impact of migration 
in various parts of the country.

Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow Promoting „Multi-National” Russia 
as „Single Nation”

 The primary goal of the 
ministry’s new media project in 
this area, the deputy minister 
continues, is to explain to society 
and the mass media how “multi-
national Russia” is now “a single 
nation” and how “ethnic identity 
relates to a common civic one,” 
t hus  promot ing  “t he 
strengthening of the unity of the 
Russian [rossisky] nation.”

 The second goal of the 
ministry’s media effort, Travnikov 
continues, is to support “the 
ethno-cultural development of 
[all the] peoples [of the Russian 
Federation] as well as the culture 
of inter-national communication” 
in order to limit xenophobia and 
other harmful forms of 
nationalism.

 In doing so, he says, “it is 
important to explain to people 
that no one will try to assimilate 
them, that our common identity, 
formed as an all-Russian one is 
interesting and many-faceted to 
a large extent because it consists 
of the contributions of various 
peoples, including [the ethnic] 
Russians.”

 “We all belong to one all-
Russian [rossisky] nation,” 
Travnikov sums up. “This is our 
civic unity and a collective term 
for all of us.”

 The deputy minister said that 
his ministry had examined and 
rejected both the American 
model and the European model 
of integration. According to him, 
the American model is one in 

which “people coming from 
various territories arrive at a new 
place and form themselves only 
according to the principle of civic 
identity.”

 In the American context, he 
argues in terms with which many 
may disagree, “their identity 
ceases to have importance for 
the country as a whole. They can 
preserve their ethnicity inside 
themselves, practice it in a 
narrow circle of relatives and 
friends, but for the state, it is not 
important.”

 The European model, which 
Travnikov says he would 
“conditionally call the French” 
model, is very different. Under 
its terms, those who arrive “must 
associate themselves with the 
titular ethnos and fuse with it. 
This model has its shortcomings,” 
he continues, because these 
ethnic groups lose their 
uniqueness and “integration is 
not always successful.”

 Russia has a different model, 
he insists. “Our all-Russian 
identity was formed initially as a 
synthetic one. But Russians 
[Rossiyane] are not an ethnos or 
a nationality. This is a civic 
membership. It is possible to be a 
Russian or a Tatar while being at 
the same time a Russian in the 
civic sense.”

 Ethnic Russians, who form 
“80 percent” of the population, 
“must be certain,” Travnikov 
argues, “that they have the right 
to ethno-cultural development 

and to their own identity. Of 
course, nothing threatens the 
Russian language. But today, not 
a few Russian traditions 
unfortunately are being lost and 
are not practiced at all by urban 
residents.”

 “In this regard,” Travnikov 
says, “the Russian [russky] people 
turns out to be in an even less 
favorable position than other 
ethoses who carefully attempt to 
preserve their traditions, culture, 
and customs.” And that situation, 
one that many in the Russian 
Federation have complained out, 
has contributed to confusion.

 “On the one hand,” he argues, 
“representatives of national 
minorities fear assimilation when 
they connect all-civic identity 
with the identity of the ethnic 
Russian majority. And on the 
other, the ethnic Russian 
population has the sense that 
someone is attempting to 
substitute their identity by another.”

 “Certain people do not 
understand,” Travnikov says, 
“that Russian ethnic identity is 
not one and the same thing with 
the all-civic one, although in the 
relatively recent past such a 
substitution often occurred,” a 
confusion that foreigners have 
unintentionally promoted by 
referring to everyone in the 
Russian Federation as a Russian 
in the ethnic sense.

. Three aspects of Travnikov’s 
remarks are especially 
noteworthy. First, they are an 

indication that the powers that 
be view ethnic problems in Russia 
today as increasingly the result of 
migration both within the 
country and from abroad, 
population flows that are quickly 
changing the ethnic mix of many 
places.

 Second, Travnikov, a graduate 
of MGIMO who served in 
Russian missions in Europe 
before being named to his current 
post in 2008, clearly wants to 
position Russia’s approach to 
ethnicity within an international 
context rather than a historical 
one, something that opens up 
new possibilities but that many 
in Russia will view as a threat to 
their historical status.

 And third, his words suggest 
that at the highest levels of the 
Russian government, officials are 
worried not only about the 
growth of nationalism among 
non-Russian groups but also 
about nationalism and xenophobia 
among ethnic Russians and are 
trying to figure out how they can 
balance concessions to one 
without exacerbating problems 
with the other.

 That is not a balance any 
Russian government is going to 
find it easy to achieve, but the 
fact that people at Travnikov’s 
level and not just commentators 
and intellectuals are talking about 
it means that Moscow may soon 
try out some new approaches, a 
possibility that makes Travnikov 
a man to watch. 

LVA biedrs
atv. flotiles admirālis 

Andrejs Mežmalis

Krievijas, Kremļa un kreiso (KKK) izvērstais”psīcholoģiskais karš” –
no Latviešu leģiona līdz NATO un Eiropas Savienībai

2005. gada 25. aprīlī  ikgadējā 
Krie  vijas Federācijas asambleja 
uzrunā, teica: „Vispirms jāatzīst, 
ka Padomju Savienības sabru-
kums bija gadsimta lielākā ģeo-
politiskā katastrofa.” No šīs ru  nas 
ir skaidri saprotams, ka KKK 
nepriecājas par baltiešu un citu 
tautu brīvības atgūšanu, bet gan 
lej asaras par savas varas zau-
dēšanu un sava sapņa nepiepil-
dīšanos – padarīt visu Baltijas 
jūras austrumu piekrasti par 
KKK pludmali, kur dominētu 
krievu valoda.

No nesenās vēstures mēs varam 
daudz ko mācīties, bet būtība ir 
tā, ka redzam un izprotam meto-
diku, kādu pielieto totalitārās 
varas un ko joprojām KKK turpi-
na izmantot arī šodien tieši pret 
mums. Tas nozīmē, ka mums ir 
jābūt modriem un spējīgiem 
pretoties naidniekam ar cita 
veida ieročiem šādā psīcholoģiskā 
kaŗā, kas joprojām turpinās kopš 
Otrā pasaules kaŗa gadiem. Ne -
vienam nevar būt šaubu, ka KKK 
turpina vērst psīcholoģisko iero-
ču stobrus pret baltiešiem, po -
ļiem, gruzīniem, čečeniem, uk -
rai   ņiem u.c., un ka viņi jopro jām 
nav atteikušies no savu sapņa – 
pakļaut Baltijas valstu territorijas 
savu interešu sfērai (polītiskai, 
ekonomiskai un kolonizācijas 
varai), ko tā ir piekopusi kopš 
Molotova-Ribentropa pakta pa -
rakstīšanas dienas 1939. gada 23. 

augustā; mums ir tikai jāpa skatās 
uz mūsu kādreizējiem tautas 
brāļiem prūšiem un viņu zemi 
Prūsiju – kas tur tagad valda un 
kur viņi ir palikuši? Un kas noti-
ka Gruzijā!?

Tagad paanalizēsim minētos 
psīcholoģiskos ieročus – kas tie 
ir, kā tie strādā, kā tos pielieto un 
ko par tiem domā NATO alianse. 
Mums ir svarīgi saprast, ka 
Latvijai kā NATO dalībvalstij ir 
arī pienākumi NATO aizsardzības 
jomā, ko mēs arī cenšamies 
pildīt. Alianses 5. paragrāfs nosa-
ka, ka uzbrukums vienai valstij ir 

uzbrukums visām NATO alian-
ses valstīm. Kaut arī tas pamatā 
attiecas uz fiziska uzbrukuma 
gadījumu, mums ir jāsaprot, ka 
kaŗa darbības laukā tiek ietverti 
dažādi komponenti, kas ir tikpat 
svarīgi kā būtiskie kaŗa lauka 
ieroči. Mums arī jāsaprot, kā ien-
aidnieks var uzbrukt un graut 
valsti, neizšaujot nevienu liel-
gabala lādiņu. Runa šeit ir par 
„uztveŗamo” vai ”psīcholoģisko” 
kaŗa darbības daļu, kas varbūt ir 
pat svarīgāka par aktuāliem fiz-
iskiem ieročiem un kas joprojām 
tiek turpināta no Aukstā kaŗa 

laika līdz šai dienai. Šos ieročus 
joprojām, pat varbūt pastiprinātā 
veidā, izmanto KKK – ārpus 
Baltijas valstu robežām, kā arī, 
liekot darbā piekto kolonu no 
valstu iekšpusē.

NATO kaujas spējas specifiskie 
komponenti ir parādīti zemāk 
schēmā, kas definē NATO apvi-
enoto doktrīnu. Šeit mēs redzam, 
ka psīcholoģiskā daļa vai uztvere 
ir tikpat svarīga kā fiziskā daļa 
(ieroči, kaŗavīri, utt.). Vladimirs 
Iljičs Ļeņins reiz teicis – ”Ja meli 
tiek atkārtoti pietiekoši daudz 
reižu, tad tie kļūst par patiesību.” 

(Turpinājums sekos)

NATO Kaujas spēju komponenti/daļas:
morālā daļa - laba morāle un pārliecība, ka NATO 

nodoms ir morāli un ētiski pareizs; tas prasa labu vadību, 
menedžēšanu un motivāciju;

fiziskā daļa - spējas kaŗot (cilvēku resursi, ekipējums, 
kolektīvais izpildījums, militārā gatavība un ilgstošas kaujas 
spējas);

perceptuālā/psīcholoģiskā (uztveres) daļa - lēmumi 
balstīti uz pareizu informāciju; komandieŗa fokusēšanās 
(novērojumi un reāla uztvere) uz vidi, pašu spējām utt.

Doktrīnas daļa - saliedē visus trīs augšējos komponentus 
kopā; NATO spējas darboties kopienā.

Kopumā - labi individuāli un kolektīvi apmācīti kaŗavīri, 
kas pārzina doktrīnas, vidi un ieročus, pieturas pie morālām 
un ētiskām prasībām un vērtībām, ir labi apmācīti vadības 
un menedžēšanas principos.
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Visiem labi zināma dziesmiņa 
par grumbuļaino ceļu uz baznīcu, 
bet līdzeno uz krodziņu. Rīgas-
Bauskas šosejas malā Ķekavas 
centrā cienīgi stāv baznīca, tai 
pretī – čertsimtgadīga kroga vietā 
atplaucis un atdzimis nams, kuŗa 
likteni esot izlēmuši deputāti, 
sava novada patrioti, ne vienas 
dienas saimnieki. Uzklausot šo 
stāstu, gribot negribot jāsecina, 
ka veco dziesmu par krogu un 
baznīcu var tulkot arī tā – ja 
novada pašvaldība rūpēsies, tad 
nobruģēti būs visi ceļi, ne tikai 
tie, kuŗi ved uz izpriecu vietām! 
Un, galvenais, kultūras iestādes 
būs tikpat lielas ievērības cienīgas 
kā pilis, muižas un jaunie viesu 
nami.

Par laimi, šoseja ķekavniekiem 
nebija jāpārbruģē, bet cīniņš par 
„gardo kumosu” – stalto namu 
pašā lielceļa malā bijis nopietns, 
jo veikli ļaudis, kā allaž, domājuši 
par pašu labumiņu: kas gan var 
būt ienesīgāks par viesnīcu 
pavisam netālu no galvaspilsētas?! 
Jaunbagātnieku labi pārbaudīto: 
domāts-iesmērēts-darīts gluži kā 
senajā pasakā apgāzis neliels 
cinītis – Doles saviesīgā biedrība, 
kuŗas tradiciju turpinātāji un 
ideju aizstāvji nav baidījušies pat 
no tiesu darbiem, un cīniņš vain-
agojies ar uzvaru! Ķekavas no -
vads atgūtajā pašvaldības īpašu-
mā ieguldījis prāvus līdzek ļus, 
namu remontējot un papildinot 
ar piebūvi, kas iekļaujas kopainā. 
Nama apsaimniekotājiem var 
ieteikt tikai vienu – pie skaistā 
nama piestiprināt tikpat skaistu 
plāksni ar tekstu: ,,Šo namu 
novada patrioti neļāva pārbūvēt 
par kazino vai viesnīcu!” Šo tei-
kumu varētu papildināt visu to 
personu uzskaitījums, bez kuŗu 
līdzdalības senajai celtnei būtu 

Ķekava. Senās celtnes jaunie stāsti
lemts pavisam cits liktenis. Tagad 
te zem viena jumta mīt Ķekavas 
novada pašvaldības kultūras 
aģentūra, bibliotēka, tūrisma 
informācijas centrs, novadpēt-
niecības mūzejs.

Vislielāko interesi izraisa 
kultūras aģentūra. Tās darbiniece 
Dzintra Maļinovska, lai gan 
aizņemta ar viesu uzņemšanu no 
visa bijušā Rīgas rajona, laipni 
pastāstīja, ka aģentūra saskaņo 
105 darbinieku pūliņus no 12 
kultūras iestādēm: četriem tau-
tas namiem, četrām bibliotēkām, 
mūzeja un iestādēm; aģentūras 
budžets – 722 000 latu! 

Ķekavniekiem ir ko ciemiņiem 
parādīt: sākot ar plašo bibliotēku, 
kuŗā pietiek vietas gan grāmatām, 
gan lasītājiem, gan ceļotājiem pa 
tīmekļa neizsmeļamo pasauli, 
gan mazajiem lasītājiem, kuŗiem 
grāmatas ir tikpat mīļas kā 
rotaļlietas. Novadpētniece Velta 
Strazdiņa par Ķekavas pusi 
uzrakstījusi divas grāmatas, viņa 
arī gadājusi, ka mūzejā iekārtota 
bibliotēkas darbinieku izveidota 
izstāde par novadnieku Alfrēdu 
Dziļumu. Velta ir pārliecināta, ka 
jebkuŗa mākslinieka daiļradi var 
izpētīt un aprakstīt tikai tad, ja 
literātūras zinātnieks sadarbojas 
ar novadpētnieku. Viņas pašas 
dzīve tam ir lielisks piemērs: 
novadpētniecības mūzeja dar-
biniece agrāk strādājusi par 
agronomi, pašlaik viņa studē 
vēsturi. 

Velta Strazdiņa Dziļuma romā-
nos izlasa pat tādus faktus, kuŗi 
tur nebūt nav izskaidroti, pie-
mēram, kuŗas ir tās ar „Dieva 
pirkstiņiem” (dzegužpuķēm) 
piesētās pļavas?! Tikai novad-
pētnieki var precīzi pateikt, kuŗā 
baznīcā iesvētīts un kuŗā laulāts 
populārais rakstnieks, kuŗā 

upītes krastā meklējamas viņa 
dzimtās mājas. Ciemiņi vēl nav 
devušies uz ēkas otro stāvu, kad 
stāsts par Alfrēda Dziļuma jau-
nību jau vedināt vedina apska tīt 
zāli un skatuvi, uz kuŗas izrādītas 
četras no piecām A. Dzi    ļuma 
Latvijā sacerētajām lugām, šeit 
viņš izmēģinājis spēkus, arī 
būdams aktieris. Tas nu ikvie-
nam rakstniekam nāk tikai par 
labu, lai, lugu sacerot, neskopo-
tos ar precīzām remarkām un 
cita veida norādēm, kas režisoram 
un aktieŗiem no  der par zelta 
pavedienu ceļā uz lomas izpratni. 
Jāpiemin, ka šajā telpā koncertējis 
arī dziedonis Jānis Zābers un 
atzinīgi novērtējis tās akustiku.

Veltai Strazdiņai un viņas kol-
lēgām, mūzejā veidojot A. Dzi-
ļuma 100 gadu jubilejai veltītu 
izstādi, netrūka izdomas, kā 
apmeklētājiem parādīt arī Vācijas 
bēgļu nometnes stūrīti – telpu, 
ko uz pusēm dalīja šatieŗa segas 
siena un kas izskatījās tieši tā kā 
daudzu latviešu pagaidu mītne 
trimdas zemēs. A. Dziļuma daiļ-
rades pētniece pastāsta pat pavi-
sam nedzirdētu faktu – kā rakst-
nieka attēlotie Misas plostnieki 
sausās sezonās cēluši upes līmeni: 
vakarpusē pirms došanās uz 
naktsguļu upei pāri pārvilkuši 
brezenta auduma aizsprostu, bet 
no rīta laiduši to vaļā un paši 
naski lēkuši uz plostiem! Stās-
tījuma kulminācija bija beigu 
vārdi: ,,Zeme dzīvo, un dzīvosim 
arī mēs kopā ar atmiņām par 
Alfrēdu Dziļumu!” 

 Vēl viens liels pārdzīvojums 
sagaidīja mūzeja otrā stāva zālē. 
Mūzeja darbiniece Aija Grīnvalde 
vedināja apskatīt piemiņas izstādi 
grāmatu illustrātoram Edgaram 
Ozoliņam. Arī tā tapusi sadarbībā 
ar bibliotēku – telpas vidū redza-

mas mākslinieka illustrētās grā-
matas. Grūti būtu pēckaŗa Latvijā 
atrast bērnu, kuŗš nebūtu turējis 
rokās Edgara Ozoliņa illustrētās 
Zentas Ērgles grāmatas, vai pie-
augušo, kuŗš nebūtu smējies par 
E. Ozoliņa karika  tūrām tik po -
pulārajā žurnālā Dadzis. Likte nis 
nežēlīgā kārtā mākslinieka fiz-
iskajam ķermenim bija uzlicis 
smagu slogu, bet viņa fantzijas 
lidojums nebija piebremzējams 
pat totālitārās varas apstākļos: 
Edgars Ozoliņš bija izsapņojis un 
līdz pēdējam sīkumam (no 
kaŗavīra zābaka līdz nesašauja-
mam tankam) izzīmējis neuz-
varamu suverēnās Latvijas armi-
ju. To daudzi viņa talanta cienītāji 
varēja arī nezināt, bet ikviens, 
kuŗa redzeslokā nonāca darbi ar 
skopo parakstu: E.Ozoliņa zīm., 
nevarēja nesajust, ar kādu mīles-
tību un šarmu Ozoliņš zīmē 
cilvēkus, it sevišķi daiļās dāmas 
un meitenes. Mākslinieks, attē-
lojot savus laikabiedrus, tik ļoti 
gāja pa priekšu padomijas pelē-

M A Z I E  P U N K T I  L A T V I J A S  K A R T Ē 

Valmiermuižu Valmieras pie-
vār tē Rūjienas ceļa malā būs pa -
manījis katrs braucējs senat nīgās 
un neparastās plēsto laukakmeņu 
sētas dēļ: masīvais žogs rotāts ar 
īpatnējiem pusapļa logiem, ko 
vietējie dēvē precīzā un amizantā 
vārdā – par žoga acīm. Acis gan 
nav aizsargbūves virsējā daļā, bet 
it kā izaug no žoga pamatiem, 
piešķiŗot monumentālajam ak -
me  ņu krāvumam ne tikai rotaļīgi 
daiļu izskatu, bet arī ikvienu 
gājēju vai braucēju aicinot – sak, 
ienāc un apskaties, kas te īsti 
notiek!

Valmiermuižā iekārtota mo -
derna dabiskā alus ražotne, kuŗā 
gatavo ekskluzīvu nekonservēto 
miežu dzērienu, ko nepilda plast-
masas pudelēs un kas nepiedalās 
sacensībā par lētāko cenu. Burt-
nieku novada Valmieras pagasta 
amatpersonas no sirds nopriecā-
jās, kad leģendām apvīto, bet 
nesakopto zemes gabalu pieteicās 
apsaimniekot trīs latviešu vīri. 
Savukārt nomnieki, alus darītavas 
saimnieki, sākumā nemaz nebija 
plānojuši, ka alus ražotne būs 
viesmīlīgi atvērta arī ekskursan-

Valmiermuiža. Vēstnese labām ziņām 
un alus baudītājiem

tiem un alus nebūs vienīgais 
produkts, ko laipnās pārdevējas 
piedāvās firmas veikaliņā. 

Mūsu gīde pa ražotni bija Elī -
na Kuzmina, un vispirms viņa 
pa teica sava amata nosaukumu: 
vēstnese. Patiešām skaisti, jo liela 
daļa jauno speciālistu nejūtas 
īpaši ērti, ja viņu amata nosau-
kums nesastāv vismaz no trim 
vārdiem, piemēram, ,,sabiedrisko 
attiecību speciālists”, ,,prezidenta 
vietnieks darbā ar klientiem”, 
,,kultūras programmas vadošais 
speciālists” utt. Nelielā alus ra -
žotne ir iekārtota atbilstīgi 
pasaules mēroga prasībām, un 
jaunā speciāliste par savu dar-
bavietu un alus nogatavināšanās 
procesu stāstīja tik jauki, bez 
neviena svešvārda, it kā mēs būtu 
nokāpuši senas muižas pagrabā 
zem gadsimtos nokvēpušām 
velvēm, kuŗā atrodas ozolkoka 
mucas, ko piepilda gaŗbārdaini 
alus meistari. Ozolkoka mucas 
redzamas arī šeit, bet elitārais 
gaišais alus čakli tiek maisīts 
mirdzošos katlos un no vienas 
vietas uz citu pārtek pa spožām 
caurulēm un caurulītēm. Elīna 

ļāva izgaršot, kāda ir atšķirība 
starp Pilzenes, Minchenes un 
karameļu iesalu. Iesals ir izdie-
dzēti, no asniem atdalīti, sagrauz-
dēti miežu graudi. Iesalu, tāpat 
kā apiņus, patlaban iepērk Ba -
vārijā, jo Latvijas saule ir krietni 
kaprisāka, turklāt arī iesala 
gatavošanā mūsu laukos trūkt 
gan tradiciju, gan iemaņu un 
piemērotu telpu. Var jau būt, ka 
reiz tas viss būs pašiem, bet 
pagaidām vēl arī alus vārīšanas 
galveno meistaru nācās meklēt 
Vāczemē, jo pašmāju pieaicinātais 
pārtikas technologs ar alus ma -
ģijas noslēpumiem neticis galā. 
Un to no viņa nemaz nevarēja 
prasīt, jo Vācijā alus meistari 
augstās skolās mācās piecus 
gadus, seko prakse, un diplomu 
viņi saņem labi ja pēc gadiem 
desmit, gluži tāpat kā cilvēku 
dakteŗi!

Elīna lepni stāstīja, ka Valmier-
muižas alum dzimšanas apliecībā 
ir tīrības likums: ūdens, iesals un 
apiņi plūs raugs. Ūdens alū ir 
92%, to iegūst no 80 metru dziļ-
urbuma tepat vecās muižas ter-
rito  rijā. Protams, latviešu zem-

nieks vai senais muižkungs alu 
darīja, ievērodams pats savus 
likumus, gaumi un senču tradici-
jas, bet šiem aldaŗiem uz tirgu 
sava manta nebija jāved un gradi 
precīzi jāpārbauda. Valmier mui-
žas alum ir 5,2 gradi, tas veidojas 
un noguļas mēneša laikā, 
nefiltrētais alus izlietojams triju 
dienu laikā (to visbiežāk ballītēm 
pasūtina alus muciņās, šis alus ir 
tumīgāks, stipri radniecisks 
mājās gatavotam), bet dzīvais, no 

rauga atdalītais alus stikla pudelēs 
veikalā pircēju var gaidīt trīs 
mēnešus, ne ilgāk. Valmiermuižas 
ļaudis pagaidām tikai sapņo par 
iesala dzēriena ražošanu, arī kā 
lietderīgi izmantot alus nogatavo-
šanās procesa blakusproduktu – 
drabiņas. Pagaidām tās savāc 
čaklākie lopkopji, viņiem tikai 
noteiktā laikā jāatbrauc, lai 
saņemtu gardo bezmaksas 
produktu. 

kajai ikdienai, ka kāds no kultūras 
procesu „rēgulātoriem” Ozoliņa 
daiļradi ierindojis nevēlamo 
sarakstā: jo viņa zīmējumos visi 
cilvēki izskatās tik šarmanti kā... 
importa apģērbos tērpti (bet kaut 
ko tādu padomju cilvēks taču 
varēja iegūt vienīgi spekulāciju 
ceļā no ārzemju jūrniekiem vai 
pārpērkot ārzemēs dzīvojošo 
tautiešu sūtīto sainīšu saturu). 

Grāmatniekus, visa bijušā Rī -
gas rajona bibliotēkārus un arī 
dažu čaklāko lasītāju skaistā 
Ķekavas nama zālē gaidīja arī 
tikšanās ar trim Latvijas kultūrā 
ļoti atšķirīgām, bet visnotaļ po -
pulārām personībām: žurnālis-
tiem un publicistiem Arno 
Jundzi un Laimu Muktupāvelu, 
kā arī aktrisi Indru Burkovsku. 
Indras Burkovskas talanta un 
dzīves izjūtas patiesīguma lieci-
nājums noteikti atbalsosies šajā 
namā vēl ilgi pēc Pierīgas grāmatu 
svētkiem.

Anita Mellupe
Astra Moora

Rīgas rajona kollēgas ar lielu interesi apskata jaunās Ķekavas 
bibliotēkas telpu, kur zem grāmatu plauktiem iebūvēta 
vienkārša, bet tik nepieciešama papilddetaļa – neliels izvelkams 
plauktiņš, kur nolikt un pašķirstīt izvēlēto grāmatu

Valmiermuižas alus darītavas vēstnese Elīna Kuzmina
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers drīzumā Saeimai nosūtīs likum-
došanas iniciātīvu, aicinot parlamentu grozīt likumus, lai 4. maija 
svētki turpmāk tiktu dēvēti par Neatkarības atjaunošanas dienu.

Valsts prezidents izsaka visdziļāko līdzjutību Haiti Republikas 
prezidentam Renē Prevālam  un Haiti tautai par postīgo zemestrīci, 
kas prasījusi daudzu cilvēku dzīvību. 

NATO izstrādās aizsardzības plānu Latvijai, Lietuvai un 
Igaunijai. Polijai aktīvi rīkojoties, pēc piecu gadu sarunām aliansē 
pieņemts principiāls lēmums izstrādāt oficiālus Baltijas valstu 
aizsardzības plānus iespējama uzbrukuma gadījumā.

Pateicībā par pašaizliedzību kaujā pret afgāņu kaujiniekiem, 
kas no iespējamas bojāejas pasargājuši viņas dēlu, Mērija Henrija    
no Mineapoles priekšpilsētas Fortkārsonas vēlas pateikties diviem 
Latvijas kaŗavīriem, izmaksājot viņiem un viņu tuviniekiem ceļo-
jumu uz ASV. Par šo notikumu rakstīts Koloradospringu avīzē       
The Gazette, kur pievienota arī Latvijas karte, abu kaŗavīru foto un 
konts ziedojumiem.

17. janvārī pasaulslavenajam latviešu architektam Gunāram 
Birkertam bija 85. dzimšanas diena. Birkerts projektējis daudzas 
slavenas ēkas, Latvijai dāvinājis Nacionālās bibliotēkas projektu        
un Okupācijas mūzeja piebūvi.  

Pilsoniskās savienības  Rīgas domes frakcijas vadītājs Ģirts Val-
dis Kristovskis atteicies no algas par deputāta darbu Rīgas domē      
un pārtiek no pabalsta, ko maksā Eiropas Parlaments. Kristovska 
ieskatā pabalstu no EP viņš saņem pamatoti. Rīgas domes vadītājs 
Nils Ušakovs norādījis, ka  deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim 
par šo lēmumu  būs jāatbild savu vēlētāju priekšā. 

Latvijā pirmizrādi piedzīvojusi režisora Jāņa Streiča filma 
„Rūdolfa mantojums”. Ar filmu režisors un pārējā radošā grupa 
strādājuši trīs gadus. Vienlaicīgi ar filmas demonstrēšanu Latvijā tā 
bija skatāma arī Ņujorkā un Vašingtonā. “Rūdolfa mantojums” 
veidots pēc Rūdolfa Blaumaņa darbu motīviem un atspoguļo no -
tikumus, kādi varēja risināties pirms “Skrodeŗdienām Silmačos”.

Rīgas Latviešu biedrības Valodas attīstības kopa ikgadējā ap  -
taujā par gada vārdu atzinusi angļu valodas termina baby box lat-
viskojumu „glābējsilīte”. Par gada nevārdu 2009. gadā kļuvis vārds 
„saīsināt” darbinieku štata „saīsināšanas” kontekstā. Par pērnā gada 
spārnoto teicienu atzīts veselības ministres Baibas Rozentāles (TP) 
retoriskais jautājums: „Un ko jūs saprotat ar polītisko atbildību?”

Pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometnes vadītāja Daiga Biti  -
niece paziņo, ka šogad Latvijā atkal notiks divas pasaules latviešu 
ģimeņu 3x3 nometnes - no 11. līdz 18. jūlijam Mālpilī un no 25. jū  -
lija līdz 1. augustam Mazsalacā. Mālpils nometnes tema ir „Trīs tēva 
dēli”. Mazsalacā nometnes norises vieta būs Salacas krastā, netālu no 
Skaņākalna klints, Mazsalacas vidusskolas ēkās un apkaimē. 
Nometnes tema būs „No grauda līdz maizei”. Ārzemju latvieši uz 
abām nometnēm var pieteikties pie Līgas un Arnolda Rupertiem: 
liga3x3@inserv.net vai 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI, 
49503, USA. Tālr. 616 4568023.

Liepas zaros pie Latvijas Mūzikas akadēmijas bija apmeties      
Rīgā  reti sastopams putns - urālpūce.  Urālpūce ir Latvijas austru  - 
mu daļā dažkārt sastopama pūču suga. 

Valsts kontrolieres paziņojums
Pēc portāla Delfi sniegtās in  - 

for mācijas valsts kontroliere In -
guna Sudraba patlaban norai  dī  -  
tu priekš  likumu uzņemties Mi  -
nis  tru prezidenta pienākumus, ja 
tāds tiktu izteikts. Tomēr šādu pie-
dā vājumu viņa apsvērtu rudenī 
pēc Saeimas vēlēšanām, ja Saeimā 
būtu iekļuvis jauns polītisks spē ks, 
“kuŗa darbi neatšķiŗas no vār diem”.

„Bezpartejisks cilvēks neko iz -
darīt nevar, ja Saeimā nav atbal-
sta,” sacīja Sudraba, skaidrojot, kā -
pēc iespējamību kļūt par Minis  -
tru prezidenti noraidījusi jau to -
laik, kad krita Ivara Godmaņa 
(LPP/LC) valdība. Arī šobrīd si -
tuācija Saeimā neesot mainījusies 
un viņa neesot gatava uzņemties 
šos pie nākumus.

“Jebkuŗam dzīvē var pienākt 
situācija, kad darbs vairs nenes 
rezultātus. Vairāk laika tiek tērēts 
protestējot. Vērtējot savu pārlie-
cību, es netaisos bēgt prom no 
valsts, esmu tas cilvēks, kuŗš ga -
tavs mainīt, kas jāmaina,” pauda 
Sudraba, norādot, ka būtu gatava 
strādāt valsts labā valdībā, kas 
veidota no “profesionāļiem, cil vē-
kiem, kuŗu darbi un vārdi 
neatšķiŗas”. 

Sudraba katēgoriski noraida 
iespēju pievienoties kādam no 
pašreizējiem polītiskajiem spē-
kiem. “Nē” viņa teikusi arī jaun-
veidojamā polītiskā spēka Vie no-
tība pārstāvjiem. Viņa nevarot 
strā dāt kopā ar cilvēkiem, kuŗiem 
neuzticas, un viņa neuzticas tiem, 
kuŗi bijuši pie varas. Sudraba ne -
vēlas “pārdoties” un būtu gatava 
sadarboties tikai ar jaunu polītis  -
ku spēku, turklāt tikai tad, ja to 
veidos cilvēki, kuŗi māk ne tikai 
skaisti runāt, bet arī pierādīt sevi 
ar darbiem.

Kur varētu aizrotēt Jakānu?
Koalicijas partijas vienojušās 

līdz  šinējo Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) ģenerāldirektoru 
Dzintaru Jakānu rotēt uz kādu citu 
amatu. Finanču ministrs Ei  nars 
Repše (JL) norāda, ka skaid rība 
būs pēc nedēļas, taču noteikti tas 
nebūs darbs VID. Lai rotētu 
Jakānu, viņš nav jāatjauno amatā. 
Tā kā Jakāns jau ir valsts dienestā, 
viņu var rotēt uz citu amatu bez 
atjaunošanas VID ģenerāldirek-
tora amatā.

 Jautājums ir - vai Repše novēl 
sliktu darbinieku citam dienes-
tam? Finanču ministrs apgalvo: 
“Tas ir ļoti filozofisks un funda-
mentāls jautājums. Mans  viedok-
lis - Jakānam būtu piemērojams 
disciplīnārsods un viņš jāatbrīvo 
no amata, bet, ja koalicijas parti-
jām nav vienprātības, tad jāmeklē 
kompromiss.”

Jakāns iepriekš paudis uzskatu, 
ka viņa rotācija amatā nav iespē-
jama, jo likums neparedz tādu 
disciplīnārsoda veidu un valdī  -  
bai nav paredzēts pilnvarojums 
VID ģenerāldirektoru rotācijas 
kārtā pārcelt citā amatā.

Par latgaliešu valodu
Otrā Latgalistikas kongresa de -

legāti debatēs izteica ierosinā  -
jumu latgaliešu rakstu valodai 
piešķirt reģionālās valodas statusu. 
Ekspertu ieskatā tas būtu iespē-
jams vienīgi tad, ja Latvija pa  -
raks tītu Eiropas reģionālo vai 
minoritāšu valodu chartu. Ir arī 
bažas, ka charta pavērtu ceļu po -
lītiskam spiedienam, lai paplaši-
nātu krievu valodas lietojumu 
Latvijā. 

Rezolūciju par latgaliešu valo  -
du izstrādājušas Latvijas Universi-
tātes asociētā profesore Lidija 
Leikuma un Rēzeknes augstsko  -

las asociētā profesore Ilga Šup-
linska. Savus argumentus mācīb-
spēki izklāstījuši intervijā Latvi  - 
jas Avīzē.

Latgaliešu valoda ir Latgales 
latviešu valoda. Valsts valodas 
likumā tā dēvēta par „vēsturisku 
latviešu valodas paveidu” un no -
saukta par „latgaliešu rakstu va -
lodu”. Termins „rakstu” ir sino-
nims vārdam „literārs”, tātad 
varam teikt arī – latgaliešu literārā 
valo da. Vairāku valodnieku ieskatā    
ar jēdzienu „latgaliešu rakstu va -
loda” jāsaprot gan tās rakstu, gan 
runātais paveids. Kritēriji, kas at -
šķiŗ valodu no dialekta, ir visai 
izplūduši, un latgaliešu valoda 
faktiski atbilst abiem. Līdz ar to   
šis jautājums tiek risināts, kā at  -
tie cīgā laikā valstij izdevīgāk. 
Valsts valodas polītika Latvijā bi -
jusi vērsta uz vienvalodību, lai gan 
Latvija šim modelim neatbilst. 
Līdz 1917. gadam, kad Latgale  
bija šķirta no pārējās Latvijas te  r-
ritorijas daļas, tur dzīvoja latvieši 
un viņiem bija sava valoda. Lat-
galieši, kas tolaik izceļoja uz Krie-
viju, valodu saglabāja, un viņu 
pēc  nācēju ieskatā viņi runā lat-
galiešu jeb latviešu valodā.

Ja latgaliešu valodai būtu reģio-
nālās valoda statuss, tas celtu tās 
nozīmīgumu un arī attieksme  
pret cilvēkiem, kas runā latgaliski, 
un latgaliešu valodu veidotos po -
zitīvāka. Latgalē palielinātos latga-
liešu valodas funkcijas, latviešu  
un latgaliešu valoda noteiktās jo -
mās varētu tikt lietotas parallēli. 
Valodas lietotājam būtu tiesības 
uzrakstīt iesniegumu pašvaldībai 
latgaliešu valodā, un pašvaldībai 
tas arī būtu jāpieņem. 

Latgalē no piektās līdz devītajai 
klasei obligāti vajadzētu būt vis-
maz vienai latgaliešu valodas 
stundai nedēļā. Tāpat – obligāta 
novadzinības stunda visās Latvi  -
jas skolās, kur tiktu akcentēta ap -
ga  bala vēsture, vietējās izloksnes, 
novadu kultūra. Tas jauniešos vei-
cinātu saliedēšanos, veidotu pa   t- 
riotismu, jo nevar mīlēt to, ko 
nepazīst.

Leikuma un Šuplinska min 
Polijas piemēru. Tur kašubu va -
lodai piešķirts reģionālās valo  -   
das statuss pirms chartas ratifi kā-
cijas, noteikts, ko šis statuss ga  -
rantē valodas lietotājiem. Pēc čet-
riem gadiem Polija šo chartu rati-
ficējusi,
Vajadzīga Latgales programma

Latgaliešu valodas jautājumam 
pievērsusies arī pazīstamā valod-
niece Dzintra Hirša. Pēc viņas 
do   mām, latgaliešu rakstu valodai 
jāpiešķiŗ nevis reģionālās valodas 
statuss, bet gan lielāks atbalsts, un 
tas darāms ar Latgales program-
mas palīdzību. 

Viens no autoritātīvākajiem lat-
galiskas izcelsmes valodniekiem 
prof. Antons Breidaks savulaik 
no   rādījis, ka no tīri lingvistiskā 
vie    dokļa latgaliešu izloksnes pie-
tuvojas valodas statusam, taču, 
ievērojot sociolingvistisko un po -
lītisko situāciju, latgaliešu valodas 
atzīšana par patstāvīgu valodu 
būtu rupja polītiska kļūda, kuŗas 
sekas būtu grūti prognozējamas. 

Jautājums – valoda vai dialekts 
tomēr ir zinātnisks strīds, bet gal-
venais – tās statuss ir latviešu valo-
das paveids, ko valsts apņēmu  sies 
aizsargāt, saglabāt un attīstīt. No -
pietns šīs problēmas risinājums 
būtu jauna, visaptverīga Latgales 

programma, kuŗā būtu arī valo  -
das sadaļa. Latgaliešu valoda ir 
latviešu valodas paveids, tā ir arī 
valsts valodas paveids. Latgales 
programmas ietvaros to visu var 
izvērtēt un rīkoties atbilstīgi valo-
das situācijai Latgalē.     

Partija Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK

ierosinājusi  ar 2012. gadu visās 
valsts fimancētajās skolās sākt mā -
cības latviešu valodā jau no 1. kla-
ses un 12 gadu laikā pakāpeniski 
pāriet uz mācībām tikai latviešu 
valodā. Priekšlikuma iniciātors 
Dzintars Rasnačs norāda, ka nā -
kamais faktors pēc ģimenes, kuŗš 
veido attieksmi pret valsti, ir vide, 
tostarp skola. Jūtams, ka latviešu 
valoda zaudē pozicijas, tāpēc bū -
tiski ir tās stiprināt izglītības pro-
cesā. TB/LNNK gatavojas vākt pa -
rakstus grozījumiem Satversmē 
par šādas pārejas sākšanu 2012. 
gadā. 

Izglītības un zinātnes ministre 
Tatjana Koķe (ZZS) norāda, ka 
viņas vadītā ministrija krasas re -
formas mazākumtautību izglī  tī   -
bas jautājumā neveiks. Citu speci-
ālistu ieskatā nevar atbalstīt pār-
eju uz mācībām tikai latviešu va -
lodā. Viens no iemesliem – tā va -

rētu tikt zaudēta cittautiešu kul-
tūras identitāte.

 Nevar vienoties ar Krieviju
Ārlietu ministrija paziņojusi, ka 

ar Krieviju nevar vienoties par 
investīciju veicināšanas un aiz sar-
dzības līgumu, lai tas būtu izde-
vīgs abām pusēm. Galvenais dom-
starpību iemesls ir Krievijas ne  vē-
lēšanās ieviest tā dēvēto nacionālo 
režīmu. Tas paredz, ka pret ārval-
s tu investoriem Krievijas territo   -
rijā tiks piemēroti tādi paši nedis-
kriminējoši nosacījumi kā pret 
vietējām investīcijām. Krievija ne -
garantē, ka pret Latvijas maizes 
ceptuvi vai piena kombinātu būs 
tieši tādas pašas prasības kā pret 
pašmāju uzņēmējiem, ka netiks 
paaugstināti nodokļi vai izvirzīti 
vēl kādi nepieņemami noteiku  -
mi. 

Ekspertu viedokļi šajā jautāju-
mā nesaskan. Vieni domā, ka Lat-
vijai tomēr vajadzētu izrādīt elas-
tīgāku attieksmi pret Krieviju, ne -
mācīt, kā tai dzīvot, un parakstīt 
līgumu. Citu ieskatā Latvijai šajā 
līgumā tomēr vajadzētu ievērot 
savas nacionālās intereses un ne -
vērt vārtus vaļā visiem bez jeb-
kādiem ierobežojumiem.    

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Šveicē ir 7,5 mil joni 

iedzīvotāju, to  starp   
ap 400 000 is  lāmti  -
cīgo, lielākoties ne pā -
rāk ērcīgi turki, bos-
nieši un Kosovas al -
bāņi. Viņu reli ģis kās 

vajadzības, var teikt, apmie rina 160 
mošejas, taču rēgojas un daudzus 
kristiešus kaitina tikai trīs mina re    ti - 
pa vienam Cīrichē, Ženēvā un Vin-
tertūrā. Bet vesela vētra uzbangoja 
Vangenā - maz pilsētā ar 5000 iedzī-
votājiem, kad kāds musinātājs sacēla 
trauksmi, norādot, ka parādījies      
vēl viens, ceturtais minarets - diez-
gan necils, tikai sešus metrus augsts. 
Labēji konservātīvā Šveices tautas 
par tija (SVP) pasteidzās izraisīt bai  -
ļu psīchozi, izplatot visā valstī pla-
kātus, kuŗos redzams draudīgs, 
melns minaretu mežs, kas noklāj 
Šveices karogu. Minareti uzzīmēti   
tā, ka atgādina raķetes vai, piedo  -
diet, fallus kā spēka simbolu. SVP 
ierosināja referendumu jeb tautas 
balsošanu, un pērnā gada 29. no -
vembrī čaklo un visumā nosvērto 
šveiciešu vairākums no  balsoja par 
konstitūcijas papildi nājumu, kas 
nosaka, ka minare   tus celt ir aizliegts. 

Diezgan absurds likums: būvēt 
ēku, kur klanīties visžēlīgajam Allah, 
ir brīv, taču tradicionālais tornītis,  
no kuŗa muedzīns aicina ticīgos uz 
dievkalpojumu, aizliedzams. Tātad 
traucēklis ir tikai islāma ārišķīgā 
izpausme, kas vārda tiešā nozīmē 

Minareti sliesies, par vēlu gausties
duŗas acīs, konkurējot ar baznīcu 
torņu smailēm. Minarets, raugi, ne -
iederas eiropiskas pilsētas siluetā, 
skyline. ... Te jāpiemetina, ka Vakar-
eiropas valstīs musulmaņu kopie  -
nas daudzviet piekritušas kompro-
misam - no minaretiem piecas reizes 
dienā neatskan muedzīna balss,   
taču viens vai vairāki šādi tornīši 
nepieciešami, lai dievnama veidols 
būtu pilnīgs. Tradicija, kas islām ti-
cīgam ir tikpat nozīmīga kā kris-
tietim baznīcas tornis - pat bez zva-
niem. 

Šveiciešu priekšzīmei pārējā Eiro-
pā diez vai atradīsies sekotāji. Par 
vēlu, kungi! Francijā ir seši miljoni 
islāmticīgo (10 % no iedzīvotāju 
kopskaita), Vācijā trīs miljoni (3,6 
%), Lielbritanijā 1,6 miljoni (2,8 %), 
Nīderlandē viens miljons (6 %), 
Beļģijā 400 000 (4 %). Kad Alžīrija 
izcīnīja neatkarību, pēc tam kad 
Francija tur bija valdījusi 130 gadus, 
nebija iespējams alžīriešiem liegt 
darba un maizes meklējumos pār-
celties uz bijušo mētropoli. Pirms 
ne   pilna pusgadsimta Rietumvācijai 
bija vajadzīgs lēts darbaspēks, un 
turku viesstrādnieki plūstin plūda  
uz Reinzemi, Rūras novadu, Bavā-
riju - un lielākoties palika tur. Liel-
britanija nevarēja liegt imigrantiem 
no Pakistānas meklēt laimi karalis  -
tē, kas kādreiz bija Britu imperijas 
centrs. Arī Beļģijā un Nīderlandē 
islāmticīgo īpatsvars ir relātīvi mazs, 
pat niecīgs, bet viņi galvenokārt 

apdzīvo lielpilsētas, kur drūzmējas 
un saglabā ierasto dzīvesveidu, patri-
archālo attieksmi pret sievietēm un 
citas īpatnības.

Vakareiropas valstis ir brīvas un 
demokratiskas, un tās nav tiesīgas 
diskriminēt iedzīvotājus to reliģis  -
kās piederības, rases vai etniskās 
izcelsmes dēļ.

Un te nu mēs redzam, kā līdzās 
varenajam Ķelnes Domam - ārkār-
tīgi iespaidīgajam kristīgās Eiropas 
simbolam - tiek būvēta majestātiska 
mošeja ar mirdzošu kupolu un vai-
rākiem minaretiem. Romā, necik 
tālu no Sv. Pēteŗa katedrāles un Vati-
kāna pilīm, arī ierādīta goda vieta 
mošejai. Londonā par Sauda Arabi-
jas naudu uzcelts grandiozs musul-
maņu dievnams. Un tā tālāk, un tā 
joprojām...

Vērojot šo situāciju, dažs labs pub-
licists atgādina kādu pagrieziena 
punktu Vakareiropas vēsturē: 1683. 
gadā turku kaŗaspēks – 200 000 vīru 
lielvezīra Kara Mustafas vadībā ie -
lenca Vīni, taču vairāku kristīgo val-
s tu koalicijai galu galā izdevās iebru-
cējus sakaut, un šai uzvarā lieli no -
pelni bija Polijas karalim Janam II 
Sobeskim, kuŗa trieciengrupas rin-
dās bija poļu un lietuviešu kaŗavīri.  
Ja sultāna Mechmeda IV nodoms - 
pacelt virs Vīnes zaļo pravieša Mu -
hameda karogu - būtu izdevies, 
islāms būtu varējis uzkundzēties 
Vakareiropai, un diez vai nāka  -    
mais - 18. gadsimts kļūtu par Apgais-

mības laikmetu un 19. gadsimtā 
Eiropas civīlizācija - arī zinātnes un 
technikas aspektā - kļūtu par vadošo 
pasaulē.

Un kāda likteņa ironija - mūs die-
nu nešpetnie islāmisti, kas pietei  -
kuši svēto kaŗu - džihadu Rietu-
miem, visnotaļ izmanto šīs tik ļoti 
nīstās civīlizācijas sasniegumus, to -
starp Tīmekli, lai postītu, spridzi-
nātu, dedzinātu, grautu. 

No otras puses, ļoti zīmīgi, ka ara-
bu valstiņā - Dubajas emirātā nupat, 
var teikt, iesvētīta pasaules augstākā 
ēka - Burj Khalifa: 828 metri! Tā ir 
nevis mošeja, bet visai pasaulīga 
būšana: tornī izvietosies supergre  z  -
ni dzīvokļi, restorāni, banku un liel-
firmu biroji. Kas šo pasaules brīnu-
mu projektēja? Rietumnieki - archi-
tekti un inženieŗi. Un kas bija mon-
tieŗi, metinātāji, flīžu licēji? Lētais 
dar  baspēks ne tikai no Pakistānas, 
bet arī no Indijas, Ceilonas, Filipī-
nām - induisti, budisti, katoļi. Fi -
nancējumu - to gan sagādāja Du  ba-
jas un Abu Dabi emīri - ticīgi mu  -
sulmaņi, kuŗi, izsīkstot naftas at -
radnēm, pārvērš savus īpašumus 
globālā izpriecu un tirdzniecības 
lejputrijā.

Tikmēr kaŗojošo islāmistu fa  nā-
tisms ir tuvs ārprātam. Lai minam 
kaut vai divus incidentus. Dānijā     
28 g. v. ieceļotājs no Somalijas grasī-
jās ar cirvi un nazi mesties virsū 
grafiķim Kurtam Vestergārdam,     
kas 2005. gada septembrī publi  cēja 
avīzē Jyllands-Posten karikatūras, 
kuŗās attēlots pravietis Muhameds: 
somalietis tagad gribēja izpildīt 
“pienācīgo” nāves spriedumu... Un 

viņpus okeana, Teksasas pavalsts 
Fort Hood kaŗa bazē, amerikāņu ar -
mijas dienestā kalpojošais psīchiatrs 
majors Nidals Maliks Hasans atklāja 
uguni, šaujot uz visām pusēm: 13 
viņa biedri krita, 30 tika ievainoti. 
Šāda veida atriebējam, spriež islā  - 
ma fanātiķi, nodrošināta vieta pa -
radīzē.

Tomēr ir arī citi islāmticīgie. Ņu -
jorkā, turpat līdzās Ground Zero - 
vietai, kur 2001. gada 11. septembrī 
sagruva Dvīņu torņi, sākusi darbo-
ties sufiju mošeja Al Farah. Sufisms 
ir mērens, zināmā mērā prātnie  -
cisks islāma paveids, un šīs mošejas 
imams (mācītājs) Feisals vēlas turpat 
iekārtot islāma kultūras centru un 
mū   zeju. Virstemats : reliģiju izlī gums. 
Adrese: TriBeCa, 45 Park Place.

Sufisms, cik zinu, ir tuvs arī Ulža 
Bērziņa sirdij. Šis apbrīnojamais cil-
v ēks, kuŗš ģeniāli latviskojis trīs Ve  -
cās Derības pērles - Slavinājumus 
(Psal  mi), Ījabu un Pulcētāju (Ekle zi-
asts) un kuŗa latviskojumā drīz nāks 
klajā Korāns, pērnā gada novembrī 
sakarā ar Azerbaidžānas galvaspil-
sētā Baku sanākušo Islāma konfe-
rences organizācijas jubilejas sesiju 
sarakstījis eseju, kuŗā uzsveŗ: mīlēt 
Dievu un mīlēt savu tuvāko - tas bija 
triju Abrahāma reliģiju (islāma, kris-
tietības un jūdaisma) pamatā. Viņa-
prāt, mums jāmācās cienīt mūsu at -
šķirības, cienīt Dieva Daiļuma dzirk-
steli, ko katrs no mums glabā savā 
dvēselē. 

Šo rindu rakstītājam atliek vienīgi 
piebilst: Inšallah, ar Dieva palīgu - lai 
nu tā būtu.

Franks Gordons

Valdībai klājas plā-
ni. Pareizāk gan lai-
kam būtu teikt, ka 
plāni klājas tās sastā-
dītajam un Saeimas 
apstiprinātajam bu -
dže  tam, bet ne tikai 

tam. Kā zināms, Satversmes tiesa 
(ST) atzina, ka lēmums samazināt 
pensijas pensionāriem un strā dā-
jošiem pensionāriem tās izmaksāt 
tikai 30% apmērā neatbilst Satver-
smei. Nupat ST atzinusi, ka arī valdī-
bas lēmums iesaldēt tiesnešu atal-
gojumu neatbilst Satversmei. Ievē ro-
jot ekonomisko situāciju un bu  dže  -
ta iespējas, ST gan noteikusi, ka ap -
strīdētās normas par tiesnešu atal-
gojumu zaudē spēku ar 2011. gada   
1. janvāri. Tātad budžetā, kam galus 
tik tikko izdevās savilkt kopā, atkal 
radušies jauni caurumi ne tikai šajā, 
bet arī jau nākamajā gadā.

Turpinās ķīviņš starp finanču 
ministru Einaru Repši un Valsts Ie -
nākumu dienesta (VID) ģenerāl-
direktoru Dzintaru Jakānu. Ministrs 
apgalvo, ka Jakānam no darba jā  ai z-
iet, bet Jakāns to pat negrasās darīt, 
kaut no darba ir atstādināts. Pa -
tiesībā tas gan ir cīniņš starp Tautas 
partiju (TP) un Jaunā laika minis  -
tru. Liekas, „Jakāna jautājums” ir 
viens no tiem, par ko TP ir patei  -
kusi: vai nu Jakāns būs amatā un 
val  dība strādās, vai arī Jakānu no 
amata atcels un tad valdība kritīs. 
Dažādi aprēķini un pētījumi lieci  - 
na, ka ēnu ekonomika Latvijā varē  -
tu būt pat līdz 40 procentiem, bet    
TP ieskatā VID ģenerāldirektoram 
ar to nav nekāda sakara. Patiesības 
labad gan jāpiebilst – finanču mi -
nistrs, šķiet, nav īpaši papūlējies 
atrast neapstrīdamu tiesisku pama-

Divas pasaules
tojumu savai vēlmei atlaist VID ģe -
nerāldirektoru. Tā sacīt, pārliecība 
par savu neaizskaŗamību, no vienas 
puses, un „revolūcionārā sirdsapzi-
ņa” bez tiesiska pamatojuma, no 
otras puses.

Taču patiesībā visspilgtākā liecība 
par to, ka ir amatpersonas, uz kuŗām 
neattiecas nekādi likumi, jo tās aiz-
stāv TP, ir stāsts par veselības minis-
tri Baibu Rozentāli un Rīgas 1. slim-
nīcu. Jau iepriekš esmu minējusi 
mi   nistres vēlmi šo slimnīcu slēgt ar 
šī gada janvāri, 550 cilvēku atlaišanu 
pagājušā gada vasaras nogalē un 
arodbiedrības gandrīz bezcerīgo cī -
ņu pret ministres iecerēm. Pēdējā 
mēneša notikumi slimnīcas liktenī  
ir radījuši zināmas visai cerīgas pār-
maiņas un parādījuši arī kaut ko    
itin drāmatisku: Latvijā ir mi  nistri, 
kuŗi var atklāti melot un rīkoties, kā 
vien tīk. 

Rīgas 1. slimnīca ir Rīgas pašval-
dības SIA „Rīgas 1. slimnīca”. 

No 2007. līdz 2008. gadam slimnī-
ca pati no savas peļņas aparātūrā ie -
guldīja 1,3 miljonus latu, tostarp an -
giografijas aparātūrā, par ko atlik  - 
tais maksājums vēl palicis aptuveni 
200 tūkstoši latu. 

No 2005. līdz 2006. gadam no Ei -
ro  pas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzekļiem tika ieguldīti 284 
tūkstoši latu uzņemšanas nodaļas 
renovācijā. 

ERAF līguma nosacījumos no -
teikts, ka slimnīca līdz 2011. gada  
29. septembrim nedrīkst mainīt pro-
filu un atdot technoloģijas citām 
me   dicīnas iestādēm, jo tad ERAF 
līdzfinancējums būtu jāatmaksā. Tā 
kā Veselības ministrija pagājušā ga   - 
da vasarā paziņoja, ka slimnīca šo -
gad jāslēdz, atstājot tikai maksas am -

bulatoros pakalpojumus, līdz 2009. 
gada 25. novembrim tika atbrīvoti 
550 darbinieki un decembrī bija 
iecerēts atbrīvot vēl 200 cilvēkus. 
Jāpiebilst, ka vēl novembrī slimnīcas 
gultu noslodze bija 97% un slimnīcai 
bija piešķirts papildu financējums, 
lai neatliekamo palīdzību slimnīca 
spētu sniegt līdz šī gada beigām.

Kad pagājušā gada vasarā veselības 
ministre paziņoja par 1. slimnīcas 
slēg  šanu šogad, Rīgas domes opozi-
cijas deputāte Antra Sakne „izraka” 
faktu par ERAF līguma termiņu un 
ministrei atgādināja, ka slimnīcas 
profilu nedrīkst mainīt līdz 2011. ga -
da 29. septembrim. Plašsaziņas lī -
dzek  ļos sacēlās skaļa jezga, un no 
ministrijas puses iestājās pauze, ku -
ŗas laikā gan nācās atlaist darbinie-
kus, financējums tika samazināts, 
bet neatliekamo palīdzību slimnīca 
tomēr joprojām sniedza. Pienāca 
decembris, un ministre nāca klajā ar 
paziņojumu, ka ERAF līgumā izda-
rīti grozījumi un tāpēc slimnīcu to -
mēr šogad varēs slēgt. Taču slimnīcai 
pietrūka financējuma neatliekamās 
palīdzības sniegšanai, jo pacientu 
bija daudz vairāk, nekā ieplānots, un 
daļa dotās naudas bija nonākusi 
atpakaļ ministrijas kasē. Ministre 
bargi skaidroja, ka tūlīt tiks veikta 
slimnīcas finanču pārbaude, jo nau-
das viņiem noteikti pietiek. 

Rīgas domes priekšsēdis Nils Uša-
kovs klusēja, kaut gan vasarā vairāk-
kārt skaļi bija apgalvojis, ka 1. slim-
nīcu slēgt nedrīkst. Par slimnīcas 
lik   teni patiesībā uztraucās tikai do -
mes opozicija, un tās deputāte no 
Pilsoniskās savienības (PS) Antra 
Sakne aizvien vēl meklēja iespējas 
slimnīcai izdzīvot. Gaismā nāca inte-
resanti fakti. 2005. gada 14. janvārī 
noslēgts „Līgums par nacionālās 
programmas projekta ieviešanu un 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinancējuma piešķiršanu”, ko pa -
rakstījušas trīs puses: Centrālo finan-
ču un līgumu aģentūra (CFLA), Ve -
selības ministrija un Rīgas pašvaldī -
bas SIA „Rīgas 1. slimnīca”.

Līgumā un tam pievienotajos lī -
guma grozījumos, kur pēdējos gro-
zījumus bija parakstījušas visas mi -
nētās trīs puses 2006. gada 6. sep-
tembrī, norādīts: „Projekta aktīvitāšu 
izpildes beigu termiņš ir 2006. gada 
29. septembris.” Tātad līguma nosa-
cījumi paredzēja, ka slimnīcas profi-
lā neko nedrīkst mainīt līdz 2011. 
gada 29. septembrim, jo līgums arī 
paredzēja, ka slimnīcas profilā nekas 
nav maināms piecus gadus kopš 
dienas, kad projekts izpildīts. Lai šos 
līguma noteikumus mainītu, bija jā -
iz  dara grozījumi Ministru kabineta 
(MK) noteikumos par ERAF, bet tos 
savukārt drīkst mainīt tikai ar Eiro pas 
Komisijas (EK) rakstveida akceptu.

1. slimnīca ne tikai nebija paraks-
tījusi nekādus jaunus grozījumus, 
bet pat nebija par tādiem dzirdējusi. 
CFLA „nevarēja atrast” ne grozītos 
MK noteikumus, ne EK rakstveida 
akceptu šādiem grozījumiem. Ve -
selības ministre Baiba Rozentāle 
tomēr visu laiku skandēja, ka gro-
zījumi ļauj slimnīcu slēgt. PS depu-
tāte „izlauzās” līdz valdības koalicijas 
padomes sēdei, uzdeva jautājumus 
par 1. slimnīcu, un Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis lūdza 
Rīgas domes deputāti valdības sēdē 
ziņot par šo jautājumu. Jau valdības 
sēdē veselības ministre paziņoja,      
ka ERAF ilgtermiņa līgums tiks 
ievērots, nākamajā dienā presei ap -
galvoja, ka nekādi finanču pārkā-
pumi 1. slimnīcā nav atklāti, un   
kopš tās dienas vairs ne reizi nav 
pieminējusi it kā grozīto līgumu. 
Nupat 1. slimnīca ir saņēmusi fi -

nancējuma līgumu šim gadam, tajā 
slimnīcai piešķirti 2,5 miljoni latu. 
Pašlaik tiek vērtas vaļā vairākas 
slēgtās nodaļas un domāts par iespē-
ju vismaz daļu no atlaistajiem cil-
vēkiem pieņemt atpakaļ darbā. Rī  -
gas domes opozicija domā, ka, atsa-
koties no plaša profila neatliekamās 
palīdzības un atstājot slimnīcā tikai 
diennakts traumu punktu, slimnī  -
cas profils ir mainīts, jo neatliekamā 
palīdzība ir ne tikai palīdzība trau-
mas guvušajiem. Opozicija plāno 
vērs ties Eiropas Komisijā, lai no -
skaid    rotu, vai ministrijai ir tiesības tā 
rīkoties.

Bet ministre gluži mierīgi darbo  -
jas tālāk un par saviem atklātajiem 
meliem nav saņēmusi pat ne aizrā-
dījumu. Šķiet, polītiskajā vidē izska-
nējušie apgalvojumi – TP valdības 
vadītājam piedraudējusi, ka veselī  -
bas ministre ir neaizskaŗama un, ja 
kāds mēģinās Rozentāli saukt pie 
kārtības, tad valdība kritīs jau nāka-
majā dienā, - ir patiesība.

1. slimnīcas ēkas un zeme, uz ku -
ŗas tās atrodas, pieder Rīgas paš val-
dībai, bet financējumu slimnīcas 
darbībai dod valsts. Slimnīca atro  -
das Rīgas centrā, blakus Dailes teāt-
rim, tai ir plaša territorija, un par šo 
vietu jau vairākus gadus interesējas 
dažādi cilvēki ar daždažādām biz-
nesa iecerēm. Citiem vārdiem sakot, 
ir skaidri redzams, ka slimnīcas ter-
ritorija ir iekārojams kumosiņš un 
vienīgais šķērslis ir slimnīcas atra-
šanās šajā jaukajā vietā.

Vārdu sakot, mēs Latvijā joprojām 
dzīvojam divās pasaulēs – viena ir 
domāta likumpaklausīgajiem, otra 
izredzētajiem no partijām. Uzraksts 
Ministru kabineta sēžu zālē „Viens 
likums un viena taisnība visiem” 
joprojām paliek tikai sapnis.

Sallija Benfelde
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Latvijas mecosoprāns Elīna Ga   - 
ranča spilgti triumfēja Žorža Bizē 
„Karmenas” pirmizrādē Mē t-
ropolītena operā Ņujorkā pērnā 
gada nogalē. Sajūsmas pilnajās 
atsauksmēs presē kritiķi cildinā  -
ja ne tikai viņas izcilo balsi, bet 
arī aizkustinošas tēlotājas talantu 
un pievilcību. Preses izdevumā 
The Stage Roberts Brekmanis 
diezgan paskopā recenzijā rezu-
mē, ka Elīna Garanča ar savu 
priekšnesumu atstājot ēnā pārē-
jos. Līdzīga doma bija pausta 
Associated Press apskatā - ja Kar-
menas un dona Hosē lomās ir   
tik burvīgi dziedātāji, tad grūti 
esot pievērst uzmanību citiem. 
To, ka Elīnas Garančas balss un 
šarms ir savaldzinājis daudzus, 
liecina arī piezīme The Financial 
Times rakstā - dziedātājai magnē-
tiskais pievilcīgums piemīt, arī 
mierā stāvot.

Sākotnēji izrādes galvenā loma 
bija paredzēta operdziedonei An -
dželai Georgiu, ko viņa dziedātu 
kopā ar savu vīru tenoru Roberto 

Operas zvaigzne no Latvijas

Alanju (Alagnu) dona Hosē lomā. 
Nodomu izjauca abu dziedātāju 
šķiršanās prāva, pēc kuŗas sop-
rāniste atteicās piedalīties sešās 
no astoņām plānotajām izrādēm. 
Viņas vietā loma tika piešķirta 
Elīnai Garančai.

Žurnāla The Opera News jan-
vāŗa izdevumā ar Elīnas Garančas 
attēlu uz vāka latviešu dziedātājai 

ir veltīts raksts „Čigāniete ir viņas 
dvēselē”. Raksta autors Georgs 
Holls (Hall) ievadā pakavējas pie 
1884. gada „Karmenas” uzvedu-
ma. Mētropolītena operas skatī-
tāji ir redzējuši vairāk nekā 70 
Kar   menas. Lomas interpretācija 
ir bijusi daudzveidīga, to tēloju-
šas operas zvaigznes no dažādām 
zemēm, vairākumā no Francijas 

un Amerikas. Tagad „Karmenas” 
jauniestudējumā šo augsto līme-
ni sasniegusi latviešu mecoso-
prāniste Elīna Garanča. Viņa ir 
techniski ļoti prasmīga vokāliste, 
izcila aktrise, apveltīta ar kino 
zvaigznes izskatu - trīs galvenie 
fak  tori, kas dziedātāju ir izvirzī-
juši izcilā vadošo operdziedātāju 
pozicijā. Rakstā pieminēta māks-
linieces ģimene, bērnība, kas pa -
vadīta mūzikas gaisotnē, un izse-
kots karjēras izaugsmei Latvijā 
un ārzemēs. Sajūsmas pilnajos 
aprakstos Elīna Garanča nodēvē-
ta gan par Latvijas dīvu, gan Lat-
vijas uzlecošo zvaigzni. Mēs va -
ram būt lepni, ka mums ir divas 
pasaules mēroga slavenības - 
Andris Nelsons un Elīna Garanča, 
kuŗi slavas augstumos nenoliedz 
savu piederību Latvijai.

Pērnajā gadā Musical America 
bija nosaucis Elīnu Garanču par 
gada labāko dziedātāju. Kā gada 
labāko klasiskās mūzikas dziedā-
tāju mākslinieci apbalvoja mūzi-
kas industrijas izstāde MIDEM.

Kritiķu atzinību izpelnījās „Kar-
  menas” jaunuzveduma veidotājs - 

angļu režisors Ričards Ērs (Eyre) - 
Olivjē balvas ieguvējs.

 Režisors operas darbību pār-
cēlis uz trīsdesmito gadu Sevilju, 
kad Spānijā plosījās pilsoņu kaŗš. 
Dažos aprakstos pausta doma,  
ka pretestību varētu izraisīt uzve-
duma beidzamā cēliena aina.

Parasti priekškars nolaižas brī-
dī, kad dons Hosē noslīdzis ceļos 
blakus saļimušai Karmenai, bet 
tagad skats pavērts arī uz arēnu, 
kur Eskamiljo triumfējot stāv pie 
nodurtā vērša. Nobeiguma aina 
šokējot, bet arī aizkustinot. Kaut 
tādu iespaidu spētu radīt arī citi 
režisori un neliktu operas skatī-
tājiem ciest no pretīgi šokējošā!

Ņujorkas opera bez latvietēm 
nevar iztikt. Vairākās nākamās 
„Karmenas” izrādēs līdz 1. mai-
jam Mikaelas lomā būs latviešu 
soprāniste Maija Kovaļevska.

Varam tikai apskaust rīdzinie-
kus, kuŗiem 16. janvārī bija iespē-
ja noskatīties operas tiešraidi ki -
noteātrī, bet mums Anglijā bija 
jāapmierinās tikai ar pārraidi 
BBC radio 3. programmā.

Zigrīda Daškevica

Laikrakstā The Times mēs la -
sām, ka Vecais tēvocis Džo tomēr 
nemaz nav bijis tik slikts. Raksts 
un televīzijas raidījums - Staļins 
atgriežas: This World, BBC2 - abi 
apskata Staļina tēla rehabilitē  ša - 
  nu. The Times raksta un BBC2 
raidījuma autors ir Džons Svīnijs 
(John Sweeney).

Senos padomju laikos bijušas 
tādas reizes, kad vecie komūnisti 
izretušējuši no fotografijām tos, 
kuŗi bija krituši nežēlastībā, kļu-
vuši nevēlami vai arī pret kuŗu 
mērķiem un idejām viņi vērsās 
(kā Trocki no Ļeņina bildēm).  
The Times illustrē šo paņēmie  -   
nu - fotografijā, kur Staļins kopā 
ar Vorošilovu, Molotovu un Ježo-
vu stāv Maskavas-Volgas kanāļa 
malā – vienā Ježovs ir, otrā viņa 
nav. Fotografija tā pati. Svīnijs 
raksta, ka pašreizējā Krievijas val-
dība atkārto šo paņēmienu – pār-
raksta pagātni, lai rehabilitētu Sta-

Pozitīvā vēsture vai pagātnes iznīcināšana?
ļinu. Piemēram, Staļina vārds, kas 
ilgus gadus bija nozudis no frīzes 
Maskavas metro stacijā, mistiskā 
kārtā atkal tur parādījies. Tā ir 
viena no vairākām parādībām,   
kā tiek pārrakstīta diktātora asi-
ņainā pagātne. 

Svīnijs apskata jauno, valdības 
apstiprināto Krievijas vēstures 
grā  matu skolām. Staļina terroram 
tur ātri pārslīdēts pāri, bet viņa 
rūpniecības attīstībai ziedotas 83 
lappuses, toties Ukrainā izraisī ta-
jam badam, kam Staļins bija pie-
kritis, veltīta tikai viena rindkopa. 
Apceļojot Krieviju, Svīnijs ticies  
ar vēsturnieku Aleksandru Fiļi-
povu - pozitīvās vēstures cilvēku, 
ku  ŗa ieskatā skolās jāmāca vēstu  -
re, kas skolniekus dara patrio-
tiskus un lepnus par savas valsts 
vēsturi, nevis jābaida ar briesmu 
stāstiem. Par vairākiem vēstures 
no  tikumiem, kas grāmatā sagro-
zīti vai pat izlaisti, Svīnijam radu-

šās domstarpības ar Fiļipovu, bet 
uz galveno jautājumu - cik daudz 
cilvēku Staļina terrora laikā iznīci-
nāts, cik represēts –, atbilde jaunajā 
vēstures grāmatā nav atrodama. 

Pozitīvā vēsture ir daļa no Puti-
na vēstures mītoloģijas, kas apvieno 
pa   domju iekārtu (bez komūnisma) 
ar imperiskās Krievijas (pirms 
1917) pamatiem, un Putina suve-
rēnā demokratija nav nekas vairāk 
kā stingra vara valsts rokās, pa -
skaidro angļu vēsturnieks Orlan-
do Figess, kuŗa grāmata Čukstētāji 
sniedz baismīgu ieskatu Staļina 
laika ikdienas dzīvē. 

Kritiķi atzīst raidījumu Staļins 
atgriežas un laikraksta The Times 
rakstu Vecais tēvocis Džo par nožē-
lojamu žurnālistiku, kļūdainu vēs-
turi, uzbrukums Staļinam esot 
virs pusīgs, programma par daudz 
koncentrējusies uz vēstures vilto-
jumiem. Apskatīta tikai viena sko-
las vēstures grāmata, bet kas tad ar 

pārējām 107 grāmatām? - jautā 
Krie vijas vēstnieks Lielbritanijā. 
Televīzijas programmā varēja re -
dzēt, ka studentiem ir vāja izprat-
ne par savas tautas pagātni. Tā 
vēsture, ko skolās jauniešiem „ielej 
ar karoti” (spoon feed) ir pozitīvā 
vēsture, ko izplata V. Putins. 2007. 
gadā Putins nav bijis apmierināts 
ar skolas vēstures grāmatām, pie-
prasījis patriotisku vēsturi, un va -
jadzēja rakstīt jaunas vēstures grā-
matas. Valsts izdeva jaunu li  ku  mu 
ar tiesībām pārbaudīt skolu vēs-
tures grāmatas. Izrādās, vēstures 
viltošanai bijis maz pretestības,  
un tikai retais krievu vēsturnieks 
jaunajās grāmatās atklāj Staļina 
laika īsto vēsturi. Igors Dolutskis, 
pozitīvās vēstures mācību grāma-
tas autors, saka: „Tā ir šausmīga 
ideja, kas traucē īstu mācīšanu 
sko  lās. Vēstures mācībai skolās 
nav jārada patrioti, bet gan jāmā  -
ca domāt.” 

Kritiķu protesti nepārliecina, 
var   būt tomēr taisnība ir Džonam 
Svīnijam - Krievijā pārraksta pa -
gātni - rehabilitē Staļina režīmu, 
ko atbalsta nacionālisti un komū-
nisti. Jau 2009. gadā policija Sankt-
pēterburgā konfiscēja Memorial 
archīvu, kuŗā sakopoti dokumenti 
par represijām padomju laikā. Šo -
gad apcietināti krievu vēsturnieki 
Michails Supruns un Aleksandrs 
Dudarevs, kuŗi bija atbildīgi par 
NKVD archīvu. Abi vēl ir pakļau  -
ti izmeklēšanai, un Svīnijs nav 
drīkstējis ar viņiem runāt. Poļu 
amatieŗvēsturniece Aldina Jego-
rova baidās, ka NKVD archīvs tiks 
slēgts un viņa vairs nevarēs palī-
dzēt tiem poļiem, kuŗi vēl meklē 
savu bojā gājušo radu un ģimenes 
locekļu pēdas. Svīnijs lasītājiem 
at   gādina, ka apcietināšanas noti-
kušas nevis 1941. gadā, bet gan 
2009. gada septembrī – pirms 
dažiem mēnešiem.

Marita V.Grunts

Nīderlandes – Latvijas biedrības 
skolas „Saulīte” Ziemsvētku svi-
nēšana šoreiz iekrita Lūcijas die nā. 
Šajā saulainajā svētdienā bērni ko -
pā ar vecākiem gāja uz tuvāko 
zvēriņu parku pabarot un samī  ļot 
dažādus dzīvnieciņus. Turpat par-
kā pie eglītes dziedāja dziesmas un 
gāja rotaļās.Pēc parka visi pulcējās 
skolas telpās, kur bērni iemēģināja 
pašu iestudēto pasaku „Sarkan-

galvīte un vilks”, lai to godam varētu 
atrā -     dīt Ziemsvētku vecītim. Jau-
 nie ak  tieŗi, pat tie, kuŗi lomās iejutās 
pirmo reizi, bija lieliski! Vecītim 
izrāde tik ļoti patika, ka visi saņē  -
ma dāvani ņas arī bez dzejolīšu 
skaitīšanas. Bērni, kuŗi tik un tā 
vēlējās Ziem svētku ve  cītim parādīt, 
ko ir jaunu iemā cījušies gada lai  -
kā, noskaitīja arī kādu pantiņu. 

Vēlāk visi mielojās pie kopīgā 

Jaunais - 2010. gads solās būt ļo  ti 
nozīmīgs Latvijas polītiskajās nori-
sēs, varētu pat teikt, ka lik te nīgs. 
Oktobrī paredzētajās 10. Sa  eimas 
vēlēšanās skaidri parā dī  sies, cik 
vēlētāji uzticas līdzšinējai kārtībai, 
cik viņi ir gatavi to mainīt uz citu 
kārtību un cik viņi varbūt ir gluži 
vienaldzīgi pret visu, kas notiek ar 
valsti, kuŗa samērā nesen atguvusi 
tik ilgi gribēto un pieprasīto neat-
karību. Būs arī skaidrs, vai pašrei-
zējās polītiskās partijas būs spējī gas 
sevi pārveidot tā, lai šo vē  lētāju 
uzticību vismaz daļēji atgūtu.

Skatuve, uz kuŗas tas viss notiek 
ir tērpta drūmās krāsās – finanču 
stāvoklis valstī joprojām ir ļoti 
skaudrs, cilvēki cieš ne vien no 
bezdarba un slikta sabiedrības so  -
ciālā nodrošinājuma, bet arī no 
bezcerības, no pārliecības, ka ne -
būs labāk. Tas, ka grūti saredzēt 
kādu gaismas stariņu, daudzus 
dzen pārcelties uz citām valstīm 
cerībā, ka tur būs labāk. Reizēm šīs 
cerības īstenojas, bet bieži arī Lat-
vijas izceļotājus svešās valstīs iz -
manto par visprastāko darbaspēku.

Mūsu pienākums ir rīkoties atbildīgi
Latvijā priekšvēlēšanu kampaņa 

redzami vēl nav sākusies, bet va -
ram būt pārliecināti, ka daudzos 
birojos un zālēs par to jau tiek 
domāts. Informācijas telpa   ir 
kļuvusi šaura – sabiedriskā (public 
service) radio un TV bu  džets ir 
samazināts līdz punktam, kur 
gandrīz vai nav iespējams nopiet-
ni strādāt, laikraksts Diena pēc 
savas bēdīgi slavenās īpaš nieku 
maiņas kļuvis pavisam ne ass. Ar 
naudu te var panākt daudz, un 
priekšvēlēšanu laikā tas, bez šau-
bām, tiks izmantots.

Vēl par skatu uz Eiropu. Latvi    -
jas iedzīvotāji notiekošajā daļēji 
vaino Eiropas Savienību, savukārt 
Eiropas Savienība, lai gan kopā    
ar citustarp Starptautisko va   lūtas 
fondu ir piedalījusies valsts finan-
ču glābšanā, nebūt neiedveš uzti-
cību, ka tā būtu pareizā atbilde 
nākotnes attīstībai.

Uz šī fona jāraugās, ko varam 
darīt mēs, latviešu organizācijas 
ārpus Latvijas. Mērķis ir skaidrs – 
jāpanāk, lai pēc iespējas vairāk 
ārpus Latvijas dzīvojošo balsstie-

sīgo piedalītos vēlēšanās! Zvied ri-
jas Latviešu centrālā padome pa -
vasaŗa gaitā rīkos virkni pu b lis  ku 
diskusiju par dažādiem po  lītis-
kiem tematiem, pirmā no tām 
no  tiks 23. janvārī ar „atsperšanos” 
pērnā gada Eiropas Parla menta 
un Latvijas pašvaldību vē  lēšanu 
re   zultātos. Analizē piedalīsies An -
dris Gobiņš no Eiropas kustība 
Lat  vijā un žurnālists Didzis Mel-

svētku galda, kur katrs bija atnesis 
kaut ko gardu. Tikmēr Marts spē-
lēja saksofonu, lai radītu īpašu 
no skaņojumu un arī pats patre-
nētos spēlēt lielākai publikai.

Ziemsvētku nodarbībā kopā ar 
vecākiem piedalījās Līva, Marts, 
Pauls, Kevins, Ābe, Loreta, Lukass, 
Sebastians, Tristans, Anna, Edu-
ards, Katrīna, Amina, Ralfs, Sofija, 
Pauls un Aleksandrs.

Ziemsvētku svinēšana

biksis, sarunas vadīs vēsturnieks 
Matīss Kots. Pagai dām ir plāno  tas 
trīs šādas diskusijas ar iespēju 
paplašināt kā to skaitu, tā darbības 
virzienus.

Mudinām latviešu organizā cijas 
citās mītnes valstīs apsvērt veidus, 
kā pārvarēt nomācošo pesimis -
mu vai pat cinismu par bēdīgo 
polītisko stāvokli Latvijā un veici-
nāt līdzdalību šajās lik tenīgajās 
vēlēšanās. Atcerēsi mies, ka ar lie-
lāku vēlētāju aktīvitāti ārzemēs 

nevar garantēt, ka tiešām spēsim 
kaut ko ietekmēt, taču, ja pakļau-
simies pa  sīvitātei, tad noteikti ne  -
kas ne  mainīsies  uz labo pusi.

Visus gaŗos trimdas gadus  esam 
ticējuši brīvai, neatkarīgai un de -
mokratiskai valstij - Latvi jai. Mūsu 
pienākums ir arī turpmāk ticēt   
un rīkoties atbildīgi.

Austra Krēsliņa, Matīss Kots,
ZLCP polītiskās 

darba grupas locekļi 

Elīna Garanča - Karmena Ž. Bizē operas iestudējumā Rīgā
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Ceļinieki, par kuŗiem raksta 
Anna Žīgure, nebija spiesti pār-
likt, vai naktis ceļojuma laikā 
pavadīt pieczvaigžņu viesnīcās 
jeb vai taupības nolūkā samie-
rināties ar divām zvaigznēm. 
Viņi bija Latvijas pametēji laikā 
no 1944. gada rudens līdz 1945. 
gada pavasarim, Otrā pasaules 
kaŗa bēgļi, kas ceļā uz Vāciju un 
Vācijā nakšņoja šķūņos, siena 
gubās, mežos, uzlidojumu laikā 
gaisa patvertnēs un bunkuros, 
līdz pēc kaŗa beigām nonāca Vā -
cijas rietumu daļas bēgļu no  met-
nēs. Bet, ja zvaigznes lielākā vai 
mazākā skaitā izdāļātu ne vien 
viesnīcām, bet arī grā matām, 
Anna Žīgure par saviem Viņiem, 
kas ceļā būtu pelnījusi visas 
piecas. Apbrīnojami, ka tik spo-
žu grāmatu, ko daudzi šo rindu 
vecākās paaudzes lasītāji vēlēsies 
domās pārdēvēt par Mēs. Ceļā, 
sa  rakstījusi 1948. ga  dā Latvijā 
dzimusi autore, kam par bēgļu 
laiku īsta izdevība informēties – 
lasīt, klausīties un pētīt – radās 

Jēkabs Kariks

(Turpināts no BL Nr. 3 )

(Turpinājums sekos)

Otrā rītā devos pēc attiecīgās 
adreses un tur patiešām satiku 
savus Gīzenes darbvežus. Bija 
prieks atkal redzēties. Kaŗš vēl 
turpinājās. Latviešu leģions bija 
nesasniedzams. Vienībā mani 
nevarēja Minchenē paturēt. Es 
biju ārzemnieks. Taču bija cita 
ārzemnieku vienība – kazaki.     
Šī vienība atradās Austrijas rie -
tumdaļā, kaut kur Klāgenfurtas 
apkārtnē. Es neko darīt neva  -
rēju.  Rīkojums bija jāpieņem,    
jo pavēle paliek pavēle. Man iz -
deva jaunus komandējuma do -
ku  mentus, paaugstināja jaunā 
dienesta pakāpē. Visu kaŗa laiku 
biju dienējis dižkareivja pakā pē. 
Gīzenē mūs paaugstināja par 
Fureranwerte – tas ir,  par kade-
tiem. Tagad kļuvu par kaprāli 
Fureranwerter. Diemžēl dienesta 
zīmes nevarēja izdalīt, bija vien 
tālāk jāiet tajā pašā uniformā, 
jaunās dienesta zīmes izdos 
vienībā. 

Atkal ar jauniem komandē-
juma papīriem un uzturdevu 
varēju sākt savu ceļu uz Klā gen-
furtu Austrijā. Uz turieni nekāda 
transporta nebija. Sāku ceļo ju-
mu, tāpat kājām ejot. Vispirms 
no Minchenes uz Zalcburgu.     
Pa ceļam varēja vērot, kā ameri-
kāņu kaŗa lidotāji no Italijas 

puses pār Bavāriju lidinās kā 
kaiju bars. Vienu reizi gadījās 
redzēt, kā amerikāņu bumbve-
dējus traucēja samērā maza vācu 
džeta lidmašīna. Tā gan nekādu 
ļaunumu nenodarīja, taču lidi-
nā jās un traucēja bumbvedēju. 
Tas pierādīja, ka Hitlera sapnis 
par Neue Waffen nav tikai murgs, 
bet ir īstenība. Diemžēl pārāk vē -
lu šajos apstākļos. Naktis kā pa -
rasti pārgulēju ceļmalas lauku 
mājās. Kur varēja redzēt, ka mājā 
ir radio antenas, tādā mājā va  - 
rēja noklausīties arī pēdējās kaŗa 
ziņas, kas nebija neko ieprie ci-
nošas. Kaŗš tuvojās beigām ar 
Vāciju kā kaŗa zaudētāju. Man 
ļāva ar radioaparātu pašam no -
darboties. Ātri iemācījos samek-
lēt angļu raidītāja ziņas vācu 
valodā. 

Trešās dienas priekšpusdienā, 
lēni soļodams, biju sasniedzis 
ciemu Zell am See. Labu gaba -
liņu aiz ciema ceļu krustojumā 
bija armijas patruļa ar SS pulkve-
di priekšgalā. Liekas, tie ķerstīja 
noklīdušos kareivjus un dezer-
tieŗus, to starpā arī mani. Mani 
dokumenti bija kārtībā, biju uz 
pareizā ceļa. Pulkvedis, no   skaid-
rojis, ka mana pamatvie nība ir 
Latviešu leģions, laipnīgi piebil-
da: „Mans brālis ģenerālis Šer-

ners arī bija Kurzemē.” Man ma -
za problēma bija vēl izskaidrot, 
kāpēc es, kaprālis būdams, stai-
gāju ar dižkareivja pakāpes zī -
mot nēm. Taču mans aizrādī-
jums, ka paaugstinājums noticis 
tikai pirms pāris dienām un nav 
bijis iespējams jaunas zīmotnes 
iegādāties, pulkvedi nomierināja. 
Tad nāca pārsteigums. Pulkve  -
dis teica, ka kazaku vienība Au  s-
trijā ir tālu. Krievi nāk, un mums 
būs jāaizstāv Zalcburga. Jābeidz 
klaiņot pa aizmuguri. Zell am  
See ciemā tiek formēta jauna 
vienība. Ej atpakaļ uz ciemu. Tur 
saņemsi jaunus komandējuma 
dokumentus un uzturu. 

Tāda pavēle, kā var iedomā      ties, 
radīja zināmu satraukumu manā 
mierīgajā pastaigas dzīvē. Kā pa -
vēlēts, aizgāju atpakaļ uz ciemu. 
Tur man patiešām izdeva jaunu 
komandējuma dokumentu, un 
tad rakstvedis vēl piemetināja: 
„Ej tagad uz ēdiena izsniegšanas 
nodaļu, tur tev izsniegs ēdiena 
devu divām dienām un paņems 
arī tavus iepriekšējos komandē-
juma papīrus.” Paldies par laip-
nību! Ēdamā man pietika. Nu 
radās cita problēma: uz kuŗu  
pusi tālāk iet? Komandējumu 
pavēles bija uz divām debesu 
pusēm. Mani noteikti neintere-

sēja gājiens uz Zalcburgas aiz-
stāvju vienību krieviem pretī. 
Izšķiršanās bija ātra: turpināšu 
pa citu ceļu iet uz Klāgenfurtas 
pusi. Ja pulkvedis mani otru reizi 
ceļā noķers, teikšu, ka eju, kur 
domāju jauno vienību esam. Ka- 
mēr tā pa ciemu staigāju, pa  t-
ruļnieki no ceļu krustojuma   bija 
pazuduši. Tad nu veikli pa ma-
ziem ciema apkārtceļiem de  vos 
iepriekšējā virzienā. Doku menti 
bija kārtībā. 

Šoreiz laimējās. Nevieni ķē  -  
rāji ceļā negadījās. Pieliku soli un 
braši  soļoju tālāk. Visu dienu 
soļošana veicās labi, un biju kriet-
nu  gabalu aizsoļojis no Zell am 
See. Vakarā nonācu jau kādā 
kaln  u ciemā pie dzelzceļa staci-
jas. No šejienes vilciens caur kal-
na tuneli veda uz Klāgenfurtas 
pusi. Vilciens turp brauks tikai 
nākamajā rītā. Ciema malā ie -
gāju kādā mājā, kuŗā bija redza-
ma radio antena. Stāstīju, ka 
esmu ceļā uz Klāgenfurtu, vil-
ciens uz turieni ies nākamajā 
rītā. Lūdzu naktsmājas. Cilvēki 
bija laipnīgi. Vecāka māte stās-
tīja, ka arī viņas dēls klīstot kaut 
kur Austrumvācijā. Tā runājot, 
palūdzu, vai drīkstu noklau  - 
sīties vakara ziņas. Biju jau ie -
mācījies neuzkrītoši uzgriezt an -

gļu ziņu raidītāju vācu valodā. 
Tad nāca lielais pārsteigums: rai-
dītājs ziņoja, ka Hitlers Berlīnē 
šajā dienā izdarījis pašnāvību. 
Tas, protams, visiem bija satrau-
cošs jaunums. Tagad bija skaidrs, 
ka Vācija kaŗu zaudējusi un kaŗš 
tuvojas beigām. 

Otrā rītā atvadījos no laipna-
jiem cilvēkiem un devos uz 
dzelzceļa staciju. Pēc kāda laika 
pienāca arī vilciens, kas brauca 
tālāk kalnos cauri pretī stāvoša 
kalna tunelim. Bijām izbraukuši 
otrā kalna pusē. Kaut kur netālu 
priekšā bija uzspridzināts dzelz-
ceļa tilts, un vilciens tālāk vairs 
negāja. Lēnām klīdu pa staciju, 
domādams, uz kuŗu pusi tagad 
varēs iet tālāk. Pārsteigumu sa -
gādāja kāds dzelzceļnieks, kas 
mani uzrunāja latviešu valodā 
un jautāja, kāpēc neesmu pie 
frontes cīnītājiem, bet klaiņoju 
pa aizmuguri. Lepni atteicu, ka 
es jau dodos uz frontes vienību, 
tikai viņu vilciens mani tālāk 
neved, tāpēc jādomā, kā varēšu 
ceļu turpināt. Vēl pēc pāris tei-
kumiem šis kungs aizgāja tālāk 
darīt savu darbu, un es atkal 
paliku viens.

Patiesīgi un ar iejūtu
                                     Anna Velēda Žīgure, Viņi. Ceļā., apgāds „Jumava”, 2009., 230 lpp.

tikai pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas.

Ievadā Anna Žīgure raksta, ka 
pēc dziesmuspēles Eslingena 
no    skatīšanās  Latvijas Nacionā-
la  jā teātrī 2005. gada beigās viņai 
radusies doma nometņu laiku 
attēlot grāmatā. Taču, vācot ie  - -
ce rētajai grāmatai materiālus, 
viņai gribējies izprast, kā tas īsti 
no  ticis, ka pēc kaŗa Vācijas rie-
tumu daļā atradušies vismaz 
120 000 Latvijas pilsoņu. „Kā tur 
nokļuva tik daudz cilvēku? Kā 
viņi jutās 1944. gada vasarā un 
rudenī, pametot mājas un dau  -
dzi arī tuviniekus, kad Latvijā 
at   griezās padomju armija? Ko 
viņi domāja un pārdzīvoja?” Uz 
šiem jautājumiem tad nu ļoti 
patiesīgi un ar izcilu iejūtu at  -
bild Viņi. Ceļā. Grāmatas izska-
ņā pavīd arī nometņu laiks, bet 
līdz sākotnēji iecerētajai grāmatai 
par nometnēm, tā saka autore, 
kāds gads vēl būšot jāpagaida. 

Viņu. Ceļā izcilības atslēga ro -
dama autentiskas dokumentālas 
vielas un sava veida daiļliterā  tū-
ras nevainojamā līdzsvarā. Kat-
ru Annas Žīgures nodaļu ievada 
iz  raksti no avīzēm – no Tēvijas, 
Cīņas, beigās no pirmā nometņu 
laika laikraksta Trimda. Lasītāja 
jūtas uzvanda ne vien Tēvijas   
un Cīņas spilgti kontrastējošais 
vienu un to pašu notikumu ska-
tījums, bet arī parādījums, kā 
līdz  tekus kaŗa darbības sistajām 
brūcēm un izraisītajām traģē-
dijām ikdienas dzīve tomēr kaut 
kā turpinājās. Das Leben geht 
weiter, mēdza teikt vācieši. Tai 
pašā 1944. gada 9. augustā, kad 
daudzus bēgļu simtus no Rīgas 
uz Vāciju evakuēja kuģis Monte 
Rosa, Tēvija, lūk, ziņoja, ka 

„Rīgas opera” nākamajā dienā 
rādīšot – M-me Butterfly, bet   
ka cirkā katru vakaru uzstā jo     -
ties „Antons ar saviem lāčiem”. 
Au  tentiskajai vielai pieskaitāmi 
pa  tiesu, konkrētu personu 
rakstīti dienasgrāmatu, vēstuļu 
un at  miņu stāstu fragmenti. Vēs-
tules skolotāji un citi kultūras  
un iz  glītības darbinieki no bēgļu 
ceļa rakstījuši bijušajam taut-
skolu direktoram Arvīdam 
Drav  nie kam. Vairākus atmiņu 
stāstu frag  mentus autore publi-
cējusi  no Austrālijā savāktiem 
mate riāliem: tur viņai dzīvo  
radi, un tur viņa pāris reižu 
viesojusies. 

Pretim autentiskajām vēstu-
riskajām rakstu rindām un īsta-
jos vārdos sauktu laikmetu lie-
cinieku vēstījumiem Anna Žī -
gure liek viņas pašas rakstītas 
nodaļas, kas „balstoties uz dzir-
dēto un lasīto”. Daudzi cilvēki 
neesot vēlējušies, ka min viņu 
īstos vārdus, „jo laiks gan pagā-
jis, bet pārdzīvojumi nav aiz-
mirsti”. Anna Žīgure stāsta, kā 
Skrun  das apkaimē uzlidojuma 
laikā abus vecākus reizē zaudē 
pusotru gadu vecs puisītis. Citur 
māte zaudē zīdainīti, bet kā ār -
prātā nav gatava zaudējumu at  -
zīt un pieņemt. Kurzemes mā -
cītājam sāpīgi šķirties ne vien  
no savas draudzes un baznīcas, 
bet abiem ar dzīvesbiedri arī     
no sava vie nīgā bērna kapiņa. 
Veronika ar Robertu Balvos ap -
precas dienā, kad dārdi aus- 
trumu pamalē jau liecina par 
Sarkanās armijas tu  vošanos. 
Nākamajā dienā Ro  ber tu ie  -
sauc, un tā laulāto dzīve jau-
najam pārim ilgusi taisni vienu 
dienu. Dundagas skolas pārzinis 

1944. gada 18. novem brī, kad 
Rīga jau kopš mēneša kritusi,   
vēl saviem skolēniem sarīko 
Valsts svētku aktu. 

Sevišķi iejutīgs ir grāmatas 
pēdējais – Mildas stāsts. Milda, 
nonākusi bēgļu nometnē Vācijā, 
izšķiŗas pakļauties repatriantu 
vervētāju aicinājumam un aut 
kājas atceļam uz dzimteni. Zi -
nām, ka pārējie bēgļi uz nedau-
dzajiem repatriantiem raudzījās 
greizi, uzskatīdami viņus vai nu 
par galīgi apmātiem, vai par 
tādiem, kas slepus simpatizē    
ko  mūnistiem. Anna Žīgure tik 
pār liecinoši parāda Mildas rī -
cības motīvāciju, ka Milda lasī-
tāja ap  ziņā gan ieiet kā mazliet 
nožē lojams, bet ne negātīvs tēls. 

Mūsu autore vienīgi pati zina, 
cik daudz viņa šajās „daiļli terā-
rajās”, pašas vārdiem izstāstī  -     
ta  jās likteņgaitās ietilpinājusi 
„dzirdēto un lasīto” un cik daudz 
likusi lietā savu iztēli. Gribas do -
māt, ka vietām vairāku per  -   
sonu pieredze saplūdināta kopā 
vienā vienīgā literārā tēlā un ka 
drāmatiska efekta labad šur      
tur krāsas būs nedaudz sabie-
zinātas. Bet, ja arī katrs atseviš-
ķais izstāstītais notikums nebū  - 
tu uz mata patiess, tas ir ļoti 
iespējams un paticams: laikmeta 
„garu” rakstniece uztvērusi un 
izjutusi perfekti. Ja kur iegadī-
jusies kāda faktuāla neprecī-
zitāte, tā durties acīs var vienīgi 
tādam lasītājam, kas aprakstī  -
tajā laikā un vietā pats bijis klāt. 
Tikai tāpēc, ka pats kā septiņ-
gad nieks biju uz kuģa Monte 
Rosa, kad tas 1944. gada 9. au -
gustā atstāja Rīgu ar ceļa mērķi 
Gotenhāfenu, varu liecināt, ka, 
kuģim sākot kustēties, aizbrau-

cēji nevarēja skatīties uz Pre-
zidenta pili, jo Monte Rosa bija 
noenkurota līcī netālu no Dau-
gavas ietekas un pasažieŗi uz to 
tika nogādāti ar nelieliem Dau-
gavas vai piekrastes kuģīšiem. 
Tomēr skata mešanā uz Pre-
zidenta pili ir ārkārtīgi dziļa 
mākslinieciskā patiesība, jo ne 
tikai pirmajā dzimtenes atstā-
šanas brīdī, bet vēl vairākus ga -
dus un dažiem no pieauguša  -
jiem bēgļiem pat visu atlikušo 
mūzu skata mešana atpakaļ uz 
aizgājušo laiku, uz zaudēto, bet 
tik ļoti ilgoto dzimteni bija viņu 
dzīves un darbošanās augstākā 
prioritāte.

Grāmatai zinīgu pēcvārdu uz -
rakstījis vēsturnieks Kārlis Kan-
geris, sniedzot vērtīgas ziņas par 
latviešu evakuāciju uz Vāciju 
gluži tādā apdarē – ar skaitļiem, 
datumiem, polītiski atbildīgo 
personu un iestāžu vārdiem lat-
viešu un vācu valodā –, kādu 
la  sītājs no prasmīga zinātnieka 
sagaida. Pēcvārds, protams, ir 
labs un vajadzīgs papildinājums 
Annas Žīgures veikumam, bet 
tas arī asāk ļauj izjust Žīgures 
darba labumu, jo pēcvārds ne 
raud, ne jūt, ne pārdzīvo, kur  -
met to visu dara Žīgures teksts. 
Dara to bez īpaša sentimenta, 
bez uzmācīgas asaru izspieša  -
nas, bet ļaujot notikumiem ap 
ne  apskaužamā situācijā nonā-
kušiem latviešu cilvēkiem vērp-
ties ar liktenīgu nolemtību.

Annas Žīgures vecvecāki - 
mūsu rakstniecības klasiķi Ed -
varts Virza un Elza Stērste – uz 
sa  vu mazmeitu varētu būt     lepni. 
Gaidīsim nākamo grā matu, šoreiz 
par bēgļu nomet nēm.

Eduards Silkalns     

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
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Janvāris ir Mārtiņa Zīverta mē -
nesis, tā pirmajā nedēļā arvien 
svinama ievērojamā drāmatiķa 
dzimšanas diena, tāpēc Rīgas 
Latviešu biedrībā iedibinājusies 
tradicija ik gadu ar kādu sarī-
kojumu godināt rakstnieka pie-
mi  ņu un mūža darbu. Šogad 
Teātŗa komisija aicināja uz lugas 
„Meli meklē meli” lasījumu, 
skatītāji piepildīja sarīkojumam 
atvēlēto Līgo zāli un bija gan-
darīti par redzēto un dzirdēto.

Vakaru ievadot, literātūr zi nāt-
nieks, Teātŗa komisijas runasvīrs 
Viktors Hausmanis raksturoja 
Mārtiņa Zīverta drāmu savda-
bību, uzsveŗot gan precīzu un 
lakonisku nosaukumu izvēli, 
visbiežāk virsrakstā liekot vienu 
vārdu, gan filigrāni izstrādāto di -
a  loga prasmi, rakstnieka drāmas 
technikas jaunievedumu - „lielo 
skatu” un ieviesto formu – „lielo 
viencēlienu”. Zīverta dialogi 
sais   ta kā ar raito, asprātīgo va -
lodu, tā ar zemteksta slāni, kuŗā 
visbiežāk ietverta notikumu 
dzi ļā  kā būtība un autora attieks-
me. 

Par visām šīm kvalitātēm 
varējām atkal pārliecināties un 
priecāties, vērojot lugas „Meli 
meklē meli” lasījumu, kas tika 
izspēlēts režisora Andreja Miglas 

vadībā. Šis spēles veids, ko pie-
ņemts dēvēt par lasījumu, nesola 
gatavu izrādi ar visiem tās kom-
ponentiem, drīzāk gan ieskicē 
šāda iestudējuma iespēju. Uz 
paaugstinājuma publikas priekšā 
aktieŗi katrs savā lomā darbojas 
ar teksta eksemplāru rokā, taču 
dialogi raisās tiešā saskarē, 
brīžam iezīmētas noteiktas un 
attiecībām svarīgas mi  zanscēnas. 
Katrā ziņā no šādas iestudējuma 
skices līdz „īstai” izrādei vairs 
nav tālu, un dažkārt, kā tas bija 
arī šoreiz, no lasījuma aizejam ar 
vēlēšanos šo drāma tisko darbu 
redzēt pilnā skatuves ietērpā. 
Katrā ziņā režisora un aktieŗu 
pūles vainagojās panāku miem, 
liekot skatītājiem smieties un 
skumt līdz ar Zīverta varo ņiem, 
sekot autora domu paradoksiem 
un atjautām. Šī 1952. gadā sa -
rakstītā luga, kas Latvijā iestudēta 
tikai deviņdesmitajos gados 
ama   tieŗu grupā, taču daudz spē-
lēta tautiešu mītnes zemēs Eiropā 
un Amerikā, ir gan saturā, gan 
formā izslīpēts meistara darbs, 
un tas prasīt prasās spēlē jams 
uz profesionālas skatuves. 

Mārtiņa Zīverta atainoto prob-
lēmu par meļiem, kas patiesībā 
nemaz nav meļi, bet kaŗa un 
vēstures pārmaiņu gaitā apjukuši 

cilvēki, kuŗi grib dzīvot, mīlēt un 
būt mīlēti, jā, arī ērti iekārtoties 
un baudīt dzīvi, - režisora izvē-
lētie tēlotāji piestrāvoja ar sir   s-
nīgu siltumu un tīkamu ironijas 
devu. Jaunās aktrises Initas Dzel-
mes kalpone Anna bija enerģiska 
un asredzīga, taču būtībā krietna 
un labsirdīga būtne, Lienītes 
Osipovas Kaja – tik komiski 
mainīga attiecībās ar saviem „di -
viem vīriem”, smaidu un līdz-
jutību skatītājos raisīja ne vien 
dzīves ceļos mētātais mākslinieks 
Pliksals Ivara Auziņa atveidā, 
bet arī visnotaļ veiksmīgais 
veikalnieks Murķelis Arta Ro -
bež   nieka tēlojumā. 

Kad bija izšķetināti visi tēlu 
attiecību pavedieni, nepameta 
sajūta, ka šī spēle vienā cēlienā 
līdz ar amizanto situāciju  pie-
dāvā arī rūgtu pēcgaršu – seci-
nājumu par cilvēkiem, ar kuŗu 
likteņiem paspēlējusies kāda 
augstāka va  ra. Dzīve svešumā, 
pušu pārlauzti mūži, neziņa par 
tuviem cil vēkiem, vēlēšanās 
dzīvot un būt laimī giem vai 
vismaz veiks mī giem – tas ir 
mūsu tautas likteņ stāsts, šīs 
veiklās un atjautīgās spēles 
„slēp  tā odere”, ko tik meis  tarīgi 
darbībā ietērpis latvie šu drāmas 
klasiķis. 

Mārtiņa Zīverta atcere

Tik tiešām nebijis notikums – 
jaunas latviešu aktieŗu filmas 
pirmizrāde notikusi vienlaikus 
22 Latvijas kinoteātŗos un arī 
Ņujorkā un Vašingtonā. Infor-
mātikas laikmeta priekšrocības 
režisora Jāņa Streiča jaunajam 
mākslas darbam -  filmai „Rū -
dolfa mantojums” pavērušas 
plašu ceļu pie skatītāju tūkstošiem 
visā pasaulē. Un skatītāju at -
saucība ir nepārprotama – 

pirmajā nedēļas nogalē, kad 
jauno filmu izrādīja kinoteātŗa 
„Rīga” Lielajā un Mazajā zālē, 
visas biļetes bija izpirktas.

Ilgi gaidītā un vairāk nekā trīs 
gadu gaŗumā uzņemtā filma ir 
latvisks stāsts par latviešiem 
divdesmitā gadsimta sākumā, 
par lauku dzīvi un krietniem, 
strādīgiem cilvēkiem. Režisors 
pats ir arī scēnārija autors, viņš 
daudzkārt uzsvēris, ka darba 

Jaunas latviešu filmas pirmizrāde - ar vērienu
iecere veidojusies no vēlēšanās 
iztēloties, kas būtu varējis notikt 
ar populārās komēdijas „Skroder-
dienas Silmačos” varoņiem 
pirms Rūdolfa Blau maņa ap -
raks tītājiem dzīves epizodiem. 
Streičs aizrāda, ka sākumā bijis 
Blaumanis, bet tālāk – tikai un 
vienīgi viņa paša fantazija, 
darbības izvērsums un arī laik-
meta pārcēlums tuvāk mūs-
dienām.  Tātad pilnīgi oriģināls 

darbs, kuŗā filmēti latviešu 
aktieŗi, kas iedzīvina filmas 
varoņus, kuŗā redzam Latvijas 
ainavu un ar paša režisora līdz-
dalību speciāli filmēšanai uzcel-
to lauku sētu. Producentu Andre-
ja Ēķa un Aivara Graubas gādībā 
filma ir izgājusi tautās, par 
atskaņām un vērtējumu lasiet 
laikraksta turpmākajos numu-
ros.

Gundega Saulīte

Skatītājus uzrunā literātūras pētnieks Viktors Hausmanis

Inita Dzelme un Ivars Auziņš Annas un Pliksala lomās

Priekšplānā Artis Robežnieks - Murķelis un Lienīte 
Osipova - Kaja

Kalpones un kundzes saruna Lomās iejutušies Ivars Auziņš un Inita Dzelme
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 komerckurssNoguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 3,00 0,30 1,30

90-119 3 5,50 0,60 1,65
180-209 6 6,50 1,00 1,75
270-299 9 7,00 1,20 1,90
367-395 12 7,50 1,40 2,00

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 13.01.2010. 

Jaunajā gadā ieejot, pasaules 
uzmanības centrā aizvien vēl       
ir ekonomiskā krize un tās seku 
mazināšanas problēmas. Arī Ei -
ropas Savienībai (ES) joprojām 
jāmēģina rast atrisinājumu īpaši 
Baltijas valstīm un Īrijai, kuŗas    
ir cietušas visvairāk. 

Līdz ar jauno gadu Eiropas 
Savienības vadībā ir notikušas 
nozīmīgas pārmaiņas, jo 27 da -
līb  valstu bloka grožus pārņem   
ne tikai jaunā prezidējošā valsts 
Spānija, bet arī Lisabonas līgu  -
ma radītais prezidents nāka ma-
jiem divarpus gadiem un, kā 
iepriekšējos gados, arī Eiropas 
Komisijas prezidents. Tāpat ma -
lā nestāvēs jaunradītais poste  - 
nis - augstais pārstāvis ārlietu 
jautājumos. Pagaidām ir darīts 
zināms, ka ES vadītāju galotņu 
konferenci un ārlietu ministru 
tikšanos vadīs attiecīgi jauniz-
virzītais prezidents Hermanis 
van Rompejs un Katrīna Aštone, 
ja viņa nākamajās dienās tiks 
apstiprināta jaunajā postenī. 

Jau savā pirmajā darba dienā  
4. janvārī ES prezidents pazi  ņo     -
ja, ka 11. februārī tiek organizēta 
sanāksme Briselē par tematu – 
ekonomika. Arī Spānijas prem-
jēr  ministrs Rodrigress Sapatero 
rāda savu iniciātīvu, panākot 
vairāku sanāksmju rīkošanu 
Spānijā, ieskaitot ES un ASV 
prezidenta Baraka Obamas tik-
šanos. Spānijas ārlietu ministrs 
gan izteicies, ka nebūšot nekā  -
das konkurences starp Spānijas 

Jaunajā gadā vecās un jaunās likstas
prezidentūru, Padomes pre zi-
dentu un augsto pārstāvi ārlie  - 
tās. Šķiet, ka pat ekspertiem vēl 
nav skaidrības, kāda loma būs 
jaunieceltajam ES prezidentam. 
Vai Hermanis van Rompejs būs 
vadonis, kas teiks: "Kam drosme 
ir, lai nāk man līdz," - vai ieņems 
starpnieka lomu gadījumos, kad 
būs jāizšķiŗ domstarpības. 

Korupcijas sērga
Viena no likstām, kas mazāk 

tiek pieminēta, bet ko atklāja 
Eurobarometer aptaujas rezul   -
tāti, ir sūdzības par korupciju,  
ko aptaujātie uzskata par lielāko 
problēmu savās zemēs. Sabied-
riskās domas aptaujas dati lie -
cina, ka kopš 2007. gada dau  -
dzās ES dalībvalstīs neuzticē-
šanās va  ras iestādēm un polī-
tiķiem ir pa     lielinājusies. Pie-
mēram, Somijā neuzticēšanās    
ir dubultojusies. Latvijā neuz ti -
cības līmenis kopš 2007. gada     
ir cēlies no 82% līdz 84%. Liel-
britanijā neuzticības līmeni pa -
cēla skandals, ko izrai  sīja depu-
tātu tēriņu iekasēšana savtīgā 
nolūkā no valsts kases. Piecās   
ES dalībvalstīs neuzticī  bas lī -
menis ir krities un visvai  rāk 
Luksemburgā - no 50% uz 45%. 
Aptaujas analize liecina, ka vis-
maz trešdaļas eiropiešu ieska tā 
valdība, polītiķi un tiesa ne  dara 
pietiekami daudz korup cijas 
apkaŗošanā un vaininieku sodī-
šanā. Lai gan sūdzību ir daudz, 
personiski no korupcijas cietuši 
9%. 

Eiropa un Krievija
Neatbildēts vēl paliek jautā-

jums, kā veidosies ES attieksme 
pret Krieviju. Maskava gan jau 
berzē rokas cerībā, ka Spānijas 
prezidentūra Eiropas Savienībā 
iedarbinās loloto sapni atjaunot 
tagadējo Partneŗattiecību no -
līgumu Medvedeva versijā. Pēc 
Krievijas ziņu avotu informā-
cijas, atbalstu šajā virzienā cer 
saņemt no Vācijas. Vācijas val-
dības paspārnē izveidotās Bun-
destāga starptautisko lietu ko -
mitejas pārstāvis un Krievijas 
gru pas vadītājs Kārlis Georgs 
Velmans (Karl-Georg Wellmann) 
bieži tiekas ar polītiķiem Mas-
kavā. Kādā sanāksmē Velmans 
izteicies, ka Vācija varētu ES iz -
strādāt jaunu attieksmi pret 
Krieviju, uzsveŗot, ka partneŗa t-
tiecībās nepieciešama moderni-
zācija Lai izveidotu vienotu 
polītiku attieksmē pret Krieviju, 
Vācijas polītiķis norādīja: ”Mums 
ir vajadzīgs signāls no Krievijas, 
kas radītu uzticību mazajās 
valstīs, piemēram, Baltijas val-
stīs.” (en.rian.ru). 

Līdz šim gan visas pazīmes 
rāda, ka Krievijas polītikas dar  -
ba kārtībā pirmā vietā ir iebie-
dēšanas taktika, kas īpaši skaŗ 
Latviju. Uzbrukumi Latvijas va -
lodas un pilsonības likumiem, 
nelikumīgi izmantota Baltijas 
gaisa telpa un militārās mācības 
pierobežā ir parādības, kas ne -
kādā ziņā nedod signālu uzti-

cības radīšanai. Par Maskavas 
baiļu iedzīšanas taktiku žurnālā 
The Economist publicēts raksts 
„Kaimiņš no elles” (The neigh-
bour from hell), kuŗā pausta 
doma, ka Krievijas iebiedēšanas 
taktika būtībā paātrinājusi Bal-
tijas valstu iekļaušanu NATO. 
Jāpiebilst, ka 1998. gadā, vieso-
joties Viļņā, toreizējais Krievijas 
ārlietu ministrs Jevgeņijs Pri ma-
kovs norādīja - Baltijas valstu 
iekļaušana NATO nav pieļau-
jama jo tas ”radīs zināmus drau-
dus un neērtības Krievijas dro-
šības interesēm”.

BBC sabiedriskās domas ap -
tauja 2009. gadā

Aptauja 21 zemē sniedz ie -
skatu, kādi ir šo zemju priekš  -
stati par Krieviju un kādas pār-
maiņas saskatāmas kopš ie  priek-
šējā gada aptaujas. Dati liecina, 
ka beidzamajā gadā pieaugusi 
negātīvā attieksme (42% no 
34%). Trīspadsmit zemēs valda 
uzskats, ka Krievijas ietekme ir 
negātīva, bet tikai četrās zemēs 
redzama pozitīva nostāja. Ap -
vienotā Karalistē pozitīvais no -
vērtējums krities no 45% līdz 
25%. Vislielākais pieaugums ne -
gātīvā attieksmē redzams Eiro  -
pā un ASV. Eiropā vislielāko pie-
augumu negātīvā attieksmē pret 
Krieviju no 56% līdz 70% parāda 
Vācija. Pārsteidzoša ir aptauju 
datu analitiķa atklāsme, ka Vā -
cijā ir liela starpība starp tautu 
un valdību attieksmē pret Krie-

viju. Vācijas valdības polītika un 
tirdzniecības sadarbība ar Krie-
viju ir viena no pozitīvākām. 
Spānijā uzskati nav mainījušies, 
bet Italijā ir cēlusies pozitīvā 
attieksme no 23% līdz 34%, lai 
gan negātīvā attieksme tomēr ir 
lielāka - 48%. 

Komisāru kandidātu „pra-
tināšana” Eiropas Parlamentā

No 11. līdz 19. janvārim Eiro-
pas Parlamenta deputāti iztaujā 
izvirzītos kandidātus, lai pār-
baudītu viņu piemērotību pie-
šķirtajam postenim. Eiropas 
Savienības ziņu avotos ir ap  -
raksti par spriedzi, ko izjūt daži 
komisāra kandidāti. Satrauku  -
mu rada dažu labējo prasība pēc 
„tīras pagātnes”, ko kreisie dēvē 
par „raganu medībām”. Šķiet, 
uzmanība tiek vērsta uz trim 
kandidātiem, kuŗu pagātne sai s-
tīta ar komūnismu: - slovaku, 
čechu un igauņu. No šiem         
trim tikai igaunis savā CV mi -
nējis, ka bijis komūnistu partijā 
no 1972. līdz 1990. gadam. At -
klājies, ka arī pats Barrozu ofi-
ciālā biografijā nav minējis, ka 
jaunībā bijis maoistu aktīvists. 

Hugo Bredijs (Hugo Brady) no 
Eiropas reformu pētniecības 
centra ieteic jaunajam sastāvam 
pārraudzīt un izvērtēt pagātnē 
pieļautās kļūdas un darbu sākt  
ar jaunu domāšanu. Labi, ka ES 
beidzot esot savi noteikumi - 
Lisabonas Līgums. 

Zigrīda Daškevica

Kaut jaunais gads jau atnācis,
Nekas jauns vēl nav noticis -
Nekas daudz jauns.
Tie paši blēži visur sēž,
Tie paši kāši naudu plēš -
Tie paši vien.

Tie paši vecie ķipari,
Tik nedaudz citi cipari -
Tev apkārt lec.

Un domas tev tā apkārt lec,
Vairs nezini, kas jauns, kas vecs, -
Tās apkārt lec.
Kad pēkšņi nezini vairs kā,
Stāv eņģelis tev istabā -
Un saka: Sveiks!

Tu, nezinādams, ko viņš teiks,
Nedz kā tas sāks, nedz kā viņš beigs,
Teic bailīgs: Sveiks!

Kā tiksim mēs pie svētības
Un prom no visas blēdības,
Jel, eņģel‘, teic!
Kā tiksim mēs pie taisnības
Un prom no gadu baismības,
Ar, lūdzams, teic! 

Jo tuvāk labiem gariem tiec,
Jo augstāk pats ar sevi liec,
Pats sevi liec.

Un jaunā gada pienesums
Var katrs pats ar būt no jums,
Var būt no jums!
Tad laime pie jums piestāsies,
Jauns gads patiesi iesāksies,
Gads iesāksies! 

Teic eņģelis un projām zūd,
Un jaunā gadā labāks būt
Nu vēlos es.

Teic eņģelis un projām zūd,
Un jaunā gadā labāks būt
Ar vēlies tu.

JAUNGADA EŅĢELIS
Uldis Grasis

L A T V I E Š I  Z V I E D R I J Ā

Savā laikā Zviedrijā, galveno-
kārt Stokholmā, darbojās dau-
dzas latviešu korporācijas. No -
tika sanāksmes, svinēja jubilejas. 
Pēc 1991. gada tikpat kā visas 
korporācijas lielā entuziasmā   
un euforijā par atkal patstāvīgu 
Latviju pārcēla savu darbību uz 
Latviju. 

Sieviešu korporācijas Imeria 
Zviedrijas kopa bija viena no 
re tām, kas turpināja rēgulāru 
darbību Stokholmā. Lielākās ju -
bi lejās gan Stokholmas imerie  -  
tes ir devušās uz Rīgu, lai svinē  -
tu svētkus kopā ar nemitīgi 
augošo Rīgas Imeriu.

Pagājušā gada 19. novembrī 
Ime  riai piepildījās 85 gadi. Uz 
jubileju bija ieradies liels skaits   
gan vecu, gan jaunu gada gā  jumu. 

Korp. Imeria vel turas Stokholmā
Svinības ilga veselu nedēļu, lai 

gan mēs divas no Stokholmas - 
Vija Valters un Diana Krumins 
Engstedt - visām izdarībām ne -
varējām turēt līdz. Korporāciju 
gājiens uz Brāļu kapiem agrā   
rīta stundā, piemēram, mums 
nebija pa spēkam.

Svinīgā mielastā, kur viena 
imeriete no katra gadagājuma 
varēja kaut ko atcerēties, Vija 
Valters asprātīgi un ar humoru 
pastāstīja par Imerias atjauno-
šanu Zviedrijā 1956. gadā. Starp 
atjaunotājām bija viņas māte 
zobārste Austra Balodis, kas pie-
derēja pie 4. coeta, tas ir, 4. gada-
gājuma.

Diana Krumins Engstedt dā -
vanā no Stokholmas Rīgas ime-
rietēm pasniedza grāmatas, ko 

sarakstījušas imerietes, kuŗas 
pieder pie Stokholmas kopas. 
Tur bija Maijas Runcis un 
Dzintras Edler doktora di  ser-
tācijas, tur bija Ingridas Leima-
nes vairākas valodu grāmatas    
un akadēmisks rakstudarbs, un  
tur bija Dianas pašas latviešu 
ēdienu/svētku grāmata zviedru 
valodā Mor larde mig. 

Imerietes pavadīja jubilejas 
dienas jautrībā un sirsnībā un 
lielā apbrīnā par to, ka Rīgas 
ime   rietes māk un spēj sarīkot tik 
skaistus svētkus.

Diana Krumins Engstedt

  P rkam P rdodam 
AUD/LVL 0.4479 0.4615 
CAD/LVL 0.4721 0.4865 
CHF/LVL 0.4733 0.4877 
DKK/LVL 0.0938 0.0967 
EEK/LVL 0.0446 0.0460 
EUR/GBP 0.8641 0.8905 
EUR/LVL 0.6998 0.7176 
EUR/USD 1.4184 1.4616 
GBP/LVL 0.7957 0.8199 
LTL/LVL 0.2021 0.2083 
NOK/LVL 0.0858 0.0885 
SEK/LVL 0.0691 0.0712 
USD/LVL 0.4860 0.4984 
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Sagaidot 2010. gadu, mūsu 
Valsts prezidents uzrunā tautai 
latviešiem atgādināja, ka vi          ņi ir 
izglītota, gudra un sīksta tauta. 
Atgādināja, ka tieši tā     pēc mēs 
izturēsim šī laika grūtības un 
nedienas. Šiem viņa vār diem es 
piekrītu simtprocen tīgi, bet    
pēc visa decembrī re  dzētā un 
dzirdētā prezidenta teiktajam 
noteikti gribu piebilst, ka lat-
viešu tauta ir arī labestīga, ta -
lantīga un uzņē mī ga. Šis de -
cembris atkal un at  kal pierā  - 
dīja, ka nav taisnība teicienam, 
ka latvietis latvietim ir labā  - 
kais saldais ēdiens, ka latvieši    
ir skaudīga un nenovī dīga tau-
ta. Nav un nebūs tais nība tiem, 
kas tā domā un saka.

Viss decembris Latvijā ir pa -
gājis gandrīz vai vie nās vienīgās 
labdarības akcijās, un visās ir 
gūti necerēti labi re  zultāti.    
Kaut valda liels bezdarbs, kaut 
plosās financiālā kri  ze, latvietis 
latvietim pagā jušā gada beigās 
ir bijis labāks par radu un la- 
bāks par drau  gu. Latvietis lat-
vietim palī  dzē  ja jau 6. decem-
brī, kad sākās labdarības akcija 
Palīdzēsim.lv. Latvijas labākie 
fotografi ar  savu izstādi palī-
dzēja kādam konkrētam bēr-
nam, kādai ģi  me  nei vai bērnu-
namam, savās fotografijās at- 
spoguļojot pa  tie so stāstu par 
bērnu likteņiem.

Tam sekoja Radio labdarības 
akcija „Sapnis par dāvanu”  -  
kur līdz 11. decembrim cilvēki 
ziedoja dāvanas bērnunamiem 
„Annele”, „Lejasstrazdi” un 
”Gau  jiena”. Jau nedēļu pirms 
akcijas beigām  tās rīkotāji pa -
tei    cās daudzajiem ziedotājiem, 
piebilstot, ka neviens bērns      
no  minētajiem bērnunamiem 
šai gadā nepaliks bez iekārotās 
svētku dāvanas. 

Vēl divi labdarības koncerti 
notika tieši Ziemsvētku vakarā 
un Ziemsvētku dienā - „Tu ne -
esi viens” televīzijā un „Nāc lī -
dzās” Pēteŗa baznīcā,  un atkal 
daudziem bērniem, invalidiem 
vai veciem ļaudīm, kam tuvu 
cil  vēku vairs nav, dzīve uz brīdi 
kļuva gaišāka un sirds vieglāka.

Latvijas Bērnu fonds kopā      
ar Latvijas TV 19. decembrī 
rīkoja labdarības akciju „Ne -
paej gaŗām”. Akcijas nobeiguma 
koncertā Rīgas Latviešu bied-
rības lielajā zālē bija saaicināti 
ļoti daudzi dažāda vecuma bēr-
ni, gan veseli, gan ar vieglām 
vai   niņām, gan ratiņkrēslos,    
gan ar citādām īpašām vaja-
dzībām. Arī šī koncer  ta laikā  
uz aicinājumu ar pie  zva nīšanu 
pa tālruni ziedot   latu atsaucās 
vairāk nekā 55 tūkstoši zvanī-
tāju. Dažas dienas vēlāk man 
piezvanīja no Bērnu fonda un 
sacīja, ka saziedoti 59 126 lati 
tikai pa tālruni vien, un vēl     
nav  zināms, cik lieli ziedojumi 
nonākuši „Ne  paej gaŗām” kastī-
tēs.

20. decembrī televīzijas tieš-
raidē vērojām gada vislielāko 
labdarības akciju „Eņģeļi pār 
Latviju”. Aktrise Katrīne Paster-
naka ar palīgiem un kollēgām 
aicināja cilvēkus ziedot, lai pie  -
ci slimi bērniņi varētu saņemt 
nepieciešamo palīdzību. Ak -
cijas sākumā Katrīne lūdza pa -
līdzību, lai Matīss (9g.), Sandis 

(3g.), Māra (11g.), Gundega 
(7g.) un Estere (5g.) dzīvotu. 
Vajadzēja saziedot 39  813,44 
latus. Akcijas nobeigumā Katrī-
ne atkal ar asarām acīs patei  - 
cās par doto iespēju palīdzēt 
164 bērniņiem, jo bija saziedoti 
gandrīz 340 tūkstoši latu. To 
ziedoja latvietis latvietim, un  
lai man nekad un neviens nesa-
ka, ka tie bijuši  latvieši, kas ir 
gatavi cits citu noēst! Tie bija 
latvieši, kas tajā dienā pie ope-
ras nesa visu, ko vien varēja 
atļauties, lai tikai palīdzētu 
tiem, kam palīdzība bija ne -
pieciešama

27. decembrī raidījumā „Lat-
vijas lepnums” redzējām, kā go -
dina sirmu, sirsnīgu dāmu – 
ārsti no Mineapoles, kas ar savu 
dāsno sirdi un devīgo roku ir 
izskolojusi vairāk nekā 160 la -
tviešu jauniešu, un, paldies 
Dievam, skološanai bijis notei-
kums, ka jāatgriežas Latvijā. 
Redzējām arī, kā godina zēnu, 
kam tikai nedaudz vairāk kā 
desmit gadu, bet kas, par savu 
drošību nedomādams, izglābis 
dzīvību kādai mātei un tās 
meitiņai. Redzējām arī, kā go -
dina grupu jauniešu, kuŗi ļoti 
sirsnīgi rūpējas par sava nova  -
da vecajiem ļaudīm.

Un gada pēdējā dienā redzē-
jām, ka par Gada cilvēku Lat-
vijā atzina Vili Vītolu - cilvēku 
ar lielo burtu, jo viņš ir sākums 
un dzinējspēks ne tikai Vītolu 
fondam ar šī gada 607 stipen-
dijām, bet sākums un dzinēj-
spēks arī visskaistākajam pē -
dējo gadu pasākumam Latvijā – 
„Likteņdārzam” Koknesē. Jā,   
no Latvijas nāk arī labestīgi, 
brīnišķīgi cilvēki!

22. decembrī mūsu Nacionālā 
opera svinēja  90 gadu jubileju. 
Tur Latvija varēja lepoties  gan-
drīz ar desmit pasaulē slave  -
nām zvaigznēm, un vēl daudzi  
uz šo svinīgo notikumu  nebija 
tikuši, jo ir ļoti aizņemti. Cik 
pasaules valstīs jau ir skaidrs,  
ka Inese Galante, Inga Kalna, 
Marina Rebeka, Egils Siliņš, 
Aleksandrs Antoņenko, Kristīne 
Opolais nāk no Latvijas, mēs   
to nezinām. Māksliniekiem,   
kas operu tās gada svētkos va -
rēja pagodināt ar savu klātieni 
kā pasaules mēroga zvaigznes, 
vēl pieskaitāmi Elīna Garanča, 
Mai  ja Kovaļevska, Andris Nel-
sons, Mariss Jansons, Vestards 
Šimkus, Gidons Kremers, Baiba 
Skride un vēl citi.  

Svētku laikā mēs iepazinā-
mies arī ar citiem talantiem,   
kas jau pazīstamiem mūsu 
māksliniekiem min uz pēdām. 
Vēl neesam apraduši ar domu, 
ka Vestards ir viens no labā-
kajiem pasaulē, kad iepazīstam 
Andreju Osokinu, kas jau ar 
saviem ņirbošajiem pirksti  -
ņiem paspējis kļūt par vairāku 
starptautisku konkursu lau-
reātu. Iepazinām arī jaunu vi -
jolnieci Vinetu Sareiku, kuŗa 
pēc uzvarām vairākos pasaul-
slavenos konkursos ir kon cer-
tējusi ne vienā vien ārzemju 
koncertzālē un  jau ir angažēta 
daudzās citās. Jā, tauta Latvijā  
ir talantīga!

Vecgada vakarā vērojot rai-
dījumu „Latvija var”, mēs  atkal 
pārliecinājāmies, ka tiešām     

var. Kurzemē jaunas, skaistas 
latvietes, šacha lielmeistares 
Danas Reiznieces vadībā Vent s-
pils Augsto technoloģiju parkā 
top Latvijā pirmais mazais sa -
telīts. Vēl viena tikpat skaista 
jauna latviete Lotte Tisenkopfa 
ir kļuvusi par ekokosmētikas 
ražotāju un tagad savu produk-
ciju eksportē uz 25 valstīm. 
2007. gadā žurnāls Cosmopoli-
tan  viņu atzina par gada sie -
vieti. Zinātniece Inga Ļašenko, 
jauna pētniece, jau tagad ir pie-
cu patentu īpašniece. Starp  
tiem ir medicīnas kompresijas 
trikotāžas izstrādājumi (pro-
filaksei un ārstēšanai) un teks-
tilpavedieni ar daudzkompo-
nentu apvalku lietošanai me  di-
cīnā. Arī tos jau pazīst un lieto 
pasaulē. Tajā pašā vakarā go -
dināja arī Juri Zariņu, kuŗa iz -
gudrotā mikrofonā dzied ne 
tikai visas Holivudas zvaigznes. 
No Latvijas ir nācis arī Floridas 
„Koraļļu pils” veidotājs Edvarts 
Liedskalniņš, no Latvijas nāk 
architekts Gunārs Birkerts, nāk 
tie puiši, kas Turīnas olimpia-
das nobeiguma ceremonijā 
vārda tiešā nozīmē „uzskrēja 
gaisā”, nāk vēl daudzi citi, ar 
kuŗiem mēs varam lepoties. Jā, 
no Latvijas nāk arī uzņēmīgi 
ļaudis!

No mūsu mazās valstiņas  ir 
nākuši vairāki pasaulē  pazīs-
tami sportisti. Mūsu hokejisti  
ir nospēlējuši neizšķirti ar Ame-
riku, reiz uzvarējuši tādas ho -
keja lielvalstis kā Zviedrija un 
Krievija, un vairāki no viņiem 
spēlē lielvalstu hokeja vienī  - 
bās. Arī mūsu basketbolisti kā 
vīriešu, tā sieviešu pasaules mē -
roga vienībās. No Latvijas nāk 
Ņujorkas maratona uzvarētāja 
Jeļena Prokopčuka,  no Latvijas 
vairāki medaļnieki ne vienā 
vien olimpiadā. Un tie nebūt 
nav visi, par kuŗiem ir vērts 
rakstīt. Jā, Latvija tiešām var!

Un tagad mans divu miljonu 
jautājums! Ja Latvija gandrīz 
visur un vienmēr kaut ko var, 
tad kāpēc Latvija vēl nekad nav 
varējusi izvēlēties sev pareizos 
vadoņus. To Latvija nevarēja sa -
vas pirmās neatkarības laikā   
un nav varējusi arī tagad. Kā  -
pēc? Kāpēc mums Saeimā vēl 
joprojām nav neviena, kas sevi 
drīkst saukt par vienu no tau-
tas? Vēl tikai nupat decembrī, 
kad visiem daudz kas tika at -
ņemts, viņi sev atteicās at  ņemt 
pat santimu. Mums ir bijuši 
vadoņi – miljonāri, kas dzīvo 
mā  koņos, ir bijuši vadoņi, kas 
dzīvo Baltijas jūras kāpās, vai 
cīnās par māju gandrīz plūd-
malē, mums ir bijuši un ir va -
doņi un viņu draugi, radi un 
šofeŗu dēli, kuŗi, mūs vadot, ir 
kļuvuši par bagātniekiem, ku -
ŗus krize neskaŗ, bet kuŗi ba   -
gāti ir kļuvuši bez sirdsapziņas 
pārmetumiem un uz tautas 
rēķina ... un vēl viņiem nepie -
tiek, atkal un atkal viņi plēšas, 
lai tikai no jauna tiktu pie 
varas.

Es tomēr ceru, ka 2010. gadā 
Latvija varēs atrast cilvēkus, ku -
ŗus ievēlēt Saeimā, kuŗiem par 
visu citu svarīgāka ir Latvijas 
valsts un Latvijas tauta. Es tie-
šām ceru, ka Latvija var arī to!

Astrīda

Marta Landmane

Pa rudens vagu pieputinātu
Iebrienu ziemā.
Nesūrojos.
Labības mēneša pilnais mēness
Sirdi darīja smagu.
Nu pielīpu mieram, kā roka pielīp
Māmuļas adītam dūrainim.
Baltas bezgalības ielogota
Egle ar divām vāverēm man pieder
Un sniega mākonis zems.
Kungs, bagātu Tu mani dari,
Bet kāpēc tik skopu kā Sprīdīša skopuli?
Neubagojiet!
Pat vienu sniega pārslu,
Mazu vizmainu pārslu neatdošu.

Var sniegu brist
Acīm aizsietām,
Var sniegu brist
Un neticēt nekam;
Var sniegu brist
Un pukoties un
Visu nīst.

Var sniegu brist
Un domāt domu baltu,
Var sniegu brist
Un nejust vēju saltu;
Var sniegu brist
Un ticēt brīnumam,
Ka jauna zāle dīgst
Zem kupenām. 

Izglītota, gudra un sīksta... 
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No 13. līdz 21. janvārim Latvi   -
jā notika 1991. gada barikāžu at -
ce  re. Rīgā pie Televīzijas torņa Za - 
      ķusalā, Doma laukumā, Ķīpsalā 
un visos Latvijas novados skanē  - 
ja to skaudro dienu, dziesmas – 
„I` Kur-ze-me, i` Vid-ze-me, i` 
Lat-ga-le mū-su… " - aicināja 
atkal sanākt kopā. 

13. janvāŗa rītā pie Brīvības pie-
minekļa Rīgā akcijā „Turies, Lat-
vija!” pulcējās cilvēki, kas, šķin di-
not zvaniņus, aicināja aizlūgt par 
Latviju un tās tautu. Vispārējo 
Dziesmu svētku virsdiriģenta Iva-
ra Cinkusa vadībā sanākušie vie-
nojās kopīgās dziesmās. Vakarā 
Zaķusalā tika kurti ugunskuri,    
kā toreiz uz 1991. gada barikā-
dēm, un tur pulcējās bijušie ba  ri-
kāžu aizstāvji ne tikai no Rīgas, 
bet arī no Bauskas, Jēkabpils, Bal-
viem... Uzrunās skanēja aicinā-
jums “Latvija, mosties!”. Jēkabpils 
jaunsargu rokās plīvoja Latvijas 
sarkanbaltsarkanie karogi kā vēs-
tījums, ka valsts neatkarības aiz-
stāvjiem aug cienīga jaunā maiņa. 

Toreiz, 13. janvāŗa naktī, Lietu  -
vas galvaspilsētā Viļņā iebrauca 
padomju armijas tanki, aplenca 
Augstāko padomi, ieņēma televī-
ziju, radio un telegrafu, nogali  - 
not 14 cilvēkus. Vērojot traģiskos 
notikumus Viļņā, Latvijas Tautas 
frontes priekšsēdis Romualds Ra -
žuks Latvijas radio ēterā aicināja 
tautu būt modriem un doties aiz-
sargāt stratēģiski svarīgos objek-
tus. 14. janvārī NATO nosodīja 
Padomju armiju par spēka lie-

N O V A D U  Z I Ņ A S

Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls 
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Līmeniski. 1. Zemes bite. 4. Vie-
    suļvētra. 9. Noteikts dau   dzums. 
10. Tauta, dzīvo Indijas ZA. 12. 
Stāvoklis šacha spēlē. 13. Vēl viens 
tāds pats. 14. Pavalsts ASV. 16. 
Dzirdes un redzes tēli miegā. 17. 
Tropu augs. 18. Divriči Austrumu 
zemēs. 20. Kāda rīka asā šķautne. 
22. Sēžas nerva iekaisums. 24. 
Kaislīga jūsma, liela pacilātība.   
26. Plēsīgs putns. 28. Drēbnieka 
darbarīks. 30. Pasniegt ar roku 
(ko). 31. Pamatjēdziens filozofijā, 
fizikā, psīcholoģijā. 33. Skatītāju 
zālē nodalīta telpas daļa priekš-
nesumiem. 37. Pērkona valdnieks 
etrusku mītoloģijā. 39. Ragvielas 
pavedieni. 40. Materiāla gabals,    
ar ko aizlāpa cauru vietu. 41. Bie -

zas, taukainas masas, ko lieto 
ārstniecībā. 42. Diedzētu graudu 
produkts. 43. Mechaniskas svār-
stības, kas izplatās vidē un tiek 
uztvertas ar dzirdes organiem. 

Stateniski. 1. Daudzgadīgi kallu 
dzimtas augi ar zobenveidīgām 
lapām. 2. Cilvēka pielūgts tēls. 3. 
Sievietes vārds (sept.). 4. Pilsēta 
Japānā, Honsju salā. 5. Kinema-
tografs. 6. Viskarstākais dienas 
laiks Spānijā u. c. siltās zemēs.        
7. Dīgļi. 8. Galda spēle ar kārtīm 
un kauliņiem. 9. Lokā saliektas 
dzelzs vai koka sloksnes ar sasti p-
rinātiem galiem. 11. Senais Ita li-
jas iedzīvotājs. 15. Mirdz, spīd, 
brīžiem nodziest. 18. Pilsēta Etio-
pijā. 19. Ungārijas komponista 

Lehāra operete. 21. Mainīt. 23. Pa -
zemes eja. 25. Augstiene Reinas 
Šīferkalnos. 27. Profesionāli saga-
tavotas laika kavētājas izklaides 
vietās Japānā. 29. Vilkt kājās apa-
vus. 30. Lūgšanas. 32. Ziemas 
spor ta piederumi. 33. Tāds, ar 
īpatnēju garšu. 34. Lapu koks. 35. 
Upe Francijā, Sēnas pieteka. 36. 
Ģeodēzijas instruments. 38. Cil-
vēka galvas daļa. 39. Starptautisks 
gadatirgus. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 3) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Lima. 3. Bass. 6. 
Terases. 9. Amerika. 10. Delta. 11. 
Pinte. 13. Atbalss. 18. Ariels. 19. 
Aplami. 20. Atvasara. 21. Tēlnieks. 
22. Palete. 23. Mātere. 25. Sasmakt. 
31. Akots. 32. Brasa. 33. Pasakas. 
34. Spieķis. 35. Ikss. 36. Asns.

Stateniski. 1. Londona. 2. Avots. 
4. Apmest. 5. Sirēna. 6. Tīkams. 7. 
Ansis. 8. Sacelties. 12. Pievilt. 13. 
Aslapes. 14. Balanss. 15. Lietuva. 
16. Saslimt. 17. Papeles. 20. Aspi-
rants. 24. Eksakts. 26. Atvars. 27. 
Merapi. 28. Kapars. 29. Stepe. 30. 
Arona.      

Krustvārdu mīklas (BL) Nr. 49 
atrisinājums

Pa labi. Mesa. 3. Siluets. 5. 
Adataini. 7. Tenu. 9. Asote. 12. 
Svētki. 13. Triept. 15. Samsons. 
17. Prāvesti. 19. Klusiņām. 22. 
Iemiesot. 23. Vijoles. 26. Kallas. 
27. Ezere.

Pa kreisi. Bels. 4. Apledot. 6. 
Zeltenes. 8. Svin. 10. Dievs. 11. 
Atmiņa. 14. Altari. 16. Apustuļi. 
18. Aizvien. 20. Hostijas. 21. 
Antilope. 24. Aizsalt. 25. Mātere. 
28. Rotas.

1991. gada janvāŗa barikāžu atcere

tošanu. Taču tanki ienāca arī 
Rīgā. 

Vecmīlgrāvī pie Mangaļu tilta 
no OMON raidītas lodes krita 
Satiksmes ministrijas šoferis Ro -
berts Mūrnieks. 20. janvārī 
OMON iebruka Latvijas Iekšlietu 
ministrijas ēkā, kur dienesta pie -
nākumu veikšanas laikā tika no -
galināti milicijas leitnants Vladi-
mirs Gomonovičs un inspektors 
Sergejs Konoņenko, bet Bastej-
kalna apšaudē lode panāca kino-
operātoru Andri Slapiņu un skol-
nieku Ediju Riekstiņu. Ievaino  - 
tais operātors Gvido Zvaigzne vē -
lāk slimnīcā nomira. 1991. gada 
Barikāžu atceres laikā tika godi-
nāta šo patriotu piemiņa. 

1991. gada Barikāžu mūzejā Rī -
gā ir sakopota to dienu notikumu 
chronika un Barikāžu dalībnieku 
atmiņas. Mūzeja direktors Re -
nārs Zaļais 1991. gada 20. janvārī 
kopā ar Bauskas milicijas dar-

biniekiem aizstā-
vē   ja Iekšlietu mi -
nistriju un apšau-
des laikā tur tika 
ievainots. R. Zaļais 
ir arī 1991. gada 
ba  rikāžu dalībnie-
ku atbalsta fonda 
prezidents. 

Kad izdzisa Za -
ķusalas barikāžu 
dalībnieku pie mi-
ņas ugunskurs, nā -
kamais tika kurts 
Doma laukumā. 
Ugunskuri arī to -

laik kļuva par tūkstošiem ļaužu 
vienotāju simbolu - būt kopā par 
taisnību, vējā un salā, bet ar lep-
numu, lai arī riskējot ar dzīvību, 
bet savu sirdsapziņu un brīvību 
nenodot… Ugunskura liesmas 
sasilda un kliedē tumsu, dzirks  -
teļu spiets traucas pretī naksnī ga-
jām debesīm …un skan atmiņu 
stāsti. Jā, bija arī oficiālu perso  -   
nu runas, bet ļaudis vairāk ieklau-
sījās barikāžu dalībnieku atmiņu 
stāstos… 

“1991. gada janvārī bija tāds 
pacēlums un dvēseles tīrība, ka 
savu Tēvzemi mīlējām un stājā-
mies tās sardzē bez jebkādiem 
no    sacījumiem. Mēs mīlējām Lat-
viju tā, kā māte mīl savus bēr  -   
nus. Dodoties uz barikādēm pie 
Te levīzijas torņa Zaķusalā Rīgā,   
es kā lielāko svētumu paņēmu 
līdzi tēva Lāčplēša ordeni - iekāru 
lentītē un noglabāju pie sirds.     
Tas bija izgājis cauri Latvijas 

brīvības cīņām, un es ik pa lai  -
kam pieskāros tam, lai rastu spē-
kus izturēt. Lāčplēša ordenis uz -
mundrināja un ļāva izbaudīt mir-
kli, kādu agrāk nebiju piedzīvo  -
jusi, - gatavību, ja būs vajadzība, 
stāties pretī tankiem un mirt par 
Latviju! Šodien ir laba sajūta - stā-
vēt pie sarkanbaltsarkanā karoga 
un būt neatkarīgās Latvijas pa -
valstniecei. Novēlu, lai šī brīvības 
sajūta, vienotība un gaišums ne -
zūd mūsu sirdīs!” aicina 1991. ga -
da barikāžu dalībniece Maija 
Blūma. 

Reti kuŗai tautai liktenis dod 
iespēju viena gadsimta laikā div-
reiz iegūt neatkarību. Latviešu 
tauta piedalījās 1991. gada noti-
kumos un veica savu vēsturisko 

misiju. Tas bija laiks, kad padomju 
nomenklātūra neticēja, ka Latvija 
jebkad izies no PSRS sastāva un 
kļūs brīva un neatkarīga valsts, jo 
te bija 180 000 komūnistiskās par-
 tijas biedru, no kuŗiem 53 % bija 
krievu tautības. Rīgā bija izvietots 
Baltijas Kaŗa apgabals. 

Liela loma 1991. gada janvāŗa 
barikāžu laikā bija lauku iedzī-
votājiem. Pa Latvijas ceļiem uz 
Rīgu devās lauksaimniecības tech-
nika – traktori un kravas automa-
šīnas. Simtiem autobusu uz gal-
vaspilsētu atveda novadu ļaudis, 
kas cēla barikādes un kļuva par 
Latvijas neatkarības sargiem. Tā 
kopīgiem spēkiem militāro spēku 
uzvarēja tautas gara spēks! 

Teksts un foto Valija Berkina

13. janvārī 1991. gada barikāžu atcerē Zaķusalā 
ar Latvijas karogiem bija ieradušies jaunsargi 
no Jēkabpils

Gulbenieši līdz 10. februārim ir aicināti izvirzīt savus kandi  dā  -  
tus nominācijai “Gulbenes gada cilvēks 2009” un “Sirsnīgākais 
priekšnieks 2009”. Šī tradicija, kas aizsākās Gulbenes pilsētas 80. dzim -
šanas dienā, turpinās trešo gadu.

Jelgavas novada Glūdas pagasta bērnudārza „Taurenītis” paspārnē 
darbu sāks bērnu centrs, ja atjaunošanas darbi veiksies kā iecerēts. 
Centrā dažas stundas dienā varēs bez maksas nodarboties mazuļi,    
kuŗi neapmeklē bērnudārzu. Savas nodarbības jeb “bēbīšu skoliņa” 
būšot arī pašiem mazākajiem pagasta iemītniekiem.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde nolēmusi sniegt atbalstu ģimenei, 
kuŗā pensionāre audzina piecus mazmazbērnus. Skolēniem būs 
samaksāts ceļš uz skolu un brīvpusdienas mācību iestādē.

Kandavas novada pensionāru biedrības aktīvisti iesaistījušies 
projektā “Veselībai un dzīvotpriekam”. Cienījamā vecuma ļaudis vēlas 
piesaistīt financējumu sportisko nodarbību pilnveidošanai.

Tukumā dzīvnieku patversmē ziemo ezis. Tur to atnesa no kādas 
slēpošanas trases Tukuma apkaimē. Ezis pārsvarā visu laiku guļot,     
pats apsedzies ar vilnas džemperi.

Cēsu novada Dzērbenē iedzīvotāju parādi par siltumu sasnieguši 
gandrīz 29 tūkstošus latu. Siltumražotājs uzņēmums “Dzērbenes sil-
tums” draud atslēgt apkuri visām mājām, bet parādnieki neliekas ne 
zinis.

Šī gada pirmajās divās nedēļās Gulbenes novadā piedzimuši septiņi 
mazuļi, bet nomiruši 13 iedzīvotāji. Aizvadītajā gadā pirmo reizi 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem dzimušo skaits ir zem diviem 
simtiem. Visvairāk mazuļu (24) piedzimis Lejasciema pagastā.

Īslīces SOS ciemata bērniem labdarības akciju „Vairo prieku!” 
rīkoja SIA „Zaļā josta”. Saziedotas siltas ziemas drēbes, bērnu grāma  -
tas, rotaļlietas un spēles, higiēnas piederumi un citas ikdienā ne -
pieciešamas lietas.

Salas novads saņēmis humāno palīdzību no Mengerskirchenes 
pašvaldības Vācijā - apģērbus, apavus, sadzīves priekšmetus, rotaļlietas 
un daudz ko citu, kas nepieciešamas trūcīgām ģimenēm ar bērniem, 
pensionāriem un bērniem bāreņiem, uzsākot patstāvīgu dzīvi. 

Līvānos svinīgi atklāja rekonstruēto ūdensapgādes sistēmu, kas  
15 mēnešos pabeigta ar ES Kochēzijas fonda financiālu atbalstu. 
Ieguldīti 1,47 miljoni eiro. Izveidots ūdens attīrīšanas iekārtu kom-
plekss un rekonstruēta vecā atdzelžošanas stacija, tādējādi nodrošinot 
kvalitātīvāku dzeŗamo ūdeni. 

Jēkabpils pilsētas galvenajā bibliotēkā apskatāma izstāde „Māks-
linieks, tveŗot pēc otas, tautas dvēseli dzird! (A. Vējāns)”, kas veltīta 
Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram Ugam Skulme (1895-1963) – 
115 gadu atcerē. 

Ogres novada Madlienas atpūtas kompleksā „Forsteri”(70 km no 
Rīgas) piedāvā aizrāvīgus izbraucienus kamanās ar suņu pajūgiem. 
Braucieni tiks rīkoti arī vasarā – ar velo kamanām. 

Latvijas upēs biezākais ledus (34 centimetri) klāj Daugavu Pļa  -
viņu HES ūdenskrātuvē, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs.

2010. gadā būtiski palielināts valsts atbalsts Liepājas skolēnu 
interešu izglītībai – ar šo gadu piešķirts financējums kopumā 74,58 
pulciņu vadītāju un sporta treneŗu likmēm, kas ir par 26,58 likmēm 
vairāk nekā pērn.

Daudzbērnu ģimeņu biedrībai “Dēkla” ir tradicija jauno gadu 
iesākt ar tikšanos ledushallē. Arī šoreiz apmēram simt ģimeņu ar 
bērniem ieradās hallē. Slidošanas priekus vairāk gan baudīja jaunā 
paaudze.

Liepājas mūzeja pērn izsludinātā konkursa “Esi Liepājas mūzeja 
labākais draugs” līdz šim čaklākie dalībnieki ir Liepājas Jāņa Čakstes 10. 
vidusskolas un Liepājas Centra pamatskolas jaunāko klašu audzēkņi, 
kuŗi visvairāk viesojušies mūzejā un tā nodaļā “Liepāja okupāciju 
režīmos”, kā arī piedalījušies mūzejpaidagogu vadītajās nodarbībās.

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā sakopota informācija par pērn 
reģistrētiem jaundzimušajiem, mirušajiem un laulātajiem. Jaundzimušo 
skaits sarucis par 140 bērniem, bet mirušo skaits ir par 53 cilvēkiem 
lielāks.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā
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M A Z I E  P U N K T I  L A T V I J A S  K A R T Ē 

Latviešu katoļu mācītājs 
Kazimirs Vilnis post mortem 
saņem augstu Izraēlas valsts 
apbalvojumu – šī ziņa pavīdēja 
arī Brīvās Latvijas slejās, kad 
aptuveni pirms gada Stokholmā 
notika katoļu Baznīcas sarīko-
jums viņa godināšanai. Kopš tā 
laika dokumentu slāņos sagla-
bājies raksts par Kazimiru 
Vilni, ar kuŗu gribas iepazīsti-
nāt plašāku latviešu lasītāju 
loku – daļēji, jo tas spilgti parā-
da un liek pārdomāt gaŗajos 
trimdas gados paveikto, kas 
mūsdienās tik reti vairs tiek 
pieminēts. Iepazīstināt arī tā -
pēc, ka raksts ir ļoti tiešs savā 
uzrunā, aprakstot cilvēku, kas 
daudz pārvarēja – ticēdams. 

Autors ir zviedrs - rakstnieks 
Čels Sundbergs (Kjell Sundberg), 
raksts publicēts katoļu laikrak-
sta Signum 2008. gada 4. numu-
rā. Turpinājumā latviskots 
raksta izvilkums – lasīšanai un 
smaidam.

2008. gada 27. martā Izarēlas 
valsts iestāde Yad Vashem nolē-
ma bijušajam Falunas katoļu 
draudzes mācītājam Kazimiram 
Vilnim piešķirt goda titulu 
”Taisnīgais starp tautām” par to, 
ka viņš, riskēdams ar savu dzīvī-
bu, Otrā pasaules kaŗa laikā bija 
izglābis lielu skaitu ebrēju. Tā -
dējādi viņš līdz ar Raulu Valen-
bergu un Elizabeti Haselbladi ir 
viens no desmit zviedriem, kuŗi 
saņēmuši šādu Yad Vashem godi-
nājumu. 

Pāters Kazimirs dzimis Latvijā, 
Nautrēnos, 1907. gadā, Rīgā un 
Kauņā studēja filozofiju un teo-
loģiju, un 1933. gadā viņu ordi-
nēja Rīgā. Jau gadu vēlāk bīskaps 
viņam uzdeva dibināt jaunu 
draudzi kādā jaunceltā Rīgas 
pamales rajonā un tur arī uzcelt 
jaunu baznīcu. Bija jau pienācis 
1943. gads, kad šo Kristus Karaļa 
baznīcu iesvētīja - tolaik okupē-
tajā pilsētā. Nepilnu gadu vēlāk 
mācītājam bija jāpamet kā baznī-
ca, tā draudze, viņš devās bēgļu 
gaitās mazā laiviņā pāri Baltijas 
jūrai uz Gotlandes austrumkras-
tu. Dažus mēnešus vēlāk, kad 
mācītājs bija nonācis Stokholmā, 
bīskaps Mullers viņam uzticēja 
atbildību apmēram par 5000 lat-
viešu bēgļu garīgo aprūpi. 

Pāters Kazimirs Zviedrijas 

katoļu Baznīcā kļuva par leģen-
du. Viņš tikās ar ļaudīm atklāts, 
laipns, labsirdīgs un smaidošām 
acīm. Nekad viņš nenoraidīja cil-
vēkus, kuŗiem bija nepieciešama 
palīdzība. Līdz dzimto valodu 
viņš centās sazināties vēl kādās 
septiņās astoņās valodās. Viņa 
zviedru valoda bija tikpat kā 
nesaprotama – viņš murminā-
dams runāja nepilniem teiku-
miem, darbības vārdus parasti 
lietodams pamatformā. Līdzīgus 
trūkumus viņš uzrādīja citās 
svešvalodās. Tomēr mācītājs spē-
ja saprasties, izmantodams iz -
teiksmīgo ķermeņa valodu un to 
„sirds valodu”, kuŗu viņš pārzi-
nāja līdz pilnveidojumam. Kāds 
svētdienas mises gadījuma ap -
mek   lētājs Falunā par piedzīvoto 
sacīja: ”nesapratu ne vārda, ko 
viņš teica, bet vēlētos mirt viņa 
rokās.”

1948. gadā Kazimiru Vilni 
izraudzīja par galveno mācītāju 
Eskilstūnā. Ar divām tukšām 
rokām un ar bīskapa solītu atal-
gojumu – 100 kronām ceturksnī 
– viņš uzsāka darbu. Sākotnēji 
draudze pulcējās viņa dzīvoklī, 
kur viena istaba noderēja par 
baznīcas telpu. Dažus gadus 
vēlāk viņam izdevās ar kādu zie-
dojumu no Beļģijas iegādāties 
īpašumu, kur vēl šodien atrodas 
katoļu draudzes centrs.

Pēc pāris gadiem Karlskūgā 
Kazimirs Vilnis 1965. gadā kļuva 
par galveno mācītāju Dalarnas 
katoļu draudzē. Viņš pārcēlās uz 
Falunu, kur personiski bija no -
pircis lielu māju ar attiecīgu 
zemes gabalu. Draudzei viņš īrēja 
pagaidu baznīcas telpas.

Pātera Kazimira trešās baznī-
cas celšana noteikti bija visievē-
rojamakā. Uz sava īpašuma ze -
mes un pats savā vadībā viņš lika 
uzcelt to, kas tagad ir Labā gana 
baznīca, ar līdzekļiem, kuŗus viņš 
bija gādājis, izmantojot savus 
pasauli aptvērējus kontaktus. 
Celtniecība notika ar daudziem 
strīdiem kā ar iestādēm, tā ar 
tiem, kas bija atbildīgi par celt-
niecību, tas ir, ar draudzes valdi. 
Taču stingri juridiski ņemot, 
māja bija viņa privāts īpašums! 
Celtniecības gaitā pāters Kazimirs 
atdeva baznīcu draudzes īpašu-
mā. Kad viss bija pabeigts, viņš 
piezvanīja savam bīskapam 

Stokholmā un lūdza, lai brauc 
jauno baznīcu iesvētīt. Bīskaps, 
kuŗam pirmajam būtu vajadzējis 
uzzināt, ka Falunā tiek celta jauna 
baznīca, to uzzināja pats pēdē-
jais. 1973. gada 11. jūnijā bīskaps 
Džons Teilors (John Taylor) 
tomēr baznīcu iesvētīja. Tās celt-
niecībai viņam nebija vajadzējis 
pielikt ne pirkstu, nedz arī maksā 
kaut ēru, un tas jāuzskata par 
Zviedrijas katoļu bīskapam uni-
kālu gadījumu.

Līdz ar dziļi izjusto un pilnu 
sirdi veikto darbu ar savām drau-
dzēm un draudžu locekļiem 
Kazimirs Vilnis bija vadoša per-
sonība trimdas latviešu vidū. 
Viņš uzturēja ciešus sakarus ar 
latviešu trimdas bīskapiem, mā -
cītājiem un draudzēm visā pasau-
lē. Izmantojot šos kontaktus, viņš 
varēja financēt savus projektus 
Zviedrijā. Gadu desmitiem ilgi 
viņš izdeva latviešu gadagrāmatu 
"Dzimtenes kalendārs" , ko pats 
rediģēja un nodeva iespiešanai 
Vesterosā. Kalendārā, ik gadus 
350 - 400 lappušu biezā, tika 
sakopotas gandrīz vai visas trim-
das latviešu kultūras izpausmes: 
esejas, dzeja, zinātniski raksti, 
reportāžas no dažādām trimdas 
grupām un draudzēm, nekrologi 
par aizgājušiem tautiešiem un 
tautietēm. Kalendārā ir bagātīgs 
bilžu materiāls no Eiropas, 
Amerikas un Austrālijas. Tur pat 
ir pārvēršanas tabula mērvienī-
bām, svaram un naudai no dažā-
dajām pasaules daļām, kur dzī-

voja latvieši. 
Līdzstrādnieki bija katoļi, pro-

testanti, ebrēji un ateisti. Šķiet, 
visi bijuši gatavi līdzdarboties. 
Viens no tiem reiz teica: ”Kā tad 
var atteikt Kazimiram?” Arī par 
izplatīšanu gādāja viņš pats. 
Runā, ka ik gadus, kad grāmata 
bija iznākusi, viņš piekrāvis dažas 
somas ar grāmatām un devies uz 
Stokholmas lidostu Arlandu, kur 
kāds paziņa izkārtoja, lai nebūtu 
jāmaksā nodeva par lieko svaru, 
aizlidojis uz Ņujorku un no turie-
nes nosūtījis kalendārus, lai 
ietaupītu pasta izdevumus. Pie 
reizes viņš tad apmeklēja savus 
daudzos labdaŗus, sprediķoja un 
ievāca saviem projektiem kollek-
ti. Tas, ka šis vīrs, kuŗš citreiz 
nespēja vienu no otra atšķirt 
divus papīrus, bija spējīgs ievākt 
materiālus no visas pasaules, 
rediģēt tos, iespiest un gādāt par 
izplatīšanu, protams, ir liels kul-
tūras devums, kā arī viens Dieva 
brīnums. 

Pāters Kazimirs pilnīgi noteikti 
piederēja pie tiem cilvēkiem, 
kuŗiem citi ļaudis, pirmām kār-
tām trūkumā un ciešanās, nozī-
mēja visu, bet papīri - neko. 
Attiecību ar iestādēm un vadības 
struktūrām, tostarp bīskapiem, 
parasti vispār nebija un, ja tomēr, 
tad piespiedu kārtā. Viņš uzsāka 
projektu pēc projekta bez plāna 
vai financējuma, bet galu galā 
allaž panāca, ka tika ievākts pie-
tiekami daudz līdzekļu, lai iece-
rēto varētu īstenot. 

Savos (vienmēr piespiedu) 
kon  taktos ar iestādēm pāters 
Kazimirs viltīgi izmantoja savus 
valodnieciskos trūkumus, sapra-
ta, kad gribēja saprast, nesaprata 
nekā, ja nevēlējās saprast. Šī 
nospēlētā nesaprašana noteikti 
viņam palīdzēja tikt galā ar dau-
dzām birokratiskām likstām. Ja 
kādu reizi arī iegādājās formāli 
nepieciešamās atļaujas, viņš tās 
tāpat neievēroja, bet pats uz savu 
roku ieviesa ”nepieciešamos gro-
zījumus”. Vairākkārt viņam nācās 
maksāt soda naudu, bet vienu 
reizi viņš tik smagi pārkāpa liku-
mu, ka viņam par to bija jānosēž 
viens mēnesis cietumā. ”Izvēlējos 
februāri, tikai 28 dienas.” Turklāt 
svētdienas bija brīvas, lai viņš 
varētu gādāt par savu draudzi. 

Kad bīskapam, kas vairākus 

Kazimirs Vilnis – ”taisnīgais” un?
gadus bija centies iegūt pārskatu 
pār Falunas draudzes darbību un 
ekonomisko stāvokli, beidzot tas 
viss apnika, viņš pāteram Kazi-
miram draudēja ar atlaišanu. 
Kazimirs atbildēja, nosūtot pats 
savu atlūgumu. Grāmat vedībā 
ieviest kārtību vairs nebija iespē-
jams, jo trūka kā verifikāciju, tā 
ierakstu. Vācu tautības bīskaps 
palaida Kazimiru pensijā droši 
vien ar zināmu atvieglojumu un 
tā savā diacēzē panāca par vienu 
rūpi mazāk. 

1974. gadā pāters Kazimirs 
nopirka likvidēto Sogmīras 
(Sågmyra) dzelzceļa staciju - 
ārpus Falunas. Ar vācu jauniešu 
palīdzību viņš veica nepiecieša-
mos atjaunošanas un pārbūves 
darbus un izveidoja nometnes 
ēku un jauniešu nakts mītni. 
Stacijas veco tualeti viņš pārvērta 
skaistā kapellā, Svētā Juŗa kapellā 
un blakus uzcēla zvana torni. Arī 
tad viņš nebija ievērojis celtniecī-
bas noteikumus. Kad tas tika 
atklāts, iestādes nelikumīgo būvi 
nelika nojaukt, bet piesprieda 
pāteram Kazimiram samaksāt 
pamatīgu soda naudu. Vēlāk 
Sogmīra bijusi atelpas vieta gal-
venokārt katoļu jauniešiem no 
Austrumvācijas, kuŗi ik gadus 
varējuši pavadīt dažas vasaras 
nedēļas Zviedrijā. Kad pāters 
1979. gadā aizgāja pensijā, viņš 
tur apmetās uz dzīvi un no turie-
nes joprojām diriģēja savu pasau-
li aptvērēju darbību līdz mūža 
galam 1988. gadā. Pirms nāves 
viņš novēlēja ēku Svētās Eiženijas 
draudzei Stokholmā, kas vēl 
arvien tur turpina iesākto jaunie-
šu darbību. 

Lai pāters Kazimirs varētu savu 
darbību turpināt, viņam bija 
nepieciešami līdzkeļi. Viņš bija 
veiksmīgs ubagotājs un naudas 
ievācējs, kas prata reizēm atgādi-
nāt par ”kleines Geld” saviem 
draugiem, kuŗiem bija kāds ma -
zāks parāds. Bet viņš nebija nedz 
skops, nedz mantrausīgs. Tas, ko 
viņš ar vienu roku paņēma, tūlīt 
ar otru roku tika dots tālāk. 

Tāds viņš bija, taisnīgais starp 
tautām, priecīgs, devīgs, chaotisks 
un šķietami gluži it kā šīs pasau-
les rūpju neskarts.

Ievads, teksta apstrāde un tul-
kojums no zviedru valodas

Austra Krēsliņa

Tikai pavisam nesen sadarbībā 
ar maizes ceptuvi Liepkalni 
tapuši drabiņu cepumi, gardums, 
ko nu var ne tikai no  garšot, bet 
arī glītā iesaiņojumā nopirkt fir-
mas veikaliņā. Ar firmas vienoto 
dizainu alus darītājiem pveicies 
– to pamanījuši un novērtējuši 
ne tikai pircēji, bet arī zinīga 
žūrija. Firmas logo un galvenā 
produkta nosaukums mākslinie-
ciski atveidots senatnīgi korrekti, 
bet skaidri salasāms un uztve-
ŗams, tā galvenais trumpis ir 
gada skaitlis – 1764. Tie bija 
viesmīlīgās muižas ziedu laiki, 
kad princis Pēteris Augusts 

Fridrichs pratis gan prasmīgi 
saimniekot puķu un zaļumu 
ieskautajā namā, gan patiesi 
sirsnīgi uzņemt savus viesus, 
īpaši nelabojamos medniekus, 
kuŗu interesēm kalpojis piecdes-
mit hektaru lielais iršu dārzs.

Elīna pastāstīja, ka ieceŗu, par 
spīti spaidīgiem laikiem, viņu 
nelielai 15 darbinieku saimei esot 
daudz: piemēram, alus raugu, 
kas mucās kalpojis reizes septiņas 
un tad izlejams atkritumos, 
varētu izmantot rauga vannām, 
to pašu var darīt ar alu latviešiem 
tik iecienītajos pirts rituālos. Arī 
firmas veikaliņā var iegādāties 

veselību veicinātājus produktus: 
pirts slotiņas, tējas, ārstnieciskos 
tēju spilvenus, kompreses acīm. 
Daudzus šos veselīgos izstrādāju-
mus piegādā Latvijā populārā 
ārstniecisko augu audzētāja 
Zeltī   te Kaviere, kuŗas meita 
Ligita Kaviere nesen absolvēja 
Dienvidkalifornijas universitāti 
Losandželosā, iegūstot diplomu 
pilsētplānošanā, ir izcila airētāja, 
tagad šīs universitātes airētāju 
vienības trenere. 

Valmiermuižas alus darītavas 
veikaliņā var iegādāties arī vaska 
sveces, keramikas izstrādājumus, 
pirts cepures, linu dvieļus un 

strīpainos grīdceliņus, protams, 
visas šīs mantas neaizēno telpas 
karali alu un pāris galdiņu, pie 
kuŗiem alus baudītāji risina ne -
steidzīgas sarunas.

Protams, vislielākais noiets 
alum Latvijā ir vasarā, it īpaši ap 
Jāņu laiku, bet jauno dzīvo alu 
labi pērkot arī ziemā, lielveikalu 
plauktos tas atrodas blakus līdz-
šinējo iecienīto alus darītavu 
produkcijai.

Jaunās firmas vēstnese Elīna 
atzīst, ka Valmiermuižā ražos 
pavisam nelielu daļu no Latvijas 
kopējā alus tirgus produkcijas, 
bet mērķis ir skaidrs un sas-
niedzams – laba kvalitāte! 

To no sirds vēlam viesmī-
līgajiem Valmiermuižas ļaudīm, 
kuŗu jaukā vēstnese ekskursijas 
bieži vien vadot arī angļu valodā. 
Taču visvairāk āķīgu jautājumu 

uzdodod tautieši. Nereti jābrī-
noties, cik daudziem latviešiem 
par alus darīšanas rituālu nav 
nekādas nojausmas, piemēram, 
dzirdēti pat jautājumi – kas tie 
apiņi tādi ir?! Elīna bieži brauc 
pie gudriem zinātājiem un meklē 
grāmatās, lai varētu būt vēl 
daiļrunīgāka, jo daudz kas jau 
nav zudis, bet ir tikai aizmirsts, 
arī izcilas alus receptes. Vajag 
tikai rakt – teiktu neaizmirsta-
mais aktieris Edgars Liepiņš. 
Nezinām, vai viņam garšoja alus, 
bet pavisam noteikti viņš zināja 
seno joku, kā alus meistari pār-
baudījuši alu. Tas notiek pavisam 
vienkārši – uzlej uz sola un 
uzsēžas lējumam virsū: ja vīrs 
cēlās ar visu solu, tad miestiņš 
izdevies teicams! 

Anita Mellupe
Astra Moora

(Turpināts no 8. lpp.)

Valmiermuiža. Vēstnese labām ziņām 
un alus baudītājiem
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

 St. Pētersburgas latviešu 
biedrības namā Floridā 2009. 
gada 24. novembrī Dr. Haralds 
Kuplis plašā radu, draugu un 
cienītāju saimē nosvinēja savu 
100. dzimumdienu.  Sarīkojumu 
vadīja mācītājs Aivars Pelds.  
Vietējie latvieši bija sarīkojuši 
jauku pēcpusdienu ar mielastu, 
uzrunām un dziesmām. Dr. H. 
Kupļa 100 gada jubilejai par godu 
St. Pētersburgas latvieši saziedoja 
dāvanu Dr. H. Kupļa bērnības 
skolai Lēdurgā, Latvijā.  

 Jubilārs dzimis Vidrižu pagas-
ta „Kupļos”, uzaudzis četru brāļu 
un trīs māsu pulciņā. Vecāki bija 
lauksaimnieki un tirgotāji.  Pēc 
Lēdurgas pamatskolas un 
Limbažu vidusskolas beigšanas 
Haralds 1929. gadā brīvprātīgi 
pieteicās dienēt Latvijas armijā, 
kur  ieguva medicīnas sanitāra, 
feldšera un kaŗa medicīnas feld-
šera tiesības. 1931. gada rudenī 
H. Kupli uzņēma Latvijas Uni-
versitātes medicīnas fakultātē, ko 
viņš beidza 1937. gada. No 1936. 

Dr. Haraldam Kuplim 100 gadu
līdz 1939. gadam Haralds 
speciālizējās chirurģijā Valmieras 
pilsētas slimnīcā, tur iepazinās ar 
žēlsirdīgo māsu Emīliju (Liju) 
Rosovu. Abi salaulājas Rīgas Do -
 ma baznīcā 1940. gada 15. sep-
tembrī. Drīz pēc tam Haraldu 
pārcēla par rajona ārstu uz 
Gaujienu, kur viņš strādāja vienu 
gadu, un 1941. gada rudenī pār-
cēlās uz Ventspili,  strādāja pil-
sētas slimnīcā līdz 1944. gada 
rudenim, kļūstot par chirurģijas 
speciālistu. Bēgļu gaitās Vācijā 
dr. H. Kuplis strādāja par ārstu  
Ēlsnicā (Oelsnitz), Saksijā, pēc 
kaŗa Vircburgas un Karsrūes 
pār    vietoto personu nometnēs, 
līdz 1947. gadam viņš bija 
amerikāņu armijas dienesta 
sardžu rotu ārsts. 

 Amerikā dr. Haralda Kupļa 
ģimene ieceļoja 1950. gadā un 
nokļuva Ziemeļdakotā. Interna 
gadu H. Kuplis strādāja Bismarkas 
pilsētas slimnīcā, 1952. gadā ie -
guva ārsta tiesības Ziemeļ dakotas 
pavalstī un sāka strādāt privāt-

praksē  Turtle Lake pilsētiņā, 
sadarbojoties ar dzīvesbiedri 
Emīliju, kas arī turpināja strādāt 
savā profesijā.  Aizritējušā gad-
simta 90. gados Kupļi devās pel-
nītā atpūtā un pārcēlās uz dzīvi 
St. Pētersburgā, Floridā, kur 
rosīgi piedalās St Pētersburgas 
latviešu sabiedriskajā dzīvē.

 Haralds Kuplis ir bijis dedzīgs 
latviešu patriots un, cik vien spē-
dams, atbalstījis latviešu orga -
nizācijas un pasākumus. Studiju 
gados viņš pievienojās studentu 
korporācijai Fraternitas Livoni-
ca,  bijis aktīvs filistrs.  Patlaban 
viņš ir  visvecākais filistrs Frater-
nitas Livonica saimē.  Visa Kupļu 
ģimene piedalījusies daudzos 
latviešu sarīkojumos un Dziesmu 
svētkos, arī Latvijā. Dr. H. Kuplis 
ar ģimeni jau kopš 1978. gada 
bieži devās uz Latviju, kur dzīvo 
daudzi radi. Haraldam vēl 
laimējās atgriezties Kupļu lauku 
mājās Vidrižos, kur viņš 1909. 
gadā piedzima un kur vēl saim-
nieko viņa brāļa dēls.  Dr. Haralds 

Kuplis un Emīlija Kuple 1989. 
gadā Latvijā piedalījās demon-
strācijā ,,Baltijas ceļš”.  Abi mīlēja 
ceļot un apskatīt pasauli un 
baudīt kultūru, sevišķi mūziku. 
Haraldu īpaši interesē latviešu 
literātūra un vēsture.  

 Emīlija Kuple nomira 2000. g. 
13. februārī St. Pētersburga, Flo-
ridā.  Vecākā meita Lija Tsantes 
arī dzīvo Floridā un aktīvi 

piedalās St. Petersburgas latviešu 
sabiedriskajā dzīvē. Otra meita 
Aija Bjornsone dzīvo un strādā 
Kolumbusā, Ohaijo pavalstī.  Dr. 
H. Kuplim ir četri mazbērni un 
divi mazmazbērni.

Lai veselība un gara žirgtums 
jubilāram turpmākās dzīves 
gaitās! 

  Dr.Vidvuds Medenis 
un Aija Bjornsone

 

Jubilārs ar meitām Liju un Aiju

Dāvanas attaisītas, sveces 
izdegušas, pīrāgi un piparkpūkas 
apēstas – svētki aizgājuši, bet 
atmiņas palikušas, dažas ir visai 
spilgtas. Īpaši jauks  bija Sietlas 
grāmatu kluba saiets decembŗa 
sākumā. Grāmatu mīļotāji jau 
piekto gadu satiekas Vairas Pe -
lēķes-Kristoferas (Christopher) 
mājās adventa pirmajā nedēļā 
pie svētku eglītes, lasa dzejoļus 
un mielojas ar gardumiem – 
netrūkst pelēko zirņu, pīrāgu, 
kādreiz ir pat cūkas šņukuriņš. 
Svētku dāvana, kā parasti, bija 
dalībnieku ziedojums Baltiešu 
studiju programmai Vašingtonas 
universitātē.

Pulcēties adventa saietā, kas 
kļuvis par tradiciju, grāmatu 
kluba dalībnieki sāka pulcēties 
2004. gadā, lasot pirmskaŗa 
latviešu rakstnieku dzejoļus, 
galvenokārt par ziemu un 
Ziemsvētkiem, bet, protams, arī 
patriotiskus dzejoļus un par citi-
em tematiem. Nākamā gadā 
lasīja  trimdas, vēlāk padomju 
laika dzejnieku darbus. Viens 
saiets bija veltīts Kārļa Skalbes 

Grāmatu kluba dalībnieku 
saiets Sietlā,adventu ievadot

darbiem. Iemīļotākie dzejnieki 
bijuši Kārlis Skalbe, Rūdolfs 
Blaumanis, Jānis Poruks, Aspa-
zija, Jānis Rainis, Fricis Bārda, 
Pēteris Ērmanis, kā arī jaunāku 
laiku –  Olafs Stumbrs, Imants 
Ziedonis, Ārija Elksne, Elza 
Ķezbere, Rita Gāle. Latviešu liri-
kas pūrs ir neiedomājami bagāts, 
nekad nepietrūkst dzejoļu gan 
pārdomām, gan sajūsmai, gan 
adventa saietiem. Reizēm pat 
kāds no dalībniekiem tā iedves-
mojas, ka turpat uz vietas uzrak-
sta un nolasa oriģinālu „perši -
ņu“.

Pēdējos trīs gadus šajos saietos 
piedalījās mācītāja Daira Cilne. 
Viņai spēlējot klavieres, tiek dzie-
dātas Ziemsvētku dziesmas. Ne -
trūkst karstvīna, skan dziesmas, 
rit sarunas, klausāmies dzejoļus. 
Pie eglītes brīnišķās gais   mas ro -
das svētku sajūta – klusa, mierīga, 
pacilājoša, pirms visi tiek ierauti 
lielajā, skaļajā komerciālā kņadā 
un burzmā. Šogad gan pietrūka 
balta snie dziņa, bet visiem 
laimīgi pukstēja sirds.

V. I. P.

Adventa saietā, priekšā no kreisās: Janīna Janševica un Zenta 
Bergmane, aizmugurē:  Ināra Rogaine, Ilma Apsīte, Vija 
Ozola, Māra Džonsone (Johnson)

Fo
to

: V
ai

ra
 P

el
ēķ

e

Grandrapidu Daugavas Vanagu 
apvienības rīkoto eglītes vakaru 
9. janvārī latviešu biedrības namā 
ievadīja apvienības priekšnieks 
Maksis Jansons, apsveicot sarī-
ko juma apmeklētājus un aicinot 
jau niešus aizdegt eglītē baltas 
svecītes. Šo pienākumu veica 
Mā   rīte Knochs, Dāvids un Miķe-
lis Lucziki. Visi kopā nodziedāja 
,,Katru gad’ no jauna...”, Ruta 
Vanuška  un Julieta Rumberga 
lasīja stāstiņu un dzejoļus, kuŗos 

Eglītes vakars latvju varoņu piemiņai
daudzināti varoņi: Latvijas brī-
vības cīnītāji strēlnieki, nacionālie 
partizāni un barikāžu varoņi.

Olga Jansone pasniedza puķes 
gadā pirmajā pusē dzimušajiem 
biedriem – Vilmai Riepniecei, El -
zai Deimantei, Arvīdam Dā  vid  -
sonam, Sandrai Spolītei, Lo  nijai 
Bogdānei, Mārai Rozentālai un 
Robertam Rumbergam. Valija 
Rau  cepa, kas iestājusies vanadžu 
kopā,  saņēma Daugavas Vanagu 
zīmotni, ko viņai piesprauda va -

nadžu kopas priekšniece Olga 
Jansone.Vakars, ko, asprātības 
bārstot, vadīja Olga Jansone, 
aizritēja, baudot svētku mielastu 
un ap  mainoties dāvanām. 
Katram dā  va  nas saņēmējam bija 
jāuzsāk kāda dziesma,  jānoskaita 
dzejolī tis, vai kaut kas jāpastāsta. 
Jāatzīst, ka nekur citur mūsu 
pusē nedzied tik sirsnīgi kā Dau-
gavas Vanagu sarīkojumos, tāpēc 
tie ir tika jau ki un patīkami.

Julieta Rumberga

Atsaucoties Latvijas V alsts 
pre zidenta Valža Zatlera aicinā-
jumam visiem latviešiem neat-
karīgi no atrašanās vietas 18. 
novembrī pulksten deviņos 
vakarā pēc Latvijas laika vieno-
ties, dziedot mūsu valsts himnu 
– Baumaņu Kārļa lūgsnu ,,Dievs, 
svētī Latviju!”, draugu pulks 
Ziemeļkalifornijā tā arī darīja. 
Jau daudzus gadus viņi tiekas 
reizi mēnesī pusdienās, lai pār-
runātu notikumus kā vietējā 
sabiedrībā, tā arī Latvijā. Šoreiz 
līdzi bija paņemts Latvijas karogs, 
un tieši pulksten vienpadsmitos 
(Latvijā tai laikā bija deviņi 
vakarā), visi piecēlās un dziedāja 
„Dievs, svētī Latviju!”. Ziemeļ-
kalifornijas draugu pulks arī zie-
do dažādiem  palīdzības mērķiem 
Latvijā, šīgada ziedojums novēlēts 
trūcīgo skolēnu atbalstam.

Latvieši Ziemeļkalifornijā 18. novembrī

No kreisās: Aldis Simsons, Uldis Ramāns, Ansis Pommers, 
Jānis Trapāns, Andrs Ziediņš, Andris Pētersons, Andris 
Rutkovskis, Jēkabs Zalte, māc. Kārlis Žols, Gundars Strads, 
Jānis Birznieks, Imants Bušs, Emīls Elstiņš

Alamedā, Sanfrancisko līča 
austrumkrastā18. novembrī. 

Aizmugurē  Sanfrancisko 
pilsēta un labajā pusē 

Oaklandes tilts. Pirmā rindā 
no kreisās: Ansis Pommers, 

Andrs Ziediņš, Uldis 
Ramāns, Andris Pētersons, 

Jānis Trapāns, Jānis 
Birznieks; otrā rindā: Emīls 
Elstiņš, ar karogu Gundars 
Strads, Andris Rutkovskis, 

Imants Bušs Fo
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L A T V I E Š I  K A N A D Ā
MONTREALA

MAZA UN UZŅĒMĪGA 
DRAUDZE

Aizvadītajos Ziemsvētkos 
Mont    realas Latviešu Katoļu 
draudze varēja atzīmēt savu 60 
gadu pastāvēšanu. Vispusīgu 
ieskatu par šīs draudzes dzīvi 
dod tās kādreizējais priekšnieks 
Kazimirs Deksnis. Raksts 
publicēts MLB Ziņotāja 4. (589.) 
numura  8. un 10. lpp. „Kad 
Kanada atļāva ieceļot apģērbu 
gatavošanas nozarē nodar bi-
nātiem, pirmie draudzes locekļi 
Montrealā 1948. gadā ieradās 
Ikaunieka, Koluža, Kreipānu, 
Kokarīša, Niedru un Varslavānu 
ģimenes. Strauji pieaugt ieceļotāju 
skaits sāka tikai pēc 1950. gada. 
Daudzi no tiem kļuva par māj-
kalpotājām un fabriku strādnie-
kiem. Svešums un neierastā 
Ame  rika lika meklēt savējo tuvu-
mu. Iebraucēji bieži pulcejās 
kādā no lielākiem tautiešu 
mājokļiem. Ar nepacietību pētīja 
un pārrunaja iespējas noorganizēt 
pašu garīdznieku vadītus dievka-
lpojumus. starplaikā bija jāap-
mierinās ar pulcēšanos lietuviešu 
baznīcā Parthenais un St. 
Catherine ielu krustojumā.

Pirmo latviešu priesteŗa Dr. 
Prof. Broņislava Kokina vadīto 
dievkalpojumu izdevās noorga-
nizēt 1949. gada beigās. Pēc tam 
dievkalpojumi notika 4 – 6 reizes 
gadā Gesu Hall, Bleury ielā. Līdz 
1954. g. tos vadīja Dr. B. Kokins, 
kas tajā laikā apkalpoja latviešu 
katoļticīgo draudzi Toronto un 
bija Sv. Augustīna garīgā institūta 
mācības spēks filozofijā. Mont-
realā, dažus vadīja priest. Jānis 
Grauds. Montrealas archidiecē-
zes atbalstu deva ieceļotāju 
aprūpē tājs Tēvs Messier.

Par draudzes regulāro aprūpē-
tāju 1954. g. kļuva bij. Skaistas 
draudzes prāv. Aleksandrs Pekšs, 
kas Montrealā ieceļoja no Fran-
cijas. Archidiecēzē viņš strādāja 
par vikaru Notre Dame draudzē 
un vadīja Montrealas Latviešu 
Katoļu draudzes aprūpi. Ar šo 
laiku draudze dievkalpojumus 
noturēja skaistās Notre Dame 
bazilikas  Jēzus Sv. Sirds kapličā. 
Telpas varēja lietot kristībām, 
kāzām un citiem notikumiem. 
Dievkalpojumi notika reizi mē -
ne  sī. Tos vadīja prāv. A. Pekšs. 
Dažus noturēja arī citi priesteŗi: 
Dr. P. Cirsis, prāv. N. Trepša, pr. 

A. Vanags u. c. V. E. bīskaps J. 
Rancāns draudzes vizitāciju 
izdarīja 1956. gadā. Par draudzes 
ganu prāv. A. Pekšs nostrādāja 
40 gadus (par vikaru 45 gadus). 
Mira 1995. g. aprīlī. Apglabāts 
Notre Dame des Neiges kapsētā 
Montrealā.

Pēc prāv. A. Pekša aiziešanas 
pensijā draudzes dievkalpoju-
mus un aprūpi sāka tēvs Jānis, 
cap. O.F.M. Draudzes darbā, pa -
līdzēdams prāv. A. Pekšam, viņš 
jau strādaāa kopš ieceļošanas 
Montrealā 1955. g. Tēvs Jānis, pa 
laikam, īpaši vasarās, apkalpoja 
Mežciema tautiešus (Toronto 
dr.). Viņš arī bieži rakstīja par 
reliģiskās dzīves jautājumiem  un 
publicējās MLB Ziņotajā un citur 
periodikā. Viņa sabalsotās lūgša-
nu dziesmas draudze dzied visos 
savos dievkalpojumos. Tēvs Jānis 
mira 1992. gada oktobrī, apgla-
bāts sava (kapuciņu) klosteŗa 
kapos Montrealas austrumos.

Tagad pēc abu latviešu priesteŗu 
aiziešanas, dievkalpojumus vada 
cittautieši.

Sešdesmitajos gados draudzes 
locekļu skaits sniedzās pāri 200, 
uz šodienu – vairs tikai 39.

Draudzes dibinātājs un pirmais 
priekšnieks bija Jānis Blusanovičs. 
Tagadējais ir Ansis Auza. Aizgā-
jušo gadu ritējumā šo darbu vei-
ku ši P. Casno, K. Deksnis, S. 
Gab   rāns, A. Munčs un viņa dēls 
Konrāds un S. Opolnieks. Drau -
dzi bieži pārstāv un reprezentē 
A. Caune. 

Draudzes sekretāru, kasieŗu un 
citus administratīvos amatus  
šodien pilda vai ir pildījuši J. 
Blusanovičs, J. Dauksts, P. Ikau-
nieks, B. Krūmājs, P. Kupcis, A. 
Laizāns, V. Munča, S. Opolnieks, 
P. Peičs, V. Varslavāne u. c. Ilg-
gadīga dāmu kopas priekšniece 
ir Jadviga Gasparoviča. Viņai 
palīdzējušas H. Bērziņa, V. Brāz-
ma, A. Kreipāne, Z. Višņevska, 
V. Varslavāne u. c. Ar draudzes 
dibināsanas dienu ērģelnieces 
pienākumus pildījusi V. Munča. 
Ar dziedāšanu viņai pa laikam 
nāk talkā dēls Norberts.

Tapat kā citām mūsu orga ni-
zācijām Montrealā un citur, nozī-
mīga darba daļa visu laiku ir 
bijusi nacionāli polītiskajā laukā. 
Būdama organizāciju padomes 
(MLOP) locekle, tā līdzdar bo-
jusies nacionālo svētku dienu un 
citu līdzīgu sarīkojumu organi-
zēšanā, aizvesto piemiņas atcerēs 

un citu līdzīgu sarīkojumu orga-
nizēšanā, arī latviešu dienu Expo 
67 priekšnesumos.

Lauku Ipašums Eglaine uz J. 
Zača dāvātas 3 akru zemes pie 
New Glasgow ar S. Opalnieka 
va       dībā uzcelto vasaras māju atva-
ļinājumu vajadzībam, pirms kā -
da laika pārdots. Daļa no iegūtās 
naudas izlietota Latviešu nama 
Lašīnā iegadei un celtņa iegādei. 
Visos šajos darbos daudz palī-
dzējis A. Pušpurs.

V. Brāzma, V. Deksne un K. 
Deks  nis ilgus gadus strādāja 
Latviešu skolā Montrealā. Divos 
pirmajos gados pēc Latvijas brī-
vības atjaunošanas draudzes 
locekļi radu un trūcīgo ģimeņu 
atbalstam ziedojuši un nosūtījuši 
$ 111.000 naudā un 397 saiņus 
(1,407 kub. pēdas) ar drēbēm un 
apaviem 19 Latvijas pagastos. 
Latvijas draudžu vajadzībām 
nesen nosūtīti 150 baznīcas ama-
tu tērpi, vairāki biķeri un diev-
galda trauki. Tas notika A. Apiņu 
ģimenes ierosmē, kad darbību 
izbeidza Granby garīgais semi-
nārs.

Montrealas katoļu draudze ir 
Latviešu Katoļu apvienības Kana-
dā locekle.”

Pēdējā gadu desmita laikā aiz-
saulē devies šo ziņu autors un 
ērģelniece V. Munča. Šobrīd 
draudzē ir 30 locekļi. Draudzes 
priekšnieks arvien vēl ir Ansis 
Auza un arvien vēl iznāk draudz-
es apkārtraksts, kas vēsta par 
dievkalpojumiem un to kārtību. 
Jau ilgu laiku nav notikusi drau-
dzes eglīte, kuŗai savā laikā bija 
liels pievilkšanas spēks latviešu 
sabiedrībā. Mazā, bet darbīga 
draudze turpina pastāvet. Par to 
jāpriecājas un jāvēl tāpat turpināt 
uz priekšu.

 
DV Montrealas nodaļas pirmā 

valdes sēde jaunajā gadā notika 
12. janvārī Latviešu centrā. To 
vadīja nodaļas priekšnieks V. 
Paegle. Tajā piedalījās vēl 4 citi 
valdes locekļi un rev. kom. 
pārstāvis A. Caune. Sēdi atklājot, 
priekšnieks sveica visus Jaungadā 
un sumināja DV atzinību 
saņēmušos vanagus E. Bārdiņu 
un A. Cauni. Pierakstītājas H. 
Ozoliņas nolasīto pierakstu pie-
ņēma bez grozījumiem. Priekš-
nieks iepazīstināja ar DV CV un 
KV apkārtrakstiem, izceldams 
dažādus ieteikumus un atzīmes 
šajos dokumentos.  Nolēma lūgt 

šos dokumentus turpmāk sūtīt 
pa epastu valdes loceklim M. 
Štauveram, kas tad tos nodos 
tālāk pēc piederības. 

Palīdzība Latvijai nozares va -
dītājs O. Rozentāls ziņoja, ka uz 
Latviju nosūtīti $ 4204. Jaunā 
gada budžetu iztirzājot, atzina, 
ka turpmāk no nodaļas pamat-
kapitāla nebūs iespējams ņemt 
līdzekļus šim palīdzības veidam. 
Ja to darītu, jau pēc gada varētu 
pienākt brīdis, ka nodaļa 
jālikvidē. Bet tā kā šis palīdzības 
veids palīdz invalī diem, daudz-
bērnu ģimenēm un skol.ām Lat-
vi  jā darbs, tomēr būtu turpināms. 
Tādēļ atzina, ka šī mēŗķa 
īstenošanai jālūdz atbalsts no DV 
KV.

Kasieris K. Čaks ziņoja, ka 
2009. gadā ieņemti $ 4.909,65, 
bet izdoti $ 8.160,60. Iztrūkums 
$ 3.250.95, kas ņemti no pamat-
kapitāla. Kasē esot vairs tikai                
$ 6.938.44. Visi biedri esot savus 
maksājumus par aizvadīto gadu 
nokārtojuši.

Biedrzinis un aprūpes daļas 
va  dī   tājs E. Bārdiņš ziņoja, ka 
2009. gadā 3 ziedojumu akcijās 
esot ienākuši  $ 4.210. Rev. kom. 
pārstāvis S. Caune pieteica kases 
reviziju. Tajā apstiprinās arī 2010. 
gada budžetu. Nolēma sasaukt 
biedru gada sapulci 20. martā, 
plkst 14, Latviešu centrā.

Sēde ilga 2 stundas. Nākošo 
sēdi paredzēja 16. februārī, plkst. 
10, Latviešu centrā.

Trīsvienības draudzes nāka-
mais dievkalpojums notiks 31. 
janvārī, plkst. 15, Latviešu centrā 
(nevis plkst. 14, kā ziņots agrāk). 
Pēc dievkalpojuma notiks MLOP 
Stipendiju fonda 2009. gada 
stipendiātu ziņojumi par savu 
pieredzi latvisko zinību apgūšanā. 
Būs arī DVD ierakstu izrāde. 
Interesenti aicināti piedalīties. 
Stipendiāti: Inga un Māra Vītolas, 
Ināra Klaiše, Mārtiņš Mateus un 
Vilis Klaiše atbildēs arī uz 
klausītāju jautājumiem. 

M. Štauvers
TORONTO

• 28. janvārī, Draudzīgā 
aicinājuma atceres dienā, Toronto 
latviešu pensionāru apvienības 
sanāksmē plkst. 1.00 rakstniece 
Indra Gubiņa lasīs referātu. 
Rokdarbnieču un vingrotāju 
grupu nodarbības sākas plkst. 
9.00. Pensionāru apvienības 

sanāksmē 14. janvārī Daces 
Začas vadībā piedalījās arī 
latviešu aprūpes nama Kristus 
Dārzs iemītnieku grupa. Apsveica 
jaunuzņemto biedri Herbertu 
Pēdi. Toronto latviešu kredit-
sabiedrības pārvaldnieks Andris 
Legzdiņš pastāstīja par ceļojumu 
ar tūristu kuģi uz Italiju un 
Spāniju un parādīja slīdītes.. 
Pensionāru apvienībā tagad ir 
536 biedri, no tiem 74 vecāki par 
90 gadiem, tātad atbrīvoti no 
biedru maksas; septiņi biedri ir 
vecāki par 100 gadiem.

• 30. janvārī plkst. 9.00 Toronto 
latviešu nama priekšsēža Gunta 
Liepiņa vadībā notiks nama 
inventāra izpārdošana. Jaunais 
īpašnieks namu pārņems 18. 
februārī. 

• Tatjana Kiesnere (dzim. 
Ābola) pēkšņi mirusi 4. janvārī, 
tieši savā 80. dzimumdienā. T. 
Kiesnere dzimusi 1930. gada 4. 
janvārī Lades pagastā, dzīves-
biedrs Uldis miris 1998. gadā. 
Nelaiķi pēdējā gaitā Jorkas 
kapsētā 9. janvārī izvadīja māc. 
Ilze Kuplēna-Evarte. Sēro meita 
Indra un dēls Pēteris, viņu 
ģimenes locekļi, kā arī kupla 
draugu saime. 

• Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes mācītāja Ilze Kuplēna-
Evarte 16. janvārī Jorkas kapsētā 
pēdējā gaidā izvadīja 12. janvārī 
mirušo Zentu Rāceni. Viņš dzi-
musi 1915. gada 22. aprīlī. Sēro 
tuvinieki un draugi.

HAMILTONA
• 6. februārī plkst. 3.00 DV 

Hamiltonas nodaļas gada sapulce 
Hamiltonas latviešu biedrības 
namā. Pēc sapulces biedru un 
viesu saviesīga pēcpusdiena (ar 
groziņiem).

OTAVA
• 31. janvārī plkst. 11.00 Otavas 

latviešu ev. lut. Miera draudzes 
dievkalpojums angļu valodā, ar 
dievgaldu. Mācību sākums 
draudzes svētdienas skolā. 

• 14. februārī dievkalpojums 
ar dievgaldu, pēc dievkalpoju-
ma dāmu komitejas rīkotās 
pankūku brokastis sabiedriskās 
telpās; dalības maksa 8 dolari, 
6-12 gadu veciem bērniem 3 
dolari. 

• 29. februārī draudzes locekļu 
sapulce. 

• 7. martā dāmu komitejas 
gada sapulce.

Bez gadu skaita cilvēka vecu-
mu nosaka arī tā interešu loks. Jo 
šaurāks tas kļūst, jo tuvāk 
vecums, ja redz tikai sevi, beigas 
nav tālu. Bērnu un mazbērnu 
pasaule ir vieta, kur vecums 
spiests piekāpties. Jo biežāk var 
šajā pasaulē iegriezties, jo labāk. 
Pagājuši vairāk nekā 10 gadi, 
kopš redaktore Astra Moora 
mani iedrošināja rakstīt par 
mazbērniem. 

Par šā gada svētkiem kāda laba 
paziņa stāstīja, ka mazmeita, 
kuŗai gadus var saskaitīt uz vie-
nas rokas pirkstiem, tikko ienācis 
Ziemsvētku vecītis, to uzlūgusi 
dejot, un vecītis šo lūgumu, nav 

varējis noraidīt. Atceros, ka 
Aleksandrs kādos Ziemsvētkos, 
nevienam nezinot, bija sagata-
vojis apsveikumu, ko Ziemsvētku 
vecītim ienākot, tūlīt pie durvīm 
viņam pasniedza. Varena ideja - 
dot, pirms pats ko vari saņemt. 

Mēs savos bērnības laikos 
vienmēr vērojām, cik liela žagaru 
bunte vecītim, jo pēriens toreiz 
bija ļoti iespējama reālitāte. Tās 
bažas tagadējiem mazbērniem 
atkrīt.

Ananāsiņš, skatoties mūsu 
kāzu uzņēmumu, noteica : „Opīt, 
tu tagad izskaties labāk. ” Skaidrs, 
ka tas jaunais čalis uzņēmumā 
viņai ir svešs. Janvārī abas 

mazmeitas svin dzimšanas die-
nas, Anastāsija 15 un Annelī  9. 
Puiši Ansis un Aleksandris kaut  
kur pa vidu. Tas viss dokumentēts 
omītes Noras 15 biezos foto 
albumos, kas liecina par priecīgi 
kopā pavadīto laiku. Ja kadreiz 
uz  mācas drūmāka doma, atliek 
vienīgi pašķirstīt šo albumu 
lapas. 

Zēni ir spēlētāji. Abi spēlē 
futbolu, Ansis klarneti, Alek-
sandrs ģitaru un trombonu. Abi 
ir savu skolu komandu un 
orķestŗu dalībnieki. Abiem vēl 
patīk patrenkāt opīti pa futbola 
laukumu, kaut man ar skriešanu 
vairs lāga neveicas, bet bumbai 

iespert vēl varu. Visiem patīk 
zīmēšanas spēle, kur opīts 
vienmēr ir zaudētājs, atskaitot 
reizes, kad jābalso par neglītāko 
zīmējumu. Bet ir jau arī 
nopietnākas problēmas. 

Pirms kāda laika Annelī bija 
izkritis zobiņš un viņa to noli-
kusi zem spilvena Laumiņai. No 
rīta piecēlusies, atradusi, ka 
Laumiņa atstājusi mazu maisiņu 
ar sīknaudu dažu dolaru vērtībā. 
Pie tam maisiņu viņa atcerējās 
redzējusi mammiņas guļam-
istabā. Raudājusi un sūdzējusies 
papiņam. Viņš teicis, lai paska-
toties labāk, vai nav nauda nolik-
ta zem palaga. Kad nākošā rītā 
nauda tiešām atradusies, Annelī 
tūlīt teikusi, ka to izdarījis pa -
piņš, jo viņš bija redzējis, cik 
ļoti Laumiņa viņu sāpinājusi. 
Rakstījusi vēstuli Laumiņai, ka 

viņas zobiņš ir vismaz 5 dolaru 
vērts, un ja viņa negrib to maksāt, 
tad lai dod zobiņu atpakaļ. Pēc 
pāris dienām zobiņš atgriezies. 
Stāsts par Laumiņu beigtos, ja 
pēc nedēļas nebūtu izkritis vēl 
viens zobiņš. Annelī gribējusi 
abus likt zem spilvena, bet 
mammiņa teikusi, ka viņas 
vēstule sāpinājusi arī Laumiņu 
un abus nevar likt. 

Stāsts par Laumiņu laikam 
beidzies pozitīvi, jo nav nekas 
jauns dzirdēts. Mazbērnu pasaulē 
bēdu mākoņi ātri uznāk un ātri 
arī izklīst. Kad pirmssvētku steigā 
mammiņa aicina Annelī braukt 
līdzi iepirkties, viņa priecīgi 
nosaka; „Ir jau pēdējais laiks, lai 
kāds iedomātos arī par mani...”
    
  Opīts 

Ivars Galiņš

LAUMIŅA  MANI  SĀPINĀJA
Mazbērnu pasaulē



LAIKS 2010. ga da 23. janvāris – 29. janvāris20

S A R Ī K O J U M I 
DETROITA (MI)
• 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 
Gaŗeze ra 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 lite-
rātūrā”, mūzikāli priekš nesumi, 
pārsteigumi. Pēc sarīkojuma 
ka  fijas galds. Dalības maksa 
biedrī bas 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 tel-
pās. Valdes ziņojumi, pārrunas 
par notikumiem Latvijā, video-
lentes, dzimumdienu svinēšana, 
kafijas galds. Viesi arvien laipni 
gaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI)
• 31. janvārī Draudzīgā aicinā-

juma atceres sarīkojums. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 23. janvārī plkst. 6.00 

Amerikas baltiešu brīvības līgas 
bankets.

• 31. janvārī plkst. 12.00 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums latviešu skolā

 Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB infor-
mācijas tālrunis: 323-663-6267. 
DK LB Informācijas biļetens 

tīmeklī: www.biletens.com

MILVOKI (WI)
• 24. janvārī pēc dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 11.00, 
Drau  dzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums kamīntelpā. Pulkv. 
Oskara Kalpaka skola visus 
laipni aicina piedalīties; skolas 
ve  cāki cienās ar pusdienām.

MINEAPOLE (MN)
• 24. janvārī pēc dievkalpoju-

ma Draudzīgā aicinājuma atce-
res sarīkojums. 

• 31. janvārī Kultūras dienas 
Dvīņu pilsētās. Pēc dievkalpo-
juma latviešu baznīcā (3152 - 
17th Ave. S.) plkst. 12.00 
draudzes nama lejas telpās 
mednieki un makšķernieki aic-
ina uz siltām pusdienām. Plkst. 
1.00 lielajā zālē latviešu skolas 
Draudzīgā aici nājuma 
sarīkojums, temats – Lāčplēsis: 
latviešu skolas skolēnu 
pārdomas, skatījumi, 
meklējumi, deklamējumi un 
izstāde. Pēc sarīkojuma baznīcas 
lejas telpās skolas gardumu 
tirdziņš. 

• 6. februārī Kultūras dienas 
turpināsies draudzes nama 
liela jā zālē, kur notiks Valža 
Miķel sona fotografiju izstāde 
,,Teātŗa izrā des Mineapolē no 
2000. līdz 2009. gadam”. Izstādes 
atklāšana plkst. 3.30; tā būs 
atvērta 6. februārī no plkst. 
12.00 līdz 7.00 un 7. februārī no 
plkst. 10.00 līdz 3.00.

• 6. februārī plkst. 4.00 māc. 
Gundegas Puidzas referāts ,,Da -
žādas paaudzes, viena sabiedrība 
jeb Latviskā būtība paaudžu 
prasībās”; būs kafijas galds. Ieeja 
par vismaz $5 ziedojumu. Kul-
tūras dienas rīko latviešu skola 
un Latviešu organizāciju 
apvienī ba Minesotā (LOAM).

ŅUJORKA (NY)
• 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 sapul-
ces Ņudžersijas latviešu skolas 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. 

• 31. janvārī pēc dievkalpoju-
ma Jonkeru baznīcā, kas sāksies 
plkst. 10.00, Kultūras dienas 
programma un koncerts. 
Cildinās nesen godalgotos 
latviešus, kuŗi dzīvo vai agrāk 
dzīvoja Ņujorkas apkaimē. 
Koncerta programmā: Viktora 
Baštika ,,Rekviēms” un tautas-
dziesmu apdares korim. 
Piedalīsies soliste Laila Liepiņa, 
ērģeļniece Ilze Akerberga, Ņu -
jor kas latviešu koris, instru-
mentālais ansamblis, diriģents 
Andrejs Jansons. 

• 6. februārī plkst. 2.00 
mecosoprāna Birutas 
Grunvaldes un pianistes Šarlotas 
Rosas Zandas Valentīna dienas 
koncerts ,,Mīlestības dziesmas 
no visas pasaules” Flašinga bib-
liotēkas telpās 41-17 (main 
Street, Flushing), kuŗā B. 
Grunvalde dziedās latviešu, 
franču, spāņu neopolitāniešu 
dziesmas, kā arī dziesmas no 
Brodveja izrādēm; Š. Rosa 
Zanda atskaņos F. Lista un J. 
Brāmsa romantiskus skaņ-
darbus. Izziņas: 718-661-1200.

7. februārī plkst. 11.30 Salas 
baznīcas sarīkojuma zālē, 4 Riga 
Lane, Melville, NY, notiks Lat-
viešu federālās kredit sabiedrī -
bas Ņujorkā biedru gada 
sapulce. Dienas kārtībā Valdes 
priekš sēdētāja, kasieŗa, aizde-
vuma un revīzijas komisijas 
ziņojumi, vēlēšanas un citi 
jautājumi. Pēc sapulces – cie-
nasts. Jauni biedri mīļi gaidīti! 
Atsevišķus paziņo jumus 
kredisabiedrības bied   riem 
neizsūtīs.

• 28. februārī Rīgas 90. skautu 
vienība un Zilā kalna 4. gaidu 
vienība aicina apmeklēt abu 
vienību 61. gada svētkus. Diev-
kalpojums plkst. 11.00 Jonkeru 
baznīcā, pēc dievkalpojuma svi-

nīgs akts un siltas pusdienas 
lejas zālē, kur skauti un gaidas 
izrādīs lugu ,,Muļķītis un 
Princese”. Izloze līdzekļu 
iegūšanai, lai abām vienībām 
šovasar būtu iespēja piedalīties 
10. Lielo skautu un gaidu 
nometnē Mičigenā. Visi sirsnīgi 
gaidīti.

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. 

• 6. februārī plkst. 1.00 Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums. Marutas Jurjānes filmas 
izrāde ,,Voldemārs Avens”; pēc 
tās dzejnieks, gleznotājs un 
architekts V. Avens stāstīs par 
savu 2009. gada izstādi Rīgā un 
kopā ar Ņudžersijas literārās 
kopas dalībniekiem lasīs 
dzejoļus. Pia nistes Ramonas 
Kļaviņas priekš nesums. Kafijas 
galds, dalības maksa $20, 
bērniem un studentiem ieeja 
brīva. Atlikums par Ņudžersijas 
latviešu skolas darbam.

SIETLA (WA) 
• 13. februārī plkst. 7.00 

Vašingtonas pavalsts latviešu 
biedrības 60 gadu jubilejas sarī-
kojums ,,Tādi reiz bijām” Sietlas 
latviešu centrā (11710 – 3rd 
Ave N.E. Seattle, WA 98125). 
Kon certēs un deju mūziku 
spēlēs ansamblis ,,Adam Zahl” 
– Ēriks Kīns, Pēteris Freimanis, 
Edmunds Mednis, Mārtiņš 
Sīmanis, Arnis Šrāders no 
Čikāgas un Artūrs Rūsis no 
Losandželosas. Dalības maksa 
visam vakaram $35.00, studen-
tiem $20.00. Pieteikties un 
galdiņus rezervēt (astoņas per-
sonas pie galdiņa) līdz 6. 
februārim, sazinoties ar Ainu 
Uskuri, tālr.: 202-522-7313; 
e-pasts: uskurs@msn.com

SV. PĒTERSBURGA
• 25. janvārī, plkst. 19.00 

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

• 30. janvārī, plkst. 14.00 Bied-
rības namā Kultūras dienas. 
Uzstāsies Latviešu biedrības 
koris V. Hohlova vadībā un 
koklētāju grupa. Pēc program-
mas noskatī šanās baudīsim 
pašnestu groziņu labumus. Varēs 
iegādāties atspir dzinošus dzē-
rienus 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 
Biedrī bas valdes sēde.

• 2. februārī, plkst. 13:00 Bied-
rības namā videoizrāde – 2009. 
gada Dziesmu svētki Hamiltonā, 
Kanādā. Kopkoŗa 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, kafi-
jas maizītes, tortes, varēs dabūt 
siltas pusdienas, kafiju un 
atspir dzi nājumus, izlozēt vēr-
tīgus laimestus un noskatīties 
programmu - pārsteigumu. Ap -
meklēt pasāku mu laipni aicina 
draudzes Dāmu komiteja. Ieejas 
ziedojums sākot ar $5.00.

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

VAŠINGTONA (DC)
• 24. janvārī Draudzīgā 

aicinājuma atceres sarīkojums. 
Plkst. 11.00 dievkalpojums, 
plkst. 12.00 sarīkojums un kon-
certs, kuŗā piedalīsies 
vašingtonieši. 

• 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.

Grandrapidu latviešu katoļu 
draudzes loceklis Dons Dauksts  
šejienes katoļu sabiedrībā guvis 
lielu ievērību. Grandrapidu 
katoļu diocēzes žurnāla Faith 
2009. gada novembŗa izdevu-
mam uz vāka ir Dona Dauksta 
attēls. Žurnālā daudzās lappusēs  
stāstīts par Donu, minot viņu kā 
labu piemēru visiem, kuŗi vēlas 
kalpot Dievam. Ievietoti vairākas 
fotografijas, kuŗās redzams, ka 
Dons aizdedz altāŗa svecītes 
pirms dievkalpojuma  un  saga-
tavo dievkalpojumam visu nepie-
ciešamo.

Katoļu dievkalpojumos parasts, 
ka priesterim palīdz īpaši 
kalpotāji, ko Amerikā sauc par 
altar boy. Dons Dauksts šāds 
palīgs priesterim bijis jau septiņu 
gadu vecumā kopā ar savu dvīņu 
brāli Jāni mazā baznīciņā  
Augstkalnē, savā dzimtenē. 
Būdams 21 gadu vecs, viņš kal-
pojis Aglonas Dievmātes bazilikā, 
Aglonā. Viņu turpināja kalpot 

blakus priesteŗiem, kuŗi ap -
meklēja militārās vienības Otrā 
pasaules kaŗa laikā. Dons 
kalpošanu nekad nav pārtraucis 
arī svešumā un turpina to darīt 
joprojām.

Katru svētdienas rītu, nospod-
rinājis kurpes, 87 gadu vecais 
vīrs smaidīdams ierodas Aglonas 
Dievmātes (Lady of Aglona) 
baznīcā kopā ar dzīvesbiedri 
Annu, lai kalpotu pie altāŗa 
blakus poļu izcelsmes priesterim 
Judžīnam Golas. 

Dons Dauksts stāsta, ka mēģi-
nājis atrast vietnieku, bet no 
apmēram 50 draudzes locekļiem 
neviens nav atsaucies šim 
aicinājumam. Dons arī pastāsta, 
ka, būdams desmit gadu vecs, 
piedalījies baznīcas celšanā savā 
dzimtenē, ar zirgu un ratiem 
piegādājot akmeņus baznīcas 
celšanai. 

Aglonas Dievmātes baznīcā 
Grandrapidos viņš kalpo jau 28 
gadus.

Dona dzīvesbiedre Anna 
aplie cina, ka pirms 70 vai 
80 gadiem būt par altar 
boy ir bijis liels gods visai 
ģimenei, un, acīm mir-
dzot, vēl piemetina – tas 
nozīmēja, ka dievnamā 
labi jāuzvedas.

Dons un Anna 
iepazinušies jau bērnībā, 
jo kopā mācījušies pa -
matskolā Višķos. Anna 
ieradās ASV 1948. gadā, līdzīgi 
daudziem, kuŗus pieņēma darbā 
lauksaimnieki. Tā viņi atpelnīja 
naudu, ko lauksaimnieks bija 
izdevis, pērkot biļeti viņas iece-
ļošanai ASV.

Dons no bēgļu nometnēm 
Vācijā vispirms bija devies uz 
Angliju, vēlāk uz Kanadu, bet ar 
Annu saticies Amerikā. Viņi 
apprecējušies 1955. gadā, ģimenē 
ir četri bērni – Jānis, Monika, 
Lūcija un Vanda. Pēc pārcelšanās 
uz  dzīvi Grandrapidos, Anna 
strādāja maiznīcā pa dienu,  

Dons autorūpnīcā General Motor  
pa naktīm, un tādējādi vienmēr 
viens no viņiem bija kopā ar 
bērniem. 

Latviešu katoļi meklēja garīgo 
stiprinājumu un iepazinās ar 
atsaucīgo bīskapu Franci J. Hāsu, 
kas aicināja priesteri Staņislavu 
Matīsu uzņemties latviešu garīgo 
aprūpi. Sākumā latviešu dievkal-
pojumi notika Sv. Andreja kated-
rāles pagrabtelpās. Tā kā toreiz 
draudze auga, tā 1961. gadā  spēja 
iegādāties savu diev namu, un 

Dons atkal sāka kalpošanu baznī-
cā, ko nosauca par Aglonas Diev-
mātes baznīcu.

Tagad visi draudzes locekļi ir 
krietni gados. Priesteris Jūdžīns 
Golas vada svēto misi angļu 
valodā, draudze atbild latviešu 
valodā. Priesteris J. Golas pie-
tiekami saprot latviski, lai labi 
vadītu dievkalpojumu divās 
va lo  dās. Priesteris J. Golas bieži 
atgādina: ,,Dievs mūs aicina un 
jautā, kā mēs šim aicinājumu 
atsaucamies.” 

Dons par priesteri ir septiņus 
gadus vecāks.Viņš apliecina, ka 
kalpos, kamēr vien spēs, un pat-
laban varbūt  pasaulē ir visve-
cākais un visilgāk kalpojošais 
altar   boy.

Mazdēls Druvis par vectēvu 
saka: ,,Nav svarīgi, cik tev gadu, 
galvenais –  cik labi tu spēj nodot-
ies savam pienākumam. Dons 
savu pienākumu pilda sirsnīgi, 
sākot ar kurpju spodrināšanu.”

Anna Daukste apgalvo: ,,Jau 
sen esmu iemācījusies vīriešus 
vērtēt, raugoties uz viņa kurpēm. 
Domāju, ka nevajadzētu iziet pie 
vīra, kam netīras kurpes.”

    Julieta Rumberga
 

Dons Dauksts

Astoņdesmit gadu kalpošana Dievam 
ar spodrām kurpēm kājās
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Izsakām dziļu līdzjutību 

MĀRAI BRIKOVSKAI,
dzīves draugu EDGARU mūžībā aizvadot.

Sirsnībā
JAUNĪBAS DRAUGI DETROITAS APKĀRTNĒ, 

FLORIDĀ, NORTH CAROLIN, 
VAŠINGTONAS ŠTATĀ UN CITUR

D I E V K A L P O J U M I  
Visvaldis Janavs dzimis 1921. gadā 12. septembrī Birzgalē, 

Lielvārdes tuvumā.  Jau no agras jaunības viņš vasarās mīlējis 
ceļot pa Latvijas ārēm. V. Janavs 1940. gadā iestājās Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātē Rīgā, bet 1943. gadā studijas 
bija jāpārtrauc, jo viņu iesauca Latviešu leģiona 15. divīzijas 
sanitārā rotā, piešķiŗot kaprāļa pakāpi. V. Janavs piedalījās 
kaujās pie Opočkas, kopjot un ārstējot ievainotos. Kopā ar 15. 
divīziju viņu pācēla uz Pomeraniju Vācijā, kaŗam beidzoties, 
Visvaldis nokļuva sabiedroto gūstā, kur strādāja par palīgārstu. 
Ar Sarkanā Krusta palīdzību pēc sešiem mēnešiem viņam 
izdevās no gūsta atbrīvoties. No 1946. gada līdz 1949. gadam 
V. Janavs Ķīles universitātē studēja medicīnu un ieguva ārsta 
tiesības. Divus gadus viņš Starptautiskās bēgļu organizācijas 
(IRO) dienestā bija medicīniskais pavadonis (Medical Escort 
Officer) uz izceļotāju kuģiem, kuŗi šķērsoja pasaules jūras un 
ōkeanus. Ar Amerikas luterāņu baznīcas palīdzību V. Janavs 
atrada mājvietu Dienvidakotas pavalstī un Sūfolsas (Sioux 
Falls) slimnīcā gadu strādāja par internu. 1952. gadā viņš 
sekmīgi nokārtoja eksāmenus, iegūstot tiesības strādāt par ārstu 
Amerikā, tai pašā gadā apprecējās ar tautieti Līviju Norgello un 
iesāka ārsta praksi Dienviddakotā, kur savā laikā strādāja 24 
latviešu ārsti. Visilgāk V. Janavs strādāja Milbankā, Minesotas 
poerobežā, kur bija iecienīts un iemīļots ārsts. Pēc vairāk nekā 
30 darba gadiem viņš pensionējās un pārcēlās uz Floridu.

 Dr. V. Janavam ļoti patika ceļot, fotografēt, viņš daudz lasīja, 
prata   angļu, vācu, krievu, latviešu un daļēji arī latīņu valodu, 
ko mācījās Latvijas Universitātē. Latvija viņa sirdij vienmēr 
bija vismīļākā, bet atgriezties tur uz palikšanu nebija lemts. 
Mūža beigās viņš bieži slimoja un aizvēra acis uz mūžu šī gada 
8. janvārī. Dr. V. Janava mirstīgās atliekas pārpelnos un 
apglabās Latvijā. Sēro sieva Līvija, dēls dr. Juris Janavs, vedek-
la  dr. Debora G. Janava, meita dr. Anita Džonsa (Johnes) un 
znots dr. Džons A. Džonss (John A. Johnes) un pieci mazbērii. 
Apbrīnojami, ka ģmenē ir seši ārsti, arī Līvijas Norgello tēvs 
Vikentijs Norgello bija ārsts.

Vēlu savam kaŗabiedram, kollēgam un draugam pēc ražīgiem 
dzīves un darba gadiem mierīgu mūžīgo dusu! 

Kārlis Zvejnieks

Dr. Visvaldis Janavs mūžībā

Mūžībā aizgājusi

MILDA ELSA GĀLIŅŠ,
dzimusi KRAUZE

dzimusi 1920. gada 4. novembrī Grobiņā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 16. decembrī Milvokos, Viskonsīnā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLI ELMĀRS UN JĀNIS

MAZDĒLS ANDRĒJS AR MICHELLE
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, KANADĀ, LATVIJĀ

Kā aiziet mūžs, kā pazūd dienas,
Tu stāvi, brīnies – nupat bij`...

Pateicamies par līdzjutībām, ziediem un atbalstu

BRUŅA RUBESA
 izvadīšanai mūžībā.

Īpašs paldies viņa skolai, Rīgas Valsts 1. ģimnazijai, un visiem, 
kas mums sniedza atbalstu.

BAIBA, BAŅUTA, BALVIS RUBESI UN AIJA EBDENE

• Bostonas latv. ev. lut. Trim-
das dr.: 24. janv. dievk. 31. 
janv. dievk. ar dievg. Visi dievk. 
sākas plkst. 11.00.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 14. febr. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk.; pēc dievk. 
kafijas galds un draudzes piln-
sapulce. 21. febr. plkst. 3.00 
Lankasterā Ciešanu laika pir-
mās svētd. dievk. Māc. Dr. A. 
Ziedonis un māc. Dr. R. Ziedo-
ne. 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. 
dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
24. janv. plkst. 11.00 dievk., pēc  
dievk. Draudzīgā aici nājuma 
atceres sarīkojums. 31. janv. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. draudzes gada sapulce. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un A. Grei-
ema.

• Dienvidfloridas ev. lut dr.: 
24. janv. plkst. 2.00 dievk. ar 
dievg. Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lauder-
dale), viesmāc. prāv. Gunārs 
Lazdiņš; pēc dievk. draudzes 
saiets ar dāmu komitejas cie-
nastu. Nākamie 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): 
24. janv. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 31. janv. plkst. 11.00 
dievk., pēc dievk. Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums. 
Māc. Jāņa Siliņa stipendijas 
fonda izloze. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.
org

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 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 

Kalamazū latviešu Apvie-
notā Ev.-lut. dr.: Mācītāja B. 
Puiķe. 24. janv. plkst. 10.00. 
Sadrau dzības stunda. 31. janv. 
plkst.10.00. Sadraudzības stun-
da. Vingrošana, sākot ar 5. 
janvāri, katru otrdienu plkst. 
10.00.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 24. janv. dievk. ar dievg. 
31. janv. dievk., pēc dievk, 
pankūku brokastis, lai gādātu 
līdzekļus baznīcas remontam. 
7. febr. dievk. 14. febr. dievk. ar 
dievg. 21. febru. dievk. 28. febr. 
dievk ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 11.00, māc. D. Kaņeps. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: 24. janv. plkst. 11.00. 7. 
febr. ar dievg., plkst.11.00. 21. 
febr. plkst. 11.00. 7. martā ar 
dievg. plkst. 11.00. 21. martā 
plkst. 11.00. 28. martā 
Pūpolsvētd. ar dievg. plkst. 
1.00. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr. 31. janv. plkst. 11.00. 14. 
febr. dievk. ar dievg. plkst. 
11.00. 28. febr. plkst. 11.00. 14. 
martā plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 28. martā Pūpolsvētd. ar 
dievg. plkst. 10.00.

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 21. 
janv. plkst. 10.00 Bībeles stun-
da. 24. janv. dievk., pēc dievk. 
Draudzīgā aicinājuma sarīko-
jums kamīntelpā. Pulkv. Oskara 
Kalpaka skola visus laipni aici-
na piedalīties; skolas vecāku 
pusdienas. 31. janv. dievk. ar 
dievg.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 24. janv. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
sadraudzība un pārrunas par 
Latvijas Republikas starptau-
tisko atzīšanu. 31. janv. plkst. 
11.00 Sv. Sīmaņa piemiņas 
dievk.; pēc dievk. sadraudzība, 
mednieku pusdienas un Drau-
dzīgā aicinā juma atceres sarīko-
jums latviešu skolā. 7. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem, māc. G. 
Puidza no Čikāgas; pēc dievk. 
sadraudzība. 14. febr. plkst 
11.00 dievk., īpaša mūzika; pēc 
dievk. sadraudzība un dāmu 
saimes pilnsapulce. 21. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
īpaša mūzika; pēc dievk. sa -
draudzība. Plkst. 2.00 draudzes 
pilnsapulce. 28. febr. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. un 
draudzes darbinieku ievešanu 
amatā; pēc dievk.sadraudzība.7. 
martā plkst. 11.00 Kalpaka 
piemiņas dievk. un uzruna bēr-
niem; pēc dievk. sadraudzība. 
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.: 24. janv. plkst. 
11.00 Draudzes dievnamā 
Īstbransvikā dievkalpojums. 31. 
janv. plkst. 11.00 Mūzikas un 
meditācijas dievkalpojums 
drau   dzes dievnamā Īstbran-
svikā. Dievkalpojumus vada 
māc. I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
24. janv. plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš, pēc dievk. novada 
sapulce. 30. janv. Short Hills NJ 
plkst. 9.45 dievk., māc. J. Saivars, 
pēc dievk. novada sapulce. 31. 
janv. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk, māc. 
L. Saliņš. 7. febr. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
23. janv. dievk. Grace Lutheran 
Church (3993 Park Boulevard, 
San Diego, CA 92116), prāv. D. 
Kaņeps; pēc dievk. kafijas galds. 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.
us

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 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

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 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 tradicionālais Svecīšu 
svētbrīdis. 21. febr. plkst. 14.00 
dievkalpojums. To kuplinās 
Aleksandra Rituma. Pēc dievka-
lpojuma draudzes pilnsapulce. 
Lūdzam visus draudzes locek-
ļus piedalīties!

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr.: 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
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Pēkšņi mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

DIANA BAIBA RULIS
dzimusi 1958. gada 15. maijā Detroitā,

mirusi 2009. gada 29. decembrī Ipswich, MA

Mīlestībā
MĀTE DAINA, KRUSTMĀTE MAIGA,

BRĀLĒNI JĀNIS UN ANDRIS

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte un vecmāmiņa

EMĪLIJA ŠULCS,
dzimusi VILKAS

dzimusi 1915. gada 1. martā Vecsvirlaukas pagastā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 10. novembrī Willimantic, CT

 

Dziļās sērās un mīlestībā piemin
DĒLS JĀNIS AR ĢIMENI,

MEITA LILIJA AR ĢIMENI,
MAZMEITA ELGA, MAZDĒLI AIVARS, VALDIS

UN RADI LATVIJĀ

Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis - visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem
Mātes siltā, mīļā sirds.
Mīļā māmiņ, Tavi vārdi
Atmiņā kā pērles mirdz;
Visā dzīvē ies mums līdzi
Tava mīļā, labā sirds. 
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa, vecmāmiņa
un vecvecmāmiņa – mūsu „Mimīte”

AUSTRA BAUMANE,
dz. KREILE

dzimusi 1911. gada 17. janvārī pie Pēterpils, Krievijā,
mirusi 2010. gada 5. janvārī Ņujorkas pievārtē, ASV

Viņu mīlestībā piemin:
BĒRNI: VILNIS UN MAIJA BAUMAŅI, ILGA YOUNG,

DZINTRA UN FREDIS ALVERSONI, AIJA UN ANDREJS PELŠES; 
MAZBĒRNI: IEVA SLOKENBERGA, IVARS UN SANDRA SLOKENBERGI, 

ANDRIS UN RITA SLOKENBERGI, ĒRIKS UN ERINA ALVERSONI, 
LARS UN KRISTA ALVERSONI, KĀRLIS UN IEVA ALVERSONI, 

RAIMONDS BAUMANIS, INGA UN ĒRIKS PRIEDES, 
ILMĀRS YOUNG, LIJA YOUNG;

MAZMAZBĒRNI: LIDIJA UN MARLĒNA SLOKENBERGAS, 
VALDIS UN EMĪLS SLOKENBERGI, KIRA UN DARMA ALVERSONES,

OLAFS ALVERSONS UN MARKUS, KRISTAPS UN LAILA PRIEDES

Par katru stundu Dievam pateicos,
Par elpu vienu, par katru nodzīvotu dienu...
                                                            K. Skalbe

Ar krēslu un ar klusumu
Es mierā ieeju...
                               Zinaida Lazda

Mūžībā aizgājusi

VERA ERNESTĪNE KIORS,
dzim. VELBERGS

dzimusi 1911. gada 5. aprīlī Ternejas pag., Eriņu muižā,
mirusi 2009. gada 26. decembrī Vankuvērā, Vašingtonā

apbedīta 2010. gada 5. janvārī, „Rose City” kapos, Portlandē, Oregonā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
OREGONAS LATVIEŠU EV.-LUT. DRAUDZE 

UN DĀMU KOMITEJA
Kādā nu mierā...

2009. gadā mūžībā aizgājušie
Bostonas DV apvienības biedri

PĒTERIS BITE
JĀNIS GALIŅŠ

LIDIJA PURĒNS
ALEKSANDRIS PŪPOLS

ANDREJS RUŽA
ZENTA TILGA

LAIMONS VĀCIETIS
ROBERTS ZVEJNIEKS

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DV APVIENĪBA BOSTONĀ

    Mūžībā aizsaukti mūsu biedri 2009. gadā:

DR.VET. ELFRĪDA AVOTS, 
DZIM. GRAUDIŅŠ – Mūža Biedre

VALRODS E. NEILANDS – Mūža Biedrs

ALFONS KLAIPS – Biedrs

ERNA ĢĒRMANIS, 
DZIM. PRINCIS – Biedre

ANDREJS RUŽA – Biedrs

ALBERTS VILKINS – Mūža Biedrs
Sērās piemin

ST. PĒTERSBURGAS
LATVIEŠU BIEDRĪBA

Mūsu mīļais filistrs

LEOPOLDS APELIS
dzimis 1918. gada 29. martā Odesā, Krievijā,

miris 2010. gada 9. janvārī Ņujorkā, ASV

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Ak, retākas rindas...

2009. gadā mūžībā aizgājuši
Klīvlandes DV apvienības biedri un 

mūža biedres

MARTA KAMINSKIS
un

BIRUTA VASKIS
un biedrs

PAULS ĒDELBERGS

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA 

KLĪVLANDĒ

Mums jūsu labestība paliek sirdīs,
par avotu, kur tālāk spēkus smelt...
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

NAUDAS P RS T JUMI
UZ LATVIJU

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

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

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

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

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

L dzu zvan t Krist nei:

(973) 746-3075

K rtojam nodok u un citus
maks jumus Latvij !

Lauris
845-893-1731

O W L - 7 7 7
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine

OWL-777@hotmail.com

NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA

LATVIAN 
AMERICAN 
SHIPPING LINE

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

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

Režisors un scēnārija autors Juris Sējāns
Pasūtināt: Baltic Crossroads 

3929 Fountain Ave. 
Los Angeles, CA  90029 

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

Jauns tvarts (DVD)

DIVAS PASAULESDIVAS PASAULES

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

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

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un 
paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju 

tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu 
turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.

Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS
PRIEDAINĒ

Sestdien, 6. februārī plkst. 13:00

Marutas Jurjānes filma 
“VOLDEMĀRS AVENS”

� Pēc tam
dzejnieks, gleznotājs un architekts 
V. Avens stāstīspar savu 2009. g. izstādi 
Rīgā un kopā ar Ņudžersijas literārās 
kopas dalībniekiem lasīs savu dzeju.

� Sekos
pianistes Ramonas Kļaviņas 
priekšnesums

Kafijas galds, Ieeja $20, 
Bērniem un studentiem ieeja brīva.
Atlikums par labu Ņudžersijas latviešu skolai.

PERK GLEZNAS
PRIVATKOLLEKCIJAI
Tīdemaņa, Vidberga, Cielava, 
Purvīša, Liberta, Strunkes u.c. 

mākslinieku gleznas.
Tālr.: 727-822-1993 Anna

E-pasts: abolanna@verizon.net
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S P O R T S

Skeletons
Martins Dukurs kopā ar vēl 

vairākiem skeletonistiem pēc 
Pasaules kausa izcīņas 7. posma 
sacensībām Sanktmoricā boiko-
tēja apbalvošanas ceremoniju un 
visiem par to tika piespriests 
naudas sods. Uz pjedestāla vien-
tuļi stāvēja tikai posma uzvarētājs 
Ēriks Bernots (ASV).

Nesaprotamu organizātorisku 
iemeslu dēļ žūrija anulēja pirmā 
brauciena rezultātus un ņēma 
vērā tikai otro braucienu. Martins 
Dukurs šajā posmā izcīnīja trešo 
un Tomass Dukurs - 11. vietu 
(pēc pirmā brauciena Martins 
bi   ja otrā, Tomass – septītā 
vietā).

“Pirmajā braucienā startā di -
v iem vāciešiem un kanadietim 
starta ieskrējienā kamanas izgāja 
no starta gropes. Žūrija, kuŗā 
joprojām ir vāciešu dominance, 
konsultējās un nolēma atcelt visa 
brauciena rezultātus. Sākumā bi -
ja doma visu braucienu atkārtot, 
taču Sanktmoricas trase, kļūstot 
siltākam, ar katru minūti kļūst 
ātrāka. Un žūrija tad izdomāja - 
kāpēc lieki vilkt laiku. Tas dau-
dzos braucējos radīja sašutumu 
pret šādu žūrijas izrīkošanos, 
tāpēc arī mēs neizgājām uz ap -
balvošanu. Varbūt tas nebija labi 
pret šī posma rīkotājiem, taču 

Sporta varonis mūsu vidū

mums bija svarīgi parādīt savu 
nostāju pret žūrijas patvaļu, jo šis 
nebija pirmais gadījums, kad viņi 
ignorē sportistu intereses. Varbūt 
arī tas viņiem liks būt apdo  mī-
gākiem Vankuveras spēļu laikā,” 
teica Martins

Pēc sacensībām Sanktmoricā 
tika pavilkta svītra cīņai par 
ceļazīmēm uz Vankuveras Olim-
piskajām spēlēm. Latviju skele-
tonā varēs pārstāvēt brāļi Mar -
ti  ns un Tomas Dukuri. Un abiem 
tās būs otrās Olimpiskās spēles. 

Bobslejs
Pasaules kausa izcīņas pirm s-

pēdējā, septītajā posmā Sankt-
moricas trasē Šveicē divnieku 
konkurencē Edgars Maskalāns/
Raivis Broks ieguva 17., Jānis 
Miņins/Oskars Melbārdis - 24. 
vietu. 

Četrinieku sacensībās Latvijas 
labākā bobslejista Jāņa Miņina 
vienība pārsteidzoši nespēja kva-
lificēties otrajam braucienam. 
Miņins ar stūmējiem Daumantu 
Dreiškenu, Oskaru Melbārdi un 
Intaru Dambi pirmajā braucienā 
ieņēma tikai 27. vietu 29 ekipāžu 
konkurencē. Miņina četrinieks 
tra  sē devās trešais, brauciena lai-
kā īpaši rupjas kļūdas nepie ļāva, 
taču viņa pilotētais bobs neat-
tīstīja pietiekami lielu ātru mu, kā 

rezultātā Latvijas pirmā ekipāža 
neiekļuva starp 20 labā kajām.

Otrs Latvijas četrinieks - Ed -
gars Maskalāns ar stūmējiem 
Pāvelu Tulubjevu, Raivi Broku 
un Mic ha ilu Archipovu pirmo 
braucienu veica ļoti labi, tomēr 
pirmajā braucienā tas deva tikai 
19. vietu. Otrajā braucienā 
Maskalāna četrinieks uzlaboja 
savas pozicijas, kopvērtējumā 
ieņemot 16. vietu. 

Sanktmoricas trasē labākus re -
zultātus izdevās sasniegt “otrā 
ešelona” pilotiem, jo mainījās lai-
ka apstākļi un trase kļuva ātrāka. 
Visi rezultāti pirmajā braucienā 
bija ļoti blīvi. Maskalāna četri-
nieku no ceturtās vietas šķīra 
tikai 0,40 sekundes.

Pasaules kausa kopvērtējumā 
Miņina ekipāža ar 1162 punk-
tiem ieņem trešo vietu, par 24 
punktiem atpaliekot no otrās 
vie   tas īpašnieka amerikāņa Džo-
na Napīra. Maskalāns ar 856 
punktiem ir 13. vietā. Līderis ir 
amerikānis Stīvens Holkombs, 
kuŗš sakrājis jau 1455 punktus 
un vairs nav aizsniedzams. 

Biatlons
Pasaules kausa izcīņas posmā 

Vācijā labāko rezultātu šajā 
sezonā sasniedza Latvijas biatlo-
na veterāns Ilmārs Bricis, izcīnot 

13. vietu 10 km distancē. Līdz 
šim Bricim labākais rezultāts bija 
25. vieta sezonas pirmajās sa -
censībās - 20 km distancē. Bricim 
šīs bija ceturtās sacensības, kad 
viņš tika pie ieskaites punktiem.

 Kristaps Lībietis ieņēma 50., 
Kaspars Dumbris - 67., Andrejs 
Rastorgujevs - 110. vietu. Bricis 
un Lībietis šāva bez kļūdām, 
tomēr abu Latvijas biatlonistu 
solis slēpošanā nebija tik ātrs kā 
uzvarētājiem – norvēģiem. Bri -
cim bija laba iespēja pacīnīties 
arī par labāko sešinieku, no kuŗa 
viņu šķīra 16 sekundes. Uzva-
rētājam Bricis zaudēja 1:11,3, 
Lībietis - 2:19,6 minūtes.

Pēc veiksmīgā starta Bricis PK 
kopvērtējumā ar 59 punktiem ir 
49. vietā. Neviens cits no Latvijas 
biatlonistiem šosezon pie ieskai-
tes punktiem vēl nav  ticis.

Latvijas biatloniste Madara 
Līduma Vācijā, Rūpoldingā, tika 
pie ieskaites punktiem Pasaules 
kausa izcīņas kārtējā posmā, 
ieņemot 25. vietu 7,5 km sprinta 
sacensībās. Viņa ieguva 16 punk-
tus kopvērtējuma ieskaitē. Līdu-
ma šaušanā pieļāva divas kļūdas 
un uzvarētājai, zviedrietei Annai 
Kārinai Ūlofsonei-Zidekai zau-
dē  ja 1:57,5 minūtes. 96.vietu 
ieņēma Gerda Krūmiņa, Žanna 
Juškāne – 97. vietu.

Biatlonā 4x6 km stafetes sa  -
censībās sievietēm Latvijas vienī-
ba - Žanna Juškāne, Madara 
Līduma, Līga Glāzere un Gerda 
Krūmiņa izcīnīja 15. vietu. Asto-
ņās šaušanās latvietes pieļāva 11 
kļūdas un veica trīs soda apļus, 
uzvarētājām zviedrietēm zaudē-
jot septiņas minūtes un 34,4 se -
kundes. Stafetes sacensībās pie-
da  lījās 20 valstu vienības.

Vīriešu 4x7,5 km stafetes sa -
cen  sības Latvijas vienība izcī nīja 
16. vietu. Edgars Piksons, Ilmārs 
Bricis, Kaspars Dumbris un 
Kristaps Lībietis astoņās šautuvēs 
pieļāva septiņas kļūdas un slēpoja 
vienu soda apli, finišā uzvarē-
tājiem Krievijas biatlonistiem, 
kas kļūdījās tikai divas reizes, 
zaudējot sešas minūtes un 53,1 
sekundi.

Kamaniņas 
Latviešu kamaniņu braucēji 

brāļi Andris un Juris Šici  Pasaules 
kausa izcīņas septītajā posmā 
Oberhofas trasē Vācijā ierindojās 
astotajā vietā. Šici sacensību uz -
varētājiem zaudēja 1,022 se  kun -
des.

Stafetes sacensībās Latvijas vie-
nība izcīnīja ceturto vietu. Maija 
Tīruma, Mārtiņš Rubenis un 
brāļi Andris un Juris Šici finišēja 
pēc divām minūtēm un 30,795 
sekundēm, par 1,016 sekundēm 
atpaliekot no uzvarētājiem vācie-
šiem. Stafetes sacensībās piedalī-
jās deviņu valstu vienības.

Kopvērtējumā vienību stafetē 
Latvija piecu posmu summā ar 
310 punktiem izcīnīja ceturto 
vietu. Pirmo vietu ar 400 punk-
tiem izcīnīja Vācija, kurai piecus 
punktus zaudēja Austrija, trešā 
ar 341 punktu palika Kanadas 
vienība.

Latvijas vīriešu vienības līderis 
Mārtiņš Rubenis pēc pirmā brau-

Haringejas balvas pasniegšanas ceremonijā

ciena bija 23. vietā,  otrajā sasnie-
dza 15.labāko rezultātu, kas ļāva 
pakāpties par piecām pozi cijām.

Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā pirmo vietu ar 605 punk-
tiem joprojām ieņem italietis 
Armīns Cīgelers, Rubenis ar 146 
punktiem ir 19., Kivlenieks ar 
100 punktiem - 26.,  Rēķis ar 84 
punktiem - 30.vietā.

Maija Tīruma Pasaules kausa 
izcīņas septītajā posmā Oberhofas 
trasē Vācijā ieguva 17. vietu. 
Tīruma no uzvarētājas vācietes 
Tatjanas Hifneres atpalika 1,754 
sekundes.

Basketbols
Latvijas vīriešu izlases basket-

bolistiem 2011. gada Eiropas 
meistarsacīkšu kvalifikācijas tur-
nīrā tika ielozēti ļoti spēcīgi pre-
tinieki. Tādējādi valstsvienībai 
būs grūts ceļš uz finālturnīru. 
Mūsu basketbolisti tika ielozēti 
A grupā kopā ar Italiju, Somiju, 
Melnkalni un Izraēlu.

Kvalifikācijas sacensību spēles 
risināsies augustā, katrai grupai 
izspēlējot divu riņķu turnīru. 
Finālturnīram kvalificēsies visu 
grupu uzvarētāji un divas labākās 
otro vietu ieguvējas, bet vēl viena 
ceļazīme tiks noskaidrota spe-
ciālā kvalifikācijas turnīrā neilgi 
pirms finālturnīru sākuma.

Eiropas meistarsacīkstēm auto-
matiski kvalificējušās pasaules 
meistarsacīkšu dalībnieces - 
Spānija, Serbija, Grieķija, Slovē-
nija, Chorvatija, Francija, Turcija, 
Krievija, Vācija, kā arī mājiniece 
Lietuva. 2011. gada Eiropas 
vīriešu basketbola meistar sa-
cīkstes notiks Lietuvā no 3. līdz 
11.septembrim.

Teniss
Latvijas labākais tenisists 

Ernests Gulbis izstājās no Aus   t-
rālijas atklātajām tenisa meistar-
sacīkstēm. Viņš pirmās kārtas 
spēlē, kas ilga divas stundas un 
14 minūtes,  ar 3:6, 6:7 (5:7), 1:6 
zaudēja turnīra 30. numuram,  
arģentīnietim Hua nam Monako. 
Gulbis spēlē labāks bija tikai 
vienā rādītājā – viņš izpildīja 
astoņas netveramas serves, bet 
pretinieks tikai trīs. Latvijas teni-
sists pieļāva 73 kļūdas, pretinieks 
- 31 kļūdu. 

ATP vienspēļu vērtējumā  
šobrīd Gulbis ir 82. vietā.

Hokejs
Ceturto uzvaru pēdējās piecās 

spēlēs Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) meistarsacīkstēs izcīnīja 
Rīgas Dinamo, sīvā cīņā ar 3:2 
(2:1, 1:1, 0:0) pieveicot KHL 
vicelīderus un Austrumu grupas 
līdeŗi - Magņitogorskas Metallurg 
vienību.

Dinamo sastāvā spēlē debitēja 
Latvijas izlases uzbrucējs Mārtiņš 
Karsums, ar kuŗu tika noslēgts 
līgums līdz sezonas beigām. 

KHL meistarsacīkstēs savā 
grupā Rīgas Dinamo ar 59 punk-
tiem 44 spēlēs ieņem desmito 
vietu, par četriem punktiem 
atpaliekot no Ņižņijnovgorodas 
Torpedo vienības, kas  ir astotā 
vietā.

P. Karlsons

Kamēr Īrijas sporta vidē 
Latvijas kā hokeja lielvalsts godu 
apliecina vesela latviešu vīru 
vienība, tikmēr Anglijas hokeja 
aprindās mūsu valsts vārdu 
veiksmīgi populārizē Toms 
Rutkis. 

Divpadsmitgadīgais jaunietis, 
kuŗš trīs gadu vecumā pierunāja 
vecākus sākt viņu vest uz hokeja 
treniņiem, jau otro sezonu cīnās 
Londonas ziemeļu priekšpilsētas 
Haringejas (Haringey) junioru 
kluba sastāvā. Savā pirmajā 
sezonā Toms pārstāvēja kluba 
vienību vecumā līdz 12 gadiem 
un debijas reize viņam izdevās 
varen iespaidīga. Gandrīz ikvienā 
spēlē viņš lieliski nodemonstrēja 

Latvijas hokeja vidē apgūtās 
iemaņas – viņa slidošanas prasme 
un nūjas pārvaldes meistarība 
pretiniekiem radīja lielas grūtī-
bas, ko apliecina arī viņa sezonas 
kopējā statistika: 61 gūti vārti un 
49 rezultātīvas piespēles. Šis 
sniegums viņam nopelnīja sezo-
nas rezultātīvākā spēlētāja godu, 
vienībai - līgas dienvidu līgas 
čempionu titulu. Šo Toma sas-
niegumu atzinīgi novērtēja arī 
Haringejas pašvaldība, atzīstot 
viņu par sava apvidus 2009. gada 
labāko jauno sportistu.  

Šī gada sezonā viņš pārstāv 
divas kluba vienības – vecumā 
līdz 14 gadiem un vecumā līdz 
16 gadiem.  Abās vienībās Toms 

ir pirmās maiņas centra spēlētājs, 
spējot sagādāt pretinieku vārt-
sargiem grūtības kā izgājienos 
viens pret vienu, tā arī stan-
dartizspēlēs. Pēc Ziemsvētkiem 
Haringejas junioru klubs ir iegu-
vis vēl vienu lielisku papildi-
nājumu no Latvijas hokeja vides. 
Par vārtu drošību viņiem palīdzēs 
rūpēties Toma brālēns Niks 
Trapāns. Ar Nika pievienošanos 
vienībai un Toma rezultātīvo 
sniegumu klubam ir iespēja 
īstenot izredzes  izcīnīt Dienvidu 
līgas uzvarētāju kausu abās 
vecuma grupās. Atliek tikai turēt 
īkšķus par mūsējiem! 

Terēze Bogdanova


