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Humānitāro un sociālo Dr. Jānis Peniķis
zinātņu nozare: 1214 E. Belmont Ave.
 South Bend, IN 46615   USA

Lietiskās mākslas nozare:  Mrs. Liena Kaugara
 7225 Oak Highlands Dr.
 Kalamazoo, MI 49009

Mūzikas nozare: Mrs. Dace Aperāne
 11 Cat Rocks Dr.  
 Bedford, NY 10506-2023  USA

Paidagoģijas nozare:   Mr. Edgars Kiršs
 321 Durie St.
 Toronto, ON  M6S 3G2  CANADA

Preses nozare: Ms. Brigita Liepiņa
 521 Elgar Rd.
 Box Hill North, Vic. 3129     
 AUSTRALIA

PBLA  KULTŪRAS  FONDA   ZIŅOJUMS

PBLA Kultūras fonds (KF) 
atkārtoti aicina ierosināt kandi-
dā  tus 2009. gada apbalvojumiem 
šādās kultūras nozarēs: humani-
tāro un sociālo zinātņu, lietiskās 
mākslas, mūzikas, pai dagoģijas, 

preses, rakstnie cības, tautas un 
mākslas deju, teātŗa mākslas, 
technisko un dabas zinātņu, tē -
lotājas mākslas. Motīvētus iero-
sinājumus var iesniegt grā matu 
izdevēji, autori, komponisti, 
iein  teresētas personas vai orga-
nizācijas līdz ar apbal vo jamās 
personas pilnu vārdu, adresi un 
telefona numuru KF nozaru 
vadītājiem (skat. zemāk) ne vēlāk 
kā līdz 2010. gada1. aprīlim.

Rakstniecības, humānitāro un 
sociālo zinātņu nozarēs darbiem 
jābūt izdotiem pēdējos divos 

gados. Tos vēlams iesniegt piecos, 
bet ne mazāk kā četros eksem-
plāros, lai visiem nozares refe-
rentiem būtu iespējams laikus ar 
tiem iepazīties.

Skaņu mākslā, vokālajā vai in -
strumentālajā nozarē, darbiem 
jābūt publicētiem vai pirmo reizi 
publiski atskaņotiem divos ie -
priekšējos kalendāra gados. Var 
arī ierosināt godalgot izcilus vei-
kumus skaņu vai teātŗa mākslā, 
kas notikuši divu iepriekšējo ga -
du laikā. Zinātniskie darbi hu -
mānitāro un sociālo zinātņu vai 

Rakstniecības nozare:       Dr. Rolfs Ekmanis
 50 Cedar Lane
 Sedona, AZ 86336-5011  USA  
      
Tautas un mākslas deju Mrs. Zaiga Klīmane
 nozare: 32 Pine Ridge Road
 Poughkeepsie, NY 12603   USA

Teātŗa mākslas nozare: Mrs. Inta Purva
 236 Bowood Ave.
 Toronto, Ont. M4N 1Y6      
 CANADA

Technisko  un dabas Mr. Arnis Gross
zinātņu nozare: Tērbatas ielā 65-5
 Rīga, LV 1001  LATVIA
     

Tēlotājas mākslas nozare: Mr. Juris Ubāns
 1 Thomas St.
 Portland, ME 04102   USA

technisko un dabas zinātņu laukā 
var būt uzrakstīti svešvalodās, 
bet tādā gadījumā jāpievieno īss 
atstāstījums latviešu valodā. 

PBLA KF apbalvo tikai ārzemēs 
dzīvojošus latviešu autorus, 
māks   liniekus un izglītības un 
kultūras darbiniekus, kā arī cit-
tautiešus, kuŗi veicina latviešu 
kultūru ārzemēs.

PBLA KF piešķir goda balvas 
($2000), goda diplomus (bez 
naudas balvas), kas atzinības ziņā 
pielīdzināmi goda balvām, Kr. 
Barona prēmijas ($1000) un 

Piesūtītos darbus pēc izvērtēšanas 
PBLA KF nodod Latviešu institū-
tam vai archīvam, ja nav pievie-
nots norādījums par atpakaļ sūtī-
šanu. Godalgoto vārdus paziņos 
presē un 18. novembŗa svinībās 
attiecīgos latviešu centros.
Līdzekļu pieprasījumi Kultūras 
fondam izglītības un kultūras 
pasākumiem iesūtāmi līdz 2010. 
gada 1. aprīlim  PBLA KF priekš-
sēdei   
Vijai Zuntakai-Bērziņai   
58 Dix Woods Dr.,  Melville, NY 
11747  USA.
Ja pieprasījums pārsniedz $1 000 
ASV, iesniegumam pievienojams 
sīkāks izdevumu apraksts.  
Apbalvojumu pieteikumi un 
līdzekļu pieprasījumu veidlapas 
atrodamas PBLA mājas lapā 
(www.PBLA.lv) zem KF un  tās ir 
saņemamas  no KF priekšsēdes - 
vija@berzinsdesign.com.

atzinības rakstus saskaņā ar KF 
noteikumiem, vadoties no darba 
kvalitātes, attiecīgas nozares 
vadī  tāja un referentu atzinuma.

Visās desmit (10) KF nozarēs 
nozaru vadītāji korespondences 
ceļā vienojas ar saviem referen-
tiem par ieteikumu KF apbalvo-
jumam. 

Noteikumi paredz, ka viena 
autora darbus vai veikumus tanī 
pašā nozarē var godalgot ne 
agrāk kā pēc trim (3) gadiem, bet 
otru naudas balvu citā nozarē var 
piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

Darbi iesūtāmi līdz 2010.gada 1. aprīlim nozaŗu vadītājiem uz šādām adresēm:

Vašingtonas D.C. ev. lut. 
draudzes pamatskola, vecāki un 
labvēļi šī gada 24. janvārī pulcējās 
dievnama sabiedriskajās telpās 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumā. Tautastērpos sapos-
tie bērni saņēma pirmā pusgada 
liecības, kā arī iepriecināja 
klātesošos ar priekšnesumiem.

Sarīkojumu atklājot, skolas 
pārzine Daina Bloka (Block) sko-
lēniem jautāja, kas būtu jādara, 
lai uzceltu māju? Vašingtonas 
latviešu draudzes bērni, liekas, 
ļoti labprāt no klausītāju rindām 
atbild uz šādiem dziļdomīgiem 
jautājumiem, un tā drīzi vien no -
skaidrojās, ka mājai vajadzīgi 
pamati un ka pamatskola dod 
zināšanu pamatus.

Liecību izdalīšana noritēja raiti, 
mazajām tautumeitām ar košiem 
ziedu vainagiem galvā cenšoties 
graciozi palocīt celīti. Liecības 
izpelnījās 53 bērni, no kuŗiem 
vairums mācās zemākajās klasēs. 
Vašingtonas skolu sveica Latvijas 
vēstnieks ASV, Andrejs Pildego-
vičs, pasniegdams veltes. Un, 
sekojot Kārļa Ulmaņa 1935. gadā 

izteiktajam aicinājumam, skolu, 
līdz ar visa laba vēlējumiem, 
dāsni apdāvināja arī vietējās orga-
nizācijas. Aploksnes pasniedza 
Vašingtonas konvents, Lettonia, 
Talavija, Vašingtonas Studenšu 
korporāciju kopa, Daugaviete, 
Dzintra, Imeria un Daugavas 
vanagu apvienība Vašingtonā.

Sekoja priekšnesumi, ko droši 
pieteica nesens skolas absolvents 
Aleksis Goldšmits. Sandra Stren-
ga nodziedāja Raimonda Paula 
dziesmu „Aicinājums” vietējo 
instrumentālistu Ivara Kuškēvica, 
Riča Skultes un Pēteŗa Alunāna 
pavadījumā. Sandra ir vērtīgs 
ieguvums Vašingtonas latviešu 
sabiedrībai: būdama skolota vo -
kā  liste, viņa ar izkoptu dziedāju-
mu bieži kuplina dievkalpoju  -
mus un kopš rudens iesais tījusies 
arī skolas darbā, mācīdama bēr-
niem dziedāšanu un latviešu val-
odu. Valdis Kārklis savukārt no -
demonstrēja kokles spēli. Brīnu-
mainā kārtā, liegajās skaņās klau-
soties, arī paši vismazākie sēdēja 
klusi un mierīgi – it kā sadzir dē-
dami savu senču dvēseles valo du.

Skolotāja Gundega Senga 
(Seng), kas beigusi Rozentāla 
mākslas vidusskolu, bija sagata-
vojusi krāšņu illustrāciju klāstu 
A. Brigaderes lugai „Sprīdītis”. 
Bērniem no skatuves rādot glez-
nas un skolas saimei dažuviet 
nospēlējot pa dialogam no lugas, 
Gundega stāstīja par Sprīdīša 
gaitām, vienlaicīgi veidodama 

gleznu izstādi un teātŗa izrādi.
Skolēnu koris nodziedāja 

„Prāta vētras” dziesmu „Ziemā”, 
mazajiem dziedoņiem skaļi 
atraisoties piedziedājumā. Ar 
nopietnu vijoles solo uzstājās 6. 
klases audzēkne Laura Kēlere, 
Egona Pļavnieka klavieŗu pavadī-
jumā. Sarīkojumu noslē dza sko-
las vecāku un pārējo klausītāju 

VAŠINGTONAS SKOLĀ PIEMIN DRAUDZĪGO AICINĀJUMU
kopīgi dziedātā dziesma „Pērkons 
veda vedekliņu”. Divdes mit-
galvīgā vecāku grupa dziedāja tik 
braši, ka gribētos ierosināt tai 
neturēt sveci zem pūra un veidot 
savu kori. Pēc tam skolas saime 
un viesi pakavējās pie vecāku 
sarūpētiem atspirdzinājumiem.

Vilnis Baumanis
 

Sprīdīša draugi. 
No kreisās: 
Sandra Senga, 
Kristīne Sūrīte, 
Edvarts Evans, 
Edijs Blumbergs 
un Tessa Block. 
Aizmugurē 
Ūve Hodgins      
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

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

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,

5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Published 48 times per year except the first  week in May,  
the last week in June, the second week in September,  

the last week in December

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

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

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

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

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

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Jauno gadu iesākot un mēģinot 
atrisināt Laikā ievietotās krust-
vārdu mīklas, man rodas jautā-
jums, no kuŗas planētas mīklu 
sastādītāji aizņemas mīklās lieto-
tos vārdus.

Varu saprast, ka latvisko vārdu 
trūkuma dēļ dažkārt ir jāmeklē 
kādas beznozīmīgas Amuras upes 
pietekas nosaukumu un citus 
tamlīdzīgus vietvārdus. Bet kur an 
liellopu aļas karbonādei radies 
nosaukums ANTREKOTS  un 
kafija ir TONIZĒJOŠS dzē riens 
(ko nozīmē  „tonizē jošs”???).

Varbūt mīklu autori varētu šādai 
vajadzībai izdot īpašu krustvārdu 
vārdnīcu?

Vēlot jauku pavasari un nenoslīkt 
Kalifornijas lietus gā zēs, 

Juris P. 
*

Var piekrist cien. lasītājam Jurim 
Pūliņam, ka krustvārdu mīklās 
dotie uzdevumi jeb jautājumi 

Par krustvārdu mīklām
reizēm nav viegli at  risināmi vai 
atminami, un tiešām var gadīties, 
ka dažs atminējums meklējams uz 
citas planētas, ja runa ir par 
Visuma parādībām. Taču cien. 
lasītāja minētie piemēri pie šīs 
katēgorijas nepieder.

Vārds „antrekots” atrodams visai 
parastās vārdnīcās, un vārda skaid-
rojums tajās ir šāds.

Lielā enciklopēdiskā vārdnīca, 
Jumava, Rīga, 2003. Izdevniecības 
Lidman Production AB un apgāda 
„Jumava” kopīgs projekts Europe-
dia:

antrekots (fr. entrecte) – cepts 
liellopu gaļas starpribu gabals.

Svešvārdu vārdnīca, Jumava, 
Rīga, 1999: 

antrekots (entrecÒte) – cepts liel-
lopu gaļas starpribu gabals, arī tā 
cepetis.

Lasītāja otra minētā vārda skaid-
rojums ir mazliet sarež ģītāks, jo 
tas atkarīgs no krust vārdu mīklas 

autora izvēles, -  atbilde uz jau-
tājumu par kafiju varētu būt arī, 
piemēram, baudviela vai viegli 
stimulējoša viela vai šādas vielas 
dzēriens. Iepriekš minētajā enci-
klopēdiskajā vārd nīcā tieši tā par 
kafiju arī rakstīts – satur līdz 2,5% 
alkoloīda kofeīna, kam ir maigi 
stimulējoša iedarbība. Svešvārdu 
vārdnīcā uzzinām, ka tonizējoša ir 
viela, kas aktīvizē, piemēram, or -
ga  nismu; arī uzlabo pašsajūtu, iz -
raisa aktīvitāti, proti, stimulē. Tā -
tad skaidrojumi abās vārdnīcās 
sa  skan. 

Redakcija saviem krustvārdu 
mīklu autoriem formulējumos 
atstāj brīvu izvēli, neierobežojot 
iespēju izteikt tos sarežģītāk (daž-
kārt pat „vielīgāk”), lai mīkla nebū-
tu atminama pārāk viegli.Turklāt 
krustvārdu mīklu autori, tāpat kā 
jebkuŗu redakcijai iesniegtu tekstu 
autori, ir atbildīgi par pub  likācijā 
minēto faktu precīzi tāti.     

  

Paldies !
Vēlamies izteikt sirsnīgu pa -

teicību Latviešu Lute rāņu 
baznīcai Ņujorkā un Ziemeļ-
ņūdžersijas vaka rētāju kopai 
par atbalstu mūsu pagasta 
trūcīgajām ģimenēm. Par tau-
tiešu saziedoto naudu 16 trūcīgo 
ģimeņu bērni vairākus mēnešus 
saņems siltas brīvpusdienas. 
Esam ļoti pateicīgi par saprat ni, 
iejutību un atbalstu mūsu 
bērniem! Vēlam Jums visiem 
labu veselību un dzīvesprieku!

Pateicībā – 
Alūksnes novada Ilzenes 

pagasta pārvaldes vadī tāja 
Arita Prižavoite

Par jaunievēlētajiem Eiropas 
Savienības vadītājiem britu lai-
krakstos parādījies daudz kritikas. 
Visvairāk kritikas saņēmusi Katrī-
na Aštone (Katharine Ashton) – 
jaunā ES ārlietu ministre. Izrādās, 
ka viņa bijusi kasiere CND kampa-
ņā (Kampaņa par kodolat-
bruņošanos), un tā tika uzskatīta 
par sadarbību ar PSRS. Aštoni 
apvaino, ka viņa tolaik saņēmusi 
naudu no Padomju Savienības. 
Iztaujāšanā viņa to noliedz, bet 
The Times iespiesta fotografija, 
kur Aštone stāv blakus šīs grupas 
vadītājam. 

Deivids Čarters (David Charter) 
no Briseles raksta, ka CND nolūki 
bijuši plaši pazīstami aiz Dzelzs 
priekškara un tagad ES šis jau-
tājums izvirzīts parlamentā. Depu-
tāts no britu Neatkarīgās partijas 
Naigels Feirigo (Nigel Farage) 
norādījis, ka Aštone saņēmusi 
daudzus naudas ziedojumus un 
atteikusies atklāt ziedotājus. Feiri-
go teicis: „Ir zināms, ka ziedoju-
mus devis Vils Hovards (Will 
Hovard), kas ir Komūnistu partijas 
loceklis Lielbritanijā. Baronese  
Aštone  noliedz, ka saņēmusi zie-
dojumus no organizācijām, kas 
vērstas pret Rietumu stila demo-
kratiju. Es neredzu, ka viņa ir īstā 

Kritizē jaunievēlēto ES vadību
persona darbam aizjūras polītikā, 
ja viņa bijusi aktīviste CND.”

Rakstā tālāk teikts, ka visiem 
kandidātiem Eiropas Komisijā 
jāiziet cauri Eiropas Parlamenta 
pārbaudei un Eiropas Tautas part-
iju - galvenā centra labējā grupa 
prasījusi noraidīt katru, kas 
pagātnē atbalstījis komūnismu. 
Aštone gan noliegusi, ka būtu 
Komūnistu partijas biedre. 

Krišjānis Kariņš – ES parlamen-
ta deputāts no Latvijas, pārstāvot 
no centra labējo partiju, teicis: 
„Klajā ir nākusi informācija, ka 
Aštone bijusi saistīta ar marksistu 
kustību. Tādā gadījumā tas ir liels 
satraukums. Mēs ļoti ceram, ka 
augstie pārstāvji vedīs sarunas ar 
mūsu austrumu kaimiņu.”

Čechu Republikas ES parlamen-
ta deputāts – labējās partijas 
pārstāvis no ODS  partijas Himeks 
Fajnons (Hynek Fajnon) izteicies: 
„Bez šaubām, Kremlis atbalstījis 
CND, un, ja Aštone bijusi kasiere, 
tas būtu liels skandals.”

Daily Express pastāvīgais autors 
Leons Makkinstrejs (Leo 
Mackinstry) kritizē arī ievēlēto 
Beļģijas ministru prezidentu, tāpat 
kā baronesi Aštoni, - par to varot 
priecāties tikai padomju „polīt-
birojs”, piebilstot, ka abi divi ir bez 

polītiskas pieredzes, un tādiem 
dod iespēju kontrolēt mūsu dzīvi. 
„Tas ir demokratijas pārkāpums, 
un ES ir izveidojusies par birokrat-
isku diktātūru  - šauru pašievēlētu 
saujiņu, lai noturētos pie varas. Tas 
ir nāvējošs sitiens britu demokrati-
jai. Valdīšanu pārņems Briseles 
režīms, kas uzņēmies iznīcināt 
mūsu dabiskos uzskatus.”

Jaunievēlētajam prezidentam 
van Rompejam piedēvē apšaubā-
mas patriotisma izpausmes, šis 
cilvēks priekšroku dodot aizmugu-
ris  kām izrīcībām.

Baronese Aštone visu laiku biju-
si kreisā spārna organizācijā, pra-
sot Britanijai atbruņot savus aiz-
sardzības spēkus padomju draudu 
priekšā. „Tas atklājās, kad pēc 
Berlīnes mūŗa nojaukšanas tika 
atvērti krievu un austrumvācu 
archīvi. CND  bijis pilns ar padom-
ju simpatizētājiem. Ja CND būtu 
guvusi pārsvaru toreiz, kad Aštone 
bija šajā grupā, Britaniju būtu pār-
valdījuši komūnisti.”

Savu rakstu Makkinstrejs no -
beidz: „Sociāliste Aštone un fede-
rālists van Rompejs ar £320 000 
lielu algu pūlēsies veidot Eiropas 
lielvalsti, bet viņu nostāja rada 
briesmas demokratijai.”

Savukārt Daily Telegraph 
Viljams Riss-Nogs (William Rees-
Nogg) norāda, ka baroneses 
Aštones ievēlēšana ārlietu pārstāves 
amatā un van Rompeja ievēlēšana 
par prezidentu ir apkaunojums 
Eiropas demokratijai.

Kanaks (Anglijā)    
 



LAIKS 32010. ga da 30. janvāris – 5.februāris

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.

Kolorado latviešu kultūras 
centrā 12., 13.un 14. februārī 
visi Laika lasītāji aicināti uz  
ALAs kultūras dienu sarīko-
jumus. Jau vairākus mēnešus 
iepriekš notiek cītīga gata-
vošanās dedzīgās centra priekš-
sēdes Raitas Jergensenas va -
dībā.  

Kultūras dienu programma ir 
plaša. Tajā varēs daudz ko 
uzzināt par ALAs darbu, 
jaunākajām aktīvitātēm un 
kultūras projektiem – par to 
pastāstīs ALAs valdes priekš-
sēdis Juris Mežinskis un ALA 
Kultūras nozares vadī  tāja Iveta 
Vesmane-Felzenberga.  

Jaunieši vienmēr izcēlušies ar 
radošām idejām un neparastu 
skatījumu uz dzīvi, tāpēc ALAs 
valdes sekretāres Kaijas 
Dankeres vadībā būs iespēja 
piedalīties pārrunās jauniešu 
darba grupā. Pārrunu galvenais 
temats: ,,ALAs nākotnes vīzija 
– idejas, prob lēmas un to 
risinājumi jauniešu skatījumā”.

Sen zināmu, bet varbūt aiz-
mirstu latviešu tautas tradiciju, 
simbolu un tēlu valstībā mūs 
ievadīs vieslektore, brīv māks-
liniece Dace Micāne-Zālīte.  

 Dace Micāne Zālīte:
“Ieskatīsimies latviešu tautas 

tradiciju gadskārtā – Dabas 
pulkstenī, kas senā latviešu 
Saules kalendārā rāda Meteņu 
laiku.

M.Grīna un M.Grīnas grāmatā 
„Latviešu gads, gadskārtas, go -
di” rakstīts: „Meteņus gad  skārtu 
ieražu kalendārā svin starp 
Ziemassvētkiem un Lieldienu, 
bet Meteņiem un tiem sekojošai 
Pelnu dienai ir svarīga nozīme 
senajā laika skaitīšanas sistēmā. 
Meteņos izbeidzas ziema, un 
nākamā dienā – Pelnu dienā – 
sākas pavasaris un jaunais 
gads”. 

Latviešu skolas skolēnus 
iepazīstināšu ar jautro Meteņa 
tradiciju – gatavošanos svētkiem 
un Meteņa sagaidīšanu, kad 
„Metenis nāk pār kalnu, cūkas 
šņukuru padusē”. Izdibināsim, 
kāpēc tautasdziesmās Meteņa 
dēli visi ir arāji, bet meitas – 
malējas, uzzināsim saistību ar 
jaunā lauksaimniecības gada 
aizsākšanu un tā sagatavošanu, 
kas ir šo svētku tradicijas daļa.” 

Kultūras dienās nerunāsim 
tikai par nopietniem tematiem. 
14. februārī visus dalībniekus 

aicinām uz kopīgu slēpošanu. 
Dace Micāne-Zālīte:
“Kolorado staltie kalni  būs 

labs vizināšanās ceļš,  kas kopībā 
un priekā ievizinās  mūs pa -
vasaŗa laikā un dos mūsu 
domām jaunu spēkus, darbiem 
–- ražību, izdošanos.

Meteņu lielajai  svinēšanas 
jaut  rībai  raksturīga  masku da -
rināšana un ķekatās iešana. 
Neiztrūkstoša Meteņdienas 
tradicija ir vizināšanās no kalna 
ar ragaviņām vai slēpēm, lai 
nākamā gadā „augtu gaŗi  lini”.  

Viza viza kamaniņas
Metenīša vakarā;
Tā vizēja liniņam
Zelta poga galiņā.

 „Nevieniem citiem svētkiem 
nav tik daudz nosaukumu kā 
Meteņiem: Meteņi, Meteņ-
diena, Vastslāvji, Vastslāvis, 
Budēļi, Pīrāgu diena, Pīrāgi, 
Aizgavēnis. Tos pavada daudz 
izdarību, joku un smieklu. Un 
tomēr, latviešiem šie nav galve-
nie un tautā visplašāk svinētie 
gadskārtas svētki, kā tas ir 
lietuviešiem.”

Kultūras dienu Sirsniņballē/
Meteņballē mūzicēs mūsu 
brāļu tautas lietuviešu grupa 
,,Kolorado Vabalai”, un mūs 
būs iespēja salīdzināt latviešu 
Meteņdienas un lietuviešu tau-
tas Užgavėnės tradicijas, mek-
lējot kopsakarības un radnie-

ALAs Kultūras dienas Kolorado latviešu centrā
cīgo tautu kultūrās un baltu 
vienotībā.

Dace Micāne-Zālīte:
,,Saules gaisma pieaug un sil-

tais pavasaŗa laiks vairs nav aiz 
kalniem. To visi gaidām, jo tas 
mums pavēsta un Dabas grā-
matā raksta par Atdzimšanas 
spēku.  Bet Metenis?  Metenis 
to ar savu klātieni Sveču mēnesī 
sagatavo!”

Sarīkojuma programma: 
www.Coloradolatvians.com un  
www.alausa.org Tālrunis:  253-
670-5813 
                                                        

ALAs Kultūras 
nozares vadītāja 

 Iveta Vesmane-Felzenberga

Metenītis



LAIKS 2010. ga da 30. janvāris – 5.februāris4

M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

Daudzviet Amerikā ir iespēja 
kinoteātrī tiešraidē noskatīties 
Mētropolītēna operas izrādes. 
Lai  mīgi ir Ņujorkas latvieši, jo 
viņim ir iespēja pašiem aiziet uz 
operu, ja vien laikus ir nopirkta 
biļete. Žorža Bizē operā ,,Kar-
mena” šoziem galveno lomu 
sešās izrādēs tēlo mecosoprāns 
Elīna Garanča, un visas izrādes 
jau sen izpārdotas. 

Elīna Garanča Ņujorkas lat-
viešiem jau labi pazīstama. 
Mētropolītēnā viņas debija 
noti    ka pirms diviem gadiem 
Džoa kīno Rosīni operā ,,Seviļas 
bār dzinis”, visus pārsteidzot ar 
savu balsi un talantu. Pērn viņai 
bija galvenā loma Dž. Rosīni 
operā ,,Pelnrušķīte”. 

Latvijas Nacionālās operas 
ģilde un Latvijas goda konsuls 
Ņujorkā Daris Dēliņš par godu 
Elīnai Garančai rīkoja pieņem-
šanu, uz kuŗu bija aicināta 
vietējā latviešu sabiedrība. Elīna 
labprāt ar katru aprunājās un 
autografēja tvartus. Viņa pār-
steidza ar savu latvisko garu, 
šarmu un eleganci. 

,,Karmenas” pirmizrāde bija 
31. decembrī. Vecgada vakara 
noskaņa izrādei piešķīra īpašu 
spožumu.  Skatītāji un mūzikas 
kritiķi bija sajūsmā par Elīnas 
Garančas lielisko balsi un aktises 
talantu. 

Džastins Davidsons (Justin 
Davidson) New York Magazine 
rakstīja: „After twenty-four 
years, the Met finally has a great 
Carmen again.”  

Heidi Valesona (Heidi 
Waleson) Wall Street Journal:  
„Excellent meco Elina Garanca 
played up Carmen’s toughness 
with her purring low range and 
free upper register, she sounded 

fabulous and brought out the 
character’s visceral strenth, inde-
pendence, creating and indelible 
impression. Her Carmen was not 
flirting but powerful and physi-
cal, wether she was biting into an 
orange and spitting out the peel, 
squating on a boulder to read her 
future in the cards or facing 
down her own death in the black 

veikts latviešu valodā. Tā notika 
8. janvāŗa vakarā. Grupa latviešu 
pēc izrādes sagaidīja Elīnu Ga -
ranču.  Pirms izrādes viņa pub -
lis  ki pauda savu prieku par lat-
viešu klātieni.  Karmenas loma ir 
sarežģīta, Elīna ne tikai dzied, 
bet arī dejo, viņu mētā, nogrūž 
uz grīdas. Kādā ainā vīriešu gru-
pa viņu tur rokās augstu paceltu 
virs galvām, un Elīna turpina 
skaļi dziedāt. Tiekoties jautāju, 
vai viņai uz ādas nav zilumu, un 
dziedona aši pavilka uz augšu 
blūzes  piedurkni, parādot ievai-

nojumus. 
Varam lepoties, ka šajā sezonā 

Mētropolītēna operā viesojās 
čet   ri Latvijas mākslinieki.  Rudenī 
redzējām un dzirdējām Alek-
sand ru Antoņenko 

Džakomo Pučīni trīs vien-
cēliena operu triptihā Il Trittico,  
kuŗā ir divas traģiskas  drāmas – 
,,Apmetnis” un ,,Māsa Anželika” 
un komiskā opera  „Džanni Ski ki”.

 Šī gada janvārī Dž Pučīni 
operā ,,Turandota” dziedāja  
Maija Kovaļevska, pie diriģenta 
pults bija Andris Nelsons. Vija 

Latvieši 8. janvārī  operas ,,Karmena” starpbrīdī. No kreisās Ēriks Niedrītis, 
Māra Veide, Nikolais Veidis, Ināra Magone, Marta Prāmniece, Ilze Beiniķe, 
Vija Mortona, Vilmārs Beiniķis, viesi no Sietlas – Daira Cilne un Juris Cilnis; 
nav Donalda Mortona, Normana Veltena,  Ingrīdas Priedītes un Ritas 
Priedītes

Elīna Garanča pēc ,,Karmenas” izrādes  ar latviešu 
pasniegtajām puķēm

Latvieši Mētropolītēna operā jūsmo par 
Elīnu Garanču

lace gown and mantila.”   
Antonijs Tomasini (Anthony 

Tommasini) "New York Times":  
„Singing with rich sound, and 
unerring feel for the nuance and 
subtext of a phrase, and allurring 
sensuality. The clarity in her 
singing makes this Carmen seem 
inteligent and wily.  A lovely 
blond, Miss Garanca, 33,  is cap-
tivating in her curly black wig.”  

Ņujorkas latvieši aktīvi apmeklē 
un atbalsta Mētropolītēna operu.   
Lielākā daļa Latvijas Nacionālās 
operas ģildes valdes locekļu 

dzīvo Ņujorkā un bieži redzami 
operteātrī.  Izrādes starpbrīdī lat-
viešiem jau kļuvis par tradiciju 
tikties otrā stāva balkonā pie 
bāra. Latvieši bieži pie skatuves 
durvīm nodod māksliniekiem 
puķes kopā ar rakstveida apsvei-
kumiem, ko operas darbinieki 
nodod pēc izrādes. Nereti māk-
slinieks tiek sagaidīts un aps-
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un Donalds Mortoni un Vija un 
Ivars Bērziņi 13. janvāra vakaŗā 
abus apsveica, pasniedzot puķes.  

Dzirdēts, ka nākamsezon Mēt-
ropolītēna operā dziedās pat 
pieci latvieši! Ņujorkas latviešu 
operas apmeklētāji aicina tau-
tiešus, kuŗi ierodas no citām 
pavalstīm, starpbrīdī viņiem pie-
biedroties, lai  iedzertu glāzi šam-
panieša otrā stāva bārā. Tikai 
jāmeklē, kur sapulcējušās sie - 
v ietes ar dzintara rotaslietām un 
jāpaklausās, kur skan latviešu 
valoda.  

Ēriks Niedrītis

Mākslinieka Gunāra Kroļļa 
vārds kādu laiku bija tā kā 
pazudis no Latvijas mākslas 
dzīves notikumiem, ilgi nekas 
par viņu nebija dzirdēts, bet 
piepeši janvāŗa sākumā ar spē-
cīgu un neparastu izstādi Ār -
zemju mākslas mūzejā „Bīsta-
mais līdzsvars” viņš atkal nonāca 
sa  biedrības uzmanības centrā. 
Par neparastumu gan nebūtu 
jābrīnās – Gunārs Krollis ir viens 
no vistalantīgākajiem un rado     šā-
kajiem māksliniekiem, kuŗš allaž 
pārsteidz ar temu, ar tēlu jaunu 
formu meklējumiem un kom-
poziciju, ar dažādu grafikas tech-
niku (visbiežāk oforta) iespēju 
paplašināšanu. Māksli nieks ir arī 
izcils grāmatu illustrātors un 
zīmētājs, tāpat viņam nav sveša 
vārda māksla.

Viņš ir intelektuālis, kuŗa garī-
go pasauli veido ne tikai pasaulē 
redzētais (ceļojis viņš ir daudz), 
bet arī gudras grāmatas. Redzēt 
un izlasīt ir viena lieta, cita – uz 
metāla plāksnes vai papīra lapas 
iecerēto pārvērst tēlos. Gunāram 
Krollim Dievs ir devis šo talantu 
un arī radoši atrast neietus ceļus, 
jaunus mākslinieciskos izteiks-

mes lī  dzekļus.
Otrs neparastuma iemesls ir 

zīmējums kā technika. Arī jau-
nībā viņš lielu vietu savā daiļ radē 
ierādīja zīmējumam, pēcāk viņu 
piesaistīja daudzas grafikas tech-
nikas, savos 78 ga  dos meistars 
atkal atgriezies pie zīmējuma. 
Vi   ņu vienmēr ir piesaistījis zī -
muļa samtainais maigums un 
siltums, kā viņš pats atzīstas. 
Zīmējumā neko nevar labot, jā -
zīmē uzreiz, kļūdas tas necieš – 

domai jābūt precīzi no  formulētai, 
rokai – nekļūdīgai.

Jaunākajā izstādē darbus iero-
sinājusi filma par leģendāro asto-
to pasaules brīnumu – Alek-
sandrijas bāku, kuŗu atklā juši 
zemūdens archeologi Vidusjūrā 
Ēģiptes krastos. Tā vedina uz 
domām, ka pastāv parallēlā pa -
saule, kuŗas esamību mēs neap-
jaušam. Pagātne ir tepat līdzās. 
(Varbūt tādā veidā varēs atklāt 

Gunāra Kroļļa zīmējumu izstāde Rīgā arī nogrimušo Atlantīdu, par tās 
esamību vēsta nostāsti.)

Gunārs Krollis zīmējumu se -
rijās „Bīstamais līdzsvars” un 
„Atlantīda”, kā arī diptihā „Čūskas 
kāzas” risina sarunu par dažādu 
tautu kultūrām dažādos laikos 
un to savstarpējo mijiedarbību, 
par garīgajām dimensijām, kas 
krustojas cilvēces gaŗajā pastāvē-
šanas mūžā.

Lapas nolasīt nav viegli, ir 
nepieciešama noteikta zināšanu 
bagāža, taču tajā pašā laikā tās ir 
ļoti konstruktīvi būvētas. Racio-
nālais un emocionālais Gunāra 
Kroļļa darbos vienmēr ir jo cieši 

saausts, tādēļ ikviens izstādes 
apmeklētājs var gūt garīgu un 
emocionālu baudu.

Meistara zīmējumi ir daudzu 
kultūru piesātināti. Daudz kas 
nav pateikts līdz galam, atstājot 
skatītāja ziņā piepildīt nepasacīto, 
tulkot tēlus un notikumus, kurŗus 
uzbur mākslinieks. Reālā pasaule 
Gunāru Krolli kā mākslinieku 
interesē maz, viņš runā par 
cilvēci kopumā, par pagātni un 
tagadni, par īstenību un trans-
cendentālo pasauli. Tā ir vērtību 
analize, dzīves būtības ieinteresēta 
pētīšana.

Māris Brancis
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Šlēsvigā-Holšteinā soļojām jū -
ras virzienā, galamērķis Putlosa. 
Kāpās maza baraka. To vasaru 
pavadījām kopā ar kaprāļiem un 
augstākas dienesta pakāpes ka -
ŗavīriem. Vakaros dabūjām 
kolrābju viru ar gabaliņu maizes. 
Izsalkums mocīja, tāpēc kopā ar 
puisi, kas spēlēja akordeonu, 
aizgājām uz ciemu, kur viņš sāka 
spēlēt, mēs dziedājām dziesmu 
vācu valodā Du kannst nicht treu 
sein, un sajūsminātās mājasmātes 
pacienāja mūs ar ceptiem kar-
tupeļiem un pāris olām. Nākamo 
dziesmu dziedājām kopā ar 
viņām. 

Citudien satiku vietējo zem-
nieku, kam pārdevu mazu 
motociklu par šķinķi un maizi 
un jautāju, vai viņam nevajag 
laukstrādniekus, kas strādātu par 
vēderu. Grupa mūsējo sāka 
strādāt biešu laukā un turpat 
šķūnī pārnakšņoja. Izrādījās, ka 
arī zemnieka brālim vajag strād-
niekus, tādējādi vēl viena grupiņa 
dabūja darbu. Mūsu rotas kap-
rālis Štālīts bija labs mākslinieks, 
viņš no fotografijas uzzīmēja 
manas krustmātes portretu, ko 
aiznesu parādīt uz maiznīcu un 
piedāvāju, ja ir vēlēšanās. Nopel-
nīju divus klaipus maizes, un 

Vēl viena latviešu leģionāra stāsts
L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

vairākas dāmas tūlīt pasūtināja 
savu portretu. Štālīts nu bija 
aizņemts cilvēks.

Tuvojās rudens, angļi meklēja 
mums pārziemošanas vietu. Cie-
mos brauca krievi un aicināja 
braukt mājās, taču angļu augstā-
kajai valdībai bija skaidrs, ka 
latvieši nebrauks. Beidzot atkal 
kāpām ešelonos, kuŗi brauca uz 
Zedelgemu, bet mūsējais uz Bris-
eli. Izkāpām no vilciena un gājām 
cauri pilsētas centram. Jutām 
vietējo naidu,  viņi jau ne  zi  nāja, 
ka esam latvieši, kaut mums uz 
piedurknes bija latviešu vairo-
dziņš. Apmetāmies Briseles gūs-
tekņu nometnē, starp mums arī 
bijušie beļģu leģionāri, viņus 
sagaidīja naidīgi. 

Pēc laika mūs pārveda uz Ze -
delgemu, kur dr. Aleksandrs 
Osītis sapulcināja mūsu rotas 
feldšerus darbam nometnes 
slim     nīcā angļu pārraudzībā. 
Katrs dabūjām palīgus, apkal-
potājus un žēlsirdīgo māsu 
vācieti. Bija vairāki latviešu ārsti 
un viens igaunis. Vēl aizvien 
krievu virsnieki brauca aģitēt, 
mēģināja pierunāt kādu 18 gadus 
vecu puisi, bet viņš jautāja, kāpēc 
viņa ģimeni izveda uz Sibiriju. 
Esot izvesti nacisti. Vai viņa trīs 
gadu vecā māsiņa arī bijusi 
naciste?

Beļģijā aizvadīju veselu gadu. 

Beļģu sardzes vīri valkāja cepures, 
kuŗām vienā pusē karaļa lauva, 
otrā sarkana zvaigzne.

Tuvējā vācu gūstekņu nometnē 
bija galvenā stāba virsnieki, kuŗi 
nāca uz slimnīcu. Viņu pieņēma 
dr. Osītis vai igauņu ārsts.

Tuvojoties Ziemsvētkiem, mūs 
aicināja piedalīties priekšne-
sumos. Sākumā negribējām, bet 
vēlāk Edgars Žīgurs, Kārlis Mit-
kovs un es nodziedājām dziesmu  
Gonna take a sentimental jour-
ney, un visi angļi dziesmai 
pievienojās.

1946. gada pavasarī Zedelgemas 
nometne tukšojās, iemītniekus 
veda uz Vāciju. Maijā izveda arī 
latviešus. Satiku savu draugu 
Vladimiru Doredu. Barakā ienā-
ca angļu kareivis un izsauca Do -
redu uz komandantūru. Viņš 
nesaprata, kāpēc, bija pat mazliet 
uztraucies, bet beigās ļoti prie-
cājās, jo pie vārtiem satika savu 
tēvu, amerikāņu armijas pulkve-
di Jāni Doredu, par kuŗu neko 
nezināja visus kaŗa gadus. Jānis 
Doreds bija slavens, jo filmējis  
Amerikā un Maskavā. Viņš bija 
tulks sarunās ar krieviem. Vēl 
divi viņa dēli bija Vācijā, un tēvs 
bija priecīgs, ka dēls ir kopā ar 
latviešiem.

Pēdējos no Zedelgemas nomet-
nes izveda pavārus, orķestri, 
koristus, slimnīcas darbiniekus. 

Maigonis Vīksna
Braucām cauri Holandei, kur 

kādā stacijā, kur bija jāgaida, ko -
risti izkāpa un nodziedāja dzies -
mu vietējiem, kuŗi pulcējās pār  -
e jā.

Nokļuvām kādā pilsētiņā, kur 
veidoja ambulanci, un mani 
aicināja palīgā. Tagad bijām 
UNRRAs apgādē, vispirms vaja-
dzēja sagādāt medikamentus. 
Otrā rītā atbrauca UNRRAs am -
bulance, ko vadīja dāma no 
Kanadas. 

Kādā dienā ieradās ciemiņš – 
jauna sieviete, kas meklēja manu 
brāli Imantu. Viņa nezināja, ka 
brālis izvests Sibiriju, kur pavadīja 
11 gadu. Jaunā sieviete aicināja 
apmeklēt viņas ģimeni Hanoverā. 
Tā kā mani radi bija Lībekā, 
devos viņus apciemot, bet atceļā 
vilciens apstājās stacijā, un mums 
paziņoja, ka tālāk dosies tikai 
nākamā dienā. Devos meklēt 
Jansonu ģimeni, kas dzīvoja 
Hanoveras bēgļu nometnē, vācu 
armijas kazarmās. Jansonu ģi -
menē bija trīs māsas, māte un 
tēvs. Tā kā visas meitas aiz-
braukušas uz volejbola spēli citā 
pilsētā, tad gultas bija brīvas un 
tiku viesmīlīgi uzņemts. Naktī 
sapnī dzirdēju skaistu mūziku un 
dziedāšanu, kad pamodos, kazar-
mu gaitenī vietējais koris dziedāja 
Brāmsa šūpuļdziesmu, sveicot 
savu diriģentu dzimum dienā. 

Atgriezies savā nometnē, dabū-
ju atlaišanas dokumentus. Tā kā 
biju strādājis, angļi man maksāja 
algu, no kuŗas gan bija palikusi 
pāri tikai viena angļu mārciņa un 
nedaudz šiliņu. Devos uz Lībeku, 
kur dzīvoja mani radi un paziņas. 
Te nometnē bija noteikts neņemt 
bijušos leģionārus, bet nometnes 
Am Stau vadītājs bija francūzis, 
mans tēvocis prata franciski un 
ar viņu vienojās. Mani uzņēma 
bēgļu nometnē. Dabūju darbu 
pie pārtikas izdales. Šai darbā 
pavadīju vienu gadu, pēc tam 
ceļš veda uz Angliju. Sākumā  
strādāju ķieģeļu fabrikā netālu 
no Londonas, vēlāk dabūju vieg-
lāku darbu birojā. Anglijā ap -
precējos, 1951. gadā izceļojām uz 
Toronto, Kanadā. Divus gadus 
strādāju atslēgu fabrikā Toronto 
tuvumā, sieva biskvītu fabrikā. 
1953. gadā dabūjām vīzas 
iebraukšanai Amerikā, apmetā-
mies Ņujorkā. Darbu dabūju jau 
nākamā dienā. Ilgus gadus 
nostrādāju brāļu Kalniņu celtnie-
cības uzņēmumā. Bez pārspīlē-
juma var teikt, ka latvieši  uzbū-
vējuši vai pusi Longailendas. 
Mums ir trīs bērni un četri 
mazbērni. Manām meitām Tinai 
un Lorenai un dēlam Normandam 
ir augstākā izglītība, visi labos 
amatos. Mūsu dzīve bijusi laba, 
lai gan nebūt ne viegla. 

(Nobeigums)

Andris Balodis
Cik gan sen tas laiks, kad 

nedēļas nogalē pēc skolas laicīgi 
gāju uz Rīgas centrālo staciju, lai 
nopirktu biļeti līdz Rāmuļiem – 
ja to neizdarīšu, nebūs sēdvietas, 
jo vilciens ir pārpildīts. Kad man 
mazam, netālu no mājām sliežu 
ceļa malā lasot meža zemenes, 
mamma saka, lai pieliekot ausi 
pie sliedes – tad varot dzirdēt, vai 
nebrauc vilciens; kad pēc Otrā 
pasaules kaŗa tika būvētas jaunas 
staciju ēkas nopostīto vietā; kad 
1916. gadā tika atklāta jaunā 
Ieriķu – Gulbenes dzelzceļa līnija 
– tobrīd viena no daudzajām, kas 
tapa pirms un pēc tam; pirms 
gadiem piecpadsmit Rāmuļu 
vecie iedzīvotāji stāstīja, ka 
kaŗagūstekņi, kas staciju būvējuši 
sprieduši tiesu un ar nāvi sodījuši 
vienu savējo, kas bija apzadzies.

To visu manā apziņā iesita 
negaidīta un pamatīga bedre uz 
Amatas pārbrauktuves. Labi pa -
zīstot ceļu, pa kuŗu rēgulāri 
braucu, biju ļoti pārsteigts, bet 
izskaidrojums bija vienkāršs – 
vairs nav sliežu! Tas beidzot lika 
doties aplūkot šo dzelzceļa līniju, 
biju gatavojies vismaz pāris 
gadus, bet nekad jau nebija laika. 
Diemžēl ieraudzīt pašu dzelzceļu 
vairs nav iespējams, jo nav vairs 
dzelzs sliežu – Latvijas valsts tās 
uzņēmuma „Latvijas Dzelzceļa” 
(LDz) meitasuzņēmuma „LDz 
infrastruktūra” personā šo ceļu 
no 2009. gada septembŗa līdz 
decembrim iznīcinājusi, nododot 
pagājušā gadsimta sākumā un 
vēlāk ražotās sliedes lūžņos. Pēc 
LDz sniegtās informācijas, iegūtā 
metāla daudzums ir aptuveni 37 
500 tonnu, kas provizoriski 

maksā 3,75 miljonus latu, bet 
izdevumi sliežu demontāžai esot 
aptuveni miljons latu – tātad 
ieguvums ir vairāk nekā 2,5 mil-
joni latu. Pēc plašsaziņas līdzekļos 
lasītās informācijas gals pienācis 
Liepājas – Ventspils dzelzceļam 
ar aptuveni tādu pašu kilomet-
rāžu, tātad tur tāds pats iegu-
vums, gan jau ir vēl kas izdarīts 
un vēl kas darāms, tātad uz mūsu 
priekšteču atstātā mantojuma 
LDz vēl kādu laiciņu varēs dzīvot, 
ja vien tā augšgals jeb vadība 
nebūs pārāk rijīgi.

Taču cik gan izmaksājusi šī 
dzelzceļa būve? Lai gan to būvē-
jusi krievu armija un darbos 
bijuši iesaistīti kaŗagūstekņi, 
piedalījušies arī vietējie iedzīvo-
tāji, kam esot maksātas labas al -
gas – sievietēm 2 rubļi dienā, 
vīriešiem 3 rubļi dienā, bet 
braucējiem ar zirgu pat 6 rubļi 
dienā. Sākotnēji sliežu platums 
bijis 750 mm (resp., tas bijis 
šaursliežu dzelzceļš), bet 1921. 
gadā tās pārnaglotas uz 1524 
mm. Dzelzceļš izmantots armijas 
vajadzībām, padomju laikā bija 
atzarojums uz raķešu bazi, vesti 
koki, nafta, braukuši pasažieŗu 
vilcieni gan uz Gulbeni, Abreni 
(Pitalovu), gan Ļeņingradu (ta -
gad Pēterburgu). Taču ar laiku 
tas viss izrādījies nevajadzīgs 
tāpat kā tagad izputinātā lauk-
saim  niecība un zivsaimniecība, 
cukura rūpnīcas Jelgavā un 
Liepājā, VEFs, Radiotechnika, 
RAFs un daudz kas cits. 1998. 
gadā tā laika ministra V. Kriš-
topāna vadītā Satiksmes minis-
trija secinājusi, ka dzelzceļš ir 
sliktā stāvoklī un tā sakārtošanai 

vajadzīgi 2 miljoni latu, bet tobrīd 
vēl tikai virmoja doma par 
pasažieŗu pārvadājumu izbeig-
šanu šajā līnijā, savukārt dzelzceļa 
demontēšana (faktiski iznīcinā-
šana) tobrīd vispār netika pieļau-
ta.

Pagājuši nedaudz vairāk nekā 
10 gadi, un tagad pāri palicis 
uzbērums, kas labākajā gadījumā 
ir nolīdzināts un pa to var braukt, 
bet bijušie staciju peroni atgādina 
kapu kopiņas. Daudzviet ir mil-
zīgas koka gulšņu kaudzes (vai 
varētu būt taisnība, ka daži no 
tiem ražoti vēl 1937. gadā?) ar vēl 
joprojām tiem tipisko smaržu. 
Gulšņi tikšot pārsrādāti šķeldā. 
Šur tur uzbēruma malās sagla-
bājušies stabiņi ar kilometru un 
100 m atzīmēm, tilti un būves - 
tas ir viss, kas palicis pāri no 
tūkstošiem cilvēku sūra darba, 
kas ar šodienas skatījumā primi-
tīvu techniku un vispār bez tās, 
izmantojot lāpstas, ķerras, pajū-
gus un trulīšus (pa sliedēm 
ripinā mus vagoniņus). 

Izrokoties cauri kalniem un 
veidojot lielus uzbērumus, pirms 
nepilniem simt gadiem būvēja 
dzelzceļu. Sliežu ceļi tolaik bija 
technikas sasniegums, tie deva 
iespēju gan pārvietoties, gan tir-
goties, pār vēr     šot mūsu zemes 
nomales pie ejamas un vairāk tās 
civilizēja. Šodien viss pagriezies 
pretējā vir  zienā. Kamēr daudzi-
nātajā Eiropā būvē dzelz ceļus, pa 
ku  ŗiem pārvietoties ar vairāku 
simtu kilometru ātrumu stundā, 
pie mums no kartes pazūd līnija 
pēc līnijas gluži kā izdegušas 
neona reklāmas.

(Turpinājums sekos)

In memoriam. Ieriķi – Gulbene. 1916 - 2009

Kaut kas palicis pāri no sliedēm

Dzelzceļa gulšņu kaudze
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 Vienna, 
January 22 
– Moscow 
today is 
making the 
same mis-
take in the 
N o r t h 
C a u c a s u s 
that its tsar-
ist predeces-

sors did 150 years ago. Like the 
tsars, the Russian powers that be 
now have sent enormous sums 
to corrupt and inefficient offi-
cials there, hoping to buy their 
loyalty but in fact creating a new 
feudal class that is driving the 
population into the hands of the 
militants.

 In the 19th century, Sergey 
Israpilov writes on the APN.ru 
portal today, “the tsarist govern-
ment directly bought the loyalty 
of feudal in the Caucasus,” who 
“feeling the financial and mili-
tary might of the empire behind 
them, intensified their oppres-
sion” of the local population, 
“sparking dissatisfaction and 
creating the basis for a long 
Caucasus war.”

 Since the collapse of the Soviet 
Union, he continues, “the Russian 
leadership gave money to obvi-
ously corrupt and ineffective 

N A T O 
definē šo 
psīcholo ģis -
ko kompo-
nentu kā 
miera un 
ka   ŗa laika 
darbību, kas 
vērsta uz 
ienaidnieku 
un drau dzī-

gām vai neitrālām audien cēm, 
lai ietekmētu viņu uzskatus un 
darbību, labvēlīgi palīdzot sas-
niegt savus polītiskos un 
militāros mērķus. Amerikas 
Savienotās Valstis (ASV) to vēl 
sīkāk izskaidro – tā ir 
psīcholoģiska veida operācija, 
lai bombardētu ārzemju audi-
ences, ārzemju valdības, grupas 
vai atsevišķus cilvēkus ar 
selektīvu informāciju, ietekmē-
jot viņu emocijas, motivus, 
sekmētu objektīvu domāšanu, 
tādējādi panākot savus mērķus. 
Tas ir tieši tas, ko pašlaik un 
šodien dara KKK, lai piesaistītu 
saviem spēkiem savu mērķu 
realizēšanā Latvijā dzīvojošos 
cittautiešus, bet it sevišķi krievu 
tautības iedzīvotājus.

Ādolfs Hitlers, grāmatā  ”Mein 
Kampf ” par Sabiedroto psīcho-
loģisko propagandas ietekmi uz 
vācu kaŗavīriem Pirmajā pa  -
saules kaŗā teica: ”Mūsu kaŗavīri 
iemācījās domāt tā, kā to gribēja, 

Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Russian Aid to the North Caucasus Has Made 
the Situation There Worse, Analyst Says

LVA biedrs
atv. flotiles admirālis 

Andrejs Mežmalis

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

lai viņi domā, mūsu ienaid-
nieks.” Tāpēc nav brīnums, ka 
Hitlers, tāpat kā Staļins, pievērs 
tik lielu vērību ”psīcholoģiskam 
komponentam” un ieguldīja tik 
milzīgus resursus savas tautas 
un ienaidnieku maldināšanā, 
lai sasniegtu mērķus. Abu dik-
tātoru po  lītiskie un fiziskās 
varas sasniegumi lielā mērā 
balstījās uz psīcholoģiskiem 
ietekmes pa  ma   tiem – meliem 
un nepār trauktu tautas mal-
dināšanu. Tā ir kaŗa darbība, 
kuŗā ienaidnieks izplata dezin-
formāciju, sagroza patiesību vai 
vispār nesniedz informāciju, 
kas varētu būt kaitīga pašam 
sev. Slavenais ķīniešu kaŗa 
mākslas autors Sun Tzu pirms 
pāris tūkstošiem gadu teica:  
”Nav vajadzīgs iznī cināt savu 
ienaidnieku. Pietiek tikai iznī-
cināt viņa gribu pieda līties 
kaujā”.

Par ko tad šeit ir runa – par 
vārdu kauja vai psīcholoģisko 
kaŗa darbību? Miera laikā tas 
var būt polītisks mērķis, kā to 
redzējām pēdējās Pašvaldību 
vēlēšanās, kad kreisie pauda – 
nav vērts piedalīties vēlēšanās, 
jo nekas jau nemainīsies, kaut 
gan paši gāja. Mērķis tika sas-
niegts: jo ap 50% no latviešiem 
vēlēšanās nepiedalījās, un no 
tiem, kas piedalījās, 18-20% 
izniekoja savas balsis par  ma -
zajām partijām, tas ir tām, kas 
nepārvarēja 5% barjeru. Kopu-
mā, tas nozīmē, ka aptuveni 
70% vēlētāju atdeva savas 
tiesības citiem, pamatā KKK 

līdzīgi domājošiem Latvijas 
iedzīvotājiem.  

Atskatīsimies uz Otro pasaules 
kaŗu un ko par Latviešu leģionu 
pauda nacistiskā Vācija un to -
tālitārā Padomju Savienība. Vā -
  cieši visumā nevarēja noformēt 
Latviešu leģionu, bet paveica to 
ar maldinājumiem, lai uz ārpusi 
radītu iespaidu, ka viņi (vācieši) 
pietuŗas pie internacionālajām 
konvencijām un ka leģionāri ir 
brīvprātīgie; bet iekšēji, pār-
kāpjot visas starptautiskās nor-
mas, un  brutālu varu, lai no -
dibinātu Latviešu leģionu, bazē-
joties uz tiešu Hitlera pavēli, 
notika iesaukšana (mobilizācija, 
jo reti kāds pieteicās brīvprātīgi). 
Pēc Otrā pasaules kaŗa, KKK 
bija ļoti svarīgi nostādīt Latviešu 
leģionārus noziedznieku statu -
sā, jo KKK apzinājās, ka lielākā 
tautas daļa neuzskatīja viņus 
par SS noziedzniekiem. Lai bū -
tu SS, pirmkārt bija jābūt vācie-
tim. Latvijā (arī Igaunijā un 
Lietuvā) tūlīt tika iedarbināta 
KKK lielā propagandas melu 
mašīna (tieši sekojot Ļeņina 
mācībai), un visi PSRS gūstā 
nonākušie latviešu kaŗavīri, tai 
skaitā arī leģionāri, nokļuva 
PSRS vergu nometnēs vai arī 
tika apšauti. Rietumu sabiedro-
tie pretēji KKK rīcībai jau tūlīt 
pēc kaŗa atzina, ka Latviešu 
leģions nav SS formējums, bet 
gan vienkāršs mobilizēts kaŗa-
vīru formējums.

(Turpinājums sekos)

leaders in the Caucasus without 
interfering in the use of these 
funds.” And as a result, this 
money, intended to buy loyalty, 
gave birth to “new feudal and 
intensified social inequality” and 
anger (www.apn.ru/publications/
article22318.htm).

 In the 1990s, he writes, “when 
there was not a very large amount 
of money, this problem was not 
especially significant.” But after 
2000, when there was a great 
deal more, money flowed into 
the North Caucasus and espe-
cially Daghestan “like a swollen 
river,” “a partisan movement 
directed against the local rulers 
and the Federal Center standing 
behind them arose.”

 President Dmitry Medvedev, 
Israpilov suggests, appears to 
understand that the problems of 
the North Caucasus are con-
nected “not only with a lack of 
money, poverty, and unemploy-
ment but with ineffective admin-
istration and corruption,” 
although so far the Kremlin 
leader has not managed to turn 
things around.

 One place where this short-
coming is especially obvious is 
Daghestan, “one of the most sub-
sidized regions of Russia” into 
which Moscow has poured bil-

lions of rubles in ways that have 
promoted rather than reduced 
social inequality. And that 
inequality in turn “serves as the 
social base for terrorism.”

 The influx of “’easy’ money’” 
has also had the effect of making 
“honest work and honest entre-
preneurship unpopular and pri-
vate investment in business min-
imal,” thus exacerbating the situ-
ation still further. Indeed, “the 
most profitable business is access 
to government resources, which 
gives rise to super wealth.”

 And such wealth, “under the 
specific conditions of the repub-
lic,” has created a class of people 
who think they can do anything 
and a larger group of others who 
are infuriated and alienated from 
the system by such behavior and 
ever more prepared to join the 
“growing protest” movement.

 Faced with this popular anger, 
the powers that be in Makhachkala 
ask Moscow for more money, 
which Moscow sees no way not 
to give. But that simply makes 
the situation worse, Israpilov 
says, creating “a vicious circle” 
which it is extremely difficult for 
any of the those along its line to 
escape.

 The recent downturn, which 
has left Moscow with less to give, 

might lead things to improve, 
Israpilov says, but that has not 
yet happened. And he describes 
the ways in which money from 
Moscow, the rise of the super 
rich in Daghestan, and the explo-
sive growth of bandit formations 
remain tightly linked. 

 In the “fat” years of the first 
decade of this century, he 
observes, Daghestan’s annual 
budget increased from 8.8 billion 
rubles (300 million US dollars) 
to 54 billion rubles (1.8 billion 
US dollars), largely on account of 
money from the Russian state 
budget, not counting the even 
more rapid growth of extra bud-
get funds from Moscow.

 Given this inflow of money 
and given Daghestan’s poverty, 
much of this money should have 
been invested in the economy. 
But that did not happen at least 
to the necessary extent. And 
what is worse, the investments 
became ever less efficient or 
profitable, the result of theft or 
government backing for ineffi-
cient branches of the economy.

 Indeed, he points out, in 1999, 
Daghestan invested 2.06 billion 
rubles in the economy for a prof-
it of 567 million – more than 25 
percent! But in 2008, on an 
investment of 67.3 billion rubles, 

it suffered a loss of 800 million 
rubles, yet another indication 
that money from Moscow was 
not being used in an efficient 
and useful way.

 Israpilov says that the reason 
for this is that Daghestan has 
installed a kind of “capitalism in 
reverse,” where the big money 
goes to and is taken out of gov-
ernment firms rather than those 
created by private entrepreneurs, 
a pattern that has the effect of 
reducing the number of the lat-
ter still further.

 Despite this and as Moscow 
and Makhachkala proudly claim, 
the Daghestani economy did 
grow over this period, but as 
neither acknowledges, this 
growth was accompanied by 
growing income inequality with 
a tiny group becoming fantasti-
cally wealthy and a much larger 
group extremely poor.

 And those poor groups will 
not see their situation improved 
if Moscow simply increases the 
amount of money it pours into 
Makhachkala’s coffers. Indeed, if 
it does that without addressing 
the ways in which it is creating 
its own nemesis, “the still-latent 
war with underground bands 
will pass into a completely new 
and open phase.”

Latviešu bērni Rīgā spiesti piedalīties propagandas gājienos 
(1940.-1941. g.)

1940.-1941. gadā: Krievu polītiskais virsnieks ”skolo” Latvijas 
jauniesauktos kaŗavīrus
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri pieda  -

lījās pasaules ekonomikas forumā Davosā. Lilitai Zatlerei bija nozī-
mīga saruna ar Meksikas prezidenta kundzi.

1921. gada 26. janvārī pēc vairākus gadus ilgušiem Latvijas dip-
lomātijas pūliņiem Antantes Augstākā padome (Lielbritanija, Francija, 
Italija, Japāna un Beļģija) vienbalsīgi atzina Latviju un Igauniju de iure. 
Līdz ar to Latvija ne vien faktiski, bet arī tiesiski kļuva par valsti. 
Padomes lēmums pavēra ceļu Latvijas valsts plašai starptautiskai 
atzīšanai. Līdz 1922. gada beigām Latviju de iure atzina jau 28 val-  
stis, visā starpkaŗu periodā – 42 valstis.

Rīgā vērienīgā pasaules kardiologu konferencē apsprieda jaunā-
kos risinājumus sirds un asinsvadu slimnieku ārstēšanā un aprūpē. 
Konferencē piedalījās apmēram 700 speciālistu, apliecinot, ka Lat - 
vija atzīta par lielu spēlētāju pasaules kardioloģijas attīstībā.

TV raidījumā Nekā Personīga  teikts, ka satiksmes ministram 
tēvzemietim Kasparam Gerhardam un ekonomikas ministram 
Artim Kamparam no Jaunā laika  piešķirtas īpašas krūšu nozīmes 
par godu Krievijas sauszemes un ūdensceļu pārvaldes divsimt ga -
diem. Abiem polītiķiem krūšu nozīmes piešķirtas ar Krievijas trans-
porta ministra Igora Levitina rīkojumu.

Labklājības ministrijas ziņojumā par nodarbinātības situāciju 
valstī teikts, ka no pērn novembrī reģistrētajiem bezdarbniekiem 
gandrīz 25 tūkstoši jeb 14,8% bijuši jaunieši vecumā no 15 līdz 24 
gadiem. Lielākā daļa bezdarbnieku bija  cilvēki ar profesionālo 
izglītību (36,9%) un ar vispārējo vidējo izglītību (27,8%). Salīdzinājumā 
ar 2009. gada sākumu kopējā bezdarbnieku skaitā palielinājies to 
bezdarbnieku īpatsvars, kuŗiem ir augstākā izglītība. 

Katamarāna Kaupo komandas tuvinieki jau piecus mēnešus nav 
saņēmuši nekādas ziņas no kuģotājiem, tāpēc izsludinājuši starptau-
tisko meklēšanu. Visticamāk, katamarāns  novirzījies no maršruta 
ceļā no Keiptaunas uz Jaunzēlandi, ko tam vajadzēja sasniegt 
decembŗa sākumā, taču Austrālijas krasta apsardzei nekādu ziņu par 
to nav, neesot saņemts arī SOS signāls, kas būtu reaģējis, ja prāmis 
būtu grimis. Aleksandrs Popovs ar Kaupo devies jau otrā ceļojumā 
apkārt pasaulei. No pirmā katamarāns atgriezās 2003. gada martā. 
Pašreizējais brauciens sākās 2008. gada 1. novembrī ar simbolisku 
nozīmi - pie Horna raga izkaisīt Kaupo būvētāja Valža Grenenberga-
Grīnberga pelnus. Kaupo maršruts šoreiz bijis sarežģītāks - ka -
tamarāns kuģoja nevis no austrumiem uz rietumiem, bet pretējā 
virzienā.

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo, ka, debesīm 
skaidrojoties un vējam pierimstot, Latvijas austrumos sals pieņē  -  
mies spēkā un gaisa temperātūra pazeminājusies līdz -24°...-29°,  
Daugavpilī un Zosēnos sasniedzot pat -30°. Nakts no 23. uz 24. 
janvāri bija aukstākā šoziem Latvijā. 

Likumsargi aizturējuši vīrieti, kuŗš, iespējams, gada sākumā, 
ielauzies laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze redakcijā, izdemolēja to un 
nozaga datorus. Aizturētais apcietināts, un izvirzīta versija, ka tā rīcī  -
bā bijusi nepareiza informācija par redakcijas seifā glabātu naudu. 
Ļaunprātis par zādzībām iepriekš aizturēts vairakkārt.

Saeima apstiprina finanču 
ministra ziņojumu

Kaut gan tika paustas bažas un 
trūka lielākā koalicijas partneŗa - 
Tautas partijas atbalsta, mandātu 
valdībai noslēgt vienošanos ar 
starp  tautiskajiem aizdevējiem ak -
ceptēja. Valdības piedāvāto varian-
tu glāba opozicija – LPP/LC balso-
ja par. Saskaņas centrs balsojumā 
nepiedalījās, tādējādi samazinot 
vairākumam nepieciešamo balsu 
skaitu.

Pilnvarojums valdībai parakstīt 
atjaunotu vienošanos ar starptau-
tiskajiem aizdevējiem, pēc valdības 
teiktā, nepieciešams, lai izpildītu 
ST spriedumu “pensiju lietā”, - ie -
tu  rēto pensiju atmaksai un pilnu 
pensiju izmaksai vēl šogad nepie-
ciešamos 185 miljonus latu iece-
rēts rast uz budžeta deficita rēķi  -
na, un tā apjoms savukārt no  - 
teikts dokumentā par vienošanos 
ar starp  tautiskajiem aizdevējiem.

Šis pilnvarojums izraisīja asas ne -
 saskaņas valdības koalicijā, jo TP, 
norādot uz trūkumiem valdības 
piedāvātajā pilnvarojuma varian  -
tā, iesniedza alternātīvu likum-
projektu, kuŗā vēlas pilnvarojumu 
saistīt arī ar struktūrālām refor-
mām valsts pārvaldē un valsts 
rīcību ar tai piederošām daļām 
bankās. Tāpat TP vēlas, lai piln va-
rojumā būtu iekļauts liegums pa -
augstināt nodokļus, kā arī lai val-
dībai būtu jāinformē Saeima par 
jebkuŗām pārmaiņām sarunās ar 
aizdevējiem.

Par ziņojumu balsoja 53 depu-
tāti, pret 21,  trīs atturējās.

Divdesmit piecas lappuses ga -
ŗajā ziņojumā Saeimai finanču 
ministrs Einars Repše izklāstīja 
paš  reizējo situāciju ekonomikā, 
in  formēja par iepriekšējo vieno-
šanās dokumentu, kā arī atstās   -  
tīja jaunā vienošanās dokumentā 
ietvertās galvenās apņemšanās. 
Ziņojumā minēti arī valdības iz -
virzītie specifiskie tautsaimniecī-
bas polītikas mērķi – fiskālā kon-
solidācija ar mērķi nākamgad pa -
nākt budžeta deficitu ne vairāk    
kā 6%,  2012. gadā – zem 3% no 
iekšzemes kopprodukta. 

Ziņojumā minēta arī valdības 
pozicija struktūrālo reformu jau-
tājumā – gan sekmējot struktūr-
fondu apguvi, gan paaugstinot 
publisko iepirkumu efektīvitāti, 
sniedzot atbalstu mazajiem un 
mikro uzņēmumiem, mazinot  
ēnu ekonomiku, veicot valsts un 
pašvaldību uzņēmumu restruk-
tūrizāciju, īstenojot uzlabojumus 
uzņēmējdarbības vidē, tostarp ma -
zinot birokratiju šai jomā, ievie šot 
e-pārvaldes pakalpojumus u. c.. 

Tautas partijas Saeimas frakcijas 
vadītājs Vents Armands Krauklis 
sēdē uzsvēra, ka, pēc TP domām, 
vairākos jautājumos būtu jārīko 
parlamentāras debates. “Mums arī 
šķiet, ka apsolījums nesamazināt 
nodokļus ir absolūti nepieņe-
mams,” pauda Krauklis, norādot, 
ka, tos samazinot, valsts ieņēmumi 
varētu būt daudz lielāki. Tāpat,  
pēc TP domām,  valdības turpmākā 
rīcība ar valsts banku kapitālda -
ļām varētu būt svarīga valstij, tāpēc 
tam būtu nepieciešams atsevišķs 
Saeimas pilnvarojums. Tā kā tas 
netiekot plānots, TP nevarot šo 
ziņojumu atbalstīt.

Saeimas pilnvarojums valdībai 
parakstīt vienošanos ar starptau-
tiskajiem aizdevējiem tika saņemts 
divos balsojumos. Vienā – parla-

mentam bija jāapstiprina pilnva-
rojums,  otrā – finanču ministra 
zi   ņojums. 

Ar opozicijas deputātu – LPP/LC 
un Saskaņas centra tiešu un netie-
šu atbalstu pirmajā balsojumā par 
pilnvarojumu valdība saņēma Sa -
eimas vairākuma deputātu balsis.

Par budžeta izpildi
Pēc tikšanās ar Valsts preziden  -

tu Valdi Zatleru finanču ministrs 
Einars Repše (JL) apgalvoja, ka aiz-
vadītais gads Latvijas budžeta 
izpildē ir noslēgts sekmīgi. Sa -
sniegtie cerētie ieņēmumi un izde-
vumi bijuši atbilstīgi plānotajam. 
Pērn jūnijā izdevies konsolidēt 
budžetu par 500 miljoniem latu, 
un lielā mērā tieši tas ļaujot valstij 
tagad no jauna izmaksāt pensijas 
pilnā apmērā, kā arī atmaksāt 
vairāk nekā pusgadu ieturēto daļu. 
Taču turpmākajos divos gados 
budžets kopumā būs jāsamazina 
par 800 līdz 900 miljoniem latu. 
Vaicāts, kuŗās jomās šos līdzekļus 
varētu ietaupīt, Repše atbildēja, ka 
“pie tā vēl ir jāstrādā”. Tomēr 
ietaupījumus varētu rast, pārska  -
tot valsts pārvaldes funkcijas, kā 
arī mazinot “ēnu ekonomiku”, tā -
dējādi novēršot jaunas pārmai ņas 
nodokļu sistēmā.

Jakānu tomēr „rotēs”...
Lai gan Tautas partijai ir iebildu-

mi, koalicija nolēma virzīt turp-
mākai izskatīšanai valdībā jautā-
jumu par atstādinātā Valsts ieņē-
mumu dienesta (VID) ģenerāl di-
rektora Dzintara Jakāna “rotēšanu” 
uz Finanču ministrijas departa-
menta vadītāja amatu. 

TP Saeimas frakcijas vadītājas 
vietnieks Vents Armands Krauklis 
žurnālistiem pauda pārliecību, ka 
tādā veidā “aizrotēt” Jakānu, kā     
to iecerējusi Finanču ministrija 
(FM), nav iespējams. Kad tā no -
tiktu, tiesa šo lēmumu, ja tas tiktu 
apstrīdēts, varētu atcelt. Līdzīgu 
viedokli pauduši  arī vairāki 
ju risti.
Kā izkļūt no neērtas situācijas?
Neērtā situācijā nonācis Valsts 

prezidents Valdis Zatlers. Pa dip-
lomātiskajiem kanāļiem Zatlers 
saņēmis ielūgumu apmeklēt Uz -
varas svētku svinības 9. maijā 
Maskavā. Lēmumu - vai atsaukties 
uz ielūgumu - prezidents paziņo-
šot februāŗa otrā pusē. Ārpolītikas 
ekspertu ieskatā šis ielūgums būtu 
jāpieņem, taču būtu svarīgi, lai uz 
Maskavu dotos arī Lietuvas un 
Igaunijas prezidents. 2005. gadā 
no Baltijas valstu prezidentiem 
Uzvaras svētku svinībās piedalījās 
tikai Latvijas prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga. 

Pēc oficiāli sniegtās informā  -
cijas, Rīgas pilī attieksme pret do -
šanos uz Maskavu ir prāgmatis  - 
ka. Tas ļauj prognozēt, ka Valdis 
Zatlers, visticamāk, kopā ar citu 
valstu līdeŗiem varētu vērot mi -
litāro parādi Sarkanajā laukumā.

Latvijas un Krievijas Ārlietu mi -
nistrijas polītisko konsultāciju 
laikā apstiprināts, ka Valdis Zat  -
lers pavasarī tiek gaidīts Maska  - 
vā. Ārlietu ministrijas valsts se  k-
retārs Andris Teikmanis norā  -  
dīja, ka rakst veida ielūguma uz     
9. maija svinībām nebūs, bet Zat-
lers būs gaidīts viesis. Krievijas 
avīzē Argumenti i fakti sniegta 
informācija, ka oficiāli ielūgumi  
uz 9. maija svinībām izsūtīti tikai 
NVS valstu vadītājiem. 

Pēc Latvijas Universitātes Sociā-
lo un polītisko pētījumu institūta 

direktora Nila Muižnieka domām, 
Latvijas prezidentam uz Uzvaras 
dienas svinībām ir jādodas, tomēr 
mazliet dīvaina esot uzaicinājuma 
forma. Vizītes tā nemēdz notikt. 
Maskava mēģina saprast, vai Val-
dis Zatlers ir gatavs doties, un tikai      
tad sūtīs oficiālu ielūgumu.  

Igaunijas prezidents Tomass 
Hendriks Ilvess izteicis gatavību 
braukt uz Maskavu. Lietuvas pre-
zidente Daļa Grībauskaite nogai-
dīs, kā Krievijas prezidents Dmit-
rijs Medvedevs reaģēs uz viņas ie -
lūgumu apmeklēt Lietuvas valsts 
svinības martā.

Ilvesa paziņojums bija diezgan 
negaidīts. Pirms vairākiem ga  -
diem Igaunijas prezidents Otrā 
pa   saules kaŗa rezultātus vērtēja 
līdzīgi kā Latvijas bijusī prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga. Padomju 
Savienības uzvara nozīmēja nevis 
atbrīvošanu no fašisma, bet igau-
ņiem, latviešiem, lietuviešiem, po -
ļiem tas nozīmēja simtiem tūks-
tošu cilvēku deportāciju un des-
mitiem tūkstošu sodīšanu ar      
nāvi, Katiņas slaktiņu u. c. Kādā 
intervijā, komentējot Igaunijas     
un Krievijas attiecības, Ilvess no -
rādīja – kamēr Krievija glorificēs 
savu padomju laiku vēsturi, abu 
valstu attiecībās saglabāsies pro-
blēmas. Polītiķu ieskatā prezi  -
denta Ilvesa ārpolītika šobrīd krasi 
pagriezusies uz austrumiem. Tiek 
runāts par Ilvesa kažoka mešanu 
uz otru pusi. Bet diez vai 9. maijā 
ar labu atmiņu apveltītie šodienas 
Krievijas vadoņi viņam atvēlēs 
labāko vietu tribīnēs.

Pavisam noteikti Maskavā ne -
viens negaida Gruzijas prezidentu 
Michailu Saakašvili. Kremlis no -
šķiŗ gruzīnu tautu, kuŗas pārstāvji 
kaŗojuši Padomju armijas rindās 
Otrajā pasaules kaŗā, no pašrei  -
zējā šīs Valsts prezidenta.   

Eksprezidenta viedoklis
Ja Latvijas prezidents Valdis Zat-

lers saņems oficiālu ielūgumu pie-
dalīties 9. maija svinībās Maskavā, 
tad viņam uz tām, visticamāk, 
vajadzētu braukt, intervijā Latvijas 
Radio atzina bijušais Latvijas pre-
zidents Guntis Ulmanis. Viņš at -
gādināja, ka pirms pieciem ga  -
diem uz Maskavu Otrā pasaules 
kaŗa beigu 60. gadadienā devusies 
tā laika prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga un tagad no šīs prakses 
nevajadzētu atkāpties. 

Savukārt, ja oficiāls ielūgums 
netiks saņemts, tad tā esot “polītis-
kā šacha spēle”. Jebkuŗā gadījumā 
Zatlers ir grūtas izvēles priekšā,    
un to apliecinot arī Baltijas valstu 
nevienprātīgā attieksme. Lietuvas 
prezidente Daļa Grībauskaite vis-
maz pagaidām negrasās braukt    
uz Maskavu, bet Igaunijas pre-
zidents Tomass Hendriks Ilvess ir 
nolēmis pretējo. 

1945. gada 9. jeb, kā Eiropā pie-
ņemts, 8. maijs daudzām valstīm 
bija atbrīvošanas un uzvaras svēt-
ki, bet citām, tostarp Latvijai, oku-
pācijas aizsākums vai turpi nā-
jums.

Baltijas Asamblejā
Saeimas deputāti, kas Latvijas 

parlamentu pārstāv Baltijas Asam-
blejā (BA), tiekoties ar Ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski, 
vienojās stiprināt sadarbību starp 
BA un Baltijas Ministru padomi 
un veicināt kopīgu sadarbības 
partnerību, īstenojot projektus 
starp visām Baltijas valstīm.

„Abu šo institūciju darbam jā  -

būt koordinētam, un, dažādojot 
sadarbības instrumentus, iespē-
jams daudz efektīvāk īstenot triju 
valstu nacionālās intereses un 
ārpolītiskos mērķus,” uzsveŗ BA 
Latvijas delegācijas vadītāja Ērika 
Zommere. „2010.gadā Latvija ir 
Baltijas Asamblejas prezidējošā 
valsts, un mēs vēlamies izmantot 
šo iespēju, lai Baltijas valstu sa -
darbību paceltu jaunā kvalitātē.”

Saeimas deputāti aicināja Minis-
tru prezidentu, tiekoties ar Lie-
tuvas un Igaunijas valdību va  dī-
tājiem, pārrunāt vairāku kopīgu 
projektu īstenošanas perspektīvas.

Pārāk augsta cena
Ekonomikas un polītikas iz  -

pētes centra (CEPR Vašingtonā) 
līdzdirektors Marks Veisbrots kon-
ferencē „Latvija uz sliekšņa: pa -
rādu verdzība vai ekonomijas at -
veseļošana” paziņojis, ka Latvija 
maksā pārāk augstu cenu par 
starptautisko aizdevumu. Eko no-
mijas atveseļošana varētu būt ļoti 
grūta, sāpīga un smaga. Ilgter -
miņa attīstībai var kaitēt krasais 
financējuma samazinājums izglī  -
tī bai.

SVF Latvijai pieprasa to, ko ne -
kad neprasa bagātajām valstīm – 
ASV un Japānai – budžeta apcirp-
šanu un nodokļu paaugstināšanu. 
Tas krizi Latvijā padara arvien 
dziļāku, jo palielinās budžeta de -

ficits un no Latvijas aizplūst 
ārvalstu kapitāls. Fonds ieguvis 
daudz naudas no bagātajām val-
stīm, lai kompensētu zaudēju  -     
mus, kas radušies nevis Āzijā un 
Afrikā, bet gan Austrumeiropā.  

Veisbrots kritizē arī valūtas 
polītiku, kas aizstāv pašreizējo    
lata piesaisti eiro, jo tad pieaug   
lata procentu likmes un  valsts 
ārējais parāds. Amerikāņu eks-
perts ieteic lata devalvāciju, kas 
būtu mazāk sāpīgs risinājums   
nekā pašreizējā polītika. Katrs 
deflācijas gads palielina nodokļu 
nastu valsts iedzīvotājiem. De -
valvējot valūtu, deflācijas negā  -  
tīvā ietekme kopumā saruktu. 
Taču jāievēro, ka lata devalvācijas 
rezultāts lielā mērā atkarīgs no 
eksporta un importa attiecības.

Veisbrots jau agrāk kritizējis  
SVF par tā sniegto palīdzību      
krizē nonākušām valstīm, pie-
mēram, Arģentīnai. Latvijas Mi -
nistru prezidents Valdis Dom-
brovskis norāda, ka Veisbrota 
paus tais Latvijas un Arģentīnas 
salīdzinājums nav korrekts, jo 
Latvijas situāciju nevar salīdzināt 
ar Arģentīnu. Turklāt Veisbrots  
savos secinājumos izmantojis 
novecojušu informāciju.  

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
“Kas es esmu? Es  mu 

krievu tautības cil- 
  vē ks, pareizticī   gais un 
Latvijas pilsonis,” par 
sevi por tālā www.cit-
adiena.lv raksta An- 
drejs Ma  mikins. 

Viņš “bez tam” ir pieredzējis 
žur nālists, ar asu prātu apveltīts, 
reizēm parupjš: “Es, tēlaini izsa-
koties, nelaižu pakaļu,” teica Ma -
mikins, sniegdams interviju por-
tālā www.politika.lv. 

Slavens, nē, - bēdīgi slavens An -
drejs Mamikins kļuva Latvijas 
valsts svētkos, 2009. gada 18. no -
vembrī, kad viņš TV5 tiešraidē Bez 
cenzūras uzdeva skatītājiem savus 
rūpīgi apsvērtos un saga tavotos 
jautājumus: kas bija Latvi jas 
neatkarības proklamēšana 1918. 
gada 18. novembrī - (1) va  ro nīgas 
cīņas rezultāts, (2) vēstu riska 
nejaušība, (3) liktenīga kļū da? 

Trešā jautājuma izvēle un for-
mulējums bija klaja provokācija. 
Un Latvijas valsti kā liktenīgas 
kļūdas rezultātu atzina 1600 ska-
tītāju, t.i., vairākums to, kas bija 
atsaukušies. 

Nacionālās radio un televīzijas 
padomes (NRTP) direktors Ab -
rams Kleckins šāda jautājuma 

Kad cieņa tomēr pienākas
uzdošanu novērtēja par cūcību   
un (intervijā Rīgas krievvalodīgās 
avīzes Vesti Segodņa žurnālistei 
Jeļenai Sļusarevai) salīdzināja Ma -
mikina radīto situāciju ar dzim-
šanas dienas svinēšanu: viesi ap -
sveic jubilāru... un piebilst, ka     
viņa vecāki pieļāvuši liktenīgu 
kļūdu, laizdami viņu pasaulē!

Andrejs Mamikins vēlāk apgal-
voja, ka viņš piedāvājis vēstur-
niekam Aivaram Strangam pie-
dalīties raidījumā, taču tas ne  -    
esot gribējis, un tad, “dabiski”, iz -
vēle kritusi uz vēsturnieku Igoru 
Gusevu. 

Un kas ir Igors Gusevs? Latvija 
Guseva izpratnē ir zeme, kur krie-
vi apmetušies jau sirmā senatnē   
un tāpēc viņi ir tiesīgi apstrīdēt  
tezi par latviešiem kā vienīgo LR 
pamattautu. Un tā tālāk, un tam-
līdzīgi. 

Skaidrs, ka Mamikins šo vīru 
tīšuprāt pieaicinājis veidot TV5  
18. novembŗa raidījumu. “Ja tieš-
raidē piedalīsies vēsturnieks Igors 
Gusevs, tad lai pārraides sižetā 
runā tie, kuŗus manas valsts labē  -
jie polītiķi uzskata par Latvijas 
valsts ienaidniekiem: V. Linder-
mans, T. Ždanoka, J. Osipovs, J. 
Pliners, A. Rubiks,” post factum 

klīrīgi paziņoja Mamikins portālā 
www.citadiuena.lv. Tātad tīšuprāt 
provocējis - Latvijas Republikas 
dzimšanas dienā. 

No sevis nu piemetināšu: Izra  -
ēlā ir tādi žīdu tautības pavalst-
nieki, tostarp arī daži augstskolu 
mā  cībspēki, pēc kuŗu domām 
Izraē  las Valsts dibināšana 1948. 
gada 15. maijā bijusi liktenīga 
kļūda un visa Izraēlas Valsts - 
medinat Yisrael - viens vienīgs pār-
pratums. Neviens tiem neliedz 
klāstīt šo viedokli, vārda brīvība 
nodrošināta, bet nemaz nav iedo-
mājams, ka mūsu valsts svētku 
dienā - yom ha atzma’ut - kādā no 
Izraēlas televīzijas kanāļiem tiktu 
pausts šāds provokātīvs uzskats. 

Šai dienā - valsts svētkos - ele-
men  tāra cieņa ir pienākums tik  -
lab Izraēlā, kā Latvijā. 

NRTP uzlikusi TV5 vadībai so -
du 1000 latu apmērā par na  cio nā  -
lā naida kurināšanu. Var apstrī  -  
 dēt tieši šādas sankcijas izvēli,       
bet Andreja Mamikina viltīgi žul-
taino izdomu jeb triku nevar atstāt 
nenosodītu. 

Mamikins piesauc Satversmi, 
piesauc Cilvēka tiesību deklarā -
ciju, atsaucas uz vārda un preses 
brīvību, atgādina, ka pilsoņi ir 

tiesīgi šķendēties ne tikai par 
valdību, bet arī par valsti. 

Patiešām, arī Izraēlā, kad t.s. 
mazais cilvēks ir saīdzis, uz savas 
ādas izbaudot kādas absurdas 
nebūšanas, viņš iekaist dusmās un 
nošņāc: Eyze medinah! - “Kas tā 
par valsti!” Bet Neatkarības svētkos 
šādus lāstus nacionālās televīzijas 
raidījumos nedzird.

Manā tautā izplatīts ir iztei  -    
ciens - “grūti būt žīdam/jūdam/
ebrējam” (netīkamo etnonimu 
svītrot-F.G.). Tas pilnā mērā attie-
cas arī uz Abramu Kleckinu. Ko 
viņš arī teiktu/ierosinotu/darītu, 
tūdaļ atradīsies - un ne tikai Tī -
meklī - ļautiņi, kuŗiem pats viņa 
priekšvārds Abrams laupa ob  jek-
tīva sprieduma spēju, turklāt tādi 
antisemītiski adatas dūrieni nāk 
gan no lielkrievu šovinistiem, gan 
no tautiskiem superletiņiem. 

Abrams Kleckins pats minētajā 
intervijā avīzei Vesti Segodņa       no -
pūšas: “Krieviem esmu slikts 
krievs, latviešiem slikts latvietis, 
ebrējiem slikts ebrējs.” Nav viņam 
viegli.

Atceros, kad strādāju Rīgas Balss 
redakcijā un Kleckins Pa  domju 
Jaunatnes redakcijā, mēs satikāmies 
tipografijā, kur aplau  -za abus šos 
laikrakstus: viņš t.s. atkušņa laikā 
jūsmoja par Austri -jas marksis-
tisko teorētiķi Fišeru, kas iestājās 
par “sociālismu ar cilvēcīgu seju”. 
Toreiz tā Padomju Savienībā bija 

ķecerība. Septiņ desmitajos un 
astoņdesmitajos gados Kleckins 
Latvijas Universi tātē lasīja lekcijas 
topošajiem žurnālistiem, darbojās 
arī par kinokritiķi. 

Kleckins bija rosīgs Tautas fron  -
tē un 1991. gadā - viens no Latvijas 
tautu foruma iniciātoriem. 

Par NRTP vadītāju viņš tika ie -
vēlēts, būdams Saskaņas centra 
kandidāts. Tika novērtēta viņa ilg-
gadējā pieredze plašsaziņas lī -
dzekļu jomā. Necik sen Klecikns 
izpelnījās kritiku - manuprāt – pa -
matotu, kad LNT kanālī bija 
paredzēta dokumentālās filmas 
Putina sistēma pirmizrāde un tieši 
tai dienā it kā sabojājās nez kāds 
taimkods un filma netika parādīta: 
tai dienā Krievijā (!) bija jānotiek 
nez kādām vēlēšanām, un radās 
aizdoma, ka Kleckins baidījies kai-
tināt lielo austrumu kaimiņu...

Bet tagad, kad Abrams Kleckins 
pauž sašutumu par Mamikina 
provokātoriskajām izdarībām un 
uzsveŗ, ka “nedrīkst apvainot vese-
lu tautu” (LR pamattautu - lat-
viešus), Rīgas lielkrieviskās aprin-
das ārdās. Nelīdz tas, ka Kleckins 
arī minētajā intervijā norāda - viņš 
ir Saskaņas centra piekritējs, jo 
viņš turpat atļāvies (!) šādu iztei-
cienu: “Ziniet, kam šī valsts 
nepatīk, lai tajā nedzīvo.”

Šķiet, ka te varam likt punktu.  

Franks Gordons

Jo tuvākas kļūst ru -
denī gaidāmās Saei-
mas vēlēšanas, jo vai-
rāk Latvijas polītiskās 
partijas cenšas sevi 
pozicionēt saulītē. 

Vis  vairāk tas sakāms par Tautas 
partiju (TP) – nožēlojamo polīt-
orga  nizāciju, kas vairāk nekā jeb-
kuŗa cita ir vainīga par bedri,     
kuŗā mūsu valsts patlaban atro-
das.

Lasītāji droši vien zina, ka 21. 
janvārī Saeima apstiprināja lē -
mumu, kas valdībai ļauj tālāk 
risināt sarunas ar Starptautisko 
valūtas fondu un citiem aizde vē-
jiem. Par šo lēmumu no 100 de  -
putātiem balsoja tikai 54. Tautas 
partija iebilda. Tautas partija pie-
prasīja, lai lēmumā nosaka visu ko 
citu, piemēram, ka valsts apņe  -
mas vairs nepaaugstināt nevienu 
nodokli. Ka valdībai reizi ceturks-
nī jāiesniedz Saeimā ziņojums, kā 
tiek izmantota aizdotā nauda. Ka 
jāapstiprina partijas pašas izlolo-
tais plāns par ministriju skaita 
samazināšanu. Ministru preziden-
ta Valža Dombrovska pārstāvē  -  
tais Jaunais laiks tik detalizētiem 
no  teikumiem nepiekrita, un, kad 
TP iecirtās, nekas cits neatlika kā 
balsis meklēt opozicijā. Latvijas 
Pirmā partija/Latvijas ceļš (LPP/
LC) svētulīgi paziņoja, ka tā rīko-
sies valstiski, un nobalsoja par 
lēmumu. Maskavas mīlulis Saska-
ņas centrs (SC) piekrita balsojumā 
vispār nepiedalīties, lai būtu vieg-
lāk sadabūt vairākumu. Protams, 
SC tas bija pagalam ērti – vispār 
nebija jāpauž nekāds viedoklis, jo 
tā elektorātā ir pietiekami daudz 
cilvēku, kuŗi par valsts ieslīgšanu 
dziļos parādos nebūt nepriecājas.

Ko varam teikt par Tautas par-
tiju? Neko citu kā vienīgi to, ka       
šī partija ir kļuvusi ne tikai par 

Attiecības uz ārpusi, attiecības uz iekšpusi
iekšēju opozicionāru, bet par gluži 
destruktīvu opozicionāru. Ko īsti 
partija ar savu tielēšanos vēlējās 
panākt? Balsojumu, kuŗā valdībai 
turpmāk tiktu aizliegts runāt ar 
starptautiskiem aizdevējiem? Vai 
šī partija par valsts nākotni ir tik 
bezrūpīga, ka var riskēt ar visām 
valsts financēm? Vai tiešām valsts 
reputācija tai nerūp tik ļoti, ka tā 
kārtējo reizi būtu gatava pierādīt - 
Latvijas Saeimai starptautiskās in -
stances nevar uzticēties? Atcerē-
simies – tieši TP brīdī, kad bija 
jāprasa SVF aizdevums, sacēla 
brēku, ka līgumu tā nesaprotot, 
līgums esot pārāk slepens, to pa -
rakstīt nevarot u.tml. Tikai kad 
toreizējais partijas vadonis Mareks 
Segliņš tika, tā teikt, iepļaukāts no 
valdības puses, partija parakstījās 
tur, kur bija jāparakstās. Varbūt 
veselais saprāts tomēr guva virs-
roku un partija sajēdza, ka tad, ja 
Latvija no starptautiskās naudas 
atteiktos, valsts budžets būtu jā -
samazina vēl par daudz lielāku 
summu nekā tie 500 miljoni latu, 
kas tāpat jau bija jānogriež. Taču 
šoreiz ar veselo saprātu tā bija, kā 
bija.

Secinājums te ir un var būt tikai 
viens. TP ir zaudējusi pēdējo kri-
patiņu valstiskuma un oktobrī 
gaidāmajās vēlēšanās nav pelnījusi 
nevienu balsi. Patlaban tā spēlē  
ļoti bīstamu spēli. No vienas pu  -
ses, partija apgalvo, ka nebūt 
nevēlas tricināt valdības stabili - 
tāti. No otras puses, tā dara visu 
iespējamo, lai stabilitāte būtu sa -
tricināta. Protams, akmeni var 
mest arī V. Dombrovska dārzi  -    
ņā – pirms devās pie opozicijas, 
viņš taču varēja vēl un vēlreiz 
mēģināt ar TP rast kaut kādu  
kompromisu. Taču TP to nemaz 
negribēja. Šī partija jūtas ērti tikai 
tad, ja tā ir pie kloķiem. Aigara 

Kalvīša premjērēšanas laikā tā va -
rēja rīkoties absolūti brīvi un 
nerēķināties ne ar „vaukšķiem,” kā 
A. Kalvītis reiz atļāvās nosaukt tos 
Latvijas iedzīvotājus, kuŗi pret šo 
patvaļu iebilda, ne ar valsts fi  nan-
cēm, nedz arī ar Latvijas starptau-
tisko reputāciju. Laikā, kad TP 
valdībā ir tikai daļa teikšanas, tā 
jūtas pagalam neērti. 

Tikām otra partija, kuŗa Latvijā 
atkal un atkal demonstrē, ka tie-
siskums tai ir pagalam svešs jē -
dziens, Rīgas domē kārtējo reizi ir 
rīkojusies pa savam. Lasītāji droši 
vien atceras, ka Aināra Šlesera 
biznesa projekts - LPP/LC kopā ar 
Rīgas pilsētas galvas Ušakova pār-
stāvēto SC ekonomiskās krizes 
laikā nolēma, ka jāizdod pieci mi  l-
joni latu, lai Rīgai piesaistītu tū -
ristus. Pašvaldības bosi skaļi izlie-
lījās par Ziemsvētku kampaņu, 
apgalvojot, ka tā piesaistījusi lielu 
baru viesu. Tiesa, televīzijā atkār-
toti bija redzami tūristi, kuŗi 
stāstīja, ka uz Rīgu atbraukuši 
intereses pēc, un ne par kādu Rīgas 
reklāmas kampaņu neko nezināja, 
piedevām vairāku viesnīcu dar-
binieki visai skaļi noliedza polī-
tikāņu apgalvojumu, ka Ziemsvēt-
ku laikā visas viesnīcas bijušas 
stāvgrūdām pilnas. Taču pašval-
dības grandus tas netraucē. Galu 
galā tie ir tie paši cilvēki, kuŗi reklā-
mas kampaņā apgalvoja, ka Rīga ir 
Ziemsvētku eglītes dzimša nas 
vieta, labi zinādami, ka tas tā nav.

Nu pienācis laiks Rīgu izreklā-
mēt arī Lieldienām. Janvāŗa vidū 
tapa paziņots, ka kampaņu veiks 
Latvijas aviosabiedrība airBaltic, 
un nekāds konkurss te netiks 
rīkots, jo līdz Lieldienām tam pie-
trūkstot laika. Acīmredzot jāse-
cina, ka Rīgas pašvaldības vadī-
tājiem Lieldienas ir liels pārstei-
gums, kā komēta, kas cilvēka acij 

parādās reizi 17 gados un dažkārt 
retāk. Protams, tātad kā parasti,     
ja būtu konkurss, iespējams, kam-
paņas rīkošanas tiesības iegūtu 
kāds, kas nav ne Aināra Šlesera 
rokaspuisis, ne rokasmeita... 

Protams, tūrisma veicināšana ir 
labs pasākums. Pasaulē vēl ļoti 
daudz valstu un reģionu nav tikuši 
galā ar ekonomisko krizi, tāpēc 
cenšas piesaistīt jebkuŗus cilvēkus, 
kas brauks turp, uzturēsies vies-
nīcās, ieturēsies restorānos, ap -
meklēs izklaides vietas u.tml. Taču 
pasaulē ir arī ļoti daudz valstu un 
reģionu, kur nav polītikāņu, kuŗi 
tiesiskumam uzspļauj katru reizi, 
kad vien atveŗ muti. Pārsteidz 
valsts nespēja ar šo patvaļu tikt 
galā. Mums ir Valsts kontroliere 
Inguna Sudraba, kas nepagurdama 
norāda uz šāda veida šeptēšanos, 
taču viss velti. Aināram Šleseram ir 
„savējie”, un neko citu viņš dzirdēt 
negrib. Vai arī, un tas ir stipri 
ticamāk, neko citu dzirdēt nevar, 
tik ļoti viņš ir pārliecināts par     
sevi un savu varēšanu. Pavasaŗa 
pašvaldību vēlēšanu kampaņas 
laikā Šlesers, starp citu, solīja rī -
dziniekiem sagādāt 50 tūkstošus 
jaunu darba vietu. Pagaidām nav 
dzirdēts, ka būtu sagādāts kaut 
ducis. Secinājumus nav grūti iz -
darīt.

Vēl pagājušajā nedēļā Latvijā 
izcēlās diskusija - vai Valsts pre-
zidentam Valdim Zatleram 9. mai-
jā vajadzētu doties uz Maskavu, 
kur Kremļa diktātori un to pa -
kalpiņi ar lielu pompu svinēs 
„Uzvaras dienu”. Ļoti dīvaini. Ofi-
ciālu ielūgumu mūsu prezidents 
nav saņēmis, vienīgi kāds Krievi  -
jas Ārlietu ministrijas ierēdnis 
presē izteicies - ja Latvijas prezi-
dents izlemtu ierasties Maskavā, 
Maskava par to priecātos. Civī-
lizētajā pasaulē valstis, protams, 

šādus jautājumus tā nekārto. Ma -
nuprāt, prezidentam uz Krieviju 
būs vērts doties tikai tādā gadī-
jumā, ja viņš tur varēs nopietni 
tikties ar valsts diktātoriem, lai gan 
tas ir maz ticams, jo tur pulcēsies 
daudzu valstu pārstāvji un diez   
vai cars Vladimirs un viņa lelle 
Dmitrijs izbrīvēs laiku, lai tiktos   
ar vienu konkrētu cilvēku. 

Ja prezidents brauks, viņam 
jābūt gatavam skaidrot Latvijas 
viedokli par notikumiem Otrā pa -
saules kaŗa laikā, tāpat kā pirms 
pieciem gadiem to darīja toreizējā 
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga. Citādi doties uz Maskavu, 
tikai lai brīdi pastāvētu tribīnē      
un fotografētos, – nu nē. Oficiāla 
vizīte V. Zatleram Maskavā nav 
bijusi nekad. Nevērīgais „ja gribi, 
tad brauc” no Krievijas Ārlietu 
ministrijas puses tomēr nav nedz 
nopietns, nedz cienīgs ielūgums. 
Un kaimiņvalsts Lietuvas prezi-
dente Daļa Gribauskaite ir pazi-
ņojusi - ja Krievija vēlas viņu re -
dzēt Maskavā, tad vispirms lai   
lelle Dmitrijs atbrauc uz Viļņu 
nosvinēt Lietuvas neatkarības 
dienu. Lūk, kā!

Un pēdīgi. Latvija janvāri ir pār-
laidusi liela aukstuma vilnī. Šo  - 
  brīd paredzams, ka pāris dienas 
temperātūra šur tur valstī varētu 
noslīdēt līdz pat minus trīsdesmit 
gradiem pēc Celsija (tas ir minus 
22 pēc Fārenheita). Degunā kož, 
bet laikam jau ikvienam ir prieks, 
ka valstī beidzot atnākusi kārtīga 
ziema. Es Latvijā dzīvoju jau 20 
gadu un atceros ne vienu ziemu 
vien, kad Rīgā sniega vispār nav 
bijis. Tas varbūt liecina, ka cilvēce 
klimatu tomēr nav sabojājusi        
par visiem 100 procentiem. Vienīgi 
par kādiem 80.

Kārlis Streips
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Šī saruna par Ziemsvētkiem un 
Kristus piedzimšanas notikumu 
norisēja Adventa laikā. Gribējās 
uz   klausīt mācītāju pārdomas par 
Ziemsvētku būtību un tradicijām 
Rietumu pasaulē un Latvijā.

Ko mums vēstī Jēzus piedzim-
šana?

Juris Cālītis. Kāpēc cilvēki visā pa -
saulē intuitīvi atsaucas uz Ziem svēt-
kiem? Manuprāt, Ziemsvētku pa   -
radigma tik vilinoša ir tāpēc, ka tā 
mums sniedz būtisku pamatsaprat  -
ni – katra diena, visa dzīve mums ir 
pasniegta kā dāvana. Šī pilnīgā at -
karība visās lietās un...

...spēles noteikumu nezināšana?
J. C. Pilnīgi pareizi! Būtu labi, ja 

mēs agrāk saprastu, ka mūsu dzīves 
pamatā nav pašu lēmums, jo mēs 
esam lemti no Dieva, ka mūsu dzīve 
paiet zem dāvanas zīmes. Ziemsvēt-
ki mums atnes vēsti, kas kristietībā   
ir ļoti skaista, – šī dāvana nāk ar ne -
varības un padevības zīmi. Jo nav 
taču nekā nevarīgāka un bezspēcī-
gāka par mazu zīdainīti! Un kris-
tietība saka – paskaties, kā Dievs nāk 
pie tevis! Ne visu varot, zinot, kār to-
jot, organizējot, bet gan ar pazemī-
bas, maiguma un nevarības zīmi. 
Dievs – mazais Jēzus – ir mūsu ro -
kās. Ja Dievs tādā veidā grib ienākt 
mūsu apziņā, tad mums vajadzētu 
no tā kaut ko mācīties, redzēt pa   -
sauli citādi, nekā esam paraduši.

Jāna Jēruma-Grīnberga. Klasis-
kajā luterānismā Dievu mēs vis -
skaid rāk redzam tur, kur viņa ne  -
maz nav. Kas ir pienaglots pie krus-
ta? Ievainojams un ievainots, šaus  -
tīts, asiņains vīrs. Taču tieši tur mēs 
saredzam Dieva klātieni. Un to pašu 
es varu teikt par Ziemsvētkiem. Kas 
ir Ziemsvētki? Mazs bērns, kas dzi-
mis nabadzīgā ģimenē, guļ silītē   
kūtī, kur apkārt lopiņi ēd sienu un 
staigā gani... Taču kopā ar viņiem ir 
Dievs.

J. C. Man tas atgādina kādu Mār-
tiņa Lutera sprediķi Ziemsvētkos. 
Viņš sacījis apmēram tā: – Jā, jūs visi 
lasāt par mazo Jēzuliņu un domā   -  
jat – ak, kaut es būtu bijis pie tās 
silītes, kā es to mazulīti būtu mīlējis, 
dziedājis viņam dziesmiņas, es būtu 
ņēmis viņu savās rokās un sargājis 
no visa ļaunā un bīstamā... Nu, tad 
ejiet un dariet tā, - saka Luters! Vis-
apkārt ir cilvēki, kuŗiem mūsu palī-
dzība noderēs. 

J. J.-G. Ziemsvētki mums atgādi  -
na – lai mēs kalpojam saviem tuvi-
niekiem, draugiem un kaimiņiem, 
katram cilvēkam tā, kā mēs kalpotu 
Kristum. Uz to jau esam aicināti – 
saredzēt Kristu savā līdzcilvēkā. 

Interesanti, ja Jēzus piedzimtu 
2009. gada Latvijā, kādā ģimenē 
tas notiktu?

J. C. Maskavas forštatē, kādā pa    -
tvers  mē, vecā koka būdiņā... (smaida).

Jā, diez vai tā būtu oligarchu 
ģimene... Taču, ja mēs sabiedrībai 
lūgtu, lai tā pasaka, kur šogad 
piedzims Jēzus, baidos, ka atbildē 
saņemtu ļoti atšķirīgus viedokļus!

J. C. Tas būtu ļoti labs uzstādī  -
jums – pajautāt sabiedrībai, kur vaja-
dzētu dzimt Jēzum. Kur Viņam būtu 
piemērota vieta un kāpēc?

Mūsu alternātīvajā ģimenes mājā 
Zvanniekos dzīvo arī bērni ar da -
žādām aizturēm, kuŗi citos apstāk  -
ļos no sabiedrības būtu izstumti.   
Bet viņi ir laimīgi mūsu vidū, un, 
galvenais, – laimīgi ir pārējie, kas      
ar viņiem var būt kopā. Bērni pie -
ņem cits citu tādu, kāds viņš ir, pa 
plauktiņiem cilvēkus saliek pieau-
gušie, sabiedrība. Laime var nebūt 

Mēs esam daļa no kaut kā ļoti liela un skaista...
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāns Juris Cālītis un 

Lielbritanijas luterāņu Baznīcas bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga sarunājas ar žurnālisti Ingu Jērumu

Fo
to

: M
ār

is 
M

āl
ni

ek
s

bagātībā un spožumā, to mēs zi -
nām. 

J. J-G. Mēs esam izvēlējušies vis-
tumšāko gadalaiku, kad svinēt Jēzus 
dzimšanu. Viņš dzimst tur, kur Viņu 
negaida, un tādā situācijā, kādā   
Viņu negaida. Dievs savus brīnu  -
mus un pestīšanu sniedz mums tā, 
kā vēlas Viņš. 

Arī dzīvē tā mēdz būt – reizēm 
mēs atrodamies melnā, tumšā bez-
dibenī, bet tad kāds pasniedz roku, 
uzspīd gaismiņa un rodas cerība, 
mēs jūtamies glābti. To mums arī 
Ziemsvētki māca – ka vistumšākajā 
naktī Dievs tomēr var darboties.

Vai Ziemsvētku tradicijas Rie -
tumos un Latvijā būtiski atšķiŗas?

J. C. Ir zemes, kur šīs tradicijas 
piekoptas tik ilgi un tik dziļi ie -
sakņojušās, pārmantotas, iestrādā  -
tas, ka viss notiek pats no sevis. In -
teresanti, cik atšķirīga ir attieksme 
pret Ziemsvētkiem Anglijā, Vācijā, 
Amerikā! Anglijā no 19. gs. pārman-
totas tradicijas ar Dikensa un ci  - 
tiem tēliem, tagad arī pie mums 
spēlē Dikensa “Sīkstuli”. Bet mūsu - 
latviešu Ziemsvētkiem jūtama raks-
turīgā latviskā iezīme – vientulība, 
patība un klusums vairāk nekā ko -
pīgais un komerciāli izveidotās iz -
darības. Es domāju, ka tā ir lielākā 
atšķirība. Un tam ir savi plūsi un 
minusi. Daudziem cilvēkiem, ku -
ŗiem nav ģimenes, Ziemsvētki ir ļoti 
vientuļi – tos pavada mājās, netiekas 
ar citiem cilvēkiem. Kanadā un citur 
katra trimdas organizācija rīkoja 
savu eglīti. 

Bet pie mums taču arī ir Ziem-
svētku sarīkojumi! Pajautājiet 
ak tieŗiem – Ziemsvētku vecīšiem,  
viņi skrien no vienas vietas uz 
nākamo  apmēram divas nedēļas 
trīs vai piecas reizes dienā!

J. C. Mani sevišķi neiepriecina     
šie profesionālie Ziemsvētku vecīši. 
Trimdā es tādus vispār nezinu. Var-
būt ir kāds, kuŗam labāk tas bija 
izdevies, un tāpēc viņam vajadzēja 
pārtapt par vecīti vairākus gadus.  
Bet parasti ir tā – kādu vienkārši 
pavelk malā un saka: – Jāni, šogad 
tava kārta! 

Viena no latviešu tradicijām – 
Ziemsvētku vakarā noteikti jāiet 
baznīcā. Arī padomju laikā šajos 
vakaros baznīcā bija cilvēki, kuŗi 
nebaidījās, ka par viņiem ziņos, lai 
gan stukači arī tur slaistījās gar 
kolonnām...

J. J.-G. Trimdā ap Ziemsvētkiem 
izveidojās ļoti specifiskas tradicijas – 
gan ģimeņu lokā, gan organizā  -   
cijās. Man šķiet, ka Londonas lat-
viešu skolā eglītes ceremonija pēdē-
jos 50 gadus nav mainījusies ne  - 
maz! Uzvedums ir cits, kāda cita 
dziesma, bet secība ir nemainīga: 
svēt  brīdis, tad bērnu uzvedums,     
kas beidzas ar kopīgi dziedātām 
dziesmām, un bērni jau ausās, vai 
vecītis nenāk, tad kaut kur atskan 
zvaniņi, atnāk vecītis, apsēžas – 
vienmēr uz viena un tā paša krēsla... 
Tur Ziemsvētku vēsts it kā nav 
galvenā, taču trimdā latviešiem bija 
svarīgi saglabāt savas tradicijas,     
savu latviskumu. Un Ziemsvētki  
kalpoja arī šim mērķim. 

J.C. Trimdā es daudz staigāju pa 
eglītēm un veicu profesionālos pie-
nākumus, šeit tas tā nav. Man per-
soniski laime ir Ziemsvētkus saistīt 
ar Zvannieku mājām un bērniem, 
kas tur dzīvo. Un tur arī izveidojušās 
tradicijas – visi braucam uz dievkal-
pojumu, tas notiek piecos pēcpus-
dienā, un visu dienu bērni un jau  -
nie ši tam gatavojas – runa ir par 
30–35 bērniem un jauniešiem! Visi 

skraida, katrs kaut ko meklē – valda 
milzīga rosība. Pēc tam pusotru 
stun  du brauciens uz dievnamu, uz 
Rīgu. Brauciena laikā visi tā kā no -
mierinās un kaut ko gaida. Visi ap -
kārt ir priecīgi – gan draudze, gan 
bērni. Tas mums visiem ir laimīgs 
notikums. Dievkalpojums beidzas 
ap sešiem, tad brauciens atpakaļ, visi 
paguruši aizmieg, un, kad tiekam 
mājās, ir daudz par vēlu sākt dalīt 
dāvanas, tas notiek nākamajā rītā. 

Jāna stāsta, ka trimdā citu tautī-
bu bērni skolā apskauduši latvie  -
šus – tie dabūja dāvanas jau svētku 
vakarā, bet visiem citiem tās pa -
sniedza tikai pirmajos svētkos!

J. C. Es vienmēr trimdā esmu bijis 
priecīgs par to, ka latviešiem ir šīs 
tradicijas un viņi skaidri zina, kur 
atradīsies Svētvakarā. Amerikā arī ir 
daudz baznīcu un draudžu, tur 
cilvēki pulcējas baznīcā, bet Kana  -
dā, piemēram, tā nav. Anglijā? 

J. J.-G. Arī nav.
J. C. Cilvēki, protams, zina, ka var 

iet uz baznīcu, bet nedomā, ka 
dievkalpojums notiek viņiem. 

J. J.-G. Ziemsvētku dienas arī An -
glijā ir ļoti izplūdušas. Viņiem tra-
dicionālas mēdz būt Ziemsvētku 
pusdienas, pēc kuŗām pulksten tri  -
jos visi klausās un skatās karalienes 
uzrunu. Un no paša rīta dala dā  va-
nas. 

Dāvanu vājprāts visā pasaulē 
kļuvis par tādu kā murgu...

J. J.-G. Pirmie Ziemsvētku preču 
katalogi pastkastē tiek iemesti jūni  -
jā, bet septembrī veikalos jau to visu 
var nopirkt. Tas ir kaut kas patiešām 
drausmīgs! Vācijā lasīju ļoti asprātī-
gu uzrakstu: – Katrai lietai ir savs 
laiks, Advents sākas decembrī! 

Kāds ir mācītāju viedoklis par 
pantiņu skaitīšanu un dāvanām?

J. C. Tas ir mans jājamzirdziņš! Šī 
tradicija manī izraisa sašutumu. Es 
atceros no savas bērnības Limbažos: 
ierodas Ziemsvētku vecītis, jāskaita 
pantiņš! Kopš tiem laikiem manā 
ieskatā pantiņu skaitīšana iznīcina 
Ziemsvētku domu, jo ar pantiņiem 
tiek salikti pilnīgi aplami akcenti. 
Proti, ja tu noskaitīsi, tad kaut ko 
dabūsi. Bet dāvanu taču mēs saņe-
mam neatkarīgi no tā, vai protam 
dzejolīti vai ne! Dāvana ir balva. Zi -
nu, ka daudziem jauniešiem patīk 
uzstāties, un tie skaita pantiņus ar 
lielu prieku. Man pret to nav iebil-
dumu – ļoti skaisti. Bet tad vajadzē  -
tu būt citam uzstādījumam: kuŗš 
grib noskaitīt pantiņu? Tāpat ir ar 
Dievu – ja tici tāpēc, ka baidies no 
Die  va, kas tad tā ir par ticību?! 

Vācijā ir citādi – dāvanas pasniedz 
nevis Ziemsvētkos, bet svētā Niko-
lasa dienā, 6. decembrī. Šajā zemē 
pēc kaŗa bija tāds gadījums – tumšā 
Ziemsvētku naktī atskan klauvē  -
jiens pie loga, mammiņa to atveŗ, un 

parādās... roka! Tajā ir maisiņš ar 
visādiem labumiem, bet man prātā 
tikai tā ērmotā roka. Tad es domā  -   
ju – dāvana nedrīkst nākt no rokas, 
tai jānāk no cilvēka. 

J. J.-G. Tā ir vāciešu leģenda par 
svēto Nikolasu, kas pa logu dalījis 
dāvanas. Taču vecītim maisā ir ne 
tikai dāvanas, bet arī žagari. Ko ar 
tiem iesākt? It īpaši Anglijā, kur 
bērnam pat pirkstu nedrīkst pie  -
durt, par žagariem vispār nerunā  -
jot? Vai kāds bērns ir dabūjis ar 
žagaru no vecīša? Taču ne.

Tas ir tāds paidagoģisks gā  jiens...
Vai Ziemsvētkos ir atšķirība 

starp mācītāju vīrieti un sievieti?
J. C. Varbūt te mēs nonākam pie 

ieskatiem par Dieva tēlu. Teoloģija   
ir veidota pēc vīrieša – varīgā, pre-
cīzā un veiksmīgā – zīmes. Mēs re -
dzam Dievu kā spēcīgu vīrieti. Bet 
tieši sievietes tēls mums ir iemā  -    
cījis – bērniņš ienāk pasaulē, bū  -
dams  maiga, nevarīga būtne...

J. J.-G. Līdz ar Reformāciju mācī-
tājām sievietēm tika dota brīvība 
iziet pasaulē, bet tika atņemta ie  -
spēja piedalīties Marijas kultā, kas 
tomēr deva vaļu sievišķīgākām ti -
cības izpausmēm. Protams, vidus-
laiku Marijas dievināšana nebūtu 
mums pieņemama, bet tas tiešām 
daļēji ir veicinājis ticības vīrišķošanu.

J. C. Man patīk kāda viduslaiku 
glezna – Dievs sēž savā augstībā uz 
varenības troņiem, un mazie cilvē-
ciņi tur apakšā skatās uz Viņu ar 
izbailēm. Bet līdzās stāv Marija kup-
los, zilos brunčos, un tie mazie, bik  -
lie cilvēciņi, kas no Dieva spēcīgā, 
taisnīgā tēla baidās, slēpjas zem 
Marijas brunčiem. Šī glezna ir rā -
dītājs, ka kristietība ar savu hierar-
chisko, kontrolētāju taisnās tiesas 
tēlu pilnīgi zaudē evaņģelija maigu-
mu, īstumu, piemīlību, viesmīlību 
un draudzīgumu. Tāpēc ir svarīgi,  
ka Dievu un Jēzu atveido arī sievie-
tes, ne tikai vīrieši. Jo tad mēs re -
dzam, ka Dievs ir ne tikai visu re -
dzētājs un varētājs, bet arī žēlsirdī  -
gais un maigais.

Līdz ar Dievu, Jēzu un Mariju  
vēl ir arī eņģeļi. Ko jūs domājat   
par tiem?

J. C. Eņģeļi ir Dieva klātesamības 
pieteikums, Dievs darbojas ar viņu 
strapniecību. Tas ir brīnišķīgs atgā-
dinājums par patiesību, ar kuŗu 
varam rēķināties. Dieva vārds var 
šķist abstrakts, nesaprotams, bet eņ -
ģeļi ir visiem saprotams jēdziens. 
Gandrīz visās reliģiskajās tradicijās 
sastopam eņģeļus. Tas mums dod 
vēsti par Dievu pašu, jo eņģeļi jau 
nav neatkarīgi, viņi reālizē Dieva 
gribu.

Bet ir otra puse - eņģeļu komer-
ciālizācija – eņģeļu grāmatas, bil-
dītes, piespraudes, piekariņi, sveces 
u.tml.! Tā ir eņģeļu izmantošana     

un profanācija. Eņģeļa tēls ļoti labi 
padodas komerciālizācijai, un man 
pret to ir alerģija. Būsim atturīgi, pa -
zemīgi un dievbijīgi. 

J. J.-G. Cilvēkam ir vieglāk gan 
Dievu, gan Dieva izpausmes pa  -
darīt cilvēkam līdzīgākas, tikai kā 
pēc tam ar to tikt galā?

J. C. Mēs esam piesaukuši elku. Ja 
Dievu varam iztēloties, tad tas vairs 
nav Dievs.

J. J.-G. Tāpat eņģeļus – baltās, ga -
ŗās kleitās, ar baltiem spārniem.

Tādi nu mēs, cilvēki, esam –    
visu gribam vizuālizēt katrs savas 
fantazijas robežās. Daži eņģeļus 
iztēlojas kā jaunas sievietes ar zel-
tainiem matiem un baltiem spār-
niem, citam varbūt tas ir kāds 
mākslas tēls, vējš vai sveces lies-
miņa...

J. C. Jaunajā Derībā eņģeļi netiek 
aprakstīti, vienīgi piesaukti – debesu 
pulks, spoža gaisma, un tas arī viss. 
Piemēram, Kristus augšāmcelšanās 
vietā ir teikts, ka eņģelis bijis baltās 
drānās.

Taču erceņģelis Gabriels vēstīja 
Marijai, ka viņai piedzims Dieva 
bērns. Un, ja viņam ir vārds, tad, 
gluži dabiski, mēs iedomājamies 
vīrieti, nevis vienkārši gaismu. 

J. C. Klaivs Steipls Luiss, slavenais 
kristietības teorētiķis, rakstnieks un 
profesors, atceras, ka vecmāmiņa 
viņam bērnībā, skaitot lūgšanas,    
nav ļāvusi Dievu iztēloties un pie-
šķirt Viņam cilvēciskas īpašības. Tas 
zēnam sagādājis milzīgas grūtības – 
pie kā vērsties, kam lūgt?! Un viņš 
iedomājies, ka Dievs ir mannas put-
riņa! (Visi smejas.)

J. J.-G. Arī Jēzus ārējais veidols 
nekur nav aprakstīts, un, visticamāk, 
viņš izskatījies tāds pats kā citi tā 
laika jūdu zemes ļaudis, nepavisam 
ne gaŗiem, gaišiem matiem, zilām 
acīm un baltu ādu. Taču izskatam 
nav nekādas nozīmes.

 Ko novēlēsim lasītājiem?
J. C. Es domāju, ka latviešu stip-

rums un lāsts ir viens un tas pats,    
un tā ir mūsu ieslēgšanās pašiem 
sevī. Mums jāsaprot, ka mēs esam 
sevī ieslēgtie un tādus mūs padarī-
jušas mūsu likteņgaitas. Mums jā -
meklē tas, kas nākas visgrūtāk un 
kam mēs vismazāk ticam, bet bez    
kā uz priekšu netiksim. Es domāju, 
ka mēs savu nākotnes redzējumu 
atradīsim kopīgā pieredzē un attie-
cībās. Jāatgādina tas, kas mūs līdz 
kaulam ir sajūsminājis un satrici-
nājis, piemēram, Atmoda. Kad mēs 
visi cits citam ticējām, bijām pār-
liecināti, ka kopīgiem spēkiem uz -
celsim jauno Latviju. Apstākļu bī  -
dīti, atkritām atpakaļ savā savpa  - 
tībā. Mums jāmācās paļauties citam 
uz citu. 

J. J.-G. Mācītājiem Adventa laiks 
paiet bezgalīgā skriešanā un darī-
šanā, jānotur neskaitāmi dievkal-
pojumi, un ģimenes cilvēkam arī 
piparkūku cepšana un viss pārējais, 
tāpēc to laiku līdz galam nevaram 
izbaudīt. Bet tad nāk Svētvakara 
brīdis, kad mēs beidzot apstājamies, 
aizdedzam svecītes un apsēžamies. 
Un tajā brīdī tas plīvurs, kas atdala   
šo pasauli no debešķīgās, ir ļoti,      
ļoti plāns. Tu izjūti savu līdzdalību 
visā šajā lielajā svēto pulkā, apzinies, 
ka esi daļa no kaut kā ļoti liela un    
ļoti skaista. Un tas tevi kādā brīdī    
arī svētī. Tu neesi vientuļš, tu esi    
daļa no kaut kā daudz, daudz 
lielāka.

J. C. No debess pulku draudzes. 
J. J.-G. Tieši tā! Un tas var dot 

ārkārtīgi lielu spēku.

Divu mācītāju saruna
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Tad nāca otrs pārsteigums. Ma  ni 
atkal uzrunāja kāds cits dzelz-
ceļnieks latviešu valodā. Šis nebija 
tik kareivīgs, un runājām tīri prā-
tīgi. Es viņam pastāstīju arī par  
va   kardienas Hitlera pašnāvību. 
Laipnais dzelzceļnieks tad mani ai -
cināja uz savu dzīvokli padzert rīta 
kafiju. Man nebija nekur jā  stei  -
dzas, un aicinājumu es ar pa  teicību 
pieņēmu. Ēdām brokastis, dzērām 
kafiju un runājām par paš  reizē  -
jiem kaŗa notikumiem. Bi  ja skaidrs, 
ka kaŗa beigas sagai dāmas tuvākajā 
nākotnē. Pama zām nonācām pie 
jautājuma: ko darīt tādam klaida 
kaŗotājam kā man? Hitlers bija 
beigts, kaŗš zau dēts. Atdot dzīvību 
par neko bija neprātīgi. Taču svešā 
zemē, svešā vietā tikt ārā no unifor-
mas nebija viegli. Arī es gribētu  
tikt ārā no uni  formas, bet man ne -
bija privāto drēbju. Tad dzelzceļ-
nieka sieva teica šos liktenīgos 
vārdus: „Tev, vīriņ, ir trīs uzvalki. 
Vienu no tiem tu taču varētu at  - 
dot šim puikam, lai viņš var kļūt 

par laukstrādnie ku.”  Vīrs man vēl 
noprasīja: vai tā būsi ar mieru? Tik 
ātru un izšķi rīgu lēmumu svarīgā 
lietā jau reti var ātri izdarīt. Taču tas 
bija jā  dara. Atbilde bija: jā!

Ātri izspriedām, kā to izdarīsim. 
Nevajadzīgās mantas atstāju te  pat 
mājās. Tika izšķiroti dažādi iden-
titātes papīri. Man bija Latvijas    
pa   se un studenta apliecība, un arī 
apliecinājums no Insbrukas uni-
ver   sitātes, ka tur  esmu strādājis. 
Tajā apliecinājumā nebija minēts, 
ka esmu bijis armijai piederīgais. 
Turpinājums bija vienkāršs. Gā    -
jām pa kalna taciņu, tad iegrie-
zāmies mežā. Tur uniforma ātri ti  -
ka pārmainīta pret civīldrēbēm. 
Ne   vajadzīgās lietas tika apraktas 
mežā zem sūnām. Nu biju kļuvis 
civīlists ar mazu rokas somiņu. 
Man vēl pastāstīja, ka otrā ciemā 
kalna ielejā dzīvo vēl kāds latvie  tis. 
Varbūt viņš varēs palīdzēt darba 
meklēšanā pie lauksaimniekiem. 

Atvadījos no laipnā dzelzceļ  -  
nie ka un soļoju tālāk pa kalna   

taku lejup uz ciemu. Pie pirmās 
ciema mājas ceļmalā bija maza 
fazānu grupa. Tie bargi noprasīja, 
kurp eju. Teicu, ka nāku no aus-
trumu puses, kur tuvojas krievi. 
Nāku un meklēju darbu saimnie-
cībā. Do  ku  mentus! Parādīju Lat-
vijas pasi un studenta apliecību. 
Esmu bēg lis no Latvijas. Un man 
atkal reiz laimējās. Fazāni bija ner-
vozi. Lai iet! Te jāpiemin, ka tajās 
dienās gar kalnu malām pa ma  -
zām takām klīda daudzi poļu un 
jugoslavu strādnieki, kas radīja 
diezgan lielu jucekli. 

Nākamajā ciemā sameklēju tau-
tieti. Darbu atrast nebūs grūti. Tā 
kā bija jau svētdienas pēcpusdie  -
na, darbu meklēsim rīt. Lauku dar-
bu atradu vēl nākamajā - trešajā 
ciemā, kur saimniecībā trūka  
strād nieku, jo poļu strādnieki un 
franču kaŗa gūstekņi saimniecību 
bija at  stājuši. Tur mani bez nekā-
dām problēmām piereģistrēja kā 
ofici ālu laukstrādnieku. Tā kā    
man nebija piemērota lauku dar  - 

ba ap  ģērba, saimniece iedeva labi 
ienē sātas ādas bikses un citus sīku-
mus. Varēju gulēt uz kūtsaugšas 
sienā. Tā biju kļuvis laukstrādnieks 
Ober vallachas ciemā, Drauvas 
(Drau) ielejā.

Pēc pusotras nedēļas pa ciema 
ceļu mierīgi izbrauca daži angļu 
tanki un šis kaŗš bija beidzies. 

Tajā saimniecībā strādāju kādu 
mēnesi. Tad saimniecei radās no 
gūsta izbēgušie vācu kaŗavīri. Es 
varēju iet. Līdzīgu lauku darbu 
kopā ar iepriekšminēto latvieti da -
bū jām kādā citā saimniecībā un   
tur mierīgi strādājām.

Tad anglu militārā pārvalde kaut 
kad augusta sākumā izsludināja 
bargu pavēli: visiem bijušajiem vā -
cu armijas kaŗavīriem, kuŗi no ar -
mi  jas pēdējās kaŗa nedēļās dezer   -
tē  juši, jāpiesakās vietējā angļu ko -
man  dantūrā. Kuŗi to nedarīs un 
kuŗus vēlāk tomēr atradīs, tiks   
bar gi sodīti.

Ko darīt? Izlēmu, ka pieteikšos, 
lai novērstu problēmas vēlāk.    

Kādu dienu aizgāju pie vietējā 
angļu komandanta, laipna kap -
teiņa. Tā kā puslīdz labi pratu arī 
angļu valodu, tad runājām. Teicu, 
ka esmu bijis Latviešu leģionā., kas 
kaŗoja krievu frontē Kurzemē un 
Ziemeļvācijā. Ak tā, esat latvietis. 
Nu, vai tad gribat braukt atpakaļ  
uz Latviju? To es negribu, jo tur ta -
gad valda krievi. Nu jā. To es sa-
protu. Nu tad ej vien atpakaļ pie 
sava saimnieka un strādā tālāk. 
Vēlāk būs citas izdarības. Tā arī 
darīju. 

Pēc pāris nedēļām atkal pienāca 
jauns rīkojums. Visiem ārzem nie-
kiem jāreģistrējas angļu pārvaldē. 
Kad tur piereģistrējāmies, mums 
paskaidroja, ka mēs esam displa  - 
ced persons , ka tagad mums būs 
jauns dokuments un būs jāiet uz 
displaced persons camp uz Spittal 
an der Drau pilsētiņu. Mēs sa -
ņēmām DP kartīti un kopš tā brīža 
kļuvām par dievputniņiem.

(Pēc Ritums Nr. 664, 2009. g. sept.)
      

Anita Liepa (arī Anita Liepa-
Sondore) dzimusi 1928. gada 18. 
janvārī atvaļināta virsnieka un 
valsts ierēdnes ģimenē. Mācījusies 
Daugavpils pamatskolā (1935-
1942) un Daugavpils 1. ģimnazijā.

Anita Liepa 1944. gadā emigrēja 
uz Vāciju, 1947. gadā beidza Flens-
burgas-Mirvikas latviešu ģimna-
ziju. Flensburgā strādāja par sani-
tāri. Literāro darbību sāka 1947. 
gadā žurnālā Latviešu Skauts, ku -
ŗu pati rediģēja un kuŗā publi cē    -   
ja pirmos īsprozas darbus. 1947. 
gadā atgriezās Latvijā. Studēja 
Latvijas Valsts universitātes Filo-
loģijas fakultātes Latviešu valodas 

un literātūras nodaļā, ko beidza 
1952. gadā. Pēc tam strādāja par 
skolotāju Istras vidusskolā.

1953. gadā Anitu Liepu apcieti-
nāja, 1954. gadā notiesāja uz sep-
tiņiem gadiem, sodu viņa izcieta 
Archangeļskas un Permas (Molo-
tovas) nometnē. 1956. gadā sodā-
mība tika noņemta. 

Pēc atgriešanās Latvijā strādājusi 
Ilūkstes rajona Bebrenes vidussko - 
lā par mācību daļas vadītāju     
(1956-1959),  Daugavpils Pionieŗu 
namā par mākslinieci noformētāju 
(1969-1973), Daugavpils rajona 
laik  rakstā Avangards par kultūras 
nodaļas vadītāju, Daugavpils 12. 
vidusskolā par skolotāju, bijusi Sko-
lotāju Avīzes Latgales zonas kores-
pondente, Daugavpils Paidago ģiskā 
institūta ekskursiju vadīšanas me-
todikas kursu vadītāja (1986-1989), 
laikraksta Latgales Laiks ār  štata 
korespondente (1994-2001).  Rakst-
nieku savienības biedre (1990).

Stāsti un tēlojumi publicēti da -
žādos preses izdevumos pag. gs.      
60. un 70. gados, kopkrājums „Put-
nu ceļš” iznāca 1989. gadā. Pirmā 
grāmatā „Krusta dancis” (1982)  
sakopoti stāsti un humoreskas. 

Dokumentālais romāns „Ekshu-
mācija” (1990) veltīts represētajiem 
latviešu virsniekiem. Romāna pa -
matā ir vienas dzimtas vēsture. 
Brāļu Sondoru ceļš uz militāro 

Uzziņa karjēru un viņu bojāeja  atspoguļo 
Latvijas virsnieku otrās paaudzes 
traģiskās likteņgaitas dažādu   
varas režīmu nomaiņās. 

Anitas Liepas daiļrades pūrā ir 
romāns „Lietuvēnu laiks”  par kā -
das pēckaŗa nacionālo partizānu 
grupas cīņām un bojāeju (1993),  
„Saulesmāsa” (1994), „Vējgāze” 
(1996), „Magoņu pļavā” (1998), 
„Dženifera” (1999), publicēts 
laikrakstā Brīvā Latvija „Virši zili” 
(2002) u. c. Rakstniecei kopumā 
iznākušas 17 grāmatas. Tematiski 
atšķirīgiem darbiem raksturīgs 

veikls sižeta savērpums, reljefs   
vides un personāža zīmējums, 
romantiski liriska intonācija, 
morāli ētiska problēmatika. Da -
žādu paaudžu dzīves gaitas allaž 
pavada nostalģiskas atmiņas, 
strauji ritoša laika apjausma. 

Pašdarbības teātŗos izrādīta   
Ani tas Liepas satiriska komēdija 
„Ekskursija uz pili” (1984) un lu -
dziņa bērniem „Tupelītes jeb         
jautrs Ziemsvētku atgadījums Lat  -
gales lauku sētā (1994). 

(Pēc „Latviešu rakstniecība 
biografijās”)

Kāpnes 
Pasaule ir krēslaina, tīta pelēcīgi 

brūnā plīvurā. Cik tālu skatiens 
sniedz, visaplīk tukšs, gaŗlaicīgs 
līdzenums. Nevienas ēkas, koka vai 
krūma, nevienas dzīvas radības, 
tikai līdzenuma vidū, iesniegda  -
mās bezgalībā, slienas augšup pla-
tas akmens kāpnes. Nedzirda  -
miem soļiem, ar vaŗa krūku nolais-
tā rokā pa tām kāpj lejup šmauga 
sieva zilos svārkos, kas tai sniedzas 
līdz papēžiem, un aveņkrāsa ap -
metnī. Tādās drānās viduslaiku 
mākslinieki gleznojuši kristiešu 
svētās. Līdzās kāpnēm aka zemiem, 
nomelnējušiem baļķu grodiem. 
Sieviete kāpj lēnām, paceltu galvu. 
Lejā noliecas pie akas, smeļ ūdeni, 
neievainojot dzelmaino klusumu 
ne ar niecīgāko skaņu. Krūku pie-
smēlusi, pagriež akai muguru. Vai 
dosies atpakaļ, no kurienes nākusi, 
var tikai minēt, jo ainava piepeši 
sa   tumst kā izslēgta televīzora 
ekrāns. 

Jaungada naktī redzēti sapņi esot 
jāpatur prātā, tie mēdzot piepildī-
ties. Šo nemēģinu iztulkot, pie pra-
vietiskajiem, šķiet, nepieder.

 *
Bet nākamajā naktī atkal esmu 

pie kāpnēm.
Brūnganā krēsla nesniedz ap -

jaus mu par laiku; tāda var klāt ze  -
mi tiklab agrā pirmsausmas stun-
dā, kā dienas vidū, tuvojoties ne -
gaisam, vai stundu pēc saulrieta. 
Līdzenums joprojām bezcerīgi 
vienmuļš, kāpņu augšgals gaist iz -
platījuma tumsā. Pa kāpnēm atkal 
kāds dodas lejup, un arī viņa soļi    
ir klusi kā meža garam vai kaķim. 
Tāda gaita, tāds galvas pagrieziens 
bija kādam studiju biedram, ma -
nierīguma dēļ topošo inženieŗu 
iedēvētam par „filoloģisko jaunek-
li”, un tas nebija domāts kā kom-
pliments. Uz pēdējiem pakāpie-
niem viņa peļu pelēkuma uzvalks 
metas zilganzaļš, līdzīgs armijnieka 
formastērpam. Rūdis un formas-
tērps? Neiespējama kombinācija. 
Kaut gan vienudien, vecu albumu 
šķirstot, uzgāju fotografiju, kuŗā 
visi mūsu kursa puiši kaŗa kated  -

Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa

ras nometnē ietērpti kareivju for-
mastērpā. Arī viņš – Rūdis. 

Nokļuvis lejā, mani neliekas re -
dzam, kaut stāvu pie pašām kāp-
nēm. Būs pazaudējis acenes, to 
viņam vairs nav. Pēkšņi viņa vaib-
s ti vēršas svešādi, auguma aprises 
sāk bālēt, metas caurspīdīgas, sa -
kūst, saplūst ar brūngano gaismu, 
un cilvēka vairs nav. 

Kursabiedre, dzirdot par dīvaino 
sapni, stāsta, ka Rūdis kopš da  -
žiem gadiem jau Stiksas otrā kras-
tā. Darbavietā pārpratumi, nievas; 
sirds lielo satraukumu nespējusi 
izturēt… Bet tā sieva, kuŗa izskatī-
jās pēc svētās, – varbūt ceļa rādītāja? 
Kuŗam no mums - Rūdolfam vai 

man? Ne vienam, ne otram, drau-
dzene smejas. Tautas ticējums vēstī: 

ja sapnī rādās miroņi, būs lietus. 
Bet ziema nupat īsti pieņēmusies 
spēkā, un lietus neuznāk.

Apaļās gadskārtas 
priekšvakarā 

Kas tas par ķeburu tur, diegā 
pakarināts, zvārojas virs istabas 
durvīm? – vaicā žurnāliste Inese Ba -
  ranovska, pirmoreiz pie manis ie -
griezusies. Izskatās pēc sikspārņa.

 Fregate. Mazs viduslaiku buri-
nieks, pirms melnas mūžības at -
kuģojis šurp no tālas ostas pilsētas. 
Niecīgs lepno brāļu līdzinieks, kas, 
dāņu ķēniņu vapeņiem greznoti, 
pirms gadsimtiem vagoja pasaules 
jūras.

 Inese pastiepjas uz pirkstgaliem, 
nokabina diegu no naglas, notrauc 
kuģītim pāri un apkārt savilktos 
zirnekļa tīklus, noklikšķina tā 
priekšā fotoaparāta slēdzi un pa-

karina kuģīti vecajā vietā, kur tas 
šūpojies ilgāk par gadsimta pusi. 
Tad, brīdi apdomājusies, apsēs  -    
tas pie manām vecajām, melna  -
jām klavierēm, un viņas pirksti      
no tām izbuŗ Emīla Dārziņa „Me -
lancholisko valsi”.

Nupat vēl brīnījos, kādēļ tieši 
Inesei Baranovskai Latgales Laika 
redaktore likusi gatavot manai 
dižajai gadskārtai veltītu rakstu. 
Pirms dažiem gadiem, kad vēl 
strādājām kopā, starp mums abām 
izauga ledaina siena, jo laipa, uz 
kuŗas reiz gadījās saskrieties, abām 
likās par šauru. Tagad, skanot val-
dzinošajam valsim, ledus sāk kust, 
un, kad noskanējis pēdējais akords, 
no tā nav atlikusi pat peļķe. 

(Turpinājums sekos)

Skats uz Flensburgu

Flensburga. Bijušās lazaretes 
kāpnes uz otro stāvu
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Janvāŗa sākumā iznācis jaunais 
Andŗa Nelsona un City of Bir-
mingham Simfoniskā orķestŗa 
tvarts, kuŗā ieskaņoti R. Štrau  -   
sa darbi - Ein Heldenleben un 
Der Rosenkavalier svīta (Orfeo 
C03091 A). The Telegraph mū -
zikas kritiķis Džefrijs Norriss 
(Geoffrey Norris) šim ieska-
ņojumam, kas veikts Birming-
hamas Simfonijas zālē koncerta 
laikā, piešķīris piecas zvaigznes. 
Kritiķis raksta, ka Nelsons ap -
stiprinājis savu saskanību ar or -

Jauns Štrausa ieskaņojums
ķestri un ka Der Rosenkavalier 
svītā izpaužas gan kvēle, gan 
aizrautīga pilnskanība, kā arī 
smalkums. Uzslavēti orķestŗa 
pū   tēji (ragi) un visa orķestŗa 
smalkjūtīgais atskaņojums skaņ-
darba trauslākās vietās. Viss 
minētais izpaužas arī Ein Hel-
denleben atskaņojumā. Beigās 
Džefrijs Norriss piebilst, ka abus 
skaņdarbus vada meistarīga    
roka un šis tvarts arvien aizrauj 
klausītāju. 

Ināra Āboliņa

Jaunās latviešu aktieŗfilmas 
„Rū    dolfa mantojums” parā dī ša-
nās uz ekrāniem ir paveikusi 
šķie  tami neiespējamo – mūsu 
nepierasti saltās ziemas apstāk-
ļos filma pulcējusi skatītāju tūk-
s tošus pie kino ekrāniem visā 
Latvijā. Piemēram, galvaspilsē  -  
tā - kinoteātrī „Rīga” pie biļešu 
kasēm visas dienas gaŗumā stāv  
rinda, kaut pamazām esam pie-
mirsuši rindā stāvēšanas „prie-
kus”. Šo rindu gan iespē  jams 
izstāvēt, ilgākais, desmit mi   nūtēs, 
iegūstot kāroto biļeti uz kino 
seansu. Jāpiebilst, ka ar biļetēm 
nedēļas nogales dienām gan 
jāapgādājas iepriekš, jo tad pa -
rasti visi seansi ir „izpārdoti”. 

Interese par jauno kinodarbu 
ir liela. Iemes lu tam ir daudz     
un turklāt dažā di. Gan teicama 
filmas reklāmas kampaņa un 
pirmizrāde, kas bija sarīkota 
vienlaikus vairā  kos kontinentos, 
gan skatītā  jiem lēni, bet neat-
laidīgi briedu  sī vēlme uz ekrāna 
ieraudzīt sa  vas tautas dzīvi krā-
sainās, vitālās izpausmēs, skatīt 
mūslaiku lat viešu aktieŗus un 
viņu meistarī bu un, saprotams, 
arī izbaudīt režisora -  allaž garīgi 
rosīgā Jāņa Streiča jaundarbu. 
Latvijas plaš sa  ziņas līdzekļos 
daudzkārt uz  svērts fakts, ka 
„Rūdolfa mantojums” ir tapis 
vairāk nekā trīs gadu gaŗumā, 
kam savukārt ie  mesls – ne -
pietiekamais financē jums. Šai 
laikā, kuŗā nebija viegli uzturēt 
dzīvu sākotnējo ieceri un izrau-
dzīto paņēmienu kopumu, pro-
ducenti Andreja Ēķa un Aigara 
Graubes vadībā prata sabiedrībā 
uzturēt intrigu par topošo jaun-
darbu, ik pa brī dim pievēršot 
uzmanību gan re  žisora Streiča 
paša projektētajai un viņa va  -
dībā uzceltajai lauku  sētai, gan 
svarīgākajiem filmē  ša nas noti-
kumiem.

Nu „Rūdolfa mantojums” ir iz -
gājis ļaudīs, un atsauksmes lie-
cina, ka dzīvajai  ieinteresētībai  
filmas tapšanā ir bijis pamats. 
Pēc noskatīšanās skatītāji atzīst – 
šis ekrāna darbs sniedz ļoti po -
zitīvas emocijas, apliecinājumu 
tautas spēka un tautas rakstura 
avotiem. 

Apliecinājums tautas spēka avotiem
Par režisora Jāņa Streiča filmu „Rūdolfa mantojums”

Jāņa Streiča filma ir nākusi īstā 
brīdī. Tā veidota sadarbībā ar 
ope  rātoriem Gvido Skulti un 
Hariju Kukeli un mākslinieku 
Jāni Mīlbretu. Spītējot filmas 
tapšanas laika grūtībām, jaunais 
ekrāna darbs ir nācis klajā ar 
neapšaubāmu aktuālitāti, jo reži-
sora, patiesībā – filmas autora – 
kredo ir apliecināt vērtības, kuŗas 
esam mantojuši no iepriekšējām 
paaudzēm, ar kuŗām dzīvojam 
tagad un nepazudīsim nākotnē. 
Kas ir šis nezūdošais manto  -
jums? Filma atbild: latvieša lep-
nums, darba tikums un mīles-
tība. Un vēl – savas sētas daiļums 
un savas zemes pielūgsme. Šīs 
vērtības kopā ar filmas vēstī -
juma vitālitāti nepārprotami uz -
runā skatītājus, kas, kopumā 
depresīvās sabiedriskās noska  -
ņas un ekonomisko grūtību no -
mākti, skatoties filmu, iegūst dzī-
vesprieka un dzīves spēka vita-
mīnu devu. Arī rosinājumu at  -
gūt pašapziņu.

Tieši uz šiem pašiem pama-
tiem izveidota galvenā varoņa 
Rūdupu saimnieka Rūdolfa dzī-
ve, kas atklāta filmas galvenajā 
stāstā. Jaunuzceltā māja un puķu 
dārzs liecina par tieksmi uz 
daiļumu un labiekārtotu sadzī  -
vi, četru zirgu pajūgs ar karieti – 
par pārgalvīgu izaicinājumu pa -
šam baronam. Savukārt četri zir-
gi, kad lepnais braucamrīks ir 
zaudēts, ir saimnieka visīstākie 

bēdu remdētāji – 
brīnišķīgs epizods, 
kad „raud” visi ko -
pā – saimnieks un 
viņa četri zirgi. 

Romualds An -
cāns Rūdolfa Rū -
dupa lomā vienlīdz 
labi jūtas zirga mu -
gurā, karietē vai 
darba ratos, ar pa -
tiesu baudu viņš 
dara savus darbus 
un tikpat patiess 
un aizrautīgs ir, arī 
baudot dzīves prie-
ka mirkļus. Šis vē -
rienīgais tēls, kuŗā 
iedzīvināts tik 
daudz ideāla lat-
viešu saimnieka 
īpašību, iegūst pl  a-
šu vispārinājumu. 
Arī saimnieka vēl-
me un prasme mīlēt uztveŗama 
kā būtiska viņa rakstura īpašība, 
jo Ancāna varonis pārliecina   
par zemnieciski neveikli slēpto 
jūtu kvēli pret kalponīti Emī  - 
liju. Žēl tikai, ka filmā pietrūcis 
vietas epizodam, kuŗā mēs ierau-
dzītu saimnieka un viņa jaunās 
sievas saskanīgo, laimīgo kop-
dzīvi, tagad par to mums tikai 
atkārtoti tiek pavēstīts aizkadra 
tekstā. 

Režisors Streičs pilnīgi apzi  -
nāti sižeta veidojumā ne tikai iz -
manto Rūdolfa Blaumaņa motī-

vus, bet arī polemizē ar tiem. 
Filmā Emīlija apsolās kļūt par 
saimnieka sievu ne mantas vai 
māju dēļ, bet gan jūtu mulsumā, 
kad viņu pametis iemīļotais 
Kārlis. Rūdupu saimnieks šai 
brīdī viņai ir drošs, silts un tī -
kams patvērums. Aktrise Rē  zija 
Kalniņa Emīlijas lomā iz  dzīvo 
plašu pārdzīvojumu at  vē zienu, 
arī minētajā apsolīšanās brīdī, – 
no nosaluša putnēna, kas čo  -
kurā sarāvies ratos kā bērna 
šūpulītī, līdz karalienes cienī  -
gam paziņojumam jau pēc brīža,     
kad ar izredzētā palīdzību tikusi 
zirga mugurā. 

Katrā ziņā Emīlija ir loma, kuŗā 
aktrisei ir izdevība atklāt sievie-
tes jūtu dzīvi un pārdzīvojumus, 
un Rēzijai Kalniņai tas izdodas 
skaisti un izteiksmīgi. 

Ar tēlojuma niansēm un spilg-
to rakstura lūzumu ļoti pievil  -
cīgs varonis ir Artūra Skrastiņa 
atveidotais kalps Kārlis, vēlāk – 
skroderis no Pēterburgas. Ar na -
ī  vu tiešumu lomas pirmajā un 
surdinētu pārdzīvojumu otrā 

daļā, kā arī ar īsteni kinemato-
grafisku tēlojuma manieri. 

„Rūdolfa mantojums” katrā 
ziņā saista uzmanību un raisa 
cieņu arī pret latviešu aktie  -  
ŗiem. Nav noslēpums, ka latvie -
šu kino nabadzības laikmetā 
ievērojama daļa tēlotāju ilgus 
gadus nav varējuši rast savam 
talantam atbilstīgu izpausmi 
ek rāna mākslā. Tāpēc par veiks-
mēm šajā filmā jāpriecājas, it 
īpaši, piemēram, par Ventas Ve -
cumnieces pārvēršanos lauku 
lielmātes (lasi – saimnieces) tēlā, 
par Jāni Paukštello – mācītāju.

Par režisora lolotu un īpaši 
koptu savdabību minama  vēlē-

šanās vairākos epizodos iesaistīt 
sabiedrībā pazīstamas personas. 
Lai iemūžinātu viņus – mūsu 
laik  meta zīmes. Un šo personu 
lokā labi jūtas arī pats Streičs,    
ko ieraugām gleznotāja lomā, 
kuŗš saimnieku ģimeni padara 
nemirstīgu gluži impresionis-
tiskā gleznā. Te ir gan maizniek-
meistars Normunds Skauģis, gan 
rakstnieki Māra Svīre un Vla-
dimirs Kaijaks, gleznotājs Jāzeps 
Pīgoznis... Diezin vai daudzi 
Emīlijas māmuļā pazīs dzejnieci 
Māru Zālīti, bet uzņēmēja Vitā-
lija Gavrilova atkārtotā parādī-
šanās „velk” uz „Aldaŗa” reklāmas 
pusi. Veiksmīgāka ir šo personu 
izmantošana, darbību iekrāso -  
jot ironijas toņos, piemēram, 
rakstnieku pāŗa ņemšanās ap 
svešzemju augli – banānu. Bez 
šīm atkāpēm filma itin labi varē-
ja iztikt, jo tās atņem laiku un 
uzmanību galvenajam stāstam 
par Rūdupa likteni. Iespējams, 
tad būtu iztikts arī bez illustrā-
tīvā teicēja teksta, kas iedarbo  - 
jas uzmācīgi un brīžam pat 

traucē, liedzot skatītājam pašam 
vērtēt redzamo.

 Filmas beigās Jānis Streičs pie-
vienojis pateicību Rūdolfam 
Blau manim. Lasot ekrānā rin-
das, kuŗās režisors izsaka patei-
cību klasiķa mantojumam, kas 
viņu iedvesmojis izveidot šo 
filmu, mūsu izpratnē pavisam 
jaunā gaismā iemirdzas darba 
nosaukums. „Rūdolfa manto-
jums” iegūst vēl vienu nozīmi. 
Esam saņēmuši filmu par savas 
tautas saknēm, jo Rūdolfa man-
tojums aptveŗ morālās, ētiskās, 
aistētiskās un arī garīgās vērtības. 
To apliecina jaunā latviešu filma.

Gundega Saulīte

Režisors Jānis Streičs (vidū) apspriežas ar aktieŗiem Rēziju Kalniņu un Artūru Skrastiņu

Rūdupu saimnieks - Romualds Ancāns un viņa iecerētā Emīlija - Rēzija 
Kalniņa

Skats no filmas - pie Rūdupa mājas lieveņa
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25. janvāris
 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. 

Tagad peļņa no noguldījumiem tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli 10% apmērā. 

Informējam, ka saskaņā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”, sākot no 2010.gada 1.janvāŗa, ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli apliekamie ienākumi tiek papildināti ar ienākumiem 
no kapitāla, tas ir, procentu ienākumiem. 

Līdz ar to bankas klientu - fizisko personu saņemtie procenti no 
depozitiem, krājkontiem un norēķinu kontiem tiks aplikti ar kapitāla 
nodokli 10% apmērā.

Lai arī bankām Latvijā tika piešķirts pārejas periods, kuŗā sagatavoties 
jaunā nodokļa administrēšanai, Danske Banka jau tagad ir izstrādājusi 
risinājumu un nodrošina nodokļa ieturēšanu par procentu ienākumiem 
izmaksas brīdī. Tas nozīmē, ka mūsu klientiem nebūs jāaizpilda 
deklarācija par procentu ienākumiem, lai to iesniegtu Valsts ieņēmumu 
dienestā, un pašiem nebūs jāveic nodokļa ieskaitīšana budžetā.

Kapitāla nodoklis

Nereti dzirdam, ka jaunatne ne -
piedalās piemiņas sarīkojumos, ka 
to neinteresē senie vēsturiskie no -
tikumi, ka tā ir kā uzburta uz pop-
dziedātājiem un subkultūras ieva-
zājumiem. Un tādam viedoklim 
daļēji jāpiekrīt. Piekt klasnieki var 
nosaukt veselu virkni dažāda ka -
libra estrādes dziedātāju un šov me-
ņu, bet nezina, kas ir Aleksandrs 
Čaks, par Ziemsvētku kaujām vis-
pār nerunājot. Daudzi vēl piec-
padsmit gadu vecumā ne reizi nav 
apmeklējuši tautas svēt vietu - Brā  -
ļu kapus. Aizsākums meklējams 
ab  surdajā Izglītības un zinātnes 
mi   nistrijas ierēdņu iecir tībā nemā-
cīt Latvijas vēsturi kā atsevišķu 
priekšmetu. 

...Pirms Ziemsvētku kaujām kāds 
latviešu strēlnieks vēstulē rakstījis: 
”Atgriežos uz turieni, kur nāvei 
spītē. Aiz manis ir tas, ko es vis-
vairāk mīlu: dzimtenes sētu un zilo 
acu sapņaino skatu, kas mani uz -
lūko zemnīcā un varbūt... zem kapa 
kopiņas Meža kapos. Viņu dēļ es 
dzīvošu mirdams... Brīnišķa ir lat-
vju strēlnieka sirds. Te viņa dreb 
jaunības ilgu karstumā, te sapņo 
mīlas reibonī un beidzot dodas 
cīņas viesulī un sniedz dzim te nei 
upuri - dzīvību!”(Latviešu strēlnieki. 
Nr. 10)

 „Viņu dēļ es dzīvošu mirdams.” 
Vai šī jaunā puiša cerības ir 

Jaunatnes atburšana
Ziemsvētku kauju atcerei

piepildījušās? Neba jau tikai pa 
piemiņas vietām un kapiem jā -
staigā. Kas atburs mūsdienu jau-
natni? Ir pierādīts, ka vēsturi nevar 
mācīt, balstoties tikai uz faktiem, 
nevis spilgtām emocijām. 

Aspazijas vārdiem runājot, sest-
dien, 9. janvārī, Tīreļpurvā pie Lož-
metējkalna „atmirdzēja spožas at -
miņu nagliņas tam pagātnes sāpju 
šķirstam”. Jelgavas novada un Val-
gundes pagasta rīkotajā Ziem-
svētku kauju atceres vakarā Lož-
me  tējkalns mirdzēja ugunīs un, 
interesentiem no dziļā sniega un 
minus trīspadsmit nebaidoties,  
bija ļaužu pārpilns. Kā ierasts, 
daudz apmeklētāju brieduma ga -
dos. Bet kā tad jaunatne? Strēlnie-
ku atcerei tika organizēti vairāki 
sarīkojumi, kas sākās piektdien un 
turpinājās sestdien dienā. Un tajos 
piedalījās galvenokārt jaunatne. 
Netālu no Ziemsvētku kauju pie-
mi  ņas mū  zeja - Mangaļu mājās 
nak  š   ņošanas nometni ar teltīm  
bija ierīkojusi Jaunsardze, kuŗā ir 
pārstāvji no Turaidas, Mālpils, Bol-
derājas, Rī  gas 77. un Natālijas 
Drau  dziņas vi  dusskolas, bet des-
mitgadīgs kauji nieks Filips Frei ma-
nis ir no Rīgas sākumskolas „Valo-
diņa”. Koman dieris šai nometnei 
bija jaunsargs Rainers Maršavs. 

Savukārt pamatīgu telšu pilsēti-
ņu simt četrdesmit jauniešiem  pa -

šā Ložmetējkalnā uzcēluši Lat vijas 
Skautu un gaidu centrālās organi-
zācijas skauti. Lai kaut ne  daudz 
iejustos strēlnieku izjūtās tajās 
tālajās janvāŗa dienās un nak tīs, 
skauti no Valmieras, Dobeles, Jel -
ga  vas, Ķeguma, Rīgas un citām 
vie   tām teltīs pavada jau otro nakti. 
Ka lauskis nevienu nav aizbaidījis, 
uzzinu no nometnes komandan  - 
ta - Rīgas Techniskās universitātes 
studenta Eduarda Upenieka. Viņš 
piebilst, ka jauniešus, kas iestāju  -
šies Skautu un gaidu organizācijā, 
interesē valsts vēsture, aizrauj dalī-
ba dažādos patriotiskos pasāku-
mos. Skauti, kaut gan internacio-
nāla organizācija, audzina savas 
zemes patriotus. Latvijas skautu 
priekš nieks vad. Andris Matisons 
sacīja: ”Domāju, ka šovakar strēl-
nieki mums saka - mēs savu cīņu 
esam beiguši, tagad pacīnieties 
jūs!”

 Kamēr vēl nebija satumsis, pie 
Mangaļu mājām Vēstures klubu 
dalībnieki demonstrēja savu pētī-
jumu rezultātus, mēģinot restau  -
rēt strēlnieku uzbrukumu vācu 
pozi cijām un to ieņemšanu. Rīgas    
Kaŗa vēstures kluba „Arsenāls” 
vadītājs-komandieris Raimonds 
Valters stāsta, ka klubā darbojas    
ar kaŗalietām aizrāvušies dažāda 
vecuma un dažādu tautību cilvēki. 
Daudz jauniešu. Arī viņa abi dēli 
vēlas izzināt un rekonstruēt kaujas, 
bruņojumu, ekipējumu utt. Pirmā 
un Otrā pasaules kaŗa abās pusēs 
kaŗojušajās armijās. Kluba biedri 

bijuši noderīgi filmas „Rīgas sargi” 
uzņemšanas grupai, arī citi reži  -
sori aicinot. Runājot par Ziemsvēt-
ku kauju atceri, R. Valters, kuŗam  
šī jau ir piecpadsmitā reize, pieme-
tina, ka tomēr gadu no gada jau-
natne ierodas arvien kuplākā 
skaitā. 

Bet vai tā būtu, ja visus šos gadus 
šajā pusē nebūtu strēlnieku pie mi-
ņas ugunskuru sargātāju, ja nero-
sītos Tīreļpurva saimnieks un dvē-
sele Voldemārs Birznieks, kā arī 
treneris un patriots Juris Lukstiņš, 
enerģiskais, sportiskais jaunatnes 
audzinātājs, Mārupes vidusskolas 
direktors Jānis Lagzdkalns, Babītes 
skolotāja Aina Kvēpa, vēl citi. 

Vairākums Ložmetējkalnā uzru-
nāto atzīst, ka pagaidām tikai ne -
lielu daļu jaunatnes interesē, par   
ko cīnījušies un krituši viņu vec-

vecvectēvi – strēlnieki un leģionāri, 
kāpēc kaut reizi gadā būtu jāap-
meklē tautas svētvietas, kas un 
kāpēc uzcēlis Brīvības pieminekli 
u.tml.? Visi bija vienisprātis, ka jau-
natnes atbūrējiem jābūt skolotā-
jiem un vecākiem. Diemžēl jau-
natnes organizācijas – jaunsargi, 
skauti, gaidas mūslaiku plašsazi -
ņas līdzekļu redaktoriem nav in -
teresanti. 

Aktrise, leģendārā strēlnieka 
Ēvalda Valtera dzīvesbiedre Vera 
Gribača-Valtere, uzrunājot Lož-
metējkalnā jaunsargus, atgādināja 
Andreja Eglīša vārdus: ”Lai mēs 
ticam, ka mūsu tauta mūžīgi mū -
žos dzīvot drīkst, /Un apzināmies, 
ka tu, Tēvu zeme, postā un priekā /
Vienmēr esi neizsakāmi sāpīgi 
skaista! 

Andris Kļaviņš

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

Kandavas novads Latvijas jauno 
laiku vēsturē ir viens no vecāka-
jiem. Kamēr citviet runasvīri sprie-
da, vai vispār vērts un ar ko būtu 
vērts apvienoties, kandavnieki ne -
pre to jās, ka pievienojas tāda paša 
nosaukuma pagasts un vēl trīs 
kaimiņi – Zemīte, Matkule un Cē -
re. Tagad Kandavas novadā ietilpst 
arī Vāne un Zante. Uz jautājumu, 
cik tad ga  du kopš pirmās apvieno-
šanās pagājis, saņēmām možu 
atbildi: ,,Būs jau savi desmit, liels 
koncerts bija, mūsu koris, kā allaž, 
dzie dāja!”

Kandavā ir īsts jauktais koris, 
kuŗā dzied skolas bērni un cienī-
jami pensio nāri (pavisam nesen 
75. jubileju svinēja otrais alts Zina 
Leimane un pirmais bass Jānis 
Jansons). Cik ga  du jau viņi dzied? 
Koŗdiriģente Dzin  tra Linde sāk 
rēķināt, un viņas izteiks mī gajās  
acīs pazib izbrīns – vai tie šām viņa 
pati jau septiņpadsmit ga  du stāv 
savu koristu priekšā?!

Dzintra dzimusi un uzaugusi 

Kandava. Vecā akordeona burvju spēks

Kul  dīgā. Viņai, vecākajai meitai ģi -
menē, bija tikai septiņi gadi, kad 
ļauna slimība nolaupīja tēvu. Ļoti 
iespējams, ka viņai un vēl diviem 
šīs ģimenes bērniem, sešus un 

četrus gadus veciem, bērnība ar to 
skumjo dienu arī būtu beigusies,   
ja vien ģimenē neienāktu patēvs 
Eduards Dadzītis. Ģi  me  nē piedzi-
ma vēl viens brā  lītis. Taču Dzin trai 
vis  lielāko prieku sagādā  -ja tēvoča 
Eduarda vecais, daudz kalpojušais 
akor deons. Viņai vēl tagad acu 
priekšā instrumenta caurās plēšas 
un Edu arda sastrādātie, bet spēlējot 
tik veiklie pirks  ti. Mūzi kas skaņas 
meiteni tā apbūra, ka nācās meklēt 
ceļu uz mūzikas skolu. Vecmāmuļa 
pār deva sa  vu mīļoto gotiņu Mago-
ni, lai bērnam nopirktu instru-
mentu. Mūzikas skolā, kā zināms, 
obli  gātais instruments ir klavieres. 
Laikā, kad Dzintra tika uz Liepā -
jas mūzikas vidusskolu, viņai pa  -
vi sam labi klausīja gan akordeons, 
gan klavieres. Ar šo instrumentu 
palīdzību izdevās arī mazliet no -
pelnīt, jo viņu aicināja spēlēt gan 
dejotājiem, gan ballītēs un ģimeņu 
godos. Kandavas mūzikas skola ir 
Dzintras pirmā  un vienīgā darba-
vieta, šeit strā  dā  jot, viņa neklātie  -

nē pabeidza kon servātoriju. Dip-
lomdarbu diriģente aizstāvēja gan 
ar Kandavas radio rūpnīcas koŗa, 
gan Tukuma sko lotāju koŗa, gan 
mūzikas skolas audzēkņu profe-
sionāli augstvērtīgi sagatvotu pro-
g rammu.

Dzintras pašas bērni izauga   
starp dziedātājiem un spēlētājiem. 
Ve  cākā meita Margarita pēc Mū -
zikas akadēmijas beigšanas pirms 
gadiem septiņiem astoņiem aiz-
brauca pilnveidoties uz Vāciju. Tur 
viņa ir pieprasīta koncertmeistare, 
apguvusi arī mūzikas terapeutes 
profesiju. Meita ar darbiem Vāc-
zemē ,,apaugot” arvien vairāk, bet 
tik daudz laika tomēr iznākot, lai 
no Ķelnes atbrauktu uz Latviju sa -
vējos apraudzīt. Arī jaunākā māšele 
Aija dzīvi saistījusi ar skaņu māks  -
lu – viņa dzīvo Jaunolainē un māca 
bērnus Mārupes mūzikas skolā. 

Kandavas korim ir sadarbības 
part neŗi un draugi – Ventspilī „Līv-
zeme”, Dobelē „Viesturzeme”, Kul-
dīgā „Ventava”, arī Igaunijā, Slo-

vakijā, Bavārijā. Koŗdiriģentei allaž 
jābūt gatavai uz neizbēgamiem,   
pat ieplānotiem likteņa triecie  -
niem – piemēram, kad pavasarī 
skolu beidz un no ,,Kandavas” koŗa 
projām dodas seši izskoloti dzie  -
dāji uzreiz...

Dzintras Lindes mūža mīlestība 
joprojām ir akordeons, šis tautā   
tik iemīļotais un demokratiskais 
instruments. Ar saviem audzēk-
ņiem viņa bieži piedalījusies ska  -
tēs un svētkos. Skolotājas pusgad-
simta jubilejā viņas lielie un mazie 
apmācāmie bija sarīkojuši neaiz-
mirstamu koncertu, turklāt katram 
rokās kvēloja janvārī plaucēta tul-
pīte, saudzējama un daiļa kā tas, ko 
franču rakstnieks Antuāns de Sent-
Ekziperī nosaucis par lielāko dār-
gumu pasaulē, – cilvēku savstarpējo 
attiecību krāšņums.

Anita Mellupe
Astra Moora

Diriģente Dzintra Linde koŗa 
telpā Kandavas tautas namā 
pie informācijas dēļa 
pārliecinās, ka no ,,Kandavas” 
78 dziedātājiem visvairāk 
dzimuši un kopīgus svētkus 
svinēs janvārī, martā un 
septembrī dzimušie
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  Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4447 0,4583 
CAD/LVL 0,4671 0,4813 
CHF/LVL 0,4742 0,4886 
DKK/LVL 0,0937 0,0965 
EEK/LVL 0,0446 0,0459 
EUR/GBP 0,8560 0,8820 
EUR/LVL 0,6993 0,7171 
EUR/USD 1,3873 1,4295 
GBP/LVL 0,8028 0,8272 
LTL/LVL 0,2020 0,2082 
NOK/LVL 0,0847 0,0873 
SEK/LVL 0,0679 0,0700 
USD/LVL 0,4965 0,5091 
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

Līmeniski. 1. Pilsēta Ukrainā, 
Krimas apgabalā. 4. Alkoholisks 
dzēriens. 6. Pilsēta Šveicē. 7. Ka -
žokzvēru mednieki Z-Amerikā.   
8. Apdzīvota vieta Raunas nova  -
dā. 10. Debess Ziemeļu puslodes 
zvaigznājs. 13. Upe D-Amerikā. 
15. Mechanikas nozare. 17. Krāsa 
matu krāsošanai. 19. Zēns pārejas 
vecumā. 20. Jachtkluba priekš-

sēdis. 22. Pūču dzimtas putns. 23. 
Divdīgļlapju klases augs. 26. 
Metalla nauda. 29. Balle, kuŗā da -
lībnieki ierodas maskās un īpa  - 
šos tērpos. 30. Pilsēta Brazīlijā, 
Osta pie Atlantijas okeana. 31. 
Medicīnas iestāde. 32. Vīnogu 
šķirne. 33. Uzstāšanās vieta cirkā. 
34. Tēls J. Štrausa operetē „Sik-
spārnis”. 

Stateniski. 1. Pilsēta Polijas dien-
  vidos. 2. Valstu apvienība. 3. Aiz-
bildne, aizgādne. 4. Budistu svēt-
nīcas. 5. Lielas lapsenes. 7.  Pilsēta 
Čīlē. 9. Gatve. 11. Sieviete bezlau-
lības kopdzīvē ar vīrieti. 12. Sa -
nitāri pasākumi lipīgu slimību 
izplatīšanās novēršanai. 14. Poļu 
tautas deja. 16. Latviešu aktrise 
(dz. 1941). 17. Divmastu buruku-
ģis ar taisnām burām abos mas  -
tos. 18. Saules dievs seno ēģiptiešu 
mītoloģijā. 21. Valsts Vidusame-
rikā. 23. Peldēšanas stils. 24. Pa -
nātŗu dzimtas augs. 25. ASV 
pavalsts. 26. Pilsēta Indijas dien -
vidos. 27. Novada centrs Latvijā. 
28. Latviešu dziedātājs (1907-
1987). 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 4) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Kamene. 4. Or -
kāns. 9. Skaits. 10. Oraoni. 12. 
Mats. 13. Otrs. 14. Arizona. 16. 
sap  ņi. 17. Palma. 18. Arbas. 20. 
Asmens. 22. Išiass. 24. Patoss. 26. 
Vanags. 28. Adata. 30. Padot. 31. 
Laiks. 33. Skatuve. 37. Tins. 39. 
Mati. 40. Ielāps. 41. Ziedes. 42. 
Iesals. 43. Skaņas. 

Stateniski. 1. Kalmes. 2. Elks. 3. 
Elita. 4. Osaka. 5. Kino. 6. Siesta. 7. 
Asni. 8. Loto. 9. Stīpas. 11. Italis. 
15. Zib. 18. Asosa. 19. Silva. 21. 
Mīt. 23. Ala. 25. Ardēni. 27. Geišas. 
29. Aut. 30.  Pātari. 32. Slidas. 33. 
Skābs. 34. Apse. 35. Uāza. 36. 
Ekers. 38. Seja. 39. Mesa.    

Talsos pie tautas nama iekurtā ugunskura ar karstu tēju, rupjmaizi 
un dziesmām 20. janvārī pieminēja 1991. gada janvāŗa barikāžu laiku. 
Piemiņas vakaru rīkoja Talsu tautas nama kopa sadarbībā ar Latviešu 
nacionālistu klubu.

Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas Talsu nodaļa uzņēma ilg-
gadējus sadarbības partneŗus no Vācijas, Celles apgabala. Kollēgas 
interesēja turpmākā sadarbība un sociālās aprūpes centrā “Stūrīši” jau 
paveiktais.

Divas dienas Kuldīgā strādāja Ziemeļvācijas televīzijas radošā gru-
pa, kas veido raidījumu “Hanzas skats” par Kurzemi. Grupa filmēs arī 
Kolkā, Sabilē un citviet.

Lai nodrošinātu ciparu televīzijas signāla pārklājumu visā Lat      -
vijā, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs ir uzbūvējis 80 metru 
augstu sakaru mastu Saldus novada Ēvaržos. Tas nodrošina labāku 
televīzijas apraidi Saldus un Brocēnu iedzīvotājiem, kā arī dos iespēju 
pārraidīt ciparu televīzijas signālu.

Salacgrīvieši janvāŗa beigās gaida ierodamies darba grupu no 
Vācijas. Latvijas-Vācijas forums notiks četras dienas augusta nogalē,   
un tā iniciātore ir Vācijas sadraudzības kopa.

Bauskas novada Mežotnes pilī notika Baltijas Ministru Pado mes 
sanāksme, kuŗā piedalījās visu trīs Baltijas valstu valdību vadītāji. Viņi 
ar ekspertiem diskutēja par Baltijas un Ziemeļvalstu stratēģisko 
sadarbību.

Kuldīgas novada Gudenieku pagastā pulcējās iedzīvotāji, lai pro-
testētu pret uzņēmuma “Latagro” ieceri būvēt modernu intensīvās 
cūkkopības kompleksu (16 000 nobarojamo cūku un 8000 sivēnu) ar 
dāņu investoru atbalstu.

Alūksnes novadam būs savs ģerbonis. Mākslinieks Ivars Vecāns sa -
ga tavojis vairākus ģerboņa skiču variantus, ar ko deputātus iepazīsti -
nāja domes sēdē.

Par Madonas novada labāko tirgotāju pagājušajā gadā ir atzīts 
Jumurdas atpūtas komplekss - sporta un atpūtas centrs, viesnīca un 
restorāns. Komplekss būvēts latviskā garā — no dabas materiāliem.

Latvijas novados ar 1991. gada Barikāžu piemiņas zīmi apbalvoti 
vairāk nekā 25 000 barikāžu dalībnieku. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģio  -
nālā centra Daugavpils brigāde Veselības ministrijas svinīgā sarīko-
jumā Rīgas Stradiņa universitātes aulā saņēma „Gada balvu medicīnā 
2009” nominācijā „Mana Glābējkomanda”.

Rēzeknē 21. janvārī apritēja 90. gadadiena, kopš Brīvības cīņu laikā 
pilsēta atbrīvota no lieliniekiem. Šīs dienas un arī 1991. gada janvāŗa 
barikāžu atcerei Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē notika dievkalpo  -   
jums, vēlāk piemiņas brīdis Miera ielas kapos pie obeliska Latgales 
atbrīvošanas kaujās kritušajiem kaŗavīriem un Rēzeknes atbrīvošanas 
dienai veltīts sarīkojums Franča Trasuna mūzejā „Kolnasāta”. 

Rēzeknē, Speciālās ekonomiskās zonas territorijā darbu sākusi ne -
rū  sējošā tērauda cauruļu ražošanas rūpnīca, kuŗas īpašnieks ir Latvijas-
Šveices uzņēmums RIGAMET. Rūpnīcas celtniecība un aprīkojums 
izmaksāja gandrīz četrus miljonus eiro. 

Dzelzceļa posmā Skrīveŗi - Krustpils (52 km) līdz 2013. gadam 
paredzēts izbūvēt otru sliežu ceļu, jo šeit ir slodze ar piepilsētas, valsts 
mēroga un starptautiskiem pasažieŗu vilcieniem. Rekonstruēs arī visas 
dzelzceļa stacijas un pieturvietas, uzbūvēs jaunus tiltus pār Aivieksti    
un Pērsi, modernizēs dzelzceļa signālizācijas, telekomūnikācijas un 
elektroapgādes sistēmas. 

Mazpilsētas Iecava, Līgatne un Viesīte iemūžinātas janvārī izdo  -    
tās pastmarkās - serijā „Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi”. Dizaina 
autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.

Viļakas novada Vecumu pagastā mednieki mežacūku un staltbriežu 
medību laikā pamanīja milzīgu, aptuveni 200 kilogramus smagu lāci, 
kas Latvijas territorijā, iespējams, iemaldījies no Krievijas mežiem.

Jēkabpils 2. pasta nodaļas ieeju pēdējā darba dienā, 19. janvārī, 
rotāja sēru lentes. Turpmāk Jēkabpils iedzīvotāji (26 000) abos Daugavas 
krastos pasta pakalpojumus varēs saņemt tikai divās pasta nodaļās.     
Vēl ne tik sen Jēkabpilī bija piecas pasta nodaļas.

Daugavpils Poļu kultūras centrā atklāta izstāde „Latgales kampaņa 
- „Operācija Ziema””, kas veltīta pirms 90 gadiem notikušajām poļu    
un latviešu kopīgajām cīņām par abu valstu neatkarību. 1920. gada 
janvārī notika izšķirīgā kauja pie Dvinskas (Daugavpils). 

Liepājas Simfoniskā orķestŗa pirmais koncerts šajā gadā jau ir 
noticis. Liepājas teātrī viesdiriģents Liors Šambadāls piedāvāja klau-
sītājiem programmu “Klasikas un romantisma šedevri”. Februārī savu 
pirmo programmu kopā ar solistu Vestardu Šimku sniegs orķestŗa 
jaunais galvenais diriģents Atvars Lakstīgala.

Publiski pieejams un visiem interesentiem atvērts bija Liepājas 
universitātes bakalaura studiju programmas “Jauno mediju māksla” 
1. kursa studentu pirmā sēmestŗa radošais veikums, kas apvienots 
izstādē “Dokuments”.

Liepājas mūzeja lielajā izstāžu zālē atklāja architekta Paula Maksa 
Berči (1840–1911) 170 gadu jubilejas izstādi „P. M. Berči laiks Liepājas 
architektūrā”.

Liepājas Kultūras pārvalde sadarbībā ar leļļu teātri “Maska” un 
Liepājas Sv. Annas baznīcas draudzi 2010. gadā sniegs četras leļļu 
izrādes bērniem un viņu vecākiem. Izrādes būs kā interesanti notikumi 
visai ģimenei, piemērojot to tematiku baznīcas kalendāram.

Lai virzītos uz lielo mērķi – X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem – no janvāŗa Liepājā sāksies rēgulāri koŗu kopmēģinājumi, 
kuŗiem jau sastādīts plāns.

Pāvilostas novada dome parakstījusi līgumu ar Rīgas firmu BMGS 
par molu rekonstrukciju. Darbi sāksies pavasarī.

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

Pagājušā gada nogalē Wilhelm-
Hittorf ģimnazijas Minsterē, Vā -
cijā, 11. klases skolēni - vēstures 
pēt  nieki iepazīstināja Minsteres 
sabiedrību ar īstenoto projektu – 
dokumentālo DVD video filmu 
Ghetto ohne Zaun (Geto bez žo  -
ga), kuŗā stāstīts par rosīgās Min-
steres latviešu kopienas vēsturi. 

 Ar Latviešu kopības Vācijā 
valdes locekles sevišķiem uzde-
vumiem Aijas Ebdenes gādību 
filma nonākusi arī Latvijā. 

 Filmā Ghetto ohne Zaun skatā-
mi dokumentāli kadri no Latvijas 
vēstures, kad pagājušā gadsimta 
40. gados divas agresīvas varas 
mala cilvēku likteņus kā starp 
dzirnakmeņiem, izkliedējot lat-
vie  šus plašajā pasaulē. Apmēram 
200 tūkstoši Latvijas cilvēku Otrā 
pasaules kaŗa laikā atstāja dzim-
teni un devās bēgļu gaitās. Ap -
tuveni 120 000 nonāca Vācijā DP 
(displaced persons) nometnēs, kas 
bija ierīkotas visā Vācijā. No  metņu 
laikā 1946. gada 15. febru ārī 
Detmoldā tika dibināta Min steres 
Latviešu ģimnazija (MLĢ), kas 
pēc tam pārcelta uz August dorfu 
un kopš 1957. gada atradās 
Minsterē, Ziemeļreinas-Vestfāles 
pavalstī. 

MLĢ bija viena no trim pri-
vātģimnazijām Rietumvācijā un 
pasaulē vienīgā pilna laika akre-
ditēta skola ar latviešu mācībvalo-
du. Līdz tās slēgšanai 1998. gadā 
MLĢ bija vienīgā latviešu mācī  -
bu iestāde pasaulē, kur sagatavoja 
skolēnus tādā līmenī, lai viņi spē  - 
tu konkurēt Rietumeiropas iz -
glītības un darba tirgū. MLĢ lai  -
ka gaitā beiguši vairāki simti au -
dzēkņu, arī pasaulē un Latvijas 
sabiedrībā pazīstamas personības 
polītikā, kultūrā un ekonomikā. 

 Latviešu ģimnazijas un Latviešu 

Vācu skolēni uzņēmuši filmu par 
latviešiem Minsterē

centra sabiedriskās aktī-
vitātes pamanījusi un 
novērtējusi Minsteres 
vietējā sabiedrība. Ie -
spējams, tāpēc vācu 
sko  lēni savai doku men-
tālajai filmai Ghetto 
ohne Zaun izvēlējušies 
intervēt latviešu sabied-
rībā labi pazīstamos 
cilvēkus – Aiju Ebdeni, 
Ieviņu Picku, ārstu An -
dri Kadeģi, architektu 
Juri Trauciņu, māksli-
nieku Pēteri Purmali  
un Jāni Neimani, lai ie -
gūtu maksimāli precīzu 
ieskatu latviešu vēsturē 
no 20. gadsimta 40. ga -
diem līdz mūsdienām. 
Kā viņi vairāk nekā  
pusgadsimtu pēc liela-
jiem pārdzīvojumiem 
bēgļu gaitās, pēc dzīves 
DP nometnēs spējuši 
tik labi iedzīvoties vietējā vācu 
sabiedrībā, kļūstot par īstiem eiro-
piešiem un vēl saglabājot savu 
nacionālo identitāti. Interesanti, 
ka stāstītāji toreiz bijuši pat jaunā-
ki nekā šodienas vācu skolēni,    
kas viņus intervēja!

Tā, piemēram, Aija Ebdene uz -
auga bēgļu nometnēs, kur 1960. 
gadā (14. izlaidums) beidza Min-
steres Latviešu ģimnaziju (MLĢ). 
Vēlāk viņa tur bija izpalīdze un 
audzinātāja. Tikai 1961. gada jan-
vārī abas ar māti atstāja Minste  -
res nometni. Dzīvošana nometnē 
bija izolācija no apkārtējās vācu 
sabiedrības. Par šo laiku vēstu ris  - 
  ki materiāli rodami arī Alberta 
Spoģa grāmatā Minsteres Latvie šu 
ģimnazija izdzīvoja (1946 – 1998, 
apg. Valters un Rapa, izde vējs 
Latviešu centrs Minsterē, Pē  teŗa 
Purmaļa vāks). 

Wilhelm-Hittorf ģimnazijas 
Minsterē uzņemtā filma Ghetto 
ohne Zaun sasaucas ar latviešu 
re žisora Anša Epnera dokumen-
tālo filmu „Es esmu latvie tis” 
(Imanta Ziedoņa scēnārijs, uz -
ņemta 1988.–1990. gadā), kuŗā 
stāstīts par latviešiem ne tikai 
Vācijā, bet arī ASV, Kanadā, 
Lielbritanijā, Francijā, Zviedrijā, 
Austrālijā un Venecuēlā. 

Dokumentālā filma Ghetto   
ohne Zaun pieejama DVD vācu 
valodā ar latviešu subtitriem. 
Interesenti šo filmu var iegādā ties, 
sazinoties ar Latviešu centru 
Minsterē, Zuze Krēsliņa-Sila, Salz-
mannstr. 152, 48159 Muenster, 
tālr.: 0049 - 251 - 21 70 17 , e-pasts: 
Info@lcm. lv. 

Valija Berkina

DVD video filma Ghetto ohne Zaun (Geto 
bez žoga) par Latvijas vēsturi un latviešu 
likteņiem pēc Otrā pasaules kaŗa
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Grandrapidu ev. lut. draudzē 
dievkalpojums 10. janvārī notika 
neparastā laikā, pulksten trijos 
pēcpusdienā. Tas izvērtās par 
īstu svētku dievkalpojumu, jo 
Grandrapidos viesojās  prāveste 
Lauma Zušēvica. Dāvids Heinzs 
spēlēja klavieres, ar ērģelēm 
pavadījumu kopējām dziesmām 
un liturģijas laikā, jaunieši lasīja 
rindas no Svētajiem rakstiem. 
Dievkalpojumā kalpoja viešņa 
un mācītāja Ilze Larsena. 
Lasījumi no Bībeles un prāv. L. 
Zu  šēvicas svētruna bija par jaunu 
dzīvi. Viņa atgādināja, ka Jānis 
Kristītājs nejutās cienīgs kristīt 
Kristu, bet Kristus mudināja Jāni 
to darīt. Kristību laikā no debesīm 
atskanēja Dieva balss – Tu esi 
mans mīļais dēls..., un  Jēzus sap-
rata, ka viņa uzdevums ir kalpot 
Dievam virs zemes. Bija sākusies 
jauna diena un jauna dzīve. 
Prāveste uzsvēra, ka ikviens ir 
aicināts kļūt par Dieva bērnu, 
sākt jaunu dzīvi un kalpot Die-
vam. Mēs esam materiāls Dieva 
rokās. Viņš mūs veido un sagata-
vo mūsu pienākumu veikšanai. 
Nepietiek tikai domāt un vēlēties, 
ir jādara Dievam patīkami. 

Pēc dievkalpojuma draudzes 
sabiedriskajās telpās prāv. L. Zu -
šēvica dalījās domās par draudz-
es darbu šeit un grūtībām dzim-
tenē. Viņa ieteica nelauzīt galvu, 
cik daudz naudas ir draudzes 
kontā, bet vairāk uzticēties 
Dievam. Katrs dievkalpojums ir 
Dieva dāvana. Latvijā valsts vairs 
nespēj maksāt mācītājiem algu, 
viņiem nav arī veselības apdro-
šināšanas. Latvijā ir nodibināts 
mācītāju algas fonds. Lielās 

draudzes, kas pašas tiek galā, no 
šī fonda neko neprasa. Mācītā-
jiem, lai izdzīvotu, jāvada divi, 
trīs un pat vairāk dievkalpojumu 
dienā vai arī jāatrod cits darbs. 
Tāpēc mūsu darbs māsu draudžu 
labā ir ļoti nozīmīgs. Draudze ir 
kā viena ģimene – ja kāds cieš, 
citiem jāiet palīgā. Katram no 
mums jāatrod sava sūtība, kā 
darboties draudzē.Prāveste un  
draudzes locekļi apsveica mācī-
tāju Ilzi Larsenu  dzimum dienā, 
pasniedzot puķes. 

Grandrapidu luterāņu draudz-
es materiālā situācija līdz ar sava 
lauku īpašuma Mežvidu pārdo-
šanu ir uzlabojusies. Dievkalpo-
jumos aicina piedalīties jauniešus, 
un tie kļuvuši bagātīgāki. Vien-
mēr iepriecina Dāvida Heinza 
klavieŗu un ērģeļu spēle. No 
Svētajiem rakstiem lasa gan mā -
cītāja, gan jaunieši Arnolds un 
Andris Ruperti, Aleksis Vizulis. 
Jaunieši  kopā ar mācītāju īsi 
pirms Ziemsvētkiem apciemoja 
draudzes locekļus aprūpes mājās, 
dāvināja viņiem piparkūkas un 
puķes. Veidojas draudzība ar 
Pampāļu draudzi Latvijā, tai 
pirms Ziemsvētkiem nosūtīta 
nauda svētku mielasta sagatavo-
šanai bērniem.

Skumji, bet draudzes locekļu 
skaits sarūk. Pagājušā gadā mū -
žībā aizgāja Aina Tālberga, Vik-
tors Graube, Lidija Rozīte, Kārlis 
Spolītis, Ringolds Straume, And-
rejs Vīgants, Erna Purviņa, Velta 
Vītiņa un Viktorija Zuš mane.

Gribam tomēr turpināt dar-
boties, atceroties prāvestes Lau-
mas Zušēvicas padomu, ka vairāk 
jāpaļaujas Dieva vadībai.

Julieta Rumberga

Visu rudeni Longailendas 
latviešu skolas audzēkņi kopā ar 
skolotājiem gatavoja skolas eg -
lītes uzvedumu „Ziemsvētki sa -
ieta namā”, ko sacerējusi skolas 
pārzine Zaiga Dūdare Candela, 
pēc latviešu Ziem svētku pasaku 
motīviem.  Katrs skolēns bija 
labi iemācījies savu tekstu un 
runāja skaļi, bez kļūdām un lie-
kas kautrēšanās. Kostīmi bija 
skaisti un profe sionāli darināti.  
Prieks dzirdēt, cik labā latviešu 
valodā uz skatuves runā mūsu 
jaunā pa  audze.  

Uzvedums bija par meža dzīv-
niekiem, kuŗi uztraukušies, jo 
neiedegas Ziemsvētku eglītes 
sve   cītes. Viņi domā, ka eglīte 
apburta  un sauc palīgā pārejos 
meža iemītniekus. Beidzot vi -
ņiem izdodas atrast īstos vārdus, 
un visiem par lielu prieku eglītes 
svecītes spoži iedegas. Bērni sa -
vas lomas tēloja ar lielu sajūs-
mu. 

Pēc uzveduma audzēkņu tal-
antu vakarā katrs spēlēja kādu 
mūzikas instrumentu. Piepeši 
zālē ar skrituļslidām iebrauca  

Uzveduma „Ziemsvētki saieta namā” dalībnieki. Priekšā (no kreisās) Katarina Mazzanobile un 
Erika Krafta, otrā rindā Anika Goldšmite, Daniels Talbots, Laila Lapiņa, Krista Lediņa, Madelēna 
Miniata, Eriks Mazzanobile, Aris  Goldšmits; trešā rindā: māc. Laris Saliņš, skolas pārzine  Zaiga 
Dudara Candela, skolotājas Dagnija Goldšmite, Aiga Mazzanobile, Indra Avena

Ziemsvētku vecītis. Skolēni, 
saņemot dāvanu, deklamēja 
dzejolīti vai nodziedāja dzies-
miņu.

Skolas vecāki bija saklājuši 
bagātu pusdienas galdu. Izlozi 
vadīja  skolas audzēkņi. Longai-
lendas skolas saime aicināja uz 
skolas eglīti visus draudzes 
locekļus, ne tikai bērnu radus 
un draugus.  Jauki, ka ieradās 
daudzi, kuŗi vēlējās atbalstīt 
skolas darbu.  

Ēriks Niedrītis

Eglītes sarīkojums Longailendās 
skolā

Jaunā gadā – jauni uzdevumi, 
jauni mērķi

Salas baznīcā 9. janvārī beidzās 
Ziemsvētku sezona ar skaistu 
sarīkojumu vairākās daļās. Vis-
pirms lejas zālē pie klātiem gal-
diem apmeklētāji svecīšu gais mā 
noklausījās brīnišķīgu svētku 
koncertu.  Ņujorkā  pazīstamā 
un iemīļotā māksliniece Indra 
Ozola nesen noorganizēja jaunu 
trio, kas mūzicē latviešu un 
amerikāņu sabiedrībā. Trio da -
līb   nieki ir  čellists Roberts Osma-
nis, pianiste Olga Gurēviča, flau-
tise un sōliste Indra Ozola.

Koncerta programmā bija 
serenāde no Filipa Gobēra 
(Philippe Gaubert) Three Water 
Colors  flautai, čellam un klavie-
rēm, septiņas variācijas par 
Mocarta operas „Burvju flauta” 
temu, L. Bēthovena ,,Svētā nakts” 
čellam un klavierēm, Ādolfa 
Adama ,,Gavote” balsij un kla-
vierēm, Reinholda Gliera ,,Šū -
puļdziesma” un ,,Intermeco”  
flautai un čellam, P. Čaikovska  
,,Cukurplūmes fejas deja” kla-
vierēm, Franča Grūbera ,,Klusa 
nakts” (Kurta Kaizera aranžē-
jums trio), Džona Franča Veides  
(John Francis Wade) ,,Jūs, ticīgie, 
nā  ciet” (Kurta Kaizera aran-
žējums trio), Jāzepa Vītola 
latviešu tautasdziesmas apdares 
– ,,Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, ,,Ai, 
zaļā līdaciņa”, ,,Rikšiem bērīti es 

palaidu”, ,,Caur sidraba birzi 
gāju”, ,,Čuči, mana līgaviņa”, 
,,Auklē mani, māmuliņa” un 
,,Dievs, dod mūsu tēvu zemei”. 
Pēdējai dziesmai publika pievie-
nojās un, kājās stāvot, dziedāja 
līdzi.  Apmeklētāji jūsmīgi ap    -
lau dēja, latviešu skolas skolnie-
ces māksliniekiem pasniedza 
puķes. Longailendas latviešu 
skolas skolēniem koncerts bija 

daļa no šīs dienas skolas pro-
grammu.

Pēc koncerta 2009. gada vasaras 
ceļojuma „Sveika, Latvija!” dalīb-
niece Dagmāra Lapiņa pastāstīja 
par saviem iespaidiem un pār-
dzīvojumiem Latvijā un parādīja 
daudzus attēlus. Jaunieši divas 
nedēļas ceļoja no Rīgas līdz Lat-
galei un pa  Kurzemi. Longai len-
 das skolas saime lepojas ar 

Dagmāru, jo viņa ALAs pārbau-
dījumos 2009. gadā ieguva pirmo 
vietu Amerikā. Viņas stāstījumu 
ar  lielu interesi un sajūsmu 
noklausījās skolēni.  Vairāki arī 
jau viesojušies Latvijā un stāstīja, 
ka  bijuši tajās pašās vietās.

Dāmu komitejas locekles Ilzes 
Beiniķes vadībā bija saklājušas 
bagātīgu bufetes galdu.

Ņujorkas latviešu ev. lut. drau-

dzes Salas novada Ziemsvētku 
sezona sākās novembrī ar pi -
parkūku un putraimdesu tal kām, 
lielo Ziemsvētku tirdziņu, 
Longailendas skolas eglītes sarī-
kojumu, Ziemsvētku vakara 
dievkalpojumu un beidzās ar šo 
Zvaigznes dienas koncertu.

Ēriks Niedrītis
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Zvaigznes dienas koncerts un Salas novada eglītes sarīkojums

Trio mūziķi (no kreisās): Indra Ozola, Roberts Osmanis, Olga 
Gurēviča

Dagmāra Lapiņa stāstīja par piedzīvoto 2009. gada vasaras 
ceļojumā ,,Sveika, Latvija!
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Dziesmu un jaunatnes draugs 
Alberts Rudzāts dzimis 1919. 
gada 5. oktbrī Vidzemē, Mētenas 
(Odzienas) pagasta „Raksalā”. 
Skolas gaitas viņš sācis Mālakalna 
skolā, turpinājis Rudzētu pamat-
skolā, pēc tam iestājās Aglonas 
ģimnazijas klasiskajā nodaļā.  
Gleznainajos Cirīša un Egles 
ezeru krastos kalti nākotnes plāni 
un sapņoti lieli sapņi, kuŗiem 
svītru pārvilka Otrais pasaules 
kaŗš. A. Rudzātu iesauca Latviešu 
leģionā un nosūtīja uz zenītar-
tilērijas divizionu Lilastē. 
Austrumu frontē viņš piedalījās 
Veļikajas, Baznīckalna, Jāņu un 
Opočkas kaujās. Sākās lielā 
atkāpšanās, pie Goliševas pārejot 
robežu, cīņas turpinājās dzimtajā 
zemē. Lubāna, Aizkuja, Cesvaine, 
Ubāni, Ērgļi, More ir kauju vietas 
Latvijā, kuŗas nekad nevarēs 
aizmirst. Kurzemes cietoksnis 
bija  pēdējā ielenkuma cīņu sala 
dzimtenē. A. Rudzāts piedalījās 

sešās Kurzemes lielkaujas, bet 
sestā bija arī pēdējā, jo ienaid-
nieka mašīnpistoles lode izsita 
viņu no ierindas. Sākās nīkšana 
Kurzemes slimnīcās, sekoja pa -
vēle pārcelties uz Vāciju, kur bija 
jāārstējas ilgāk. Vācu kuģi, kas 
veda ievainotos, bombardēja  
lidmašīnas, un tikai laime to 
pasargāja no nogremdēšanas. 
Vācijā atkal sākās ceļošana no 
pilsētas uz pilsētu, no slimnīcas 
uz slimnīcu, līdz Eitinu (Eutin) 
Šlezvigholšteinā beidzot okupēja 
angļi. A. Rudzāta aktīvās kaŗa 
gaitas bija beigušās. Par kaujām 
pie Baznīckalna viņš saņēmis 
Trieciena nozīmi, par Kurzemes 
cietokšņa kaujām otrās šķiras 
Dzelzkrustu un ievainotā nozī-
mi.

Alberts Rudzāts nokļuva gūs-
tekņu nometnē Danavā un 
Putlosā Vācijā, vēlāk tika pārvests 
un ieslodzīts Zedelgemā, Beļģijā, 
kur pēc septiņu mēnešu nīkšanas 

sagaidīja atbrīvošanu un nokļuva 
atpakaļ Vācijā. Pirmā apmetne 
brīvībā bija Grosenbrodē, pēc 
tam Vircburgas centrālā 
nometnē. A. Rudzāts dabūja 
darbu International Refugee 
Organization. Vircburgā Alberts 
Rudzāts apprecējās ar Jūliju 
Gžibovsku.

Pirmais līguma gads Anapolē, 

Albertam Rudzātam 90 gadu
Merilendas pavalstī, ASV, nebija 
viegls: bez valodas, tautiešiem, 
viss svešs un neparasts. Līguma 
gadam beidzoties, Rudzātiem 
bija iespēja pārcelties uz In -
dianapoli, Indianas pavalstī, kas 
kļuva par patstāvīgu dzīves vietu. 
A. Rudzāts 29 gadus nostrādāja 
telefonu rūpnīcā Western 
Electric.

Ieradies Indianapolē, A. Ru -
dzāts tūlīt iesaistījās sabiedriskā 
darbā – piedalījās Indianapoles  
Daugavas Vanagu apvienības 
dibināšanā, darbojās Latviešu 
katoļu biedrībā, Latviešu sabied-
riskajā centrā, Indianas pensio-
nāru biedrībā. A. Rudzāts ir 
biedrs Telephone Pioneers of 
America un Knights of Columbus. 
Visaktīvāk viņš strādājis Latviešu 
katoļu biedrībā, būdams valdes 
loceklis un priekšsēdis, bet 
visilgāk jaunatnes daļas vadītājs. 
A. Rudzātu 1966. un 1968. gadā 
ievēlēja ALKAs prezidijā, kur 

viņam uzticēja jaunatnes daļas 
vadību. Sava brīvā laika lielāko 
daļu jubilārs ziedojis divām 
sirdslietām – dziesmai un jau-
natnei. Viņš sāka  dziedāt  astoņu 
gadu vecumā, vispirms pamat-
skolā, tad Aglonas ģimnazijas 
vīru korī, kuŗa sastāvā piedalījās 
pēdējos neatkarīgās Latvijas 
Latgales novada dziesmu svētkos 
Daugavpilī, tur piedzīvojot dzim-
tenes brīvības norietu.  A. Rudzāts 
dziedājis sava pagasta korī, ka -
ŗavīru korī  gūstekņu nometnē 
Zedelgemā, Vircburgas nomet-
nes draudzes korī. Pēc ierašanās 
Indianapolē vīru korī, vēlāk 
Indianapoles latviešu biedrības 
korī. 

Jubilārs dzīvo vecļaužu mītnē, 
raksta atmiņas un, kad vien 
iespējams, apmeklē latviešu 
sarīkojumus. 

Lai jubilāram Dievs piešķiŗ 
labu veselību un možu garu!

Red.  

TORONTO
• 31. janvārī plkst. 10.00 

tikšanās ar filmas ,,Padomju 
stāsts” režisoru Edvinu Šnori 
Latviešu centra Kursas zālē. Da -
lības maksa – vismaz 5 dolaru 
ziedojums. Plkst. 11.00 svētdienas 
azaids. Plkst. 2.00 Latviešu cen-
tra bibliotēkas Draudzīgā aicinā-
juma atceres sarīkojums Kursas 
zālē, diakona Daga Demandta 
referāts par palīdzību bērniem 
Latvijā.

• 31. janvārī plkst. 2.00 filmas 
,,Padomju stāsts” izrāde un 
tikšanās ar režisoru Edvīnu Šnori 
Toronto ukraiņu centrā 85 
Christie Street.

• 4. februārī plkst. 1.00 Toronto 
latviešu pensionāru sanāksmē 
latviešu centrā izrādīs Latvijā 
uzņemtas filmas. Vingrotāju un 
rokdarbnieču nodarbības sākas 
plkst. 9.00. Valde aicina visus 
biedrus piedalīties gada sapulcē  
25. februārī. Biedri, kuŗi svarīgu 
iemeslu dēļ nevar ierasties, lūgti 
pilnvarot kādu no dalībniekiem, 
pilnvaru veidlapas var dabūt no 
biedrziņa. Toronto latviešu 
pensionāru apvienības sanāksmē  
21. janvārī, ko vadīja Liene 
Martonsone, pieminēja Kurze-
mes cietokšņa varonīgos cīnītājus. 
Uzrunu teica DV vīru koŗa 
priekšnieks Ēriks Eislers. Koris 
dziedāja kaŗavīru dziesmas 
diriģentes Irisas Purenes vadībā.

HAMILTONA
• 7. februārī plkst. 11.00 (pēc 

dievkalpojuma) Draudzīgā aici-
nājuma atceres sarīkojums Kris-

tus draudzes baznīcas lejas zālē.

OTAVA
• 14. februārī Otavas latviešu 

ev. lut. Miera draudzes dievkal-
pojums ar dievgaldu, pēc dievka-
lpojuma dāmu komitejas rīkotās 
pankūku brokastis sabiedriskās 
telpās; dalības maksa $8.00, 6-12 
gadu veciem bērniem $3.00. 

• 29. februārī draudzes locekļu 
sapulce. 

• 7. martā dāmu komitejas 
gada sapulce.

MONTREALA
Montrealas Latviešu 

organizāciju padomes (MLOP) 
sēdi 12. janvārī, kuŗā piedalījās 8 
padomes locekļi, vadīja priekš-
nieks Roberts Klaiše. Iepriekšējās 
sēdes protokolu nolasīja sekretārs 
M. Štauvers. To pieņēma bez 
grozījumiem. Kasieŗa V. Paegles 
ziņojums pārsteidza ar to, ka 
Valsts svētku sarīkojums, kaut 
arī izrādījies dārgākais no līdz 
šim rīkotājiem, noslēdzies ar 25 
dolaru atlikumu. Ieņemti $ 3078, 
bet izdoti $ 3058. Padome bija 
gandarīta par visām aprisēm un 
sabiedrības plašo atsaucību. 
Pārrunāja nākamo Valsts svētku 
sarīkojumu, paredzot to 13. 
novembrī Latviešu centrā. 

Arī šogad MLOP Stipendiju 
fonds piešķirs stipendijas 
Latvis kās izglītības apgūšanai. 
Kandidā tiem jāpiesakās pie 
priekšnieka R. Klaišes, 345 
Cloverdale Ave., Dorval, QC 
H9S 3J6, līdz š. g. 1. maijam. 
Līdz tam pašam laikam MLOP 

dalībnieces lūgtas fondā 
iemaksāt savus atvēlējumus, kā 
arī savas dalības maksas. Stipen-
 diju fondu var atbalstīt ikviens 
sabiedrības loceklis. Visi maksā-
jumi sūtāmi MLOP kasierim V. 
Paeglem, 58-8th Ave., Terrace 
Vaudreuil, QC J8G 3Z4. Čeki 
rakstāmi uz MLOP vārda.

Vēl nav atrisinājies Sabiedriskās 
dzīves laikrāža www.latmont.
org. sastādīšanas jautājums. 
Atzina, ka še būtu veidojama 
Mājas lapa. Jautājumu kārtos J. 
Mateus un R. Klaiše. Pieņēma 
Latvieša centra piedāvāto atbal-
stu Īpašu ik mēneša pārrunu 
organizēšanā, lai iepazīstinātu 
montrealiešus ar gaidāmajām 
Latvijas Saeimas vēlēšanām šī 
gada oktobŗa sakumā. Par pirmā 
saieta programmas izvēli rūpeties 
izraudzīja A. Cauni.

Nolēma lūgt Trīsvienības 
draudzi atvēlēt laiku pēc 31. 
janvāŗa dievkalpojuma Stipendiju 
fonda stipendiātu ziņojumiem 
par gaitām aizvadītaja vasarā. 
„Ačkupa” pārstāve Māra Vītola 
ziņoja, ka vienībai trūkstot zēnu 
pilnas programmas attīstīšanai. 
Mēģinājumi jaunā gadā atsākti 
un notiek ik svētdienas vakaru 
(plkst. 18) Latviešu centrā. 
Mēģinājumus atsācis arī jauktais 
koris „Atbalss” un tie notiek ik 
pirmdienas vakaru, plkst. 19, arī 
centrā.  Koris atkal piedalīsies 
Kats kiļu koncertā 29./30. maijā. 
MLOP darbs iegājis normālajās 
sliedes.

Nākamo sēdi paredzēja 13. 
aprīlī, plkst. 19.30, Latviešu 
centrā. 

Pirmajā pensionāru apvienī-
bas šī gada saietā, kas notika 14. 
janvārī,   par klaviernieku aktīvi 
darbojās Augusts Pušpurs. Saietā 
piedalījās 34 pensionāri. To 
ievadīja priekšnieka V. Paegles 
sveicieni Jaungadā, vairāku 
dzejoļu lasījumi un lūgšana. 
Alberts Caune, kas tikko bija 
atgriezies no atvaļinājuma 
Floridā, izrādīja video lentu par 
E. Liedskalniņa korāļu pili un 
sniedza paskaidrojumus. Tā 
dažkārt nodēvēta par pasaules 8. 
Brīnumu. Skatītājiem raidījums 
patika. Viens otrs no tiem pili 
bija jau apmeklējuši un skatījuši 
paši.  Par jaunākiem notikumiem 
Latvijā stāstīja M. Štauvers. 
Saimnieces bija sagatavojušas 
garšīgu maltīti. Biedrzine I. 
Strautiņa apsveica dzimšanas 
dienas jubilāru Miervaldi Peizi. 
Nebija ieradušās Irēna Krūmāja 
un E. Ozola. Sadraudzībā tika 
aizvadītas vairākas stundas.

Nākamais saiets 11. februārī, 
plkst. 13, J. Tērauda zālē Latviešu 
centrā.

Latviešu sabiedriskā centra 
valdes sēdē, kas notika 20. 
janvārī, piedalījās 12 dalībnieki. 
To vadīja priekšnieks Andrejs 
Vītols. R. Jozuus nolasīja iepriek-
šejās sēdes pierakstu, kuŗu pie-
ņēma bez grozījumiem. Priekš-
nieks ziņoja, ka MLOP sēdē 
saņēmis aicinājumu valdei izvei-
dot un novietot norādes lapu, 
kuŗā būtu atzīmets Centra nosau-
kums, Latvijas Repubilkas Goda 
konsulāts Kvebekā un Trīs vie-

nības draudzes vārds un visu šo 
vienību kontaktpersonu vārdi un 
tāļruņu numuri  aiz stikla ieejas 
telpas iekšpusē pie parādes dur-
vīm. Tas esot nepieciešams, lai 
latvieši, kas vēlas ar centru iepa-
zīties, uzzinātu šīs ziņas. Tā bija 
lūdzis LR goda konsuls Kvebekā 
R. Klaiše, uzaicinājumu valde 
pieņēma un uzticēja jau tājumu 
izkārtot priekšniekam. Norādes 
būs latviski, ko provinces valodas 
likums atļauj etniskiem pasāku-
miem. Lietojot Kanadas oficiālas 
valodas, nosaukumiem franciski 
jābūt divreiz lielākiem par ang-
liskiem. Norā des formātu lūgs 
izgatavot Ausmu Hūnu. Sarīko-
juma zālē ir novietota J. Tērauda 
piemiņas plāksnīte. Pārrunāja 
13. februaŗa Masku balles pro-
grammu. Tajā spēlēs Harija Bir-
ke  na trio. Dekorāciju uzstādīšanu 
un uzkodu sagatavošanu 
koordinēs Rita Jozuus. 

Pirmo informācijas sanāksmi 
par gaidamām saeimas vēlēšanām 
sagatavos A. Caune un to pare-
dzēja  27. februārī, plkst. 14 
Kamīna zālē.

Kasieris ziņoja, ka iegādāta 
jau  na plīts centra apakšstāva vir-
tuves vajadzībām.

Lai gan centra valdes sēdes ir 
izsludinātas par atklātām, šķiet, 
ka preses pārstāvja piedalīšanās 
tajās dažus valdes locekļus traucē. 
Izcēlās gaŗākas pārrunas, kuŗu 
rezultātā daļa sēdes skaitījās 
slēgta. Dažādie jautājumi prasīja 
vairāk nekā pusi no sēdes laika.

Nākamo sēdi paredzēja 17. 
februārī, plkst. 20, Kamīna zāle.

M. Štauvers

S A R Ī K O J U M I 
DETROITA (MI)
• 14. februārī plkst. 11. 30 

Latviešu apvienības Detroitā gada 
sapulce. 

• 27. februārī plkst. 6.00 Pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona 91 gada 
dibināšanas atceres balle Italian-
American Banquet and Conference 
Center (39200 5 Mile Road, 
Livonia, MI). Rīko Studenšu kor-
poracija kopa Detroitā un Korpo-
raciju kopa Detroitā. Vēlams vaka-
ra tērps. Dalības maksa $75.00, 
studentiem $40.00 (vakariņas, 
dzē   rie  ni un deju mūzika). 
Pieteikties, rakstot vai zvanot Vijai 

Markovai (6124 Kingsley Ct., 
Brighton, MI 48116-8067), tālr.: 
810-225-9338, e-pasts markovs@
charter.net līdz 11. februārim. 
Čeki izrakstāmi Vijai Markovai. 
Izdevīgākās apmešanās vietas: 
tuvu Sv. Pāvila baznīcai – 
Courtyardby Marriott, tel. (248) 
553-0000; Fairfield Inn & Suites, 
tel. (248) 442-9800; vai netālu no 
balles zāles – Radisson Hotel, tel. 
(734) 464-1300.

FILADELFIJA (PA)
• 30. janvārī plkst. 2.00 Draudzīgā 

aicinājuma atceres sarīkojums 
Brīvo latvju biedrībā. Sarmas 

Muižnieces-Liepiņas referāts 
,,Mīlestība latviešu literātūrā”, 
mūzikāli priekšnesumi, pārstei-
gumi. Pēc sarīkojuma kafijas galds. 
Dalības maksa biedrības biedriem 
$15, pārējiem $20, bērniem un 
studentiem brīva. 

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

• 2. februārī plkst. 11.00 
Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Brīvo latvju biedrības telpās. 
Valdes ziņojumi, pārrunas par 
notikumiem Latvijā, videolentes, 
dzimumdienu svinēšana, kafijas 

galds. Viesi arvien laipni gaidīti. 
GRANDRAPIDI (MI)
• 31. janvārī Draudzīgā 

aicinājuma atceres sarīkojums. 
• 27. februārī plkst. 10.00 Meteņu 

dienas sarīkojums.
• 8. maijā Indianapoles tautas-

deju kopas ,,Jautrais pāris” 60 gadu 
jubilejas sarīkojums sabiedriskajā 
centrā. Dejosim grupas iemīļotākās 
dejas, būs visu paaudžu sadan co-
šanās, jubilejas mielasts, deju mū -
zi    ka. Atjaunosim senās draudzības, 
dalīsimies atmiņas. Kristīna Džon-
sone (Johnson) uzņēmusies sagata-
vot jubilejas izdevumu. Bijušie un 

tagadējie dejotāji aicināti uzrakstīt 
par kādu notikumu no dejošanas 
laikiem, kas īpaši iespiedies atmiņā 
vai kuŗam bijusi sevišķa nozīme. 
Deju mēģinājumi sāksies 31. 
janvārī plkst. 5.00.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 7. februārī plkst. 1.00 superbola 

skatīšanās latviešu namā.
• 14. februārī Latvian-American 

Shipping Line pieņems saiņus 
sūtīšanai uz Latviju.

• 21. februārī plkst. 12.30 
Losandželosas latviešu nama 
biedru (ziedotāju) pilnsapulce.

(Turpināts no 16. lpp.)
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S A R Ī K O J U M I 

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

• 7. martā plkst. 12.30 Kalpaka 
bataljona atceres sarīkojums.

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

MILVOKI (WI)
• 4. februārī plkst. 11.00 

pensionāru sanāksme.
• 21. februārī pēc dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 10.00, Mil-
voku organizāciju kopēja sēde.

MINEAPOLE (MN)
• 31. janvārī Kultūras dienas 

Dvīņu pilsētās. Pēc dievkalpoju-
ma latviešu baznīcā (3152 - 17th 
Ave. S.) plkst. 12.00 draudzes 
na ma lejas telpās mednieki un 
makšķernieki aicina uz siltām 
pusdienām. Plkst. 1.00 lielajā zālē 
latviešu skolas Draudzīgā aicinā-
juma sarīkojums, temats – Lāč plē-
sis: latviešu skolas skolēnu pārdo-
mas, skatījumi, meklējumi, dekla-
mē  jumi un izstāde. Pēc sarīkojuma 
baznīcas lejas telpās skolas gardu-
mu tirdziņš. 

• 6. februārī Kultūras dienas 
turpināsies draudzes nama lielajā 
zālē, kur notiks Valža Miķelsona 
fotografiju izstāde ,,Teātŗa izrādes 
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 ,,Dažā-
das paaudzes, viena sabiedrība jeb 
Latviskā būtība paaudžu prasībās”; 
būs kafijas galds. Dalības maksa – 
vismaz $5 ziedojums. Kultūras 
dienas rīko latviešu skola un Lat-
viešu organizāciju apvienība Mi -
ne   sotā (LOAM). 

• 21. februārī plkst. 12.30 lai-
kraksta ,,Diena” bij. galvenās re -
dak  tores Sarmītes Ēlertes referāts 
,,Latviešu identitāte, 21. gs. ieejot, 
krizes pārbaudījumi un Saeimas 
vēlēšanas” draudzes nama telpās 
(3152 17th Avenue South).

• 11. martā diskusijas grupas 
,,Dialogs” sanāksme no plkst. 2.00 
līdz 5.00 Har Mar iepirkšanās 
centrā St. Paulā, Barnes & Noble 
grāmatnīcas telpās pie sarunu 
galda. Pārrunas par notikumiem 

Latvijā un ārzemēs. 
ŅUJORKA (NY)
• 30. janvārī pēc dievkalpojuma 

Christ Church (66 Highland Avenue, 
Short Hills, NJ), kas sāksies plkst. 
9.45, Ņudžersijas novada gada 
sapulce. Pēc sapulces Ņudžersijas 
latviešu skolas Draudzīgā aicinā-
juma atceres sarīkojums. 

• 31. janvārī pēc dievkalpojuma 
Jonkeru baznīcā, kas sāksies plkst. 
10.00, Kultūras dienas programma 
un koncerts. Cildinās nesen godal-
gotos latviešus, kuŗi dzīvo vai 
agrāk dzīvoja Ņujorkas apkaimē. 
Koncerta programmā: Viktora 
Baš   tika ,,Rekviēms” un tautas-
dziesmu apdares korim. Piedalīsies 
soliste Laila Liepiņa, ērģeļniece 
Ilze Akerberga, Ņujorkas latviešu 
koris, instrumentālais ansamblis, 
diriģents Andrejs Jansons. 

• 6. februārī plkst. 2.00 meco-
soprāna Birutas Grunvaldes un 
pianistes Šarlotas Rosas Zandas 
Va   len  tīna dienas koncerts ,,Mīles-
tības dziesmas no visas pasaules” 
Flašinga bibliotēkas 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 skaņdarbus. 
Izziņas: 718-661-1200.

• 7. februārī pēc dievkalpojuma 
kas sāksies plkst.10.30, Ņujorkas 
latviešu federālās kreditsabiedrības 
pilnsapulce Salas baznīcas lejas 
zālē. Pēc sēdes atspirdzinājumi. 
Visi kreditsabiedrības biedri un 
potenciālie biedri sirsnīgi aicināti 
piedalīties. 

• 7. februārī no plkst. 4.00 Super 
Bowl XLIV sarīkojums Jonkeru 
banīcā. Dalības maksa $20.00 (līdz 
16 gadu veciem bērniem ieeja 
brīva) – Super Bowl skatīšanās uz 
lielā ekrāna, ēdiens, limonāde, vīns 
un alus. Atlikums par labu Jonkeru 
baznīcas virtuves remontam. Visi 
laipni aicināti. 

• 12. februārī plkst. 7.00 
Valentīnas dienas sarīkojums 
Igauņu namā. Mūziku atskaņos 
ansamblis The Windsor Terrors. 
Dalības maksa $15.00. Sīkāku 
informāciju iespējas uzzināt pa 
tālr.: 917-770-7825 vai: www.esto-
nianhousenewyork.com 

• 14. februārī pēc dievkalpoju-
ma, kas sāksies plkst. 1.00, 
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 

gada sapulce St. John’s Lutheran 
Church, (587 Springfield Avenue, 
Summit, NJ). Lūgti piedalīties visi, 
kuŗus interesē Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes darbs. Informācija: 
www.nydraudze.org 

• 16. februārī plkst. 7.30 
ansambļa RARO & SoNoRo kon-
certs Zankel Hall at Carnegie Hall 
(57th Street and Seventh Avenue, 
New York, NY). RARO ansamblī 
viena no dalībniecēm ir latviešu 
pianiste Diāna Ketlere, programmā 
latviešu komponista Pēteŗa Vaska 
,,Kvartets klavierēm, vijolei, altam 
un čellam”. Informācija: www.
EnsembleRARO.Com un www.
SoNoRo.ro Biļetes var pasūtināt: 
www.CarnegieHall.Org 

• 16. un 17. februārī Carnegie 
Hall, Royal Concertgebouw 
orķestŗa koncerts, diriģents Mariss 
Jansons. Informācija: www.
CarnegieHall.org 

• 28. februārī Rīgas 90. skautu 
vienība un Zilā kalna 4. gaidu vie-
nība aicina apmeklēt abu vienību 
61. gada svētkus. Dievkal pojums 
plkst. 11.00 Jonkeru baz nīcā, pēc 
dievkalpojuma svinīgs akts un sil-
tas pusdienas lejas zālē, kur skauti 
un gaidas izrādīs lugu ,,Muļķītis 
un princese”. Izloze līdzekļu 
iegūšanai, lai abām vienībām šo -
vasar būtu iespēja piedalīties 10. 
Lielo skautu un gaidu nometnē 
Mičigenā. Visi sirsnīgi gaidīti.

• 4. martā plkst. 6.00 bij. Latvijas 
valsts prezidente Dr. Vaira Vīķe-
Freiberga piedalīsies Lutheran 
Social Services of New York prezi-
denta apbalvojumu pieņemšanā 
un vakariņās (Terrace on the Park, 
52-11, 111th Street, Flushing 
Meadow Park, NY 11368). 
Pieteikties: www.lssny.org kā arī 
zvanot Ausmai Ozolai: 941-441-
6904. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 6. februārī plkst. 1.00 Draudzīgā 

aicinājuma atceres sarīkojums. 
Marutas Jurjānes filmas izrāde 
,,Voldemārs Avens”; pēc tās dze-
jnieks, gleznotājs un architekts V. 
Avens stāstīs par savu 2009. gada 
izstādi Rīgā un kopā ar Ņudžersijas 
literārās kopas dalībniekiem lasīs 
dzejoļus. Pianistes Ramonas Kļa-
viņas priekšnesums. Kafijas galds, 
dalības maksa $20, bērniem un 
studentiem ieeja brīva. Atlikums 
par Ņudžersijas latviešu skolas 
darbam.

SIETLA (WA) 
• 13. februārī plkst 7.00 Va -

šingtonas pavalsts latviešu biedrī -
bas 60 gadu jubilejas sarīkojums 
,,Tādi reiz bijām” Sietlas latviešu 
centrā (11710 – 3rd Ave N.E. 
Seattle, WA 98125). Koncertēs un 
deju mūziku spēlēs ansamblis 
,,Adam Zahl” – Ēriks Kīns, Pēteris 
Freimanis, Edmunds Mednis, 
Mārtiņš Sīmanis, Arnis Šrāders no 
Čikāgas un Artūrs Rūsis no 
Losandželosas. Dalības maksa 
visam vakaram $35.00, studenti-
em $20.00. Pieteikties un galdiņus 
rezervēt (astoņas personas pie 
galdiņa) līdz 6. februārim, sazi-
noties ar Ainu Uskuri, tālr.: 202-
522-7313; e-pasts: uskurs@msn.
com

SV. PĒTERSBURGA
30. janvārī, plkst. 14.00 Biedrības 

namā Kultūras dienas. Uzstāsies 
Latviešu biedrības koris V. Hohlova 
vadībā un koklētāju grupa. Pēc 
programmas noskatīšanās baudī-
sim pašnestu groziņu labumus. 
Varēs iegādāties atspirdzinošus 
dzērienus un kafiju. Tiem, kuŗiem 
ir īpašas vēlēšanās dzērienu jau-
tājumā, par to jāgādā pašiem. Ie -
ejas ziedojums sākot ar $10. 
Atpirkšanās no groziņiem $5.00.

2. februārī, plkst. 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

2. februārī, plkst. 13:00 Biedrības 
namā videoizrāde – 2009. gada 
Dzies  mu svētki Hamiltonā, Kanā -
dā. Kopkoŗa koncerts. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00. 

6. februārī, plkst. 13.00 Biedrības 
namā Draudzes Dāmu komitejas 
gadskārtējais tirdziņš. Tirdziņā būs 
nopērkamas dažādas maizes, pīrā-
gi, kūkas, kafijas maizītes, tortes, 
varēs dabūt siltas pusdienas, kafiju 
un atspirdzinājumus, izlozēt vērtī-
gus laimestus un noskatīties pro-
grammu - pārsteigumu. Apmeklēt 
pasākumu laipni aicina draudzes 
Dāmu komiteja. Ieejas ziedojums 
sākot ar $5.00.

8. februārī, plkst. 19.00 Biedrības 
kora mēģinājums, tiek gaidīti visi, 
kam prieks dziedāt.

13. februārī, plkst. 17.00 Sirsniņu 
balle, kuŗā varēs sekot sirdi paci-
lājošai izklaidējošai programmai, 
un kuŗā sirsnīga deju mūzika ska-
nēs Ilmāra Dzeņa un Pēteŗa Ozola 
izpildījumā. Būs arī siltas, no visas 
sirds gatavotas vakariņas. Šai 

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

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 14. febr. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā dievk.; pēc dievk. kafijas 
galds un draudzes pilnsapulce. 21. 
febr. plkst. 3.00 Lankasterā 
Ciešanu laika pirmās svētd. dievk. 
Māc. Dr. A. Ziedonis un māc. Dr. 
R. Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. dr. 
(30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 31. janv. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. draudz-
es gada sapulce. 7. febr. dievk. 14. 
febr. dievk., pēc dievk. Latviešu 
apvienības Detroitā gada sapulce. 
17. febr. dievk. nebūs. 21. febr. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. pankūku 
pēcpusdiena. 28. febr. plkv. O. 
Kalpaka piemiņas dievk., pēc 
dievk. plk. O. Kalpaka piemiņas 
brīdis. Māc. diakons F. M. Sīpols, 
tālr.: 248-433-3435 ; ērģ.: Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un A. Greiema.

• Dienvidfloridas ev. lut dr.: 21. 
febr., 21. martā,18. apr. dievk. 

vakarā ieradīsies Pārsla Kriķis ar 
savām rotaslietām, tā kā kungiem 
būs iespējas apdāvināt savas 
sirdsdāmas, iegādājoties P. Kriķis 
rotas. Tiem, kuŗi gribēs sirdis 
sasildīt ar glāzi vīna, par to jāgādā 
pašiem. Ieejas ziedojums sākot ar 
$20.00.

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

22. februārī, plkst. 19.00 Biedrī-
bas kora mēģinājums, tiek gaidīti 
visi, kam prieks dziedāt.

23. februārī, plkst. 13.00 Biedrī-
bas namā videoizrāde – 2009. gada 
Dziesmu svētki Hamiltonā, Kanā-
dā. Tautas deju lieluzvedums. Kafi-
ja un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00. 

27. februārī, plkst. 16.00 Biedrī-
bas namā Profesora Juŗa Dreifelda 
priekšlasījums:

„Vai Latvijai ir cerības izkulties 
no „dižķibeles”?” Pēc priekšla sī-
juma, baudot uzkodas, atspirdzino-
šus dzērienus un kafiju, sadziedāša-
nās kopā ar Juri Dreifeldu. Tiem, 
kuriem ir īpašas vēlēšanās dzērienu 
jautājumā, par to jāgādā pašiem. 
Ieejas ziedojums sākot ar $10.00.

28. februārī, plkst. 13.00 Biedrī-
bas namā Biedrības pilnsapulce, 
kuŗā notiks Valdes vēlēšanas. Pēc 
vēlēšanām balsstiesīgos cienās ar 
pankūkām, zafti un desiņām, ne -
ska  toties vai tie atbalsta republi-
kāņus, demokrātus, zaļos vai neat-
karīgos. Lūdzam visus Biedrības 
biedrus piedalīties!

VAŠINGTONA (DC)
• 30. janvārī plkst. 6.30 Namejs 

namā: Namejs in the House – tau-
tasdeju izrāde un saviesīgs vakars 
draudzes namā (400 Hurley 
Avenue, Rockville, Maryland). 
Pieda  līsies viesi – Washington 
Korean Dance Company un lat-
viešu ansamblis ,,Sudrabavots”. 
Pirms koncerta gardumu tirdziņš, 
kuŗā varēs iegādāties saldskābmaizi, 
jāņusieru, pīrāgus. Izlozē būs 
iespēja laimēt George Foreman 
Grill, Amazon.com dāvanu karti, 
šokolādes no Latvijas, akordeonu 
spēles mācībstundu ,,Nameja” 
superzvaigznes Juŗa vadībā un 
daudz ko citu! Pēc uzveduma viesi 
aicināti pakavēties un iedzert glāzi 
vīna kopā ar Vašingtonas apkaimes 
slavenākajiem latviešu tautasdeju 
dejotājiem. Ieeja par vismaz $15.00 
ziedojumu.

Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale) . 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): 31. janv. plkst. 
11.00 dievk., pēc dievk. Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums. 
Māc. Jāņa Siliņa stipendijas fonda 
izloze. Informācija: www.latvianlu-
thchurchphila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
31. janv. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. 7. febr. plkst. 10.00 draudzes 
pilnsapulce. 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 Apvienotā 
Ev.-lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 31. 
janv. plkst.10.00. Sadraudzības 
stunda. Vingrošana, sākot ar 5. 
janvāri, katru otrdienu plkst. 10.00. 
7. febr. plkst.10.00 ar dievgaldu. 
Sadraudzības kafija. 14. febr. 

plkst.10:00. Zupas pusdienas. 
Referāts „Mīlestība” – I. Šīmane. 
17. febr. plkst.18:00 Pelnu vakara 
dievkalpojums ar dievgaldu. 21. 
febr. plkst. 10:00 ar dievgaldu. 
Sadraudzibas kafija. 28. febr. 
plkst.10.00 dievkalpojums anglu 
valodā, māc. R. Franklins. Sadrau-
dzības kafija. Bībeles stunda 3. 
februārī plkst.15.00, ciemā „Latvija” 
24. febr. plkst.16.00.

• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 3. 
febr. plkst 10.00 Bībeles stunda. 7. 
febr. plkst. 11.00 dievk. 14. febr. 
plkst. 11.00 dievk., pēc dievk dāmu 
komitejas sarīkojums. 21. febr. un 
27. febr. plkst. 10.00 dievk. Māc. 
Dr. Sarma Eglīte.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 7. 
febr. plkst. 2.00 dievk. māc. kand. 
A. Greiemas (Graham) vadībā 
University Luthertan Church (1020 
S. Harrison, East Lansing, MI). Pēc 
dievk. kafijas galds.

• Losandželosas latv. ev. lut. dr.: 
31. janv. dievk., pēc dievk, pankūku 
brokastis, lai gādātu līdzekļus 
baznīcas remontam. 7. febr. dievk. 

14. febr. dievk. ar dievg. 21. febr. 
dievk. 28. febr. dievk ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 11.00, māc. D. 
Kaņeps. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 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.: 31. 
janv. dievk. ar dievg. , pēc dievk. 
Monikas un Deivida Veldres rīko-
tas pusdienas, atbalstot Haiti 
zemestrīcē cietušos. Dāmu komite-
jas sagādās saldo ēdienu. Pēc pus-
dienām dāmu komitejas gada 
sapulce 2. febr. plkst. 7.00 drau-
dzes padomes sēde. 4. febr. plkst. 
10.00 Bībeles stunda, plkst. 11.00 
pensionāru sanāksme. 7. febr. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. drau-

dzes saiets. 14. febr. dievk. 
,,Sirsniņu diena”, piedalīsies vairāki 
draudzes locekļi, precēti pāŗi, kuŗi 
salaulājušies pirms 55 un 60 
gadiem. 17. febr. Lielās lūdzamās 
dienas dievk. ar dievg. 21. febr. 
dievk. ar dievg. angļu val., pēc 
dievk. Milvoku organizāciju kopēja 
sēde. 28. febr. Plkv. Oskara Kalpaka 
un visu cīnītāju piemiņas dievk., 
pēc dievk. pusdienas, ko rīko 
,,Talcinieki Latvijai“, draudzes piln-
sapulce un draudzes saiets. 2. 
martā plkst. 7.00 draudzes pado-
mes sēde. Dievk. sākas plkst. 10.00.

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 31. janv. plkst. 11.00 Sv. 
Sīmaņa piemiņas dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība, mednieku pusdienas 
un Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums latviešu skolā. 7. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem, māc. G. Puidza 
no Čikāgas; pēc dievk. sadraudzī-
ba. 14. febr. plkst. 11.00 dievk., 
īpaša mūzika; pēc dievk. sadrau-
dzība un dāmu saimes pilnsapulce. 
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Pērnā gada nogalē un šī gada 
pirmajās dienās mūžības ceļos 
aizgāja trīs pazīstami Ņujorkas 
un apkārtnes latviešu skolu 
veidotāji: prāvests Alberts Ozols, 
Zelma Lapiņa un Austra Bau-
mane. Ilgus gadus pulci nādami 
latviešu jaunatni Ņujorkā un 
Ņudžersijā, viņi iemantoja cieņu 
un savā ziņā kļuva leģendāri 
latviešu skolu saimē. Pēdējos 
pārdesmit gadus viņi dzīvoja 
klusi, visu triju mūžiem virzoties 
pretī simtgadu slieksnim. Un tad 
– pēkšņi, it kā saklausījuši tālāku 
aicinājumu, viņi no mums šķīrās: 
Zelma Lapiņa - 10. novembrī, 97 
gadu vecumā, Alberts Ozols – 
30. decembrī, 94 gadu vecumā 
un Austra Baumane – 5. janvārī, 
nepilnu 99 gadu vecumā.

Vispazīstamākais no viņiem 
bija Alberts Ozols, Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes ilggadējs 
gans un Austrumu apgabala 
prāvests. Dzimis Valmierā, viņš 
mācītāja amatā ordinēts 1940. 
gadā, dažus mēnešus pirms 
komūnistu ienākšanas. Strādāja 
Rubenes draudzē, bet 1944. gadā, 
kopā ar ģimeni, devās bēgļu 
gaitās. Turpināja garīdznieka 
darbu Vircburgas bēgļu nometnē 
un pēc tam Ņujorkā, kur viņu 
noveda tālāka izceļošana. Blakus 
tiešajam garīdznieka darbam 
draudzes Ziemeļu novadā, Jon-
keros Alberts Ozols enerģiski 
iesaistījās arī draudzes skolu un 
Katskiļu vasaras nometnes piln-
veidošanā. Vadīja paša aiz sākto 
Bronksas latviešu vidusskolu, 
tajā mācīdams ticības mācību un 
Latvijas vēsturi, un 34 gadus bija 
skolotājs Bronksas pamatskolā. 
Skolu vajadzībām viņš sarakstīja 
vai sastādīja vērtīgas mācību 
grāmatas, kas gadiem lietotas 
trimdas latviešu skolās, ieskaitot 
izcilo Latvijas vēsturi divās daļās. 
Sākot ar 1952. gadu viņš vadīja 
bērnu nometni Ņujorkas drau-
dzes lauku īpa šumā Katskiļu kal-
nos, to veidojot par nozīmīgu 
nacionālās audzināšanas centru, 
kuŗā cieši savienojas kristīgais ar 
latvisko.

Alberts Ozols spēka gados bija 
impozanta personība: gaŗa augu-
ma, kupliem matiem, klasiski 
vīrišķīgiem sejas pantiem. Gan 
draudzi, gan skolu viņš uzrunāja 
zemā spēcīgā balss tembrā, va -
dīdams dievkalpojumus tradici-
onāli un svinīgi, un vasaras 
nometni ar neapstrīdāmu auto-
ritāti. Ar morālu autoritāti - 
raudzīdamies, lai latviešu bērni 
skaistajā vidē pavadītajās nedēļās 
kļūtu, ne tik vien latviskāki, bet 
arī labāki un apzinīgāki.

Tai pašā laikā viņš arī viņus 
rosināja baudīt to, ko nometne 
dod. Būdams studiju gados izcils 
basketbolists, viņš atraisīja no -
met ņotāju sportiskās dotības, 
bieži vien pats darbodamies līdzi 
basketa, voleja vai tenisa lau-
kumā. Un viņš allaž rosināja jau-
nos audzinātājus, programmu 
vadītājus – savā laikā arī mani – 
izmēģināt ko jaunu, gan vienmēr 
paliekot labas gaumes un ētikas 
robežās. Viņa vadībā nekad 
nebija neskaidrību par to, kas 
pareizs, kas ne.

Daudzējādā ziņā viņam līdzi-
nājās Zelma Lapiņa – ilggadējā 
Ņudžersijas latviešu skolas pār-
zine, kā arī viena no Katskiļu 

vasaras nometnes veidotājām. 
Dzimusi Mālpils pagastā, viņa 
1934. gadā beidz Daugavpils 
skolotāju institūtu un divus 
gadus vēlāk Fīziskās audzināšanas 
institūtu. Strādā par vingrošanas 
un matēmatikas skolotāju Ma -
donā un Jēkabpilī. Savā nostājā 
nelokāmi patriotiska, viņa kļūst 
pulciņa vadītāja vietējā Aizsargu 
organizācijā. Kopš jaunības mā -
cās un māca latviešu tautasdejas. 

Pēc kaŗa Zelma Lapiņa ar 
ģimeni nonāk Augsburgas bēgļu 
nometnē, kur atsāk rosīgu 
skolotājas darbu. Seko ceļš pāri 
okeānam, kas noved Ņudžersijas 
štatā. Bez kavēšanās viņa iesaistās 
vietējā Nuarkas latviešu svēt-
dienas skolā, kas vēlāk pārtop 
par Ņujorkas draudzes Ņudžer-
sijas novada pamatskolu. Jau ar 
1952. gadu viņa kļūst šīs skolas 
pārzine un, tāpat kā Alberts 
Ozols Ņujorkā, savu Ņudžersijas 
skolu izveido par vienu no 
vislabākajām latviešu papild-
skolām visā ASV mērogā ar stin-
gru kārtību un augstām prasībām. 
Līdztekus, reizē ar Albertu Ozolu, 
Zelma Lapiņa ir viena no Katskiļu 
vasaras nometnes redzamākajām 
personībām, gan vadot nometni, 
gan programmas, gan vecāko 
meiteņu grupas. Būdama piere-
dzējusi vingrošanas skolotāja, 
viņa jauniešus savalda ar viegla 
humora iekrāsotu stingrību un 
sagaida, ka viņi staigās stalti, 
tērpsies gaumīgi un, protams, 
nezelēs košļājamo gumiju. Šo 
priekšzīmīgo stāju viņa allaž 
rādīja pati. 

Par Zelmas Lapiņas īpašo 
devumu jāuzskata gadiem ilgā 
tautasdeju mācīšana Ņudžersijas 
latviešu jauniešiem. Viņa centās 

panākt vijīgu vieglumu dejas solī 
allaž mums atgādinādama: „Vieg-
lāk! Uz pirkstgaliem! Neslam-
pājiet kā lāči!” Dažkārt viņa 
izrāva kādu puisi no ierindas, lai 
kopā ar viņu nodemonstrētu 
pareizo gājienu. Viņas vadībā 
mēs dejojām, gan latviešu dzies-
mu svētkos, gan vietējos amerikā-
ņu festivālos. Meitenes viņa 
apmācīja arī daiļvingrošanā ar 
krāsainām bumbām un lentēm, 
iepriecinādama skatītājus ar šai 
zemē maz pazīstamo fiziskās 
kultūras paveidu.

Un turpat Ņudžersijas latviešu 
skolā 30 gadus par skolotāju 
nostrādāja mana māmiņa Austra 
Baumane. Viņa 1931. gadā beidza 
Rīgas skolotāju institūtu, strādāja 
pamatskolās Daugavpilī un vēlāk 
- Planīcas pagastā pie Kuldīgas. 
1944. gadā ar četriem bērniem 
devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 
turpināja skolotājas darbu bēgļu 
nometnēs pie Hamburgas. Nonā-
kusi Amerikā, sākot ar 1952. 
gadu, kļuva bērnu iemīļota sko-
lotāja Lapiņa kundzes vadītajā 
Ņudžersijas latviešu skolā, mācī-
dama dziedāšanu un latviešu 
valodu.

Ar dziesmu viņa sadraudzējās 
jau agrā bērnībā, augdama lielā 
ģimenē, kuŗā dziedāšana četrbal-
sīgā harmonijā bija viena no 
kārtējām ģimenes vaļasprieka 
nodarbībām vakaros. Vēlāk viņa 
kļuva aizrautīga koriste, tāda 
palikdama visu mūžu. Apveltīta 
ar gaišu līrisku soprāna balsi, 
viņa mājās trallināja vienā laidā. 
Amerikā viņa dziedāja Bruno 
Skultes vadītajā Ņujorkas drau-
dzes korī,  kā arī Andreja Jansona 
„Koklīšu ansamblī”. Savu dziedā-
šanas prieku viņa pārnesa arī 

audzēkņos, vadīdama skolēnu 
kori un mācīdama viņiem tau-
tasdziesmas uz balsīm. Dziedone 
Laila Saliņa, kas manu māmiņu 
izvadot veltīja viņai sirsnīgu solo, 
atceŗas viņu kā savu pirmo 
dziedāšanas skolotāju.

Austra Baumane pirmos dzīves 
gadus pavadīja cariskajā Krievijā, 
pie Pēterpils. Viņas tēvs Teodors 
Kreilis, strādādams maizes darbu 
kādā birojā, brīvajā laikā pētīja 
baltu valodu senās saknes un 
latviešu valodu kopa ar kaislīgu 
aizrautību. Līdz ar to ģimenē 
latviešu valoda bija obligāta un 
Latvija svēta. Nebija brīnums, ka 
1923. gadā atgriežoties Latvijā 
Austra Baumane ar atvērtu sirdi 
uzņēma visu latvisko – jūsmoja 
par jauno valsti, par dziesmu 
svētkiem, par latviešu klasiska-
jiem rakstniekiem un dzejnieki-
em.

Šo sajūsmu viņa saglabāja visu 
mūžu un centās iesēt savos au -

TRĪS AUDZINĀTĀJI MŪŽĪBAS CEĻOS
Albertu Ozolu, Zelmu Lapiņu un Austru Baumani pieminot 

dzēkņos. Manu māmiņu neva -
rēja saukt par stingru skolotāju. 
Varētu teikt, ka viņai trūka 
daudziem skolotājiem piemītošās 
cienīguma auras, kas iedveš 
bijību. Taču viņa prata savos 
skolēnos iepilināt latviešu valo-
das zināšanas ar draudzīgi gaišu, 
uzmundrinošu un neatlaidīgi 
personīgu pieeju. Ja kādam bija 
neskaidra, piemēram, darbības 
vārdu 7. grupas locīšana, tad viņa 
vakarā ar autobusu devās uz 
skolēna mājām un palīdzēja 
viņam locījumus iekalt galvā. 
Tāpat viņa ievilināja bērnus 
latviskajā domāšanā ar labi 
nostrādātiem teātŗa iestudēju-
miem – iemācot viņiem veselus 
cēlienus no Brigaderes vai Raiņa 
lugām. Arī to viņa panāca ar lielu 
pacietību un optimistisku sku-
bināšanu, neskaitīdama skolē-
niem ziedotās stundas.

Tāda ir šī spožā trijotne, kas 
tagad pievienojusies saviem laika 
biedriem debesu mājokļos. Visi 
trīs – Alberts Ozols, Zelma 
Lapiņa un Austra Baumane – 
nodzīvoja gaŗus un svētīgus 
mūžus. Mūža novakarē viņi 
priecājās par bērniem, mazbēr-
niem un mazmazbērniem un 
varbūt vairs nemaz neapzinājās 
cik plašu druvu viņi apsējuši. To 
varējām jaust tikai mēs, redzē-
dami, cik pavadītājos daudz ir 
viņu bijušo audzēkņu. Bet aizgāja 
viņi no mums, kā sarunājuši – 
divu mēnešu laikā. Un nebūtu 
nekāds pārsteigums, ja kaut kur 
aiz zvaigznēm visā drīzumā sāktu 
darboties latviešu skola.

Vilnis Baumanis

Alberts Ozols Zelma Lapiņa Austra Baumane

2009. gadā mūžībā aizgājuši 
mūsu draudzes locekļi

ELMĀRS VĪTOLIŅŠ
dzimis 1932. gada 5. aprīlī,
miris 2009. gada 16. jūlijā

ARTURS DEKSNIS
dzimis 1919. gada 13. jūnijā,

miris 2009. gada 19. jūlijā

ZELMA KAULIŅA
dzimusi 1923. gada 3. martā,

mirusi 2009. gada 20. novembrī

Sērās viņus piemin
SV. PĀVILA LATVIEŠU EV. LUT. 

DRAUDZE DETROITĀ

No mums šķīrušās
28.C. FIL! INNA PETRĒVICA,                        

DZ. BRŪCERE
mirusi 2009. gada 29. jūnijā Bend, OR

17.C. FIL! RITA PĒTERSONE,                       
DZ. MEDNE

mirusi 2009. gada 24. septembrī Verdugo City, CA

27.C. FIL! ELGA LAGZDIŅA,                          
DZ. VENTERA

mirusi 2009. gada 11. decembrī, Christchurch, New Zealand

24.C. FIL! KIRA KREICBERGA, DDS, 
DZ. ĀDAMS

mirusi 2009. gada 25. decembrī, New York, NY

Sēro
 KORPORĀCIJA IMERIA

Pensionāru kopa Filadelfijā piemin 
savus mūžībā aizgājušos:

VALENTĪNA MAIKE
1914. gada 25. septembrī – 2009. gada 31. maijā

PAULS RUDZĪTIS
1925. gada 10. martā – 2009. gada 4. oktobrī

Un gars uz jaunu dzīvi
No zemes atraisīts
Var pacelties tad brīvi
Kad viss še piepildīts.
                      (Nik. Kalniņš)
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Aizsaulē aizgājuši mūsu mīļie filistri:

Oec.
ERVĪNS STALBOVS (1933. - II)

dzimis 1915. gada 20. janvārī Ventspils apr., Zūru pag.,
miris 2009. gada 18. jūlijā Stokholmā, Zviedrijā

Ing.
ALFREDS VANAGS (1937. - II)

dzimis 1918. gada 14. jūlijā Valkā,
miris 2009. gada 8. decembrī Melburnā, Austrālijā

Viņus mīļā piemiņā patur
FRATERNITAS ACADEMICA KONVENTA un

FILISTRU BIEDRĪBAS BIEDRI VISĀ PASAULĒ

Ja kādu brāli vest uz kapu klusu...

Dieva mierā aizgājis 
mūsu mīļais vīrs, tēvs un vectēvs

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

miris 2010. gada 9. janvārī Ņujorkā, ASV

 Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA MARTA, MEITAS INESE UN SELENA,

DĒLI GEORGS UN EGĪLS AR BAIBU,
MAZDĒLI MARKUS, ĒRIKS UN ALEKSANDRS

Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji šalciet, vēji dziediet, 
Mūžs ir bijis goda vērts.

Dusi Dieva mierā...

Mūžībā aizgājis

ALOIZIJS RAIMONDS 
VAIVARS

dzimis 1928. gada 7. jūnijā Latvijā,
miris 2010. gada 11. janvārī Fairfax, VA

Mīļā piemiņā patur
SIEVA ADELHEID, DĒLS ALEXANDRS
MĀSA LIDIJA TARBUNAS AR ĢIMENI

Mūsu filistrs

GUNTIS OZOLIŅŠ, ing.
dzimis 1936. gada 21. oktobrī Rīgā,

miris 2009. gada 16. decembrī Cincinnati, Ohio

Viņu mīļā piemiņā paturēs
 KORPORĀCIJA SELONIJA

Mūsu filistrs

JĀNIS PEIZE, agr.
34. II sem.

dzimis 1916. gada 5. jūlijā Rīgā,
miris 2009. gada 18. decembrī, ASV

Korporācija 
FRATERNITAS LATAVIENSIS 

Sit tibi terra levis

Sit tibi terra levis

Mūsu filistrs

JĀNIS SPROĢIS, iur.
39. II sem.

dzimis 1921. gada 4. janvārī Praulienā, Latvijā,
miris 2009. gada 18. decembrī Austrālijā

 Korporācija 
FRATERNITAS LATAVIENSIS 

Mūsu jaunības dienu līdzgaitnieks

RAIMONDS ALOIZIJS 
VAIVARS

dzimis 1928. gada 7. jūnijā,
miris 2010. gada 11. janvārī

Viņu piemin bijušie Saules Rieta Atpūtas Nama
palikušie līdziedzīvotāji 

ANDREJS UN JURIS

Mūžībā aizgājusi 
Ausekļa ģimnazijas skolotāja

ZELMA LAPIŅA
1911 – 2009

Cieņā un pateicībā
BIJUŠIE AUSEKLIEŠI

Sit tibi terra levis

Negaidīti, pāragri mūžībā aizgājis 
mūsu biedrs

SIGURDS ANDRIS
PLATO, oec., 2004 II

dzimis 1986. gada 31. maijā Merilendā, ASV,
miris 2010. gada 12. janvārī Betesdā, Merilendā, ASV

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

21. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., īpaša mūzika; pēc dievk. 
sadraudzība. Plkst. 2.00 draudzes 
pilnsapulce. 28. febr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. un draudzes darbi-
nieku ievešanu amatā; pēc dievk.
sadraudzība.7. martā plkst. 11.00 
Kalpaka piemiņas dievk. un uzru-
na bērniem; pēc dievk. sadraudzī-
ba. 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 medi-
tācijas dievkalpojums draudzes 
dievnamā Īstbransvikā. 7 febr. 
plkst. 8:30 Leikvudā dievkalpojums 
ar dievgaldu (Igauņu baz. 607 E. 
7th St.). 14 febr. plkst. 11.00 
Draudzes dievnamā Īstbransvikā 

ar dievgaldu (12 Gates Ave East 
Brunswick). 17 febr. 10:00 
Draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick) 
Pelnu dienas svētbrīdis. Sekos 
pankūku brokastis un Bībeles stun-
da. 21 febr. plkst. 8.30 Leikvudā 
dievkalpojums; I Ciešanu laika 
svētdiena (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.) 28 febr. plkst. 11.00 Draudzes 
dievnamā Īstbransvikā ar dievgal-
du; II Ciešanu laika svētdiena; seko 
DRAUDZES PILNSAPULCE; (12 
Gates Ave East Brunswick). 
Dievkalpojumus vada māc. I. 
Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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.: 27 
febr. 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): 
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. spredi-
ķis angļu valodā. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: cil-
nis@earthlink.net Baznīcas mājas-
lapa: www.seattlelatvianchurch.org

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: 31. janv. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg.; jubilāru sveikšana. 
Informācija: http://www.dcdrau-

(Turpināts no 17. lpp.) dze.org Tālr. baznīcā: 301-251-
4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, tālr.: 
301-293-2052; e-pasts: macavp@
yahoo.com
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Lauris
845-893-1731

O W L - 7 7 7
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine

OWL-777@hotmail.com

NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA

Pērk Latvijas ordeņus, 
medaļas, krūšu zīmes, 

armijas foto, 
dokumentus.

Arī ordeņu foto un 
dokumentu kopijas 

publikācijai par LV armiju.
+371 29459430

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

LV 1001, Latvija

LATVIAN 
AMERICAN 
SHIPPING LINE

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.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 21. februārim,līdzšinējās dienās/laikos;
Austrumu piekrastē: 20. un 27. februāŗa nogalēs.

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

50 Locust Lane

Upper Saddle River, NJ 07458

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.

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251

jurjans@apollo.lv

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 !

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

MEKLĒJU DARBU KANĀDĀ 
(vēlams Toronto). 

Mākslas izglītība – keramika, gleznošana. 
Vairāku gadu pieredze darbā ar bēriem ASV.

Tālr. +371 26477761
inese.ezerteva@inbox.lv

PIEMINEKĻI
tēlnieks UGA DRAVA 

• tālrunis:  905 468 1441
• uga@ugadrava.com 

www.ugadrava.com

LAIKA un 
BRĪVAS LATVIJAS redakcija 

sadarbībā ar grāmatu dizaineriem  

ar pr ieku izveidos un izdos Jums sk aistu, 
mākslinieciski augstvētīgu  grāmatu.
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S P O R T S

Vairāk nekā 20 gadus latviešu 
šachists Valdemārs Zemītis 
Amerikas Savienotajās Valstīs, 
Kalifornijas pavalstī, strādāja 
pie vienreizēji liela un grandio-
za darba – Latvijas šachistu 
enciklo pēdijas. Tā sarakstīta 
angļu valo dā divos lielos 
sējumos – Encykloedia of 
Latvian Chessplayers. Lappuses 
ir 8,5x11 collas lielas. Pirmām 
sējumam ir 338 lappuses un 
šachistu vārdi no A līdz K, otra, 
sējumam ir 384 lappuses un 
spēlētāju vārdi no L līdz Z. 

Lai no  vērtētu šo lielo Zemīša 
darbu, jāmin daudzi skaitļi, kas 
lasītājam varētu šķist 
pārsteidzoši.

* Vairāk nekā 20 gadus Zemītis 
tika abonējis 274 šacha žurnālus 
34 dažādās valodās. Viņš darbā 
izmantoja piecas  šacha enciklo-
pēdijas vairākās valodās. Zemītis 
arī bija iepazinies ar visām Latvijā 
izdotajām šacha grāmatām. Šie 
bija viņa informācijas avoti en -
ciklopēdijai. 

* Enciklopēdijā pieminēti 4168 
cilvēki, ieskaitot latviešu šachistus 
visā pasaulē, kā arī Latvijā dzī-
vojošos krievu un citu tautību 
šachistus. To skaitā arī tos, kuŗi 
miruši. Kopumā pieminētas 411 
sievietes un 3757 vīrieši. 

* Enciklopēdijā ir 940 šacha 
partijas, 677 šacha diagrammas, 
320 šacha partiju fragmenti un 
67 šachistu – problēmistu šacha 
problēmas. Problēmām, protams, 
pievienoti atrisinājumi.

* Enciklopēdijā ir bagātīgs 

fotografiju klāsts – kopumā 3014. 
No tām 574 ir krāsu (472 vīriešu 
un 102 sieviešu) un 2440 
melnbaltās ( 1958 vīriešu un 482 
sieviešu) fotografijas. 

Enciklopēdija iespiesta tikai 50 
eksemplāros. Apmēram 30 ek -
semplāri tika nosūtīti Latvijas 
bibliotēkām. Pa vienam eksem-
plāram nosūtīti vairākām ār -
zemju šacha bibliotēkām – 
Mechanic’s Institute of San 
Francisko, The Hague, Holand 
Chess Library, Melbourne, 
Australia Chess Library, Cleveland 
Public Library u. c.

Par šo lielo darbu pateicība 
pie   nākas arī ALA’s Kultūras fon-
dam, kas Valdemāram Zemītim 
sniedza atbalstu ar 3000 dolaru 
ziedojumu.

Strādājot ar šacha enciklopēdiju, 
Zemītim bija daudz palīgu, kuŗi 
deva savus ieteikumus, kā arī 

palīdzēja izskatīt uzrakstītās un 
sagatavotās enciklopēdijas daļas: 
korespondencšacha starptau-
tiskais lielmeistars Jānis Vitoms-
kis, starptautiskais lielmeistars, 
trīskārtējais pasaules senioru 
čempions J. Klovāns, lielmeistars, 
E. Zemgalis, amerikāņu starp-
tautiskais meistars F. Donaldsons, 
kā arī žurnālisti, šacha orga ni-
zāciju un dažādu profesiju pār -
stāvji, šacha entuziasti - G. Bērz-
zariņš, Dr. K. Ādamsons, A. Ci -
miņš, G. Salmiņš, O. Bergmanis, 
V. Strēlis, O. Celle, I. Ozoliņa, Z. 
Trenko, G. Znotiņš, B. Budļevskis, 
J. Vinerts, M. Zaklauskis, T. 
Vīksna, A. Frīde, E. Sīmanis un 
šo rindiņu autors.   

Par enciklopēdijas autoru
Šacha spēli Valdemārs Zemītis 

iemīlēja jau agrā jaunībā. Viņš 
Latvijas brīvvalsts laikā bija viens 
no izcilākajiem jaunās paaudzes 
šachistiem, izcīnīja Latvijas 
meistara nosaukumu. Savu spilg-
to talantu Zemītis demonstrēja 
„aklā” šacha simultānspēles sean-
sos, kad, neskatoties uz galdiņu, 
vienlaikus spēlēja pret 10, 15 vai 
pat 20 pretiniekiem.

Vācijā pēc otrā pasaules kaŗa 
Zemītis kopā ar Kārli Ādamsonu 
(strādāja par ārstu Puertoriko, 
nesen miris) un Gunāru Bērz-
zariņu angļu zonā izdeva žurnālu 
Šacha Pasaule, kur tika komentēta 
liela daļa liela daļa no toreiz 
aktīvo Vācijā dzīvojošo latviešu 
šacha dzīves notikumiem. Žur-
nāls iznāca 1946. gadā un 1947. 

gada pirmajos mēnešos. Kopumā 
izdotas 23 burtnīcas.

Zemītis Kalifornijas pavalstī 25 
gadus strādāja par radiācijas 
drošības speciālistu medikālā 
laukā (medical radiation safety 
specialist). Par aizsardzību no 
radiācijas viņš sarakstījis vairākas 
grāmatas, vienā no tām ir 
„Syllabus an Fluoroscopy 
Radiation Protection”. Ieguvis arī 
vairāku universitāšu gradus. Lai 
arī savā darbā būdams atbildīgā 
postenī, kas prasīja daudz laika, 
viņš tomēr katru dienu kādu 
laiku veltīja šacham. Bija Ame-
rikas šacha žurnālu sabiedrības 
loceklis unsavus rakstuspublicēja 
vairāk nekā 20 šacha žurnālos 
deviņās valstīs (Arģentīnā, Aust-
rālijā, Jaunzēlandē, Anglijā, Vā -
cijā, Dienvidslavijā, Francijā, 
Spānijā un, protams, ASV).  

Kad Zemītim jautāju, kā viņš 
tika galā ar šacha literātūru un 
informāciju, ko saņēma 34 valo-
dās, viņa atbilde mani pārsteidza. 
Jau jaunībā viņš, tāpat kā viņa 
draugs Kārlis Ādamsons, varējis 
īsā laikā iemācīties un atmiņā 
paturēt vairākus simtus svešva-
lodas vārdus. Tas bijis pietiekošs 
vārdu skaits, lai varētu lasīt un 
pieņemami saprast šo valodu.

Liels ir Zemīša pienesums 
šacha grāmatu publicēšanā pēdē-

Latvijas Olimpiskās vienības tērpi

Latvijas Olimpiskā komiteja 
(LOK) sabiedrību iepazīstināja 
ar Latvijas olimpiešu parādes un 
sporta tērpiem startam XXI zie-
mas Olimpiskajās spēlēs, kas no 
12. līdz 28. februārim notiks 
Vankuverā. Tērpus demonstrēja 
olimpiskās komandas kalnu slē-
potāja Liene Fimbauere, hoke-
jists Sergejs Naumovs, kamaniņu 
braucēji Maija Tīruma un Inārs 
Kivlenieks, kā arī distanču slēpo-
šanas treneris Juris Ģērmanis.

Latvijas delegācija Olimpisko 
spēļu atklāšanas parādē iesoļos 
tērpos, kuros dominēs trīs krāsu 
gammas – balta, sarkana un 
melna, ar iestrādātiem latvisku 
rakstu motīviem.

“Sarkanā un baltā krāsa tērpu 
dizainā, atbilstoši latvju etnografi-
jas skaidrojumiem, dod nepie-
ciešamo psīcholoģisko stabilitāti 
un enerģiju, stājoties uz Olimpis-
kās starta līnijas. Savukārt tērpu 
tumšie toņi – melnā un pelēkā 
krāsa, tērpos izvēlēti praktisku 
apsvērumu dēļ, jo Vankuverā 
feb  ruārī var būt sniegs vai lietus,” 
skaidroja Latvijas Olimpiskās de -
legācijas vadītājs Žoržs Tikmers.

Šoreiz tērpu autori ir no divām 
firmām. Parādes un brīvā laika 
apģērbu kollekciju un dizainu 
veidojusi Igaunijas firma ATLM 
Dizain. Savukārt starta un iesil-
dīšanās formas ziemas sporta 
veidos ražotas firmā Adidas.

 Olimpiešu tērpu demonstrācijā 
ATLM Dizain līdzīpašniece un 
parādes un atpūtas tērpu dizai-
nere Tia Orgna sacīja:

“Esmu pētījusi, izvēlējusies un 

Latvijas olimpiešu tērpos – 
latvisko rakstu motīvi

visos kollekcijas tērpos izmanto-
jusi latvisku rakstu motīvus, kas 
apvienoti ar mūsdienu augsto 
technoloģiju audumiem. Mans 
mērķis bija padarīt jūsu vienības 
ietērpus atšķirīgus no ierastajiem 
masu produkcijas apģērbiem, 
uzsverot Latvijas valstisko iden-

titāti ar latvisku rakstu palīdzību. 
Ceru, ka esmu to sekmīgi panā-
kusi, un Latvijas delegācija šos 
tērpus ar prieku valkās. 

Katram sportistam dalībai 
Olimpiskajās spēlēs izgatavoti 
pieci tērpu komplekti, katrs 
savām vajadzībām. Olimpisko 
spēļu atklāšanas un noslēguma 
ceremonijai izgatavoti parādes 
tērpi, brīvajam laikam atpūtas 
tērpi, sacensībām starta formas,  
treniņu procesam iekštelpu un 
siltie treniņu tērpi.

Olimpiskajās sacensībās Latvi-
jas sportistus varēsim atpazīt pēc 
starta formām, kurās dominēs 
sarkanie toņi ar baltu apdari, bet 
parādes tērpi būs tumši ar balti-
em akcentiem un spilgti sarkanu 

oderējumu. Parādes un brīvā lai-
ka tērpus spilgtinās arī adītas 
baltas cepurītes un šalles ar sar-
kaniem ornamentiem. Apģērbu 
komplektā ir arī baltas un mel-
nas bikses, cimdi, adīts džemperis 
un siltā jaka ar latvisku rakstu 
motīviem, tumši apavi, divas ce -
ļasomas un sporta tērpi treniņiem 
iekštelpās un ziemas apstākļos 
ārā. Uz tērpiem izšūti uzraksti 
Latvia angļu valodā, kā arī LOK 
logo ar Olimpiskās komandas 
nosaukumu – Latvian Olympic 
Team Vancouver 2010.

Latviju Vankuverā pārstāvēs 
aptuveni 60 olimpieši sešu sporta 
veidu desmit disciplīnās.

P.Karlsons 

Valdemārs Zemītis

Latviešu šacha Krišjānis Barons

Desmit latvietes spēlē 
basketbolu NCAA 1. 

divīzijā
Elpaso Teksasas universitātes 

vienībā (tās uzvaru un zaudējumu 
starpība patlaban ir 11:7) spēlē 
Baiba Eglīte, Anete Steinberga 
un Kristīne Vītola; Roberta 
Morisa universitātes vienībā 
Pitsburgā (10:7)  Anna Gailīte un 
Kristīne Silarāja; Floridas starp-
tautiskā universitātes vienībā 
(7:12) – Liene Jēkabsone; Havajas 
universitātes vienībā (7:10) – 
Dita Liepkalne; Texas A&M 
universitātes vienībā (11:5) – 
Kristīne Limbacha (6:3); Ziemeļ-
karolīnas pavalsts  universitātes 
vienībā (11:7) – Inga Muciniece; 
Fērfīldas universitātes vienībā 
Konektikutā (8:8) – Laura Vētra.

Galvenokārt viņas visas ir 
uzbrucējas, izņemot Baibu Eglīti 
un Kristīni Silarāju. Četras ir 
pirmā kursa studentes, viena – 
otrā kursa, divas – trešā kursa,  
trim basketbolistēm šis ir pēdējais 
gads. Septiņas sportistes ir no 
Rīgas, divas no Ventspils un 
viena no Ikšķiles.

Texas A&M universitāte ir  
Southland  līgā, rezultāts 4:0, un 
tās basketbola vienību uzskata 
par devīto labāko ASV. Pārējās 
vienības nav starp pirmajām 20. 
Roberta Morisa universitāte ir 
Northeast līgā (5:1); Elpaso 
Teksasas universitāte – USA līgā 
(2:2); Fērfīldas universitāte - 
Metro Atlantic Athletic līgā (2:3); 
Ziemeļkarolīnas pavalsts univer-
sitāte – Atlantijas krasta līgā 
(1:2); Floridas starptautiskā uni-
ver  sitāte - Sun Belt līgā (2:6) un 
Havajas universitāte - Western 
Athletic līgā (1:3). 

JR
Četrpadsmit latvietes 
spēlē basketbolu ASV 

junioru kolledžu 
vienībās

Latvietes spēlē šādās NJCAA 
(National Junior College Athletic 
Association) kolledžu vai NAIA 
(National Association of 
Intercollegiate Athletic 
Conferences) I līgas vienībās: 

Anna Belousova – Kansas City 
CC, Kansas City, KS; Dace Bicāne 
- Jefferson C, St. Louis, MO; Ance 
Celmiņa – Chipola C, Marianna, 
FL; Sabīne Filipoviča – 
Independence CC, Kansas City, 
KS; Zenta Liepa – John A. Logan 
C, Carterville,  IL; Laura Puriņa 
– Northwest C., Powell, WY; 
Linda Rubene –  Iowa Western 
CC, Council Bluffs, IA; Anna 
Sonka – Cowley CC, Arkansas 
City, KS;  Inga Briede  – Upper 
Iowa U, Fayette, IA; Elīna 
Gūtmane – Jefferson C., St. Louis, 
MO; Gita Grava  – Missouri 
Valley C., Marshall MO; Anete 
Klintsone  –  Jefferson C. NW., St. 
Louis; Edīte Kresa  – Wayland 
Baptist U, Sanantonio,TX; Liene 
Priede  – Independence CC, 
Kansas City, KS.

Kolledžas diemžēl atrodas 
patālu no latviešu sportistu 
dzīvesvietām, bet ir vērts 
pārbaudīt savas apkaimes 
kolledžu sacensību kalendāru, it 
īpaši sezonas sākumā, kad 
vienības viesojas citur. 

JR

jos desmit gados. Viņš sagatavoja 
un izdeva grāmatu par Anšlavu 
Eglīti – „Anšlavs Eglītis. Rakst-
nieks. Alpīnists. Šachists.” Grā-
ma tā ir daudz Eglīša spēlētu 
partiju, fotografiju, zīmējumu un 
Janelsiņas gleznu reprodukciju. 

Tika izdota grāmata par māks-
linieku - šachistu Miervaldi Jur-
ševski. Tur atrodamas daudzas Jur-
 ševska spē  lētas partijas, viņa glez nu 
un zīmējumu reprodukcijas.

Latviešu šachists un šacha 
vēsturnieks Ģedimins Salmiņš 
publicējis vairāk nekā septiņas 
šacha grāmatas. Minēšu dažas: 
„Fricis Apšenieks”, „No Parīzes 
līdz Prāgai” (par Hermani Mati-
sonu), „Sudraba važiņa no 
Stokholmas” (par Mildu Lau ber-
ti). Vēl ir grāmatas par kores-
pondencšachu un šacha dzīvi 
Liepājā, Vaiņodē, Priekulē un 
Rucavā. Visu šo grāmatu izdoša -
nu Zemītis atbalstīja financiāli. 
Viņš atbalstīja arī Andŗa Frīdes 
grāmatu par lielmeistaru Vladi-
mi  ru Petrovu, Donaldsona 
grāma     tu par Elmāru Zemgali 
(„Elmars Zemgalis – Grandmaster 
without the Tittle”).       

Šaubos vai iespējams nosaukt 
pilnīgu visu, ko Valdemārs Ze -
mītis devis latviešu šacha vēsturei. 
Bet nešaubos, ka Zemīti mēs 
noteikti varētu dēvēt par mūsu 
šacha vēstures Krišjāni Baronu 
(izcēlums mūsu – red.). 

Valdis Tums

 


