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Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

LAIMĪGU JAUNO GADU!

Pasaules brīvo 
latviešu apvienība 

(PBLA) sveic 
latviešus visā pasaulē 
Vēlam jums daudz laimes Jaunajā gadā, 

panākumus personiskajā dzīvē un labu 
sadarbību ar latviešu centrālajām organi-
zācijām jūsu mītnes zemēs!

Pasaules brīvo latviešu apvienība arī 
turpmāk centīsies uzturēt tās vērtības, kas 
mums, ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, ir 
bijušas svētas jau kopš tiem laikiem, kad 
vairāk nekā pirms 65 gadiem bijām spies-
ti atstāt savu senču zemi un doties trim-
dā. 

Mums ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt spēcī-
gas latviešu sabiedriskās organizācijas 
mūsu mītnes zemēs un piesaistīt tām 
ārzemju latviešu jauno paaudzi.

Jaunajā gadā ieejot, darbs mūsu tautas 
labā un latvietības saglabāšanā ārzemēs 
prasīs daudz pūļu, mums katram būs 
jādalās domās un darbos, lai palīdzētu 
PBLA veikt misiju, ko esam veikuši gan-
drīz 57 gadus. Kopīgā darbā veiksim 
daudz! Katrs ar savām spējām, zināšanām 
un sirdsdegsmi lai nāk talkā!

Mārtiņš Sausiņš,
PBLA valdes priekšsēdis

Kopš Latviešu fonda dibināša  nas 
1970. gadā LF ir ieguldījis vairāk 
nekā 1,6 miljonus ASV dolarus 
latviešu kultūras veicināšanā. Šo 
darbu LF veic, rīkojot ikgadēju 
konkursu.  2011. gada konkursam 
projektu pieteikumus pieņems  
no 1. janvāŗa līdz 1. martam. 
2011. gadā Latviešu fonds piešķirs 
atbalstu $40 000 ASV dolaru 
apmērā, $10 000 maziem projek-
tiem (tādiem, kuŗiem lūdz 
piešķirt ne vairāk kā $3000) un 
$30 000 lieliem projektiem (no 
$3001 līdz $10 000).  Fonda 
padome pavasaŗa sēdē izvērtēs 
mazos projektus, bet lielos projektus  
vasarā izvērtēs visi balsstiesīgie fonda 
dalībnieki, aizklāti balsojot.  Lielajiem 
projektiem rezultāti kļūs zināmi 2011. 
gada pilnsapulcē oktobrī. Sīkāku 
informāciju par projektu pieteikšanu un 
norādījumus var atrast Latviešu fonda 
mājaslapā: www.latviesufonds.info

Pērngada konkurss liecina, ka projektu 
skaits un kvalitāte pieaug. 2010. gada 
konkursam tika iesniegti 68 projekti, ar 
kopējo budžetu $601 586.  Atbalstītie  
projekti bija  nometnes ASV un Latvijā, 
mākslas izstāde, divu  dažādu grāmatu 

izdošana, kā arī atbalsts mūzeju 
darbībai un teātŗu viesizrādēm. 
Projektu dažādība liecina par 
latviešu tautas uzņēmību un 
interesi veicināt un saglabāt 
latvietību Latvijā un ārzemēs. 

Fonds atbalsta projektus ar 
peļņu no fonda dalībnieku 
ieguldītiem līdzekļiem. Ienākumi 
no ieguldījumiem noteic  
ikgadējo balvu apmēru, un 
atvēlētā summa mainās no gada 
uz gadu atkarībā no svārstībām 
finanču  tirgū. Balvas summu arī 
ietekmē jaunu dalībnieku 
iestāšanās fondā. Tādējādi tiek 

papildināts fonda pamatkapitāls, un līdz 
ar to pieaug ienākumi no ieguldījumiem. 
Latviešu fondu valda demokratiskie prin-
cipi: dalībnieki tiek informēti par fonda 
darbiem, dalībnieki ievēl padomi, un 
dalībnieki lemj kuŗi  projekti saņems LF 
atbalstu. Latviešu fonds aicina ikvienu 
tautieti, kam svarīga latviešu kultūra, 
iestāties Latviešu fondā un kļūt par fonda 
dalībnieku. Informāciju par iestāšanos var 
atrast LF mājaslapas nodaļā „Iesaisties!”.   

LF projektu lietveži
Ints Dzelzgalvis un Kristīne Bērziņa

Novēlu 
laimīgu Jauno 

gadu!
Tuvojas 2011. gads, un es vēlos pateik-

ties visiem tautiešiem, kas palīdzējuši 
Daugavas Vanagu organizācijai ar ziedo-
jumiem, darbu un padomiem iepriekšējā 
gadā! 

Pateicos ikkatrai vanadzei un vanagam 
par līdzdalību mūsu mērķu īstenošanā! 
Mēs darām visu, lai atvieglotu leģionāru  
dzīves apstākļus. 

Vēl ir daudz ko darīt, jo Latvijā pašlaik 
nav rožaini. Darīsim visu, kas mūsu 
spēkos, lai mēs varētu turpināt savu 
palīdzības darbu.

Daugavas Vanagi šogad atskatās uz 
savas darbības 65 gadiem, un mēs varam 
būt lepni, ka spējam sniegt palīdzību 
leģionāriem ne vien Latvijā, bet arī šeit – 
Rietumos.

Vēlreiz pateicos visiem organizācijas 
biedriem, labvēļiem un draugiem par jūsu 
darbu un atbalstu. Ceru, ka Daugavas 
Vanagi to saņems arī nākotnē.

Daugavas vanagi, sasauksimies!

Juris Augusts,
Daugavas Vanagu priekšnieks 

 

Latviešu fonds izsludina konkursu projektiem 
latviešu kultūras veicināšanai!
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Ir tāds laiks –
no mākoņiem eņģeļi krīt
un paša nelabā ragi
pazib svētītā pierē.

Ir tāds laiks –
mēs esam melni šodien,
vai balti celsimies rīt?

Ingrīda Vīksna

Tāds laiks
No mākoņiem eņģeļi krīt
un apšķiežas dubļos,
bet mēs rītdienu savu
izmainām viegli
pagātnes rubļos.

Ir tāds laiks –
no mākoņiem eņģeļi krīt.
Vai spēsim piedzimt
no jauna rīt? -
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20112011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

E-pasts: RigaVen@aol.com

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

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
mājaslapa - www.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 dolaros: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

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.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - reklama@laiks.us

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 
Veselā miesā mājo 
vesels gars

To palīdz mums uzturēt mūsu 
tautieši. Daugavas Vanagi ārze-
mēs ar saviem personiskajiem 
ziedojumiem un rūpēm par to, 
lai mūsu vīri – bijušie leģionāri 
Latvijā būtu pie veselības un 
spēka. Par jūsu ziedojumiem un 
dāsno palīdzību – mūsu pa -
teicība. Lai Dievs jūs sargā un 
palīdz vēl ilgi būt veseliem un 
stipriem. Viss labais atmirdz 
saules gaismā.

Tās zāles, ko mēs saņēmām 
un lietojām, dod cerību un 
spēku turpināt dzīvot, sevišķi 
vīriem – bijušajiem leģionāriem, 
kuŗiem plecus spiež grūtie Si -
birijas gadi aukstumā, badā un 
pazemojumā.

Vēl sirsnīgi pateicamies Dau-
gavas vanadzēm – ārstēm Vijai 
Tipānei un Čakstei Tipānei par 
viņu sirsnīgo palīdzību, prasmi 
uzklausīt katru slimnieku ja 
gadiem ilgi, guļošiem leģionā-
riem zāles piegādājot mājās.

Ļoti atsaucīga ir vanadze Mai-

ja Cālīte – vienmēr gatava pa -
līdzēt, lai cik vēla vakara stun  da 
un kādi laika apstākļi būtu.

Minēto Daugavas vanadžu 
ārstu palīdzība, sirsnīga atsau-
cība ir vērtība, kas dod spēku 
ticēt, ka viss būs labi.

Vēlreiz pateicamies jums, tau-
tieši tālumā, par labām domām 
un palīdzību mūsu vīriem, le -
ģionāriem, būt stipriem un 
prie  cīgiem.

Esiet sveiki un veseli! Dod 
Dieviņ’ devējam ilgu mūžu 
nodzīvot!

Daugavas Vanagi:
Irēna Grīnerte un 

Kārlis Grīnerts-Čīka

God. Laika izdevēji!
Paldies par jūsu rūpēm un 

gādību, lai Laiks atnāk kā gaidīts 
viesis. Tiek izlasītas visas 
rindiņas, kuŗas ir vai pirmajā, 
vai arī pēdējā lapā. Žēl, ja kāds 

no lasītajiem atrod kaut ko savai 
„garšai nepatīkamu”. Šīgada 
Laika kalendārs ir ļoti skaists. 
Paldies par to un arī par tiem, 
kuŗus vēl pasūtināju – saņēmu 
un domātiem draugiem aizsūtīju 
uz Angliju. Cik zinu, viņi arī tur 
nav tuvumā kādam aizsniedza-
mam Latviešu centram. Un mēs 
lielākā daļa piederam „sarmot-
ajiem” gadiem, tad jau iešanas 
un darīšanas vairs nav mūsu 
spēkos. Jābūt apmierinātam ar 
to, kas vēl ir palicis no no  dzī-
votajiem gadiem. Un kādi gan 
tie mums ir bijuši!

Šad tad lasu, kādam kaut kas 
nav, kā gribētu, un kādam jūsu 
darbiniekam tiek veltīti pavisam 
nepelnīti pārmetumi. Piemē-
ram, par to sunīti uz Laika ka -
lendāra vāka. Varbūt tai dāmai 
sunītis ir vienīgais, kas viņai ir? 
Un kur gan tur var saskatīt kādu 
sakaru ar krieviem? Vai nebūtu 
patīkamāk, ja mēs cits citam 
pa  sniegtu draudzīgu roku ar 
smaidu un mazāk mestu akme-
ņus, to jau pietiek, tie ir diezgan 
mesti no svešiniekiem. 

Ar pateicību 
Marta

Kolorado

           
Vai tā ir patriotiska 

palīdzība?
Dziedniekam Hipokratam 

(460.-377. p.m.ē) piedēvētais 
zvērests vienkārši un skaidri 
norāda ārsta pienākumus pret 
pacientu. Katrs to var apskatīt 
arī tīmeklī, latviešu valodā. Ir 
skaidrs, ka gadu tūkstošos ir 
bijuši daudzi ārsti, kas nav pil-
dījuši Hipokrata izvirzītās pra-
sības, bet tas nenozīmē, ka 
mūsdienās tās būtu savu nozī-
mi zaudējušas. 

 Publiskojot ārsta Aivara Slu-
ča saraksti ar Ģirtu Valdi Kris-
tovski, jaunievēlētajai Latvijas 
valdībai radās pirmā krize, kuŗu 
tā laimīgā kārtā izturēja. Polītikā 
ir vajadzīgs kompromiss un 
publikai viegli saprotama darbī-
ba. Pilsoniskā savienība izslēdza 
Aivaru Sluci no partijas, tādā 
veidā demonstrējot savu nostā-
ju. 

 Par Aivara Sluča ārsta praksi 
lai rūpējas tā jurisdikcija, kur 
viņš strādā. Paliek jautājums 
par viņu kā Latvijas patriotu. 
Izraisīt valdības krizi 2010. gadā 
ievēlētai valdībai nav nekāds 
patriotisma pierādījums. Laikā 
ievietotie sludinājumi „Cīņa par 
latviešu valodu” prasa Sat-
versmes punkta grozījumu un 
varētu vest uz nākamo krizi. 
Īpaši bīstama Aivara Sluča pat-
riotiskā palīdzība var būt parti-
jai Visu Latvijai. Visu nevar 
panākt ar naudu un valsts varu. 
Latviešu valodu vislabāk var 
saglabāt, ja ikviens cilvēks it 
visur Latvijā laipni un pieklājīgi 
runātu latviski. 

 Ir bēdīgi lasīt attaisnojumus 
un polītisko intrigu skaidroju-
mus, kas parādās presē. Visu 
nevajag attaisnot. Sadzīves kul-
tūrai Latvijā jābūt rietumniecis-
kākai nekā tam piedāvājumam, 
kas nāk no Krievijas.

 
Anita Liepiņa

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $42,-
 6 mē ne šiem  US $75,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV "LAI KS"   tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 
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LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt tikai no kantora.        

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  pievienoto kuponu.

Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

2011. gada kalendārs:  .................. gab.      X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,25;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $2,50
     par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā......................................                    US $.............................
                           
Vārds, uzvārds ..............................................................................................
Adrese ............................................................................................................
.........................................................................................................................

Tālr.: .............................................  E-pasts ..................................................

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!

LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKILATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
2011

ASV Kongresa Pārstāvju palā-
tā 7. decembrī vienbalsīgi ap -
stiprināja rezolūciju 267,  
apsveicot Baltijas valstis neat-
karības atjaunošanas 20. gada-
dienā un aicinot ASV preziden-
tu turpināt ciešu sadarbību ar 
Igauniju, Latviju un Lietuvu. 

Rezolūcijā uzsvērts, ka ASV 
valdības amatpersonas vienmēr 
atzinušas – Baltijas valstu inkor-
porācija Padomju Savienībā bija 
nelegāla un, spītējot PSRS 
represijām, Baltijas valstu iedzī-
votāji nekad nezaudēja ticību 
neatkarībai. ASV Kongresa de -
putāti arī atzinīgi novērtēja 
Baltijas valstu sasniegumus un 
ieguldījumu starptautiskajā sa -
dar  bībā pēc neatkarības atjau-
nošanas.

Rezolūciju ierosināja Ilinojas 
pavalsts deputāts Kongresā, 
ASV-Baltijas valstu sadraudzī-

ASV Kongresā pieņemta 
svarīga rezolūciju par 

Baltijas valstīm
bas grupas vadītājs republikānis 
Džons Šimkus (John Shimkus) 
un grupas vadītāja vietnieks, 
Ohaijo pavalsts pārstāvis Kong-
resā, demokrats Denis Kuciničs 
(Denis Kucinich). Rezolūciju 
atbalstīja 37 Kongresa deputāti.

Rezolūcijas pieņemšanu sek-
mēja Latvijas vēstniecības ASV 
un Amerikas baltiešu organi-
zāciju – Apvienotās baltiešu 
nacionālās komitejas, Amerikas 
baltiešu brīvības līgas un Ame-
rikas latviešu apvienības cieša 
sadarbība vairāku mēnešu ga -
ŗumā. Lielu darbu ieguldīja arī 
Latvijas goda konsuli Ilinojā, 
Floridā, Teksasā un Minnesotā, 
kā arī atsevišķu vietējo latviešu 
organizāciju pārstāvji, tiekoties 
un runājot ar saviem Kongresa 
deputātiem.

Rd.

Izveidot piemiņas zīmi 
Kārlim Ulmanim rosināja 
Valsts prezidents Valdis 
Zat  lers. Šo ierosinājumu 
atbalstīja Rīgas Latviešu 
biedrība, kā arī Zaļo un 
Zemnieku savienība. Ziedot 
aicināts ikviens, gan zvanot 
pa speciāli izveidoto tālruni, 
gan pārskaitot naudu īpašā 
ziedojumu kontā.

Ziedot vienu latu Ulmaņa 
piemineklim Turkmenbaši 
var, piezvanot pa tālruni 
90006388.

Naudu var ieskaitīt arī 
īpašā ziedojumu kontā.

Rīgas Latviešu biedrības 
un nacionālās kultūras 
attīstības fonds (RLB AF): 
Reģistrācijas numurs: 
40008036307

LVL konts: LV33UNLA000056469469
USD konts LV57 UNLA 00500147 14822
EURO konts: LV55UNLA0002017469835
Ziedojumu lāde RLB nama vestibilā.

RLB valdes priekšsēde Mirdza Stirna, tālr./fax 67226881, 
mob. 29407487, e-pasts: mirdzastirna.lv@inbox.lv.
Pēc Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības 

fonda priekšsēdes  Mirdzas Stirnas informācijas, Kārļa Ulmaņa 
pieminekli Turkmenistānas pilsētā  Turkmenbašī varētu uzstādīt 
divu gadu laikā. Pašlaik pilsētā notiek pārbūve, tostarp tiek veidots 
pilsētas dārzs centā, kur varētu atrasties Ulmaņa piemineklis. 

Vēl nepieciešami gandrīz 5000 lati, lai pieminekli varētu aizgādāt 
uz Turkmenbaši. Nauda vajadzīga dzelzceļa vagona īrei un pieminekļa 
apdrošināšanai. Pieminekļa augstums plānots 3,1 m. 

P. K.

Ziedosim Kārļa  Ulmaņa 
piemineklim

2010. gada 10. oktobrī abas Čikāgas luterāņu draudzes iesvētīja draudžu jauniešus kopīgā 
dievkalpojumā. 
1. rindā no kreisās: Amanda Bērziņa, Anna Muižniece, Viktors Lāčkājs, Jenny Lāčkāja, Kristīne 
Circene un Zinta Lucāne;
2. rindā no kreisās: Ciānas dr. priekšniece Baiba Liepiņa, Sv. Pēteŗa dr. māc. prāv. Vilis Vārsbergs, 
Vašingtonas dr. māc. prāv. Anita Vārsberga-Pāža, Ciānas dr. māc. Gundega Puidza un Sv. Pēteŗa 
dr. priekšn. Inese Stokes

Iesvētības ČikāgāAr Jums šai naktī, lai notiek
Neparasts brīnums kāds!
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana.
Ko saņemt un citiem dot.
Un nedienas gaismas zvanā
Lai dvēsele pārkausēt prot.

Daugavas Vanagu Centrālās Valdes Pārstāvniecība 
visu ziedojumu saņēmēju vārdā izsaka vislielāko 
pateicību ikkatram ziedotājam.
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Galerija „Daugava” un tās 
vadītāja Anda Treija sarūpējusi 
otru lielformāta (33x29 cm) 
albumu teju vai ar visām viena 
mākslinieka gleznām, kas tapu-
šas radošā mūža garumā. Pirmais 
bija veltīts Imantam Vecozolam 
(2008), bet šogad septembrī nācis 
klajā Birutai Baumanei veltīts 
izdevums. Ja izmantojam līdzību 
ar litrātūru, šos albumus, kuŗos 
apkopota gandrīz  visa vai vis-
maz lielākā un nozīmīgākā 
mākslinieku daiļrade,  var uzska-
tīt par gleznotāja kopotiem raks-
tiem, šajā gadījumā – kopotām 
gleznām. Tik plašus un repro-
dukcijām bagātus izdevumus 
neviens Latvijā līdz šim nav 
uzdrošinājies izdot. 

„Nofotografējām 1230 darbus, 
bet tad sākās vissāpīgākais - atla-
se reproducēšanai. Ļoti centos 
būt objektīva un pēc iespējas 
precīzāk atklāt radošā ceļa virzī-
bu, bet, neraugoties uz centie-
niem, katrs no mums spēj būt 
tikai subjektīvs. Kāda cita autora 
veiktā atlase atšķirsies no manē-
jās un būs ne mazāk interesanta. 
Bet šoreiz ir tā,” raksta sastādītāja 
un teksta autore Anda Treija.

Savai kollēģei varu piekrist, 
katrs, iespējams, izvēlētos citus 
darbus, tos, kuŗi tuvāki tā sirdij, 
tomēr esmu pārliecināts, būtis-
kas atšķirības diez vai rastos. 
Jāpiezīmē, ka no iepriekšminētā 
lielā nofotografētā skaita šajā 
albumā reproducētas 362 Birutas 
Baumanes gleznas. Sacensties 
varētu tikai Kristiānas Ābeles 
monografija par Johanu Valteru, 
kuŗā reproducēti 417 attēli, tomēr 

arī tur šo lielu skaitli veido turpat 
simt fotografijas un pastkartes, 
kā arī katalogu un grāmatu vāki. 
Atšķirīgi ir arīdzan reprodukciju 
izmēri. Ja J. Valtera grāmata ir 
pamatīgs pētījums ar plašu tek-
sta daļu, tad Birutas Baumanes 
izdevums aprobežojas ar visai īsu 
stāstījumu, galveno uzmanību 
veltot gleznām, reprodukcijas, ja 
neskaita 30 lappuses teksta, kas 
arī pilns darbu attēliem, skatā-
mas turpat 330 lappusēs. Par tik 
lielu gleznu apkopojumu var 
sapņot ikviens mākslinieks, bet 
ne katram tas būs lemts.

„Birutu Baumani vienmēr 
esmu uztvērusi kā neapstrīdamu 
lielumu mūsu glezniecībā,” raks-
ta grāmatas autore Anda Treija. 
Arī man šī gleznotāja allaž bijusi 
autoritāte. Jāatzīstas, ka ar māk-
slinieces darbiem ir visai dīvaini. 
Lielākoties viņas gleznas ir pilnas 
detaļu, tās ir stāstošas. Vai katrs 
tēls, katrs sīkums ir piepildīts ar 
stāstiem, taču Birutas Baumanes 
gleznas ne tik ļoti gribas izrunāt 
vārdos, cik skatīties kopējā 
atmosfairā, izbaudīt te krāsu sali-
kumus, ritmus, līniju noteiktību, 
kas ir grodi ieliktas un kuŗas arī 
papildina darba kopējo noskaņu, 
otas rakstus un faktūras, kam 
tāpat ir nozīme. Viņas gleznas 
stāsta arī par katra skatītāja dzīvi, 
piedzīvoto, izjusto, intuitīvi 
apjausto. Biruta Baumane dzīvo 
ar latviešu tautu vienā elpā, viņa 
sasieta ar to likteņsaitēm.

„Viņai piemīt spožs talants 
izdzīvot katru mirkli, katru 
sekundi un baudīt to – sajust 
dzīves garšu. Viņas mākslā 

re flektējas visa dzīve – krāsaina, 
dinamiska, drāmatiska, arī senti-
mentāla, skumja un apcerīga, 
stipra un varena,” saka Anda 
Treija. Ja vēl atceramies pašas 
mākslinieces teikto, ka viņas 
glezniecība ir viņas dienasgrā-
mata tēlos un krāsās, tad esam 
tuvu šīs mākslas noslēpumam. 
Teiktajam noteikti vēl jāpievieno 
talants. Bez talanta mākslai nav 
dvēseles. Birutas Baumanes glez-
nās ir šī dvēsele. 

Ievadteksts, kā jau minēju, ir 
visai koncentrēts. Daudz citēta 
pati māksliniece no viņas auto-
biogrāfiskās grāmatas „Es dzīvo-
ju” (1995; apgāds „Likteņstāsti”). 
Anda Treija iezīmē gan dzīves 
gājumu, gan temas, bet necenšas 
gleznotājas daiļradi un darbus 
sīkāk analizēt, tādēļ, teiksim, par 
Valdemāra Tones, Jāņa Liepiņa, 
Borisa Bērziņa un citu māksli-
nieku iespaidiem nekas netiek 
pausts. Tas skatītājam vai māks-
las lietpratējam jāsaredz pašam. 
Tas  nav arī bijis šī izdevuma 

mērķis – sagatavot un publicēt 
zinātnisku pētījumu, bet gleznu 
reprodukcijās sniegt patiesi plašu 
pārskatu par turpat 60 gados 
mākslā paveikto.

Albums mākslas cienītājiem 
sagādās ne vienu vien atklājumu. 
Piemēram, kaut vai to, ka grāma-
tā reproducēti Mākslas akadēmi-
jas studiju laika darbi, kas līdz 
šim nebija atklātībai pazīstami. 
Tajos atklājas Birutas Baumanes 
apdāvinātība un neordinārās 
spējas glezniecībā, viņas iedzim-
tā krāsu un kompozīcijas izjūta, 
prasme ar krāsām atklāt tēlotajā 
kopējo noskaņu, kas jauniesācē-
jiem ne vienmēr padodas. Līdz 
ar to loģisks ir albuma sastādītā-
jas secinājums: „... par māksli-
nieku nekļūst – par mākslinieku 
piedzimst. Var jau slavēt labo 
skolu, augsto profesionālo līme-
ni, bet šoreiz būtiskais ir kaut kas 
cits – talants un intuīcija”.

Šīs grāmatas izdošana izraisīju-
si dažu nepatīkamu pārsteigumu 
kā mūzejiem, tā kollekcionāriem. 
„... šķirties no darbiem Biruta 
Baumane nevēlas nekad, jo katrs 
no tiem ir kaut kas tik dziļi per-
sonīgs, daļa no viņas būtības,” 
spriež Anda Treija un turpina: 
„Šķirties no gleznām viņai ir 
pārbaudījums, un tad lietā tiek 
liktas viltības, par kuŗām pašai 
vēlāk „jāsarkst”” Pati mākslinie-
ce izstāsta gadījumu ar gleznu 
„Skulte ziemā”, kuŗu ļoti iemīļojis 
dzejnieks Ojārs Vācietis un lūdza 
mākslinieci to uz laiku viņam 
aizdot. „Un es biju tik nejauka, ka 
viņam to nedevu, jo grūti šķirties 
no darbiem, kas gleznoti lielos 

dzīves pagriezienos – lielos pār-
dzīvojumos. Bet pamest neievē-
rotu viņa lūgumu arī negribēju, 
ne arī ņemt atpakaļ, ja reiz būtu 
iedots. Izvēlējos nekur nederīgu 
zelta vidus ceļu – pati nokopēju 
savu bildi. Tā iznāca bez dvēseles 
(nav jau vairs tās pašas emoci-
jas), un Ojāram tādu nevajadzē-
ja”.

Tātad pasaulē izgājušās Birutas 
Baumanes gleznas ir pašas auto-
res kopijas, oriģināli glabājas pie 
viņas darbnīcā (albumā norādīts, 
ka Latvijas Nacionālajā Mākslas 
mūzejā Rīgā un Tretjakova gale-
rijā Maskavā atrodami 30 oriģi-
nāli). Tik dziļš mākslinieka ego-
isms ir reti sastopams, bet psīc-
holoģiski saprotams, ja jau tik 
personiskas ir šīs gleznas. Šis 
fainomens atklāj vēl kādu māks-
linieces rakstura šķautni – spēku 
aizstāvēt sevi. Viņa ir no tiem, 
„kas dzīvo pēc sava laika”, kā 
lasām ievadā, pēc saviem notei-
kumiem, kuŗi atšķiŗas no vispār-
pieņemtajiem nosacījumiem. 
Iespējams, ka šī nostāšanās pre-
tim arī ir talanta izpausme, lai tas 
– talants – attīstītos un tālāktur-
pinātos. Ar talantu dzīvot nav 
viegli, bet mēs, kas esam dzīvoju-
ši vienā laikā ar talantu, kāds ir 
Biruta Baumane, jūtamies privi-
liģēti, jo ne katrā laikā talanti 
uzlec kā spožas zvaigznes, kas 
var arī dedzināt acis.

Bez vērtīgā gleznu apkopoju-
ma vērīgiem lasītājiem daudz 
atklās arī pielikumos ievietotais 
dzīves gājums, izstāžu saraksts 
un bibliogrāfija.

Māris Brancis

Biruta Baumane. Kopotas gleznas

„Jūtu kollekcija” - tā savu jau-
nāko izstādi, kas Rīgas galerijā 
skatāma līdz jaunā gada 15.jan-
vārim, nosaukusi viena no „spi-
cākajām” mūsdienu latviešu 
glez   notājām Ieva Iltnere. Kā 
ikviena, arī šī viņas darbu skate ir 
notikums Rīgas mākslas dzīvē. 

Notikums, lai gan baiss.
Māksliniece mūsu priekšā rāda 

visai dīvainu pasauli, kura ir ais-
tētiski perfekta līdz galējai pakā-
pei, kur viss ir it kā dzīvē, bet tajā 
pašā laikā skatāmies kā skaistā 
bildītē. Ievas Iltneres personāži 
nav nomākti ar ikdienu, viņi to 
nepazīst. Viņi dzīvo „stilīgā” in -
terjerā vai mūsdienīgā savrupna-
mā ar tikpat daiļu apkārtni. Lai 
gan apkārt ir „skaistā dzīve”, viņi 
pēc kaut kā ilgojas, tikai nevar 
saprast, pēc kā īsti (laikam viss 
vēl nav viss). Viņi nīkst, sapņo, 
gulšņā. Viņi ir ģērbti pēc jaunā-
kās modes, pašiem izdreijāti au -
gumi, ar graciozām kustībām. It 
kā būtu izkāpuši no modernāka-
jiem un pasaulē izslavētākajiem 
modes izdevumiem. Viņiem 
netrūkst nekā, bet varbūt trūkst 
paša svarīgākā – dvēseles. Vai 
viņi maz zina, kas tā ir? 

Atmosfaira Ievas Iltneres glez-
nās ir intriģējoši baisa. Sieviete 
guļ uz dīvāna, un viņas augumu 
spiež grāmatu kalns („Viela pār-
domām”). Kāda pusaudze (vai 
pusaudzis?), zvilņādama uz me -
dību trofeju fona, nikni veŗas 
mūsos („Trofeja”). Daiļa sieviete 
sniedz dvieli ūdenī gulošam 

vīrietim, bet varbūt viņam dvieli 
nemaz vairs nevajag („Mīļais, es 
tev atnesu dvieli”). Gleznā „Mē -
nesnīcā” braucējs kanoe laivā ir 
kā rēgs vai kā ļauna priekšvēst-
nesis. Mākslas zinātniece Inga 
Šteimane Ievas Iltneres gleznu 
atmosfairu raksturo kā „noskaņu 
daimonizāciju”.

Ja iepriekšējās izstādēs „Asto-
ņas istabas” (2007) un „Skaistā 
trauslā daba”(2008) gleznu dar-
bība notika telpās, tad tagad iekš-
telpas tikpat kā atstātas (gleznā 
„Harizma” varam minēt, vai šī 
tikpat kā kailā sieviete iznākusi 
publikas priekšā milzīgā zālē vai 
kādā klajumā ar skatuvi). Ja tuvu-
mā nav baseina, tad noteikti ir 
upe, kas tāpat ir tik precīzi mode-
lēta, it kā tās krastus būtu veido-
jis dabas ainavas architekts pēc 
precīzi konstruēta plāna. Pat koki 
ir kā nospiesti starp grāmatu 
lapām, atstājot vai nu smalkas 
mežģīnes, vai arī to nospiedu-
mus. Vienīgi zibens, kā šķiet, 
Ievas Iltneres interpretācijā nav 
konstruējams. Paldies Dievam! 
Nēģeriete gleznā „Negaiss” metas 
dejā. Kādēļ? Vai tādēļ, ka sajutusi 
zibenī dabas pieskārienu? Vai 
kādu citu pārdzīvojumu mudi-
nāta? Atbildi neatrast. Gleznotāja 
neko nepasaka. Viņa tikai kon-
statē faktu, mirkli, kam nav 
priekšvēstures vai arī mēs to 
nezinām. Varbūt māksliniecei 
tas nav svarīgi. Viņa kollekcionē 
sajūtas. Inga Šteimane saka – tas 
ir „perfekts jūtu herbārijs”, ar ko 

Jūtu herbārijs

sastopamies izstādē.
Iespējams, ka šis apzīmējums 

„herbārijs” arī ir visprecīzākais. 
Pārdzīvojums izžāvēts, salikts 
starp lapām un tiek glabāts. Tāda 
ir arī Ievas Iltneres glezniecība – 
perfekta izpildījumā, precīza 
kompozicija, sīki detalizēts katrs 
kvadrātcentimetrs, askētisks krā-
su pielietojums. Neko ne pielikt, 
ne atņemt. Viss perfekti. Bet, 
ne  mazinot apbrīnu par Ievas 
Iltne res darbaspējām, rūpīgu-
mu, iztēles bagātību un oriģinā-
litāti, no šī perfektuma paliek 
nelabi. No jūtām palikuši pāri 
tikai izkaltēti ziedi bez smaržas 
un krāsas.

Māris Brancis

NegaissViela pardomām

Motelis
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A 

(Turpinājums)

Laimes santims
Emils Skujenieks

Par tiem viņš bija domājis visu 
laiku kopš pēdējās sarunas ar 
Liepas kundzi. Un jo vairāk viņš 
domāja, jo mīklaināki viņam 
šķita vārdi par kaut kādu apstākli, 
kuŗu viņa vēl nevarēja minēt. 
Pirmajā sākumā viņš tam nebija 
piegriezis sevišķu vērību, bet 
tagad – nesagaidot Liepas kundzi 
piezvanām, viņam šī lieta kļuva 
visai aizdomīga. Kas gan tas 
varētu būt? Vienīgais loģiskais 
atrisinājums – Liepas kundzei 
bija kaut kāda saistība ar kādu 
citu cilvēku, un no tās viņa 
gribēja līdz Jāņiem kļūt brīva. 
Kļūt brīva Oskara dēļ – lai tad 
netraucēti varētu ne vien nosvinēt 
Jāņus, bet arī ar skaidru sirds-
apziņu un paceltu galvu vērsties 
pretim jaunam dzīves posmam.

Šis spriedums, par kuŗa pār-
drošību Oskars pats reizēm 
mazliet baidījās, uzturēja viņu 
sevišķi labā omā un deva viņam 
nepieciešamo dozu pacietības 
nogaidīt notikumu norisi. Pro-
tams, varēja pagadīties, ka Jāņus 
kopīgi pavadīt neiznāk – ir taču 
tik daudz šķēršļu un negaidītu 
starpgadījumu, kuŗus nekad nav 
iespējams paredzēt. Bet arī tas 
būtu pieciešams. Ko gan nozīmē 
vieni Jāņi pret visu turpmāko 
dzīvi? Tomēr šādai iespējai 
Oskars negatavojās. Viņš bija 
pārāk pārliecināts, ka viss izrai-
sīsies viņa paredzētajā virzie nā. 
Teiksmainā Jāņu nakts ar 
papardes ziedu – vai var būt vēl 
ideālāks mirklis, lai pārvilktu 
svītru visam vecajam, līdzšinējam, 
un sāktu kaut ko jaunu, vēl 
nepārdzīvotu, dotos pretim savas 
dzīves īstajam piepildījumam?

Šādas domas joņoja Oskaram 
caur galvu, kad tas, pārgājis 
universitātes tiltiņu, iegriezās 
kādā klusā operas apstādījumu 
stūrī un uzmeklēja tur vientuļu 
soliņu. Ielas burzma netraucēja 
vismaz skatu. Apnikusī vasarīgā 
pilsēta ar asfalta izgarojumiem 
un tramvaju šķindām it kā 
aizvirzījās tālāk nost. Pa kanālu 
laiviņās braukāja skolnieki un, 
skaļi čalodami, tašķījās ar ūdeni. 
Gabaliņu tālāk, uz otra soliņa, 
salīcis vecītis, baltu galvu, cīnījās 
ar snaudienu.

Bet ja nu viss cerētais ir tikai 
ilūzija? Oskaram pēkšņi uzmācās 
neganta šaubu lēkme. Tieci nu 
gudrs ar tādu sievieti, kuŗai pie 
rokas atbilde uz katru jautājumu! 
Vienkārši var būt tā, ka viņa, 
redzēdama Oskara aizraušanos, 
grib to mazliet paķircināt. Vai 
mazums gan tādu sieviešu? Ie -
spējams, ka tas bijis veselīgais 
instinkts, kas Oskaram jau no 
pirmās reizes licis cīnīties ar 
uzmācīgajām domām par nepa-  
zīstamo sievieti zaļajā mētelī. Un 
ja nu viņa pēkšņi nāk klajā ar 
kaut ko īsti negaidītu un necerētu, 
izvērš visu šo lietu par joku? 
Viņas šķietamā aizraušanās jau 
varēja pastāvēt arī tikai Oskara 
fantazijā, kā mazliet pārspīlētas 
iedomības produkts. Tādas lietas 
vis nenoris kinematografiskā 
ātrumā. Ar ko tad viņa šo 
aizraušanos bija izrādījusi? Ar 
pāris mīklainiem vārdiem, 
kuŗiem nedrīkstēja piešķirt pārāk 
lielu nozīmi? Arī viņa vēloties 
pavadīt Jāņus kopā ar Oskaru. Šo 
vārdu patiesību varēja apšaubīt, 
vismaz noturēt par acumirkļa 

kaprīzi, kas drīz vien atkal 
aizmirstas un paļauj vietu jaunai. 
Viņas nopietnie vārdi – arī tie vēl 
nebija nekāds pierādījums. Ik -
viena sieviete, pat ja viņa tā 
aušojas, kā Liepas kundze. Rei-
zēm prot runāt nopietni. Cik 
šāda runa ņemama par pilnu – 
tas cits jautājums.

„Kas īsti ar mani notiek?” 
Oskars izbrīnā sev jautāja un 
strauji piecēlās kājās, lai nokratītu 
uzmācīgo šaubu slogu. „Kā man 
pēkšņi varēja ienākt prātā šādas 
domas?”

Lēni soļodams pa grantēto 
celiņu, viņš kā neviļus pieskārās 
kabatai, kur glabājās viņa laimes 
santīms. Acu priekšā iznira Lie-
pas kundzes skats, ar kādu tā 
noraudzījās viņā, šķiroties pēc 
pēdējās liktenīgās sarunas. Nē – 
cik muļķīgi bija viss tas, ko viņš 
nupat bija sadomājis! Laikam tā 
tomēr būs pārstrādāšanās vaina, 
ka tik gaišā dienas laikā var 
uzplīties šāds lietuvēns.

Veckalna pulkstenis rādīja 
dažas minūtes pāri pustrijiem. 
Būtu tā kā laiks braukt mājup 
pusdienās. Tiešām – varbūt, ka 
pa to laiku, kamēr viņš šeit kaujas 
ar aplamām domām, piezvana 
Liepas kundze.

Oskars sāka iet ātrāk. Pie Ko -
lonādes kioska viņš uz mirkli 
apstājās, lai nopirktu pāris ār -
zemju žurnālu. Tikko viņš pagu-
va samaksāt, kad jau ap stūri 
grieza Biķernieku autobuss.

Tas bija krietni pārpildīts, un 
Oskars tikko iespraucās. Kaut 
kur priekšā, starp daudzajām 
galvām, negaidot pavīdēja Liepas 
kundzes smaids. Jā, arī viņa bija 
ieraudzījusi Oskaru un pamāja 
tam ar galvu sveicienam. Tad 
viņas seja atkal nozuda drūzmā.

Beidzamās šaubu paliekas iz -
kū  pēja kā nebijušas. Viss atkal 
kļuva tikpat gaišs, kā iepriekš. 

Vairs nevajadzēja gaidīt uz 
tālruņa zvanu un nervozēt – 
tagad viņa pati tam pasacīs, kas 
sakāms. Un kas tas būs – arī par 
to Oskars vairs nešaubījās. Jāņus 
viņi pavadīs kopā. Tad arī viņš 
tai izstāstīs visu, kas tam uz sirds, 
skaidri, bez aplinkiem, un prasīs 
no viņa tik pat tiešu atbildi.

Ik piestātnē izkāpa pa brau-
cējam, tomēr viesus ejā cilvēku 
vēl bija diezgan daudz, tā kā 
Oskars tālāk uz priekšu netika. 
Pie Gaisa tilta viņš ieraudzīja, ka 
Liepas kundze visu laiku 
sarunājas ar kādu jūrnieku. Reizi 
pa reizei viņa uzmeta pa skatam 
arī Os  karam, un tas viņas acīs 
saskatīja dīvainu, vēl neredzētu 
gaišumu. Tad viņa atkal pievērsās 
jūr niekam un dzīvi turpināja 
iesākto sarunu.

Oskaram pēkšņi kaut kas 
iedzēla. Kas tas varētu būt, ar ko 
viņa triec tik aizrautīgi, ka viņam 
veltī tikai pa retam skatam? 
Nejaušs paziņa tas noteikti nebi-
ja. Brālis? Jūrnieka seju Oskars 
nevarēja redzēt, jo tā bija brauk-
šanas virzienā, turpretim Liepas 
kundze stāvēja mazliet iesāņus. 
Citādi varēja mēģināt saskatīt 
kaut kādu līdzību. Un saruna ar 
brāli nekad nevarēja būt tik 
sprēgājoša, kāda tā vismaz Os -
karam šķita. Ja, bet kas tad? 
Visdažādākās atbildes tomēr 
nepalīdzēja grūto jautājumu atri-
sināt.

No krūtīm kāpa uz kaklu tāds 
kā kamols, kas draudēja no -
smacēt. Vai tiešām Oskara pir-
mītējam šaubu lietuvēnam būs 
bijusi taisnība? Bet nē – Liepas 
kundze atkal pameta viņam tik 
dzirkstošu skatu, ka viņš sakau-
nējās par tik neapvaldītu greiz-
sirdības uzplūdu.

Pie Pikola ielas Liepas kundze 
izkāpa pirmā, un jūrnieks viņai 
nopakaļ. Oskars izlēca pa paka-

ļējām durvīm un redzēja, ka viņi 
nevis atvadas, kā viņš to bija 
sagaidījis, bet gan paliek ielas 
vidū stāvam.

Arī viņš apstājās un brīdi 
vilcinājās, nezinādams, ko darīt. 
Neveiklo situāciju izglāba Liepas 
kundze. Viņa paspēra pāris soļus 
uz priekšu un sniedza Oskaram 
roku.

„Es jums šorīt zvanīju,” viņa 
priecīgi satrauktā balsī vēstīja. 
„Bet jūs jau bijāt izgājis. Viss 
labākajā kārtībā – pa Jāņiem jūs 
brauksit mums līdz uz Vidzemi, 
pie maniem vecākiem. Redzēsit, 
ka vidzemnieki prot līgot ne 
sliktāk par zemgaliešiem.”

To visu Oskars dzirdēja tikai 
pa pusei. Kā apmāts viņš raudzījās 
jūrniekā, kas turpat, dažus soļus 
tālāk, mierīgi glauda nelielās 
ūsiņas un tāpat pētīja Oskaru ar 
atklātu, laipnu skatu.

„Atļausiet iepazīstināt,” Liepas 
kundze pavērsās pret savu ceļa 
biedru. „Redaktors Smilškalna 
kungs, mans patīkamais kaimiņš, 
par kuŗu tev jau stāstīju,” un viņa 
cieši paskatījās Oskaram acīs, 
„mans vīrs!”

Pēdējos divus vārdus viņa 
uzrunāja ar sevišķu uzsvaru. 
Vismaz Oskaram tā likās, jo tieši 
šie divi vārdi iesitās viņam ausīs 
kā milzīga zvana skaņas. Gluži 
mechaniski viņš paspieda snieg-
to roku, bet pats nespēja izrunāt 
ne vārda.

Ieķērās vīram elkonī, un abi 
sāka iet pa smilšaino šķērsielu. 
Oskars kā transā soļoja līdzās un 
klausījās Liepas kundzes čaloņā, 
no kuŗas tas spēja uztvert tikai pa 
atsevišķam vārdam. Vīrs – tāl-
braucējs stūrmanis – pēc pusotra 
gada prombūtnes pār braucis uz 
veselu mēnesi – Jāņi – parīt 
vakarā jābrauc – viņa vēl pie zva-
nīs. 

Emils Skujenieks
Bēthovena Ziemassvētki

Jau kājas taustās tuvāk krasta malai...
Te pēkšņi ceļas nolīkusē galva – 
Skan, skan! Un šoreiz tā nav jausma vien!
No torņiem, kuŗus acs vēl tikko viedē,
Plūst varena un svētsvinīga dima.
Caur drukno stāvu izšalc saldas trīsas:
Vēl viss nav galā! Vēl nav klusums veicis!
Bet skan un skan. Ar katru jaunu mirkli
Aizvienu tālāk paliek nāves rēgi.

Freue dich, o Christenheit...

Kā burvība, ko nevar atvairīt,
Velk zvanu skaņas prom no tumšās 
straumes.
Kļūst atkal solis drošs un gaita vingra,
Sirds, gaismas alkstot, pielīst jauna                     
prieka.
Bet apkārt nakts un nezināma puse.
Pa lietus izmērcētiem arumiem,
Pa kailām pļavām, cauri ūdens lāmām,
Trauc tālām uguntiņām pretīm gājējs,
Pilns straujuma un kaislas dzīves dziņas – 
Nes zvanu skaņas viņu tā kā spārnos.

Caur miglu pavīd jau pa mājai,
Pa koku puduram, pa gaismas svītrai,
Pa retai ēnai, kuŗa paslīd gaŗām
Tik viegli, kā no citas saules nākot.
Aizvienu tālākas kļūst zvanu skaņas,
Līdz beidzot lēni dziest un pagaist naktī.

Pie nama slejas nams un veido ielas,
Pa mirklim smagi gaŗām aizgrand rati – 
Klāt atkal pilsēta, šis bišu strops,
Šis milzu sprosts, kas glabā tik daudz 
sāpju,
Tik daudzus likteņus, tik raibas dzīves,
Daudz kārdinājumu, kas viļ un vaino,
Daudz cerību, kas paliek nesasniegtas.

Kļūst solis gausāks, galvā mostas doma:
Kāpēc gan visur tik daudz gaišu logu?
Kāpēc gan šovakar tik tukšas ielas,
Un kāpēc pirmīt ieskanējās zvani?
Tāds dīvains svinīgums pār namiem gulst – 
To nespēj izkliedēt pat slapjā migla...

Te pēkšņi atmiņa šo mīklu raisa:
Ak, Ziemassvētki sākas šovakar!
Šie svētki, kuŗi mieru vieš un prieku
Ikvienā sirdī, kaut uz īsu brīdi
Liek aizmirst dzīves skarbumu un smagmi.
Bet kādu prieku gan tie nesīs viņam,
Ko mājās gaida salts un vientuļš kakts,
Ko savās ledus ķetnās žņaudzis klusums,
Ko nemiers trenc pa naksnīgajām ielām,
Ik gaismas stars kam tumšāku vērš nakti?

Par jaunu pleciem uzgulst senā nasta:
Viņš atkal viens – nav, kas tam spētu 
līdzēt,
Tam pašam savas sāpes jāiznes
Caur dzīvi, līdz pat aizmūžības slieksnim...

Cik ielu izstaigāts, cik vēla stunda – 
Viņš neatjauž, bet klīst, kā svešā mežā,
Gar augstiem žogiem, mēmiem 
pieminekļiem...
Kāds parks ir viesmīlīgi vēris vārtus – 
Tur gājējs iegriežas kā nemaņā.
Sedz koki platiem zariem dārza māju,
Pa celiņu met spozmi gaišais logs
Un it kā laipni aicina sev klātu.
Aiz loga – eglīte mirdz svētku rotā,
Stāv pulciņš bērnu svētsvinīgām sejām,
To jūsmas pilnās acīs atmirdz vizma
No svecītēm, ko iededz maigā māte.
Pie vecā klavesīna sēstas tēvs,
Pār taustiņiem sāk slīdēt slaidie pirksti,
Sāk bērni dziesmu – svētku, prieka 
dziesmu...
Bet gājējs vientuļais aiz loga stāv,
Pie mitrā stikla piespiedis karsto pieri.
Pil matos tam no jumta smagas lāses,
Pār seju, acīm nokrīt slapjās šķipsnas – 
Viņš nejūt to – ak, viņš ir tālu prom,
Tai laimes zemē, bērnību ko sauc!
Tie viņa svētki, ko tur šodien svin:
Lūk, atkal eglīte deg viņa mājās,
Tas viņa tēvs, kas spēlē svētku dziesmu
Un viņa māte, dāvanas kas dala.
Aizvienu tuvāk seja tiecas stiklam,
Čukst stingās lūpas līdzi dziesmas 
vārdus,
Kaut auss tos nedzird: „Priecājies, ak, 
draudze!...”

Te kāds no bērniem acis ceļ pret rūti,
Pie kuŗas spiežas sāpju pilnā seja – 
Skaļš baiļu kliedziens pēkšņi atskan telpā.

Lēc kājās tēvs un steidzas klāt pie loga – 
Tur vairs neviena nav – tik melnā nakts.
Bet gājējs vientuļais, kā rēgu vajāts,
Jau joņo prom pa tumšām, svešām ielām.

Nē, tie nav baigi rēgi, kas to vajā –
Pār viņu pēkšņi veŗas skaņu šalts,
Kā upe palos, plūstot pāri krastiem,
Kas aizrauj līdzi visu, kas tai ceļā.
Kāds varens spēks no jauna viņā most!
Ak, mājup, drīzāk mājup, drīzāk darbā,
Šo straumi tvert, lai neizsīk caur pirkstiem!
To krata drebuļi – tak tas nav sals,
Bet kaisme, nevaldāma dziņa radīt.
Tas prieks, kas dienām ilgi slēpies, bēdzis,
Ir tagad klāt kā rets un gaidīts viesis.

Viņš traucas tā, ka kājas nejūt zemi – 
Te pēkšņi viņam nostājas kāds ceļā
Un satver viņa plecus tā kā maiglēs.
Redz gājējs: tas ir vīrs ar spožām pogām,
Ar augstu cepuri un zobenu pie sāniem – 
Tas viens no tiem, kas sargā kārtību
Un aizstāv to, ka vajadzīgs, ar varu.
Tas kaut ko jautā – gājējs nesadzird.
„Laid, laid!” viņš rēc un pūlas izrauties,
Bet svešais tomēr spēcīgāks par viņu.
Tas atkal runā kaut ko nedzirdamu,
Līdz gājējs noprot, ka tam jautā vārdu.
„Es esmu Bēthovens!” viņš nikni kliedz,
Un svešais saviebj seju ņirgu smīnā.
Tam lūpas kustas – šķiet, viņš kaut ko 
saka,
Kam jābūt visai nelāgam un rupjam.
Tad, gājēju aiz rokas stingri tvēris,
Vairs vārdu nebilstot, viņš aizrauj līdz.

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums)

(Turpinājums sekos)
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Plānojot Selonijas 130 gadu 
jubilejas svinības, gribējās atce-
rēties, kādi bija apstākļi un vide, 
kad korporāciju dibināja. Rīgas 
Politechniskā institūtā nebija ne -
vienas latviešu studentu orga-
nizācijas. Vienīgā iespēja bija 
iestāties kādā no vācu korporā-
cijām, kuŗas latviešus labprāt 
uzņēma, jo mērķis bija latviešu 
inteliģenci pārvācot. Latviešu 
stu  denti jau bija izpratuši korpo-
rāciju būtību un spēku ar to 
tradicijām un audzināšanu.

Vācu korporācijā Concordia 
Rigensis 1880. gadā notika šķel-
šanās, vienpadsmit latviešu stu-
dentu no šīs korporācijas izstājās. 
Viņi 1880. gada 24. novembrī 
kopā ar 14 citiem latviešu stu-
dentiem, domubiedriem, Rīgas 
Politechniskā institūtā nodibināja 
pirmo latviešu korporāciju SE -
LO NIJA, nosaukumu atvasinot 
no latviešu sēļu cilts vārda. Tanī 
pašā dienā parakstīja pirmo 
iesniegumu uzņemšanai saržēto 
konventā. Vācu virskungi iesnie-
gumu bez pamatojuma noraidī-
ja. Līdztiesību iegūt bija grūti, 
bet beidzot pēc 17 gadiem, 1897. 
gada 24. novembrī, kad apstākļi 
bija mainījušies, Seloniju uzņē-
ma saržēto kon ventā, un tai bija 
iespējams atklāt savas krāsas. Šis 
Selonijas panā kums bija iegu-
vums latviešu tautai, jo palīdzēja 
celt nacionālo pašapziņu. Selo-
nijas 25 dibinā tājiem pievieno  jās 
vēl citi studenti, un korporācijā 
jau bija 80 locekļu. Selonija auga 
un veidojās, kopjot savas tradici-
jas, un bija ieguvusi cieņu 
eksternā korporā ciju dzīvē.

Otrais gadu desmits Selonijai 
sagādāja jaunas cīņas un pārstei-
gumus. Polītiskie apstākļi strauji 
mainījās, 1905. gadu ievadīja at -
klāti nemieri. Politechnisko insti-
tūtu uz pāris gadiem slēdza, Se -
lonijas darbība atslāba, daudzi 
tās locekļi bija spiesti izceļot uz 
Krieviju un ārzemēm.

Pienāca 1914. gads, sākās Pir-
mais pasaules kaŗš un jauns laik-
mets Selonijas dzīvē. Poli-
technisko institūtu evakuēja uz 
Maskavu, un svešumā atklājās 
korporācijā dibinātās draudzības 
nozīme. Seloniju atsaucīgi at -
balstīja latviešu korporācija 
Frater  nitas Moscoviensis (tagad 
Fr. Lettica), piedāvājot savas tel-
pas. Selonijas konvents darbojās 
līdz 1917. gada rudenim, kad 
Krievijā sākas revolūcija un lat-
vieši posās atpakaļ uz dzimteni.

1918. gada 18. novembrī tika 
proklamēta Latvijas valsts. Selo-
nija atbalstīja Latvijas pagaidu 
valdību. Ārējie apstākļi Latvijai 
nebija labvēlīgi, un sēļi saprata, 
ka pienācis laiks pārtraukt studi-
jas un rapieri apmainīt pret 
šauteni. Selonijas ģenerālsapulcē 
1918. gada 29. novembrī vien-
balsīgi nolēma, ka visi Selonijas 
locekļi pieteiksies Kaŗa ministrijā. 
Līdzīgu lēmumu pieņēma arī 
Latvijā 1900. gadā dibinātā otrā 
latviešu korporācija Talavija. 
Abas korporācijas lūdza kaŗa 
ministru dibināt Atsevišķu stu-
dentu rotu. Atsevišķo studentu 
rotu nodibināja 1918. gada 20. 
decembrī, par tās komandieri 
kļuva Selonijas krustdēls, kaptei-
nis Nikolajs Grundmanis. Rotā 

KORPORĀCIJAI SELONIJA 
130 GADU

Selonijas komerša dalībnieki. Priekšā no kreisās: krustdēli Kristaps Stāks, Krišs Petrovskis, Pēteris 
Antons, Krišs Putniņš, Kaldis Grants; pirmā rindā sēž: Selonijas filistri un viesi: Elmārs Ēvele, 
Gastons Korulis, Ivars Petrovskis, viceseniors Matīss Grants, seniors Valdis Kalve, sekretārs Andris 
Sprūdžs; otrā rindā stāv: Ivars Zušēvics (Gers.), Andrejs Rozentāls (Fr. Liv.), Ralfs Grīnbergs, Arturs 
Gaiķis (Patr.), Jānis Zuika, Ivars Vilciņš, Mārtiņš Vēveris (Gers.), Paulis Duks (Latv.), Juris Gertners 
(Gers.), Raimonds Matisons (Gers.), Juris Kalniņš; trešā rindā: Mārtiņš Stāks, Aleksis Baltmanis, 
Eduards Petrovskis, SFPB priekšsēdis Mārtiņš Grotuss no Latvijas, Jānis Stāks, Ēriks Petrovskis, 
Andris Baltmanis
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iestājās arī citu korporāciju lo -
cekļi.

Atsevišķā studentu rota no 
sā kuma bija kopā ar pagaidu 
valdību Liepājā, bet jau 1919. 
gada februārī frontes joslā pie 
Ventas upes. Kļūmīgā kaujā pie 
Airītēm 1919. gada 6. martā krita 
pulkvedis Oskars Kalpaks un At -
sevišķās studentu rotas koman-
dieris kapteinis Grundmanis. No 
Ventas upes sākās Atsevišķās 
studentu rotas slavas pilnais uz -
varas gājiens pret lieliniekiem. 
Ar lepnumu var atzīt, ka sēļi 
godam pildījuši savus pienā-
kumus Latvijas atbrīvošanas ka -
ŗā. Četrdesmit sēļu apbalvoti ar 
Lāčplēša kaŗa ordeni, salīdzinot 
ar apbalvoto skaitu citās korpo-
rācijās, Selonija ir pirmā vietā.

1920. gadā sākās Latgales atbrī-
vošana, un 11. augustā Latvijas 
valdība un Padomju Krieviju 

noslēdza mieru. Notika korpo-
rāciju organizēšanās, jo uz Rīgu 
bija pārcēlušās latviešu korporā-
cijas no Tērbatas un Maskavas. 
Savu darbību atsāka arī Selonija. 
Korporācijas sadarbībai nodibi-
nāja jaunu institūtu, ko nosauca 
par Prezidiju konventu (PK).

Latviešu kultūrālā un sabied-
riskā dzīve piedzīvoja lielisku 
uzplaukumu. Sēļi kļuva par 
ie rēd  ņiem, ministriem valdībā, 
deputātiem Tautas padomē, Sa -
eimā, Satversmes sapulcē. Tie 
bija Latvijas ziedu laiki, un arī 
Selonijas iekšējā dzīvē valdīja 
liela rosība. Selonijai piepulcējās 
jauni studenti, kuŗus audzināja 
vecākie korporācijas locekļi. 
Konvents darbu un laiku veltīja 
jaundibināto korporāciju – Fr. 
Vesthardianas, Vendias un Sal-

galias – locekļu ievadīšanai kor-
po  rāciju dzīvē un iepazīstinot ar 
tradicijām. 

Diemžēl 1939. gadā sākās Ot -
rais pasaule kaŗš, pēc otrreizējās 
komūnistu okupācijas 1944. ga -
dā korporācijas beidza darbību, 
daudzi latvieši devās trimdā uz 
Vāciju, Zviedriju un citām ze -
mēm. Jaunajās mītnes zemēs 
Selonijas filistri atkal kļuva aktīvi, 
un sēļu saime atjaunoja korpo-
rācijas dzīvi vairākās Vā  cijas 
pilsētās. 

Eslingenā, Vācijā, Selonija 
atsāka darbu 1946. gada 31. 
augustā. Latviešu studenti 
mācījās Baltijas universitātē, 
Hamburgā, vēlāk Pinebergā, kā 
arī citās Vācijas universitātēs, un 
Selonija turpi nāja jaunu locekļu 
audzināšanu. Nolēma dibināt 
jumta organi zāciju – Selonijas 
apvienoto konventu (SAK). 

Selonijas filistri atkal izaudzināja 
un ievadīja korporāciju dzīvē 
jaundibinātās latviešu studentu 
korporācijas Vācijā – Fr. Imantica, 
Gersicania un Fr. Vanenica. 

Laikam ritot, kļuva skaidrs, ka 
atgriešanās dzimtenē tuvākajos 
gados nav sagaidāma. Par galve-
no sarunu tematu kļuva izce-
ļošana, kas sākās 1948. gadā un 
pastiprinājās 1949. gadā, galve-
nokārt uz ASV, Kanadu, Austrā-
liju. SAK sēdekli 1950. gada 6. 
maijā pārcēla uz Ņujorku, ASV, 
kur jau dzīvoja lielāks skaits 
Selonijas locekļu. Sēļu saimei 
sākās jauna dzīve, visi bija cerību 
pilni sākt jaunu dzīvi svešumā. 
Gandrīz visās lielākajās Amerikas 
pilsētās, kur bija apmetušies 
Selonijas locekļi, tika dibinātas 
Selonijas kopas, arī Kanadā, 

Austrālijā un citur. Selonija 
iesaistīja studējošo jaunatni ar 
mērķi ieaudzināt tēvzemes mīles-
tību, korporāciju disciplīnu, tra-
dicijas, goda apziņu un drau-
dzību. 

Latvijas Augstākā padome un 
valdība 1991. gada 4. maijā pa -
sludināja Latvijas neatkarību. Se -
lonijas iniciātoru grupa ar tās 
vadītāju fil. Visvaldi Spriņģi jau 
1989. gada 10. jūlijā sasauca 
sanāksmi, aicinot uz to Rīgā un 
apkaimē dzīvojošos Selonijas lo -
cekļus. Sanāksmē pārrunāja ie -
spē  ju atjaunot Selonijas darbību. 
Drīz vien Rīgas Politechniskā 
institūta rektoram profesoram E. 
Lavandelim paziņoja, ka korpo-
rācija Selonija atjaunojusi savu 
darbību Rīgā. Pēc gandrīz 50 
gadiem sākās Selonijas atdzim-
šana Latvijā. Pagājuši 20 gadu. 
Selonijas kovents ir atkal Latvijā, 

iepazīstina jaunos studentus ar 
mūsu tradicijām, viņi ar savu 
aktīvitāti pierādījuši, ka Selonija 
augs, zaļos un zels mūžīgi. Rīgas 
konvents ir Selonijas vadība visā 
pasaulē.

 Gadu gaitā mūsu kopas ir 
kļuvušas mazākas, pat likvidētas, 
vecākiem filistriem aizejot mū -
žībā. Korporācijas amatos ir 
vairāk jaunu filistru un komil-
toņu. Vēl joprojām darbojas 
lielākās kopas Ņujorkā, Toronto 
un dažas Austrālijā. Čikāgas, 
Viskonsinas un Mičigenas paval-
stu kopas 2003. gadā 8. martā 
nolēma apvienoties, nodibinot 
Selonijas Amerikas vidienes ko -
pu (SAVK), lai veicinātu Selonijas 
darbību Amerikas vidienē.

Tuvojoties Selonijas 130 gadu 
jubilejai, SAVK sazinājās ar Ņu -

jorkas un Toronto kopu Kanadā 
un nolēma svinēt Selonijas jubi-
leju Čikāgā. Selonija dibināta 24. 
novembrī, bet Amerikā šai laikā, 
novembŗa pēdējā ceturt dienā, 
svin Thanksgiving Day. Amerikas 
latviešu jaunatnes apvienība, ku -
ŗas biedri ir mūsu jaunākās paau-
dzes Selonijas locekļi, savu gads-
kārtējo kongresu rīko Thanks -
giving nedēļas nogalē. Konvents 
nolēma svinī bas rīkot novembŗa 
mēneša sā  kumā, lai jauniešiem 
būtu iespēja piedalīties abos sarī-
kojumos.

Svinības ievadīja Dibināšanas 
komeršs 5. novembrī Čikāgas 
latviešu biedrības namā. Īsā kon-
ventā četri krustdēli kļuva par 
krāsnešiem. Komeršā piedalījās 
29 seloņi un viesi. Dziedot svētku 
dziesmu, krustojām rapieŗus un 
solījāmies godam nēsāt savas 
zaļš-balts-sarkanās krāsas un būt 
uzticīgi savām devīzēm: ,, Drau-
gam – Tēvijai un Virtute et Fide, 
kā to seloņi darījuši jau 130 gadu. 
Komeršs noritēja lielā pacilātībā, 
sajūsmā un jautrībā, saskandinot 
kausu vīna par godu Selonijai. 
Putoja alus, tika dziedātas iemī-
ļotās korporācijas dziesmas. 
Prie  cājāmies, ka gan komeršu, 
gan dāmu vakaru ar savu klātieni 
pagodināja Selonijas filistru pa -
līdzības biedrības (SFPB) priekš-
sēdis fil. Mārtiņš Grotuss no Lat-
vijas.

Svinības turpinājās 6. novembrī 
Concorde Banquets zālē Čikāgas 
priekšpilsētā Kildīrā (Kildeer), 
kur notika dāmu vakars. Viesus, 
viņiem ienākot svinību zālē, sa -
gaidīja prezidijs, un katrai dāmai 
pasniedza sarkanu rozi. Pēc kok-
teiļu stundas kopas seniors fil. 
Valdis Kalve uzaicināja viesus 
ieņemt vietas pie galda un uz -
runāja svētku viesus, īsumā at -
gādinot Selonijas vēsturi un no -
vēlot visiem pavadīt līksmu un 
jautru vakaru. Pirms vakariņām 
LELBAs priekšsēde, prāveste 
Lauma Zušēvica teica lūgšanu, 
izlūdzoties Dieva svētību mūsu 
nākotnei. Vakariņu beigās mie-
lojāmies ar jubilejas kūku, tortēm 
un kafiju. Pēc vakariņām mag. 
cant. vadībā nodziedājām Gau-
dea  mus un atklājām krāsas.

Vakara otrā daļā, orķestrim 
spēlējot valsi, tajā pirmie griezās 
sirmie filistri ar kundzēm. Vēlāk, 
kad mūzikanti atskaņoja „jauno 
mūziku”, dejas grīdu pārņēma 
jaunā paaudze ar cita veida 
dejām. Grūti bija pateikt, kuŗš ar 
kuŗu dejoja, bet ikviena dejotāja 
seja liecināja par prieku un 
sajūsmu. Mūzikantiem sākot 
spē  lēt „Sudmaliņas”, viņi parādīja, 
ka prot dejot arī tautasdejas. 
Valdīja līksmība un omulība, un, 
citējot korporāciju dziesmas vār-
dus: „ ... polku lēca prāvests pats!”. 

Ātri pienāca pusnakts, kad 
mūzikanti spēlēja pēdējo valsi, 
un laiks bija doties mājās. Jaukais 
vakars vēl ilgi paliks atmiņā, un 
neaizmirstams būs prieks par 
atkalredzēšanos. Kaut mēs atkal 
visi varētu pulcēties pēc pieciem 
gadiem Selonijas 135 gadu di bi-
nā  šanas atceres sarīkojumā!

Vivat, crescat, floreat, Selonija 
in aeternum!

Fil. Elmārs Ēvele 
Čikāgā
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(O. Celle) 
Katrai valstij, 
kas pieder pie 
NATO - Zie-
meļ atlan tis kās 
līguma organi-
zācijas ģime-
nes -  ir dota 
neapstrīdama 
garantija, ka, 
gadījumā, ja 

tai uzbruks ienaidnieks no ārpu-
ses, NATO dalībvalstis nāks palī-
gā, lai valsti nosargātu. Šajā orga-
nizācijā, pateicoties tās lielajam 
militārajam spēkam, nekad nav 
bijis šis solījums jāpilda. Vēsture 
tātad pierāda, ka NATO savas 
pastāvēšanas laikā šo uzdevumu ir 
lieliski pildījusi. NATO izveidoja, 
lai ASV, Kanada un Rietumeiropas 
valstis kopīgi nodrošinātos pret 
potenciālu PSRS vai tās satelītu 
agresiju. Kopš PSRS sabrukuma 
NATO ir paplašinājusies, uzņemot 
savā vidū Austrumeiropas, arī 
Baltijas valstis. Mūsu drošību pret 
agresīvo Putina Krieviju garantē 
NATO valstu kopīgās vienošanās 
čarters.

Taču kopš PSRS sabrukuma un 
Baltijas tautu neatkarības atgūša-
nas pagāja vairāk nekā 15 gadu, 
līdz pirmo reizi NATO kopīgās 
drošības sistēmai pienāca pārbau-
dījuma laiks. Gruzija bija jau tīri 
loģiska kandidāte NATO dalīb-
valsts statusam, kad 2008. gada 
augustā tai sākās konflikts ar 
Putina Krieviju Dienvidosetijas 
un Abhāzijas dēļ. Pirmoreiz, kopš 
PSRS sabrukuma NATO bija lieci-
niece Krievijas agresijai pret savu  
kaimiņu Gruziju, bijušo PSRS 
republiku. Krievija paturēja abas 
minētās Gruzijas sastāvdaļas , ko 
tagad okupējis Krievijas kaŗa-
spēks. 

Krievijas agresija saviļņoja visu 
Austrumeiropu. Konflikts un tā 
iznākums liecināja, ka tieši Eiropas 
lielās valstis nemaz nav ieinteresē-
tas nostāties pret Krieviju par tās 

Staunton, 
D e c e mb e r 

12 – Moscow currently is trying to 
run Russia as if it were a unitary 
state while leaving it federation 
“on paper,” thereby re-creating the 
conditions which led to the 
collapse of the USSR when 
Gorbachev’s attempts at 
modernization and reform caused 
those federal institutions to take 
on a life of their own, according to 
a leading expert on federalism. On 
the one hand, Vladimir Gelman 
says, that means that any plans to 
modernize or liberalize the 
country will be resolutely opposed 
by those who fear that such 
changes will tear the Russian 
Federation to pieces a la Gorbachev, 
something few in the center are 
prepared to see happen. And on 
the other, he continues, the 
awareness of these tensions means 
that Moscow is likely in the near 

term to continue to seek to reduce 
the vestigial powers of federal 
institutions such as republics and 
even the Federation Council, even 
though that too will make the 
situation untenable because a 
country as large as Russia can only 
be effective as a federal state. That 
danger is pushing some among 
the powers that be to try to find 
ways to destroy the last vestigial 
institutions of federalism, but each 
such step, Gelman argues, entails 
its own risk because a country as 
large and diverse as Russia needs 
some form of federalism if it is to 
survive and flourish.A decade ago, 
he says, Russia was “both formally 
and in fact a federation,” with a 
division of power between the 
center and the subjects of the 
federation. Moscow has “very few 
possibilities to influence the 
decisions taken [by the regions] 
within the competence of the 
latter.” And even though the 
regions varied in these powers, the 
country “was a federation. ”But 
over the past ten years, the situation 
has changed with Vladimir Putin 
and now Putin together with 
Dmitry Medvedev pursuing a 
course intended to create a tight 
“hierarchy” in which each level is 
subordinate in all things to the 
one above it” and thus one in 

which the regions, while having 
some space for maneuver, are not 
able to make decisions Moscow 
can’t reverse. This system, Gelman 
continues, is not so much “the 
power vertical” everyone talks 
about but rather “a chain of 
hierarchical commands and mixed 
mechanisms of control,” 
mechanisms that involve giving 
people access to wealth even more 
than putting them at risk of 
punishment, as long as they do 
what Moscow wants or at least 
proclaim loyalty. Prior to the last 
presidential elections, he argues, 
the center was “extremely 
interested” that all governors attach 
themselves to United Russia … in 
order to minimize all political 
risks connected with the conclusion 
of the presidential cycle of Putin.” 
And to that end, Moscow was 
prepared to crack the whip. That is 
because “the federal powers that 
be [remembered and remember to 
this day] the experience of the 1990s 
when the republics” sought an 
expansion of their powers when 
they saw that Moscow was 
weakening. In 2007 and 2008, 
Moscow replaced numerous 
republic heads in order to “reduce 
to zero” the risks for the regime. 
Since that time, Moscow has 
continued that approach and 

expanded it as well, creating 
institutions that have drained even 
more content from the federal 
system and undermining others. 
Thus, Gelman says, the Presidential 
plenipotentiaries first sought to 
rein in the regional governments 
but that task became less 
meaningful with the end of 
elections for regional heads. As a 
result, Gelman continues, he does 
“not exclude that at some time, in 
the final analysis, the 
plenipotentiaries may be disbanded 
because the federal powers that be 
have not given them any other 
tasks.” And other “federation” 
institutions, like the Federation 
Council, may follow because it no 
longer plays even the limited role 
envisaged for it.Consequently, he 
suggests, “if tomorrow the 
Federation Council were shut 
down and its members sent off to 
some resort for the remainder of 
their terms, for certain, no one 
except journalists would take note 
of it.” “In the Kremlin,” Gelman 
continues, many people would 
like to have fewer federal subjects 
than the current 83. No one can 
easily know all the leaders. But 
doing anything about that, he says, 
is “not a simple task” because there 
are “natural limitations:” the 
existence of ethnic republics and 

the inequality of the resources of 
the various regions. As a result, the 
push to cut the number of 
federation subjects down has 
slowed, but that has not ended 
Moscow’s interest in finding some 
way to reduce them. That explains, 
Gelman says, Medvedev’s recent 
proposal to organize 20 
agglomerations in place of the 
existing structures. But Gelman 
points out that “it is impossible to 
create agglomerations from above. 
They are created or not created 
regardless of what Putin, Medvedev 
or someone else wants.” Moreover, 
Russia can’t do this because there 
are simply too few major urban 
centers that could serve as the 
nuclei of such entities. Eventually 
people will understand that for 
their country, federalism “is 
something inevitable simply 
because Russia is a large and varied 
country. Without the mechanisms 
which allow the regions themselves 
to solve their own problems, it will 
be extremely difficult to secure the 
development of the country and, 
more than that, to preserve it into 
the future.” And Russians today 
should reflect on the Soviet 
experience at the end. “There was 
the Soviet experience of federalism, 
when on paper the country was a 
federation, but in fact was deeply 
unitary and highly centralized. 
When political liberalization 
began, all these contradictions 
came into view and the country 
ceased its existence.”

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow Recreating the Very Situation that 
Led to the Collapse of the USSR, Expert on Federalism Says

Tukši vārdi vai droši solījumi
kādreiz apspiesto, bet no Krievijas 
tagad atdalījušās valstu pašnoteik-
šanās interesēm. It sevišķi par 
Krievijas vardarbībā panāktajiem 
panākumiem norūpējušās bija 
mazās Baltijas valstis, kuŗas pagā-
jušā gadsimtenī bija jau cietušas kā 
PSRS agresijas upuŗi. Vajadzēja 
tikai atcerēties, ka vairāk par sim-
patijām un oficiāla noraidījuma 
par Baltijas valstu iekļaušanu PSRS 
sastāvā nekas netika darīts, lai šie 
PSRS agresijas upuri atgūtu brīvī-
bu. Vajadzēja nākt visam PSRS 
iekšējam sabrukumam, lai Baltijas 
valstis nokratītu okupācijas varu 
un atgūtu neatkarību. 

Tagad Rietumvalstu nevēlēšanās 
enerģiskāk atbalstīt Gruziju izrai-
sīja jaunas bažas Baltijā, ka var būt 
NATO lietussargs virs Baltijas  nav 
nemaz tika pamatīgs nodrošinā-
jums. Noskaidrojās, ka NATO 
rīcībā vispār nav izstrādāta plāna, 
kā Baltijas valstis aizsargāt. 

Steigā šis aizsardzības sistēmas 
trūkums tika atrisināts un attiecī-
gais NATO Baltijas plāns radās. 
Tas, protams, netika oficiāli dekla-
rēts, bet palika iekšējā NATO sis-
tēmas zināšanā. 

Nesen pasprukušais Wiki Leak 
dažādo ASV diplomātu iekšējās 
saziņas dokumentu noplūdums, 
kas ataino informācijas apmaiņu  
starp ASV vēstniecībām un cen-
trālo sistēmu,  atklāja arī dažus 
faktus par plānoto Baltijas valstu 
un Polijas aizsardzību pret iespēja-
mu Krievijas agresiju. Piemēram, 
atklājās, ka NATO Baltijas valstu 
aizsardzības papildinājumiem 
nosūtīs palīgā deviņas divīzijas.  
Protams, vēl nodrošinās gaisa 
kontroli virs Baltijas un kontroli 
arī Baltijas jūrā. Parallēli  iedarbi-
nās plānu Kaļiņingradas apgabala 
militāro spēku iznīcināšanai. 

Kaut gan Krievijas reakcija par 
atklāto Baltijas valstu aizsardzības 
plānu bija - tas neatklāj neko 
jaunu, aizkulisēs tika iedarbināta 
sparīga pretsoļu akcija. Tajā 

Krievijas sarunvedēji vērsās pie 
NATO, lai tā izstrādāto konfrontā-
cijas plānu atsauc, jo Krievijas – 
NATO tuvākas sadarbības izveido-
šanās sarunās tas galīgi neiederas. 

Nāca gaismā arī kāds igauņu 
ārlietu resora direktora Paula 
Tēsalu 2009. gadā decembrī uz 
ASV sūtīts vērtējums par plānu, 
uzsveŗot tajā, ka: Estonia is looking 
for solidarity, not visibility ? Taču 
par plānu redzamību gādāja Wiki 
Leaks atklājumi. Turklāt nav 
nekāds noslēpums, ka daļa  lielo 
Eiropas valstu kā Vācija Francija 
un Italija savu savtīgo interešu 
nolūkā par plānu aizstāvēt Baltijas 
valstis nemaz nav sajūsminātas.

Pati NATO, kopš bijušā ASV 
prezidenta Buša juniora deklarēto 
kaŗu pret terrorismu, ir drastiski 
paplašinājusi  savus uzdevumus, 
uzbrukdama Irakai un darboda-
mās Afgānistānā. Šādi kaŗagājieni 
galīgi nesaskan ar NATO kādrei-
zējiem pienākumiem. Tāpēc jau 
Baltijas valstīm un Polijai bija jāie-
sāk kampaņa par savām drošības 
interesēm NATO ietvaros. 

Viltīgas krievu lācis no medus-
pilnā Baltijas bišu stropa laikam 
nekad pilnīgi nespēs atteikties. Ja 
tas savu mērķi nespēj sasniegt 
militārā ceļā, tad ļoti pastiprinātā 
veidā jau iet pilnā spēkā polītiski 
saimnieciskā ofensīvā, izmantojot 
lielās krievu minoritātes Baltijā 
par piekto kolonnu, kas darbojas 
saskaņā ar centieniem iekārdināt 
biznesmeņus ciešākai sadarbībai 
ar Krieviju. 10. Saeimas vēlēšanas 
jau liecināja, cik tuvu sekmēm 
nonāca Saskaņas centrs. Kā zobga-
ļi skaidro: Saskaņas centrs nozīmē-
jot, ka tas visu saskaņo ar Kremli. 
Gandrīz pilnīgais enerģijas imports 
no Krievijas avotiem Baltijas val-
stis jau tagad ir ievedis zināmā 
atkarībā. Tam vēl jāpieskaita pado-
miski domājošie Latvijas biznes-
meņi, kas dzīvo veco laiku atmi-
ņās, kā viņi „izsita” visādus labu-
mus no varas Maskavā. Vecās sek-

mes viņi kaut kā vēlas savienot ar 
plašāku saimniecisko orientāciju 
tirgoties un ciešāk sadarboties ar 
Krievijas interesēm.

No 2010. gada pirmo trīs ceturk-
šņu datiem redzam, ka Krievija ne 
eksporta, ne importa ziņā nav 
nekādā dominējošā tirdzniecības 
pozicijā iepretim Latvijai. Uz turie-
ni iet desmitā daļa no Latvijas 
eksporta un nāk pretī apmēram 
tikpat importa veidā. Latvijas lie-
lākie tirdzniecības partneŗi pašlaik 
ir Igaunija un Lietuva. Visvairāk 
normālu tirdzniecību ar Krieviju, 
it sevišķi Putina laikā, ir traucējuši 
rēgulārie naida uzplūdi pret 
Latviju, neizdevīga tarifu polītika 
no Krievijas puses problēmas ar 
milzīgo korupciju visos resoros un 
grūti nodrošināmie līgumi ar 
Krievijas firmām. Uz ES valstīm 
iet vairāk nekā 71% no eksporta 
un nāk 75,4% no importa. Kopā 
uz visām NVS valstīm iet tikai 
14,7% no eksporta un ienāk 15,1% 
no importa. Būtu jau loģiski, ka 
Latvijai ar milzīgo Krieviju pastā-
vētu daudz plašākas tirdznieciskās 
attiecības, bet tādas varētu izvei-
doties tikai ar demokratisku un 
saimnieciski normālu valsti, kāda 
Krievija pašreiz nav un tuvākā 
nākotnē arī nebūs. 

Kamēr pastāvēs pašreizējāKrie-
vija ar savām vēsturiskām, militā-
rām un polītiskām ambīcijām, 
kuŗās neatkarīgās Baltijas valstis 
tiek uzskatītas par pārejošu parā-
dību, nekādas nopietnas pārmai-
ņas nav sagaidāmas, vienalga vai 
Valsts prezidenta Valža  Zatlera 
vizīte būs bijusi sekmīga vai ne. 
Krievijas pašreizējais  noskaņo-
jums pret kaimiņiem un pasauli 
vispār savā ziņā līdzinās Vācijas 
revanšisma pozai starp abiem 
pasaules kaŗiem. Šāda Putina 
revanšisma piekopšana kavē pašas 
Krievijas pārtapšanu par normālu, 
stabilu valsti. Kamēr valdīs Putins, 
NATO lietussargs virs Baltijas val-
stīm ir vienīgais nopietnais garants 

to drošībai. Un NATO vēl ir spēcī-
ga, kaut Buša avantūras to ir novā-
jinājušas un padarījušas daudz 
nestabilāku. Arī Obamas pasaules 
skatījumā Eiropai nav vairs tik 
nozīmīga vieta kā aukstā kaŗa 
laikā.

Tāpēc Baltijas valstīm sadarbībā 
ar Poliju jābūt vienmēr nomodā, 
lai NATO lietussargā virs Baltijas 
nerastos nedrošības caurumi, lai 
drošie solījumi nepārvērstos par 
tukšiem vārdiem. 

Krievijas vēstnieka pie NATO 
Ragozins un ārlietu ministrs 
Lavrovs uzstāj, ka nevar būt NATO 
– Krievijas sadarbības plāna un 
tajā pašā laikā Baltijas valstu aiz-
sardzības plāna. Intervijā Euronews 
TV raidītajā NATO civilais vadī-
tājs dānis Rasmusens šim jautāju-
mam, vai NATO var reizē aizsar-
gāt Baltijas valstis, atbildēja, ka 
NATO iekšējās attiecības un līgu-
mi nekādā gadījumā nav ietekmē-
jami no ārpuses. Ar to viņš nepār-
protami atbildēja arī Krievijai par 
tās iebildumiem.

NATO valstu uzvedība tomēr 
nav konsekventa. Par lielo Francijas 
kājnieku desanta kuģu būvēšanu 
Krievijas kaŗa mašinērijai, kuŗi 
sagādātu tiešus draudus no 
Krievijas gan citām Baltijas, gan 
Melnās jūras valstīm Francijas 
prezidents Sarkozī atrunājās, ka 
šādu modernu kaŗakuģu piegāde 
Krievijai neesot nekādā pretrunā 
ar NATO interesēm. Sarkozī loģi-
ka, vai tās trūkums šajā problēmā 
lielu skaidrību nerada. Baltijas val-
stīm un Gruzijai paliek tikai viens 
pretlīdzeklis – iegādāties vai 
saņemt dāvanā no kādas NATO 
valsts ieročus, kas spēj šos kuģus 
vajadzības gadījumā nogremdēt ar 
visiem tajos sēdošajiem agreso-
riem. Otra iespēja NATO dalīb-
niecēm, Baltijas valstīm, ir prasīt, 
lai aizsagāšanās plānā specifiski 
piemin NATO spēku pienākumu 
šādus desanta kuģus iznīcināt, ja 
tie jebkādi viņus apdraud.         
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Ceļojums nāves ielejā – Gulaga smiltis Katskiļu kapsētāJānis Bolis

(Nobeigums sekos)

(Turpinājums no 47. nr.)

Pēc 1990. gada 4. maija neat-
karības pārejas posma dekla-
rācijas latviešu domas un enerģija 
ASV un Latvijā bija pievērsta 
vienam vienīgam mērķim – 
brīva, neatkarīga, demokratiska 
Latvija. Taču 1991. gada 13. un 
14. janvāŗa notikumi Lietuvā lika 
satraukties. Ne tikai mazliet – 
pietiekami, lai Amerikas latviešu 
apvienība (ALA) sadarbībā ar 
ASV Ārlietu ministrijas Baltiešu 
nodaļu uzsāktu nepārtrauktu 24 
stundu dežūru birojā pie 
tālruņiem un tādējādi jebkuŗā 
brīdī uzzinātu, kas notiek Viļņā 
vai citur Baltijas valstīs. Kāpēc? 
Padomju bruņotie spēki 13. 
janvārī uzbruka lietuviešiem 
Viļņā, demonstrējot sen nere-
dzē  tu nežēlastību, tostarp neap-
bru  ņota pusaudža sabrauk šanu 
ar tanku. 

Pirmā dežūras nedēļa pagāja, 
galvenokārt sazinoties ar Preses 
centru Rīgā un atbildot uz ne -
skaitāmiem tautiešu jautāju   -
miem par situāciju Latvijā. Va -
šingtonas latv. ev. lut. draudze 
1991. gada 20. janvārī svinēja 40 
gadu svētkus. Latvijas Tautas 
Frontes (LTF) pārstāvis Dainis 
Īvāns, tajās dienās viesodamies 
Vašingtonā, uzrunāja draudzes 
locekļus. No viņa runas diemžēl 
dzirdēju tikai dažas frazes – 
stāvēju gaitenī starp atvērtajām 
ALAs biroja un sarīkojuma zāles 
durvīm, lai sadzirdētu varbūtēju 
tālruņa zvanu. Kā tad – atskanēja 
zvans. Kāds vīrietis lēnām, bet 
ļoti skaidri ziņoja, ka Rīgas centrā 
raidīti vairāki šāvieni, pieci 

Tauta tuvumā, tauta tālumā...
nonāvēti, vairāki ievainoti. At -
kār  toju visu teikto, lai jaunākās 
ziņas dzirdētu arī Ojāra Kalniņa 
pēctecis ALAs Informācijas no -
zares darbā Mārtiņš Zvaners. 
Viņš birojā ieskrēja tikai dažas 
sekundes vēlāk. Pateicis, kas 
sakāms, zvanītājs nolika klausuli, 
un mēs ar Mārtiņu brīdi stāvējām 
kā sastinguši, atgādinot divus 
sālsstabus. Tad, nepārmijot ne 
vārda, uzrakstījām ziņojumu 
Baltiešu nodaļai par nupat dzir-
dēto, aizfaksējām to un tikai tad 
konstatējām – sākas! Kas īsti, 
nevienam vēl īsti nebija skaidrs. 

Mēs abi sapratām, ka ar steigu 
jāinformē pēc iespējas plašākas 
ASV polītiķu un tautiešu aprin-
das. Mārtiņš pacēla tālruņa klau-
suli, lai apzvanītu latviešu cen-
trus. Pēc Daiņa Īvāna runas 
beigām lūdzu sarīkojuma apmek-
lētājus, lai viņi, mājās pārbraukuši, 
zvana radiem, draugiem, pazi-
ņām ASV un lūdz ikvienu ne -
kavē  joties informēt savu apgaba-
lu senātorus un kongresa locek-
ļus. Iznākusi no sarīkojuma zāles, 
satrūkos: kur patlaban atrodas 
mans bērns? Vita pirms dažām 
nedēļām bija ieradusies Rīgā un 
sākusi strādāt, izmantojot savas 
angļu valodas zināšanas. Nāka-
ma  jā sarunā ar Preses centru 
apvaicājos, vai ir redzētas divas 
meitenes – Tija Kārkla un Vita. 
Atbilde – jā, nupat bijušas, bet 
kaut kur aizskrējušas. Vai kaut ko 
paziņot? Apmulsu, bet tad lūdzu, 
lai pasaka viņām, ka šovakar un 
dažās nākamajās dienās nevaja-
dzētu bez vajadzības skraidīt pa 

Rīgas ielām. Man apgalvoja, ka 
izgudrošot, kā šo ziņu pavēstīt. 
Tikai pēc pāris mēnešiem no -
skaidroju, ka viņas tajā vakarā 
klausījušās radio un piepeši dzir-
dējušas ziņojumu Tijai un Vitai: 
,,Māte lūdz, lai...” Domāju, ka 
meitenes ar mani vairs nekad 
nerunās, bet izrādījās, ka viņas 
sapratušas – arī mēs Vašingtonā 
zinām, kas notiek Rīgā, un ja tā, 
tad varbūt, varbūt stāvoklis nav 
tik bezcerīgs...

Pusnaktī pārradusies mājās, 
turpināju zvanīt uz rietumkrastu, 
gan ar bažām, ka kādu varētu 
iztraucēt no mierīgas svētdienas 
atpūtas. Tautieši atradās gan mā -
jās, gan viesībās, daži gulēja, citi 
gatavojās doties pie miera. At -
saucība lūgumam informēt polī-
ti  ķus bija neiedomājami laba. 
Likās, esam vienoti no krasta līdz 
krastam.

Nākamās dienas pagāja vienos 
satraukumos. Pat tālruņa centrā-
les darbinieki apjautājās, kāpēc 
tik bieži zvanām uz tiem pašiem 
dažiem tālruņa numuriem Rīgā. 
Izskaidroju, kas noticis, un viens 
no darbiniekiem apsolīja savas 
dežūras laikā dabūt tālruņa saru-
nas savienojumu ik pēc pāris 
stundām, un viņš to patiešām 
darīja. Neaizstājams informācijas 
avots bija Inese Birzniece. Viņa 
nesen no Kalifornijas bija pār-
cēlusies uz Rīgu un rēgulāri 
ziņoja par notikušo. Reiz apjau-
tājos, kad viņa guļ, ja zvana pēc 
Rīgas laika pulksten 4.30 no rīta, 
un atbilde bija, ka nu jau gulēts 
veselas trīs stundas un vairāk 

gulēt nav laika. Preses centra, 
Ineses un dažu citu iestāžu in -
formācija bija tik precīza, ka 
Baltiešu nodaļas pārstāvji visus 
viņiem zināmos faktus pirms to 
izplatīšanas vispirms salīdzināja 
ar ALAs biroja darbinieku/de -
žurantu ziņojumiem,

No visām sarunām nākamo 
pāris nedēļu laikā visspilgtākā un 
visjaukākā atmiņā palikusi kāda, 
kuŗā tiku sabārta. Kāda dāma 
sūdzējās, ka nevar sazvanīt brāli 
Latvijā un bažījās, vai tikai viss 
kārtībā. Pamēģināju zvanīt no 
biroja, un brālis atbildēja. Saruna 
bija īsa un kodolīga. Izskaidroju, 
kas esmu un kāpēc zvanu, viņš 
atbildēja, ka nav laika runāt ar 
ziņkārīgiem sieviešiem, tūlīt ar 
smago techniku jādodas uz Rīgu, 
jo pēc stundas jāsāk dežūra pie 
Ministru kabineta ēkas. Noliku 
tālruņa klausuli, vispirms brīno-
ties, kas ir smagā technika, un 
pēc tam no prieka nezināju, ko 
darīt. Nekad pirms tam un 
diemžēl arī pēc tam neesmu 
saklausījusi tādu dedzību, tādu 
apņēmību cīnīties pret ļaunumu 
un aizstāvēt savu tautu un val-
sti, kā šajā īsajā sarunā! Tikai 
pēc laba laiciņa attapos un 
ziņoju viņa māsai, ka viss kār-
tībā. 

Gandrīz trīs nedēļu ilgā dežūra 
nebūtu bijusi iespējama bez 
brīvprātīgajiem palīgiem, kuŗi 
bija ar mieru upurēt naktsmieru 
un strādāt ilgas stundas. Šie 
dežuranti bija: Jānis Bolšteins 
(†), Raits Eglītis, Valdis Kārklis, 
Kārlis Ķuzulis, Astra, Ēriks, 

Oļģerts un Raimonds Pavlovski, 
Ēriks un Gustavs Plato, Kārlis 
Streips, Ēriks Šulcs, Katrīna 
Švarca, Anita Tērauda, Brigita 
Valtere, Mārtiņš Zvaners. 

Tikai 27. janvārī pārtraucām 
24 stundu dežūru, un šķita, ka 
šajās dienās esam sasnieguši līdz 
šim gandrīz vai neiedomājamo 
– absolūtu kopības sajūtu un 
vienotību ar tautu Latvijā galve-
no mērķu sasniegšanā. Tagad 
jāteic, ka šī vienotība un kopība 
gadu ritējumā sākusi zust. Tomēr 
puķes uz piemiņas akmeņiem 
pie Bastejkalna visiem pieciem 
20. janvāŗa upuŗiem liecina, ka 
tauta viņus nav aizmirsusi. Fo -
tografijas un atmiņu stāsti par t. 
s. janvāŗa dienām spilgti liek 
atcerēties barikādes Rīgas centrā, 
ugunskurus, pie kuŗiem sildījās 
dežuranti, pirmās palīdzības 
cent  ru Doma baznīcā, neskai-
tāmās kafijas krūzes un sviest-
maizes, ko sagādāja Rīgas iedzī-
votāji visiem dežurantiem. Tas ir 
apliecinājums, ka tauta tomēr 
vēlas neatkarību savai zemei, 
cerot – vairs nekad neatgriezīsies 
laikmets, par kuŗu būtu jāiekārto 
vēl viens okupācijas mūzejs. 
Nākamo gadu desmitu uzsākot, 
gribētos novēlēt Latvijai atvese-
ļoties no visām dižķibelēm, kas 
pēdējo gadu laikā sakrājušās, un 
mazliet pārkārtot prioritātes: 
pirmā vietā valsts intereses (to -
starp brīvība, neatkarība un de                                                                                       
mo  kratija), pēc tam viss pārējais. 
Labas sekmes!

Anita Tērauda,
bij. ALAs ģenerālsekretāre

Lai tiktu uz Vorkutu, jābrauc 
atpakaļ uz Intu. Vilciens pār-
pildīts. Kupejā uz visas gaŗās 
lāvas izstiepies kāds pusaudzis. 
Gribēju jau teikt, lai atbrīvo vietu, 
bet tad redzēju, ka zēns slims. 
Puisim jāgaida četras stundas, lai 
tiktu pie pirmās palīdzības. 
Dakteris Leonīds jau priekšā. 
Ambulance arī atbraukusi. Leo-
nīds stāsta, ka puisis jāved uz 
slimnīcu. Būšot jāoperē. Bet vis-
pirms mūs aizvedīšot uz dzī-
vokli.

Pavadām pirmo polārās vasaras 
nakti. Grūti aizmigt. Visu nakti 
gaišs. Otrā rītā Leonīds ierodas, 
lai aizvestu mūs uz staciju. 
Pavisam sašļucis. Visu nakti nee-
sot gulējis. Mēģinājis izglābt zēna 
dzīvību, bet neizdevies. Zēns 
nomiris. Leonīds domā, ka zēns 
dzērumā kāvies. Pretinieks 
sadūris sirds galveno artēriju. 
Dzeršana, kā Intā, tā Abezā esot 
liela problēma. To sevišķi pieko-
pjot pusaudži. Tā kā šņabi neva-
rot atļauties nopirkt, lietojot 
visādas, bieži indīgas, vielas. 

Vorkuta
Vorkuta ir mūsu ceļojuma ga -

lamērķis, 2500 km ziemeļ aust-
rumos no Maskavas, 300 km no 
Intas un 180 km. no Abezas. 
Vorkutā beidzas Krievijas vistālāk 
ziemeļos esošā dzelzceļa līnija, 
tikai 60 km no Ziemeļu ledus 
okeāna, Pečoras ogļu baseinā. 
Vorkuta mums interesē tādēļ, ka 
Tālava tēvs, mācītājs Edgars Jun-

dzis, tur pavadīja trīs gadus, 
rokot ogles Vorkutas 40. šachtā, 
dzīvojot šachtas ciematā. Arī 
tāpēc, ka Vorkutas apkārtnē at -
radās viens no lielākiem Gulaga 
centriem, kas aptvēra 50 kvad-
rātkilometrus.

Vorkutas apkārtnē kādreiz dar-
bojās kādas 40 šachtas. Izsūtītie, 
kas tur strādāja, dzīvoja 45 cie-
matos barakās, tāpat kā Intā un 
Abezā. Lielākā daļa šachtu strā-
dāja trīs maiņās. Pirmā maiņa 
sāka darbu piecos no rīta. Vis-
pirms visi kādu stundu vai ilgāk 
stāvēja ierindā, kā ziemu, tā  
vasaru, kamēr notika darbinieku 
pārbaude. Izsauca katra vārdu, 
katrā ierindā 150-200 cilvēku. 
Ziemās temperātūra caurmērā 
bija ap 40 F, 4,4 gradi C zem 
nulles, bet kādreiz pat 75 F, 21 
gradi C zem nulles. Pēc pār bau-
des, tāpat ierindā, visi devās uz 
šachtām. 

Šodien Vorkutā dzīvo apmēram 
100 000 cilvēku, kas vēl arvien 
galvenokārt strādā ogļu raktuvēs. 
Pretēji Intai un Abezai Vorkuta, 
no pirmā acu uzmetiena atstāj 
iespaidu kā moderna pilsētiņa ar 
publisko transportu, viesnīcām, 
restorāniem un veikaliem. Puķu 
un šņabja veikali, cits citam bla-
kus atvērti 24 stundas. Ielas ir 
plašas un tīras, publika labi 
ģērbusies. Uz ielām, tāpat kā 
Mas  kavā, neviena dzērāja, nev ie-
na ubaga. Bet laikam kaut kāda 
dzeršana te tomēr notiek, jo 
veikalos alkoholiskie dzērieni 
aizņem daudz vietas. Var nopirkt 
simtiem šķirņu vodkas. Aptiekās 

piedāvā paģiru zāles un tabletes, 
kas noslēpjot alkoholisko dzērie-
nu smaku policistu apmuļķoša-
nai. Mums stāsta, ka visa dzeršana 
notiekot mājās, jo dzērāji uz ielas 
tiekot bargi sodīti. 

Apmetamies galvenā viesnīcā. 
Numurs nevainojams, bet saule 
nemitīgi spīd visas 24 stundas, 
un istabā ir ārkārtīgi karsts. 
Birokrātija ļoti iecienīta. Visur 
jā    uzrāda pases. Brokastot var 
tikai, ja vispirms iesniedz talonu 
ar vārdu, istabas numuru, kaut 
kādu nesaprotamu kodu. Brī-
nums, ka vēl brokastīs neprasa 
pasi.

Bet, kad Vorkutā tuvāk pavēro 
vietējos, tad pirmais iespaids 
mainās. Izrādās, ka lielākā daļa 
Vorkutas iedzīvotāju šodien ir 
cilvēki, kuŗi paši vai viņu vecāki 
šeit ieradās 1950. un 1960.  gados. 
Iebraucējus vilināja lielās algas 

un padomju propaganda par nā -
kotnes iespējām, attīstot civīlizā-
ciju šinī neražīgajā, tukšajā no -
malē. 

Bet šodien šis nepamatotais 
op  timisms ir zudis. Pēdējos 10 
gados puse no Vorkutas ogļu 
šachtām ir slēgtas. Tomēr vēl 
arvien melni kūpoši skursteņi 
piesārņo gaisu. Ir redzamas pus-
pabeigtas, pamestas ēkas, atklāta 
atkritumu dedzināšana.

Ārpus pilsētas daba ir tāda pati 
kā Abezā: līdzena, bezcerīga, 
garlaicīga, purvaina apkārtne, 
bez kokiem, krūmājiem, bez put-
niem, bez kaut kādas dzīvības, 
pilnīgi bez pievilcības. Tikai sū -
nas un ķērpji. Bet visvairāk acis 
piesaista ogļu atlieku kalni, kas 
rēgojas visapkārt. Tādi redzami 
simtiem gan vēl strādājošo, gan 
arī slēgto šachtu tuvumā. Melni, 
pelēki, kopā savākti ogļu atkri-

tumu kalni, daži vēl kūp un deg. 
Tālavs mūs iepazīstina ar Me -

morial darbinieku Aleksandru, 
ar kuru jau sarakstījies pa e-pas-
tu. Zinīgs vīrs. Solās būt mūsu 
gids Vorkutā. Sarunājam vakarā 
apciemot Rasmas kundzi, cik 
zināms, vienīgo latvieti Vorkutā. 

Rasmas kundze dzīvo pašā 
pilsētā, ērtā un samērā plašā 
dzīvoklī. Reti iznāk satikt tik 
interesantu cilvēku ar tik krāsai-
nu dzīvesstāstu. Tagad 83 gadu 
veca, žirgta un izteiksmīga, viņa 
Vor kutā ir nodzīvojusi visu 
pieaugu ša cilvēka mūžu. Runā 
teicamā latviešu valodā. Intere-
sējas par latviešu literātūru un 
lasa latviski. Noliek uz galda vai-
rākas pudeles, vīnu, šņabi, liķieri, 
un saka, ka visas šovakar jāizder. 
Netikšot projām. kamēr tukšas. 
Būs varens vakars. Sāk stāstīt par 
savu dzīvi.

Vorkutā Rasmas kundze nokļu-
vusi 1947. gadā. Par palīdzību 
Pār  upa partizānu grupai Krust-
pils pagastā viņa notiesāta uz 
nāvi. Sēdējusi Rīgas Centrāl-
cietumā un gaidījusi, kad nošaus. 
Bet kā nešauj, tā nešauj. Paiet 
trīsarpus mēneši, tad nāves sodu 
apmaina pret 20 gadu izsūtījumu. 
Nokļuvusi Vorkutā. Vienu gadu 
rakusi ogles. Dzīvojusi barakās. 
Šachtu strādnieki esot labi baroti 
ar ASV konserviem. Bet vīrieši 
mainījuši ēdienu pret tabaku. 
Miruši kā mušas. Pēc tam strā-
dājusi par sanitāri kādā slimnīcā 
līdz atbrīvošanai 1958. gadā. 

Autors pie lietuviešu pieminekļa Vorkutā
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J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā  

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis (Vienotība) paziņoja, 
ka Latvijas vēstniecībās ārvalstīs nākamgad plānots palielināt       
darbinieku skaitu kopumā par 20 līdz 30 cilvēkiem, lai tādējādi 
atslogotu nozīmīgākās vēstniecības. Ārlietu ministrijas budžetā 
financējums diplomātiskā un konsulārā dienesta darbībai pa -
lielināts par 700 tūkstošiem latu. Nākamgad diplomātiskajām 
misijām plānoti 15,3 miljoni latu. 

Latvijas Bruņotie spēki no ASV saņēmuši saziņas aprīkojumu  
vairāk nekā 2 miljonu dolaru vērtībā. Aprīkojumu varēs izmantot 
Afgānistānā, un tas palīdzēs uzlabot NBS spējas sadarbībā ar ASV 
un citiem koalicijas partneŗiem. 

Ventspilī atklāts rekonstruētais Ventas tilts. Notika uguņo-
šana, klātesošos uzrunāja Ventspils pilsētas galva Aivars Lembergs. 
26. decembrī pa tiltu sāka kursēt sabiedriskais transports. Ventas 
tiltu rekonstruēja Kohēzijas fonda līdzfinancētā projekta “Pie -
vadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināļiem” ietvaros. Tilta 
atjaunošana sākās 2009. gada augustā, to rekonstruēja a/s “Latvijas 
tilti”. Ventas tilts lietošanā nodots 1963. gadā, tā vidējā daļa tika 
būvēta paceļama, taču techniskas problēmas neļāva iecerēto 
īstenot. Rekonstruētas tilta laidumu sijas, brauktuves un paceļa mā 
daļa, kā arī saremontēti balsti. Tagad tiltam ir četras braukša nas 
joslas, viens gājēju celiņš un viens gājēju un velosipēdistu celiņš. 
Tilta gaŗums ir 280 m, atveŗamās daļas gaŗums - 32 m.

 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes informācijas, iepriekšējā 
mācību gadā Latvijā uz 8,5 skolēniem caurmērā bijis viens 
skolotājs. 2009./2010. mācību gadā Latvijā vispārizglītojošās 
skolās kopumā mācījās 239 841 skolēns, viņus mācīja 28 162 
skolotāji. Trīs mācību gadu laikā skolēnu skaits  samazinājies par 
9%,  paidagoģisko darbinieku skaits - par 16%. Vispārizglītojošo 
skolu skaits trīs gadu laikā samazinājies par 11,6%.

Rīgas Zooloģiskajā dārzā 27. decembrī ziemeļbriedis Lācis, 
paslēpies aiz koka, nevienam nemanot, pāris minūšu laikā nome-
tis savus dižos ragus. Rīgas Zooloģiskais dārzs kopā ar lidsabied-
rību airBaltic bija izveidojis speciālu mājaslapu, kuŗā ikviens 
interesents varēja vērot ziemeļbrieža gaitas un prognozēt iespē-
jamo ragu nomešanas dienu un laiku. 27. decembri prognozējuši 
1738 briežu vērotāji. Lai gan darbojās  četras novērošanas ka -
meras, ziemeļbriedim izdevās paslēpties aiz koka un no ragiem 
atbrīvoties vienatnē. Septiņus gadus vecā Lāča ragi sveŗ 8,72 kg, 
un viņš tos audzējis vairāk nekā pusgadu. Pagājušajā gadā ragi 
svēruši 8,5 kg un krituši 28. decembŗa rītā. 

Decembŗa nogalē Latvija stipri cieta nelabvēlīgos laika 
apstākļos. Neatlaidīgi sniga, putināja, lija, lietum veidojot atkalu. 
Spēcīgais apledojums traucēja elektropiegādi. Aptuveni 11 000 
mājsaimniecības Latgalē bija palikušas bez elektrības. Elektro-
apgādes pārrāvumus izraisīja krītošie koki, kas nespēja izturēt 
sniega un ledus smagumu. Notika daudz vairāk satiksmes nelai-
mes gadījumu nekā citkārt. Aizsalusi trešā daļa Baltijas jūras.

Latvijas prezidenta Valža Zatlera 
vizīte Krievijā 

Valsts prezidenta Valža Zatlera 
oficiālā vizīte Maskavā bija izrai sī-
jusi vēl nebijušu interesi un uzņē-
mēju aktīvitāti. Kopā ar Valdi Zat-
leru uz Maskavu devās aptuveni 
200 cilvēku liela delegācija, tostarp 
pieci ministri, Latvijas Bankas pre -
zidents Ilmārs Rimšēvičs, Rīgas 
pilsētas galva Nils Ušakovs un vēl 
četru pilsētu galvas, pareizticīgo  
Rī  gas mētropolīts Aleksandrs un 
citas amatpersonas.

Krievijas plašsaziņas līdzekļi Zat-
leram bija sagatavojuši nepatīka -
mu „ceļamaizi”. Viņi laikrakstam 
Telegraf  bija pauduši ļoti cinisku 
un aizvainojošu viedokli gan par 
Valsts prezidentu, gan Latvijas      
valsti kopumā. “Baltijas valstīm šo -
dien nav ne polītiskas, ne ekono-
miskas nozīmes,” bija  izteicies 
Krievijas ziņu aģentūras galvenais 
redaktors Sergejs Dorenko. Sa  vu-
kārt Krievijas Zinātņu akadēmijas 
akadēmiķis Michails Deļagins brī-
nījās, kāpēc Krievijas prezidentam 
jātiekas ar Valdi  Zatleru: “Ja kādam 
ko vajadzēs no kādas Baltijas re -
publikas, tas “kāds” piezvanīs uz 
Va  šingtonu un nokārtos šo jautā-
jumu ar konkrētā Austrumeiro -
pas apgabala pārvaldnieku.”

Par laimi, šīs drūmās progno -      
zes nepiepildījās, vizīte noritēja 
sekmīgi.

Iepriekšējā Latvijas prezidenta 
oficiālā vizīte Krievijā notika 1994. 
gada aprīlī. Guntis Ulmanis Ma  s-
kavā parakstīja līgumu par PSRS 
armijas izvešanu. Latvijas prezi-
denti vēl divreiz apmeklējuši Krie-
viju, bet tās nav bijušas oficiālās 
darba vizītes, - 2005. gadā Vaira 
Vīķe-Freiberga piedalījās Otrā pa -
saules kaŗa beigu 60. gads kārtas 
atceres sarīkojumā Maska vā, 
Zatlers līdzīgu pasākumu ap  -    
mek lēja šogad. 

Krievijas prezidenta atzinība 
tautiešu jautājuma risināšanā 
Latvija pati ir ieinteresēta atrisi-

nāt mūsu tautiešu jautājumu, jo       
tie ir cilvēki, kas dzīvo Latvijā. Šā -
du viedokli preses konferencē pēc 
tikšanās ar Latvijas Valsts prezi-
dentu Valdi Zatleru pauda Krievi-
jas prezidents Dmitrijs Medvedevs, 
norādot, ka tā ir sarežģīta un jutīga 
tema, jo skaŗ lielu skaitu cilvēku. 
Krievijas puse izprot situācijas sa -
režģītību, kas radusies zināmu ģeo-
polītisku procesu rezultātā. Krie-
vijas ieskatā agri vai vēlu Latvijai 
būs jāpieņem lēmumi, lai šos 
cilvēkus iesaistītu reālajā dzīvē.

Zatlers savukārt atzina, ka ik -
viena valsts ir ieinteresēta, lai tajā 
būtu lielāks pavalstnieku skaits, 
tomēr pašreizējā situācija saņemta 
mantojumā. Visiem bez ierobe žo-
juma ir dotas tiesības saņemt pa -
valstniecību.  Šis princips konsek-
venti tiek ievērots daudzu gadu 
gaŗumā, un tas dod efektu.

(Valsts prezidenta Valža Zatlera 
vizītes apskats Kārļa Streipa ko -
mentāros 4. lpp.)

Ukrainas prezidents Latvijā
Oficiālā vizītē Latviju 15. de -

cembrī apmeklēja Ukrainas Re -
publikas prezidents Viktors Ja  nu-
kovičs. Ukrainas prezidenta oficiā-
lajai sagaidīšanas ceremonijai pie 
Rīgas pils sekoja oficiālā fotogra-
fēšanās un parakstīšanās viesu 
grāmatā, prezidentu divpusējā un 
delegāciju tikšanās.

Vizītes ietvaros parakstīja Latvi-

jas un Ukrainas divpusējos līgu-
mus, notika abu valstu prezidentu 
preses konference, ziedu nolikša-
nas ceremonija pie Brīvības piemi-
nekļa un Latvijas – Ukrainas biz-
nesa forums. Vizītes nobeigumā 
Latvijas prezidents un Ukrainas 
prezidents apmeklēja Rīgas Ukrai-
ņu vidusskolu, kā arī notika ofi - 
ciā lās vakariņas par godu Vikto-
ram Janukovičam.

Saeima pieņem 
2011. gada budžetu

Saeima 20. decembrī, neievēro -
jot opozicijas partiju iesniegtos 
priekšlikumus, ar visai pārliecino -
šu balsu vairākumu galīgajā lasī-
jumā pieņēma 2011. gada valsts 
bu  džetu. Par budžetu nobalsoja  
54, pret bija 38 deputāti, atturējās 
viens tautas kalps. Jānis Urbano -
vičs (SC) balsojumā nepiedalījās.

Konsolidētā kopbudžeta ieņē-
mu mi plānoti 5,1 miljarda latu 
apmērā,  izdevumi - 5,7 miljardi 
latu. Budžeta deficits šogad būs 
5,5% iekšzemes kopprodukta.

Veidojot budžetu, plānotais in -
flācijas apjoms ir 1,1%, iekšzemes 
kopprodukts tiek plānots 13,13 
miljardi latu.

2011. gada valsts budžeta pro-
jektam bija iesniegti vairāk nekā 
170 priekšlikumi, kopumā visai 
budžeta likumprojektu paketei - 
vairāk nekā 400 priekšlikumu.

Tika atbalstīti opozicijas depu-
tāta Imanta Parādnieka (VL/TB/
LNNK) priekšlikumi par 3400 latu 
piešķiršanu Latvijas Polītiski re- 
p resēto apvienībai, kā arī par 5000 
latu  piešķiršanu Latvijas Nacionā-
lo partizānu apvienībai un Latvijas 
Nacionālo kaŗavīru biedrībai.

Saeima noraidīja koalicijas de -
putātes Ivetas Grigules (ZZS) 
priekš  likumu piešķirt 11 miljonus 
latu, lai nākamā gada otrā pusē 
varētu astoņu latu ikmēneša pa -
balstu izmaksāt visiem bērniem. 
Noraidīja arī priekšlikumu par čet-
ru miljonu latu piešķiršanu slim-
nīcām, kā arī priekšlikumu par 
pusmiljona latu atvēlēšanu kom-
pensējamo medikamentu iegādei.

Kaut gan tika aktīvi diskutēts, 
neviens no apvienības Par labu 
Lat viju  un apvienības Saskaņas 
centrs frakcijas priekšlikumiem 
netika atbalstīts.

No budžetu pavadītājiem liku-
miem būtiskākie ir grozījumi no -
dokļu likumos. Grozījumi likumā 
par pievienotās vērtības nodokli 
(PVN) paredz no 21% uz 22% pa -
lielināt PVN pamatlikmi un no 
10% uz 12% palielināt samazināto 
likmi. Noteikts, ka iedzīvotāju ie -
nākumu nodokļa likme samazi-
nāma no 26% uz 25%.

Valdības veikums 2010. gadā
Ministru prezidents Valdis  

Dom brovskis aģentūrai LETA 
sniedza savu vērtējumu par viņa-
prāt pieciem būtiskākajiem val-
dības paveiktajiem darbiem 2010. 
gadā, kā arī par turpmāk darāmo.

Valdības darbu 2010. gadā lielā 
mērā noteica gaidāmās Saeimas 
vēlēšanas, kuŗām tika pakārtoti      
arī daudzi lēmumi. Pēc nesaska-
ņām koalicijā Valža Dombrovska 
(Vienotība) vadītais Ministru ka -
binets pat pusgadu strādāja ne -
pilnā sastāvā, bet, saņemot atkār-
totu vēlētāju uzticību, straujā tem -
pā sagatavoja valsts budžetu ar 
sabiedrībai sāpīgiem nodokļu pie-
augumiem un izdevumu samazi-
nājumiem.

1. Fakti par iepriekš padarīto 
liecina, ka 90% no iepriekšējās 
valdības tautsaimniecības pro-
grammas ir  izpildīti un vairākus 
iesāktos pasākumus šobrīd tur -
pina jaunā valdība. Galvenais uz -
devums - sekmēt Latvijas taut-
saim  niecības izaugsmes atjau no-
šanos, mīkstināt krizes izraisīto 
triecienu uzņēmējdarbībai, uzla -
bot uzņēmējdarbības vidi un 
veicināt uz eksportu un ražošanu 
orientētu tautsaimniecības nozaŗu 
attīstību.

2. Ar mērķi mazināt bezdarbu 
valstī, sniedzot iedzīvotājiem 
iespēju viegli un ātri uzsākt savu 
biznesu, no valdības puses īpaša 
uzmanība tika pievērsta mazās 
uzņēmējdarbības sekmēšanai. Ir 
ieviesta mikrouzņēmumu atbalsta 
programma, tostarp vienotais mi  k-
rouzņēmumu nodoklis. Pabeigts 
darbs ar pirmās bezmaksas grā-
matvedības programmas izstrādi 
mikrouzņēmumiem. Paredzams, 
ka programmas efekts tuvākajos 
gados būs vēl lielāks un mazās      
un mikrouzņēmējdarbības jomā 
piedzīvosim izrāvienu.

3. Pēdējo divu gadu laikā valsts 
atbalsta instrumentu veidā uz  ņē-
mējiem ir nodrošināti 350 mil -      
joni latu. Kopā ar privāto līdz fi-
nancējumu investīciju apjoms 
tautsaimniecībā sasniedz 670 mil-
jonus latu.

4. Valdība ir intensīvi strādājusi, 
lai dažādās nozarēs samazinātu 
administrātīvo slogu. Ir izstrādāts 
un iesniegts Saeimā Būvniecības 
likums, kas paredz vienkāršot 
būvniecības procesu, samazinot 
administrātīvās procedūras, un 
diferencēt prasības atkarībā no 
paredzamās būves. Ievērojami 
vien kāršotas un paātrinātas ar        
ES fondu projektiem saistītās 
administrātīvās procedūras. Kaut 
arī pozitīvu piemēru netrūkst, 
tomēr jāuzsveŗ, ka šajā virzienā        
vēl ir daudz darāmā.

5. Būtiska nozīme valsts eko-
nomikā ir ārvalstu investīcijām,   

kas neapšaubāmi sekmē arī šobrīd 
tik ļoti nepieciešamo jauno darba 
vietu radīšanu. Lai to veicinātu, 
2010. gada augustā darbu ir 
uzsākusi Lielo un stratēģiski no -
zīmīgo investīciju projektu koor-
dinācijas padome. Tās galvenie 
uzdevumi ir lemt par investīciju 
piesaistes stratēģiju un stimuliem, 
kā arī nodrošināt saskaņotu starp-
resoru sadarbību sekmīgai in  ves-
tīciju projektu īstenošanai Latvijas 
valsts interesēs.

Šie ir tikai daži no būtiskākajiem 
bijušās un pašreizējās valdības 
darba virzieniem, kas jāturpina        
arī nākamgad, tādējādi apliecinot 
mūsu valsts apņēmību nodrošināt 
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.

Valsts valodas centra ierosmes
Valsts valodas centrs (VVC) vēlas 

mainīt deputāta kandidāta kartīti 
saistībā ar valsts valodas prasmju 
novērtējumu. VVC Valodas kon-
troles daļas vadītājs Antons Kursī-
tis atzinis, ka valsts valodas paš-
novērtējums, kas jāsniedz depu -
tāta kandidāta kartītē, ir neobjek-
tīvs, jo viens deputāts savas valo -
das prasmes vērtē kritiskāk, cits - 
labāk, nekā ir patiesībā. Turklāt   
nav kritēriju, kā jāsaprot no -
vērtējums “teicami”, “labi”, “apmie-
rinoši” vai “sarunvalodas līmenī”.

Antona Kursīša ieskatā ir jā -
maina deputāta kandidāta anketa. 

Vienīgais veids, kā šo problēmu 
varētu risināt, ir kandidāta kartītē 
uzrādīt, ka kandidātam ir vai nu 
augstākās pakāpes valsts valodas 
prasmju apliecība, vai arī cent rā-
lizētā latviešu valodas eksāmena 
(pēc 2000. gada) novērtējums. „Tas 
būtu objektīvi un neļautu same-
loties,” saka Kursītis.

Tomēr Kursītis norāda, ka šo 
problēmu nākamajās vēlēšanās - 
tuvākās ir pašvaldību vēlēšanas 
2013. gadā - daļēji risinās jaunie 
Ministru kabineta noteikumi, kas 
stāsies spēkā šogad. Ar 1. septem-
bri arī privātuzņēmumu valžu 
locekļiem, struktūrvienību va  dī-
tājiem, direktoriem būs jāprot 
valsts valoda augstākajā līmenī. 
Tieši no šī loka nereti tiek ievēlēti 
pašvaldību un arī Saeimas depu-
tāti. (Spilgts piemērs ir latviešu 
valodas nepratēja, Liepājas uzņē-
mēja Valerija Kravcova ievēlēšana 
10. Saeimā – Red.)

Iepriekšējā Saeimas sasaukumā 
valodas neprasme nebija tik liela 
problēma, jo pirms četriem ga -
diem deputātu kandidātiem pirms 
vēlēšanām bija jāuzrāda augstā -   
kās pakāpes valsts valodas pras -
mes apliecība. Tagad šī norma ir 
svītrota un vienīgā prasība ir 
pašnovērtējums.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera un Krievijas prezidenta 
Dmitrija Medvedeva sarunas noritēja lietišķā gaisotnē



LAIKS 2011. ga da 1. janvāris – 7. janvāris10

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Divdesmit pirmā 
gadsimta pirmās de -
kadas vainagojums    
ir pasaules informā tī-
vās telpas eksplozīvā 
izplešanās, un ma -
nuprāt 2010. “gada 

personas” tituls pienāktos velniš ķī-
gajam cyberspace huliganam Džu -
lianam Asanžam, kas vasarā norā -
va plīvuru amerikāņu kaŗaspēka 
operāciju “ēnas pusei” Irakā un 
Afgānistānā, bet gada nogalē vārda 
tiešā nozīmē appludināja pasauli     
ar ASV diplomātiskās sarakstes 
blāķiem. 

Asanžs patiesībā jau neatklāja ne -
kādus īstus ASV valsts noslēpumus: 
sarakste nebija domāta vispārībai, 
diplomāti savos ziņojumos atļāvās 
šādas tādas vaļības, tostarp banālu 
tenku līmenī, un nepatikšanas, ko 
šis anarchistiskais atmaskotājs sa -
gādājis Savienotajām Valstīm, iz -
paužas divās jomās: nu nākas no -
mainīt desmitiem diplomātu, kas 
attiecīgajās zemēs diskreditēti     
(kaut tikai veikuši savus pienāku-
mus - ziņot), un - tā nu tiešām ir 
neģēlība - ne vienmēr tika aizkrāsoti 
vietējo ziņu pienesēju vārdi, kas     

Asanžs un Kašins 

nu rada draudus viņu dzīvībai. 
Džuliāns Asanžs ļoti labi apzinās 

savas drudžainās aktīvitātes anti-
amerikānisko raksturu, un iegansts, 
ka “pasaulei viss jāzina”, neiztur 
nekādu kritiku. 

Paradokss, kas liek pavīpsnāt:       
7. decembrī ASV Valsts departa-
ments paziņoja, ka 2011. gadā 
UNESCO Pasaules preses brīvības 
diena (World Press Freedom Day) 
tiks svinēta maija sākumā Vašing-
tonā DC, tātad, pārfrazējot padom-
ju 1945. gada saukli, “imperiālis-
tiskā zvēra midzenī”...

Pasaules inormātīvās telpas eks-
plozīvā izplešanās: šai ziņā anar-
chista Asanža pozitīvais pretstats ir 
vēl gluži jauniņais amerikānis 
Marks Cukermans, ko žurnāls 
TIME atzinis par 2010 Person of         
the Year. Šis atjautīgais students, 
izgudrojot sociālo tīklu Facebook, 
ļāvis daudziem miljoniem cilvēku 
visos kontinentos tīmeklī sazinā -
ties, iepazīties, sadraudzēties, iz -
vērst domu un arī bilžu apmaiņu, 
nomainot drūmo atziņu - cilvēks 
cilvēkam vilks - ar priecīgo konsta-
tējumu: cilvēks cilvēkam draugs. 
Marks Cukermans, vēl tikko piln-

gadību sasniedzis, jau kļuvis par 
miljardieri, bet savukārt patiešām 
bagātinājis cilvēci ar neizsmeļamo 
Facebook potenciālu.

Par preses ļaudīm runājot, jāat-
zīst, ka 2010. gada traģiskais varo -
nis ir Maskavas laikraksta Kom -
mer sant reportieris un slejinieks 
Oļegs Kašins, ko 6. novembŗa va -
karā netālu no viņa mājas zvēriski 
piekāva divi ar dzelzs stieņiem 
apbruņoti jaunieši. Tas notika 10 
minūšu gājiena attālumā no 
Kremļa. 

11. decembrī, kad Kašins vēl -       
ar kājas un žokļu lūzumiem un 
amputētu pirkstu - atradās slim-
nīcā, avīzē New York Times parā-
dījās viņa no krievu valodas pār-
tulkotais raksts: A Beating on My 
Beat. Izteiksmīga vārdu spēle... 
Kašins neizslēdz varbūtību, ka 
ļaundaŗi, kas joprojām nav atrasti,   
ir Putina piekritēju jaunatnes or  ga-
nizācijas Naši (Mūsejie) aktīvisti,      
jo žurnālists viņu izdarības kriti-
zējis. Ne velti Krievijas demokrati 
šos zeļļus dēvē par našistiem, kas 
rīmējas ar “fašistiem”. 

Ne jau Latvijā vai Igaunijā at -
dzimst fašisms un rasisms, bet pa -
šā Krievijas sirdī - Maskavā: 11. de -
cembrī Kremļa mūŗu pavēnī, Ma -
nēžas laukumā, satrakots krievu 
jauniešu pūlis - tūkstošiem t.s. fut-
bola fanu ārdījās, metot degošas 

lāpas un akmeņus kārtībnieku 
virzienā, aurojot “Jebat Kavkaz” 
(f*** the Caucasus) un draudot sa -
malt miltos visus melnīgsnējos, kas 
apsēduši Maskavu un izvarojot 
Krievzemi. 

Futbola kluba Spartak fana,- 
krieva Sviridova nāve kautiņā ar 
vairākiem kaukaziešiem bija tikai 
iegansts veselam rasistisku izlēcie -
nu vilnim Maskavā, Pēterpilī un 
citās pilsētās. Dedzīgie kaukazieši 
nepalika parādā un solīja atriebties.

Spriedze neaprobežojas ar čeče-
niem, čerkesiem, azerbaidžāņiem. 
Arī tadžiki no Vidusāzijas, kuŗi 
Krievijas lielpilsētās par nieka gra-
šiem dara visus “melnos” darbus, 
ko vietējie smādē, ir melnīgsnēji, 
tāpat kā kirģīzi, kuŗi piedevām ir 
“šķībacaini”. 

Naids pret kaukaziešiem un 
aziātiem ir tāds, ka avīzes Novaya 
Gazeta tīmekļa variantā tiek ap -
rakstīts, kā 80 g.v Anna Ivanovna 
zvana savam mazdēlam Serjožam 
uz darbu un piekodina viņam būt 
ļoti uzmanīgam uz ielas, mazāk 
braukt pazemī: “Serjožeņka, dār gu-
miņ, kā tev to pateikt, tev tāda ne -
krieviska āriene, esi piesardzīgs!” 
(Tīri krieviskās vecmāmiņas vīrs 
bijis armēņu izcelsmes, un ne  krie-
viskie vaibsti atsitušies maz dēlā.) 

Naids... Ja jau runājam par pre -
ses ļaudīm, kaut kāds neprātīgs 

naids virmo arī NRA slejinieka 
Māŗa Krautmaņa 6. decembŗa 
rakstā Kanapē maizītes Sorosa 
gaumē: slavenais miljardieris 
Džordžs Soross financējis Rīgas 
preses kluba atklāšanas svinības,   
un nu “ir izliktas lamatas (!) jau-
niem, talantīgiem žurnālistikas 
iesācējiem (..) Tos ir nolemts uzsūkt, 
iešūt viņiem pakausī čipus un vi -
ņus ieprogrammēt, atvēlot šim pa -
sākumam gluži pieklājīgu sum -    
mu – 52 300 eiro. Ja jaunie un 
talantīgie nerādīsies, tad nauda gan 
jau neaizies nebūtībā - par jaunu 
taču var definēt arī relātīvi nesen 
iznākušo žurnālu Ir, kas sastāv       
no bijušajiem Sorosa Dienas sa -
bied rības smadzeņu masāžas spe-
ciālistiem.” 

Māris Krautmanis ir izmisis:       
“10. Saeimas velēšanās viņiem (!) 
beidzot pēc ilgu gadu pūlēm ir 
izdevies konvertēt savu tīklošanos 
reālā likumdošanas un izpildu varā. 
Apmēram trešdaļa parlamenta 
tagad ir sorosismam lojālās par -    
tiju apvienības Vienotība kontrolē.” 

Māris Krautmanis mūs pamā-
ca:”Saskaņā ar Sorosa ideoloģiju 
kaut kādu štrunta nacionālu val-  
stu pstāvešana ir kaitīga.” 

Apžēliņ! Vai gals nu klāt? Iet kār-
ties? 

 
Franks Gordons

Viens no aiz gā-
jušā gada lielāka-
jiem notikumiem 
Latvijas ārpolītikā 
norisēja gada pē  dē-
jās nedēļās, proti – 
Valsts prezidents 

Valdis Zatlers de vās oficiālā vizītē 
uz Krievijas Federāciju. Tur viņš 
tikās ar abiem Krievijas autoritārās 
sistēmas va  doņiem - prezidentu 
Dmit riju Med  vedevu un premjēr-
mi nistru Vladimiru Putinu, arī ar 
Krievijas pareizticīgo Baznīcas pa  t-
riarchu Kirilu. Sarunā ar Latvijas 
žur nā listiem Valsts prezidents pau-
da dziļu apmierinātību par vizītes 
rezultātiem:

„Šīm sarunām bija raksturīgs,     
ka tās bija tiešas, atklātas un par   vi -
su jautājumu spektru, un tā, manu-
prāt, ir tā atmosfaira, kādā šīm 
sarunām ir jānotiek. Mēs arī vie -  
no jāmies, ka šādi dialogi tiks tur-
pināti, un, kā jau minēju un jūs 
zināt, jo preses konferencē tas tika 
pieminēts, - es ielūdzu prezidentu 
Medvedevu apmeklēt arī Latviju.”

Par ko bija minētās sarunas? Lat-
vijas un Krievijas delegācijas pārru-
nāja sadarbību NATO kon tekstā. 
Krievijas vadītāji esot ap  stiprinā -
juši gatavību turpināt mi  litāro un 
nemilitāro preču transitu no Rie-
tum valstīm uz Afgānistānu un ta -
gad arī pretējā virzienā. Šis transits 
lielā mērā saistāms ar Lat vijas os -
tām, no kurienes preces tiek pār-
krautas vilcienos un transpor tētas 
līdz valsts robežai. Tur tās savukārt 
tiek pārkrautas citos vil cienos, lai 
turpinātu ceļu pa Krie vijas terri-
toriju. Protams, Latvijai    tas nozīmē 
ievērojamus ienāku mus, taču, vēl 
nozīmīgāk, tā ir daļa no mūsu valsts 
saistībām ar Ziemeļatlantijas alian-
si. Lielus per sonālresursus mēs ne -
varam no  drošināt – tie mazliet vai-

Par Valsts prezidenta vizīti Krievijā: vai tiešām veidojas labākas attiecības?

Kārlis Streips

rāk nekā simt zaldāti, kuŗi Afgā-
nistānā at  rodas patlaban, ir maksi-
mums, ko varam atļauties. Transits 
mūsu ie  saistīšanos procesā tikai 
palielina.

Otra joma, par ko Valsts pre  zi-
dents runājis ar kollēgām Krie  vijā, 
ir vēsturnieku komisijas iz  veidoša-
na, lai turpinātu pētījumus par abu 
valstu vēsturi, arī par vēstures tra-
ģiskajām lappusēm. Šajā jomā Krie-
vija tradicionāli nav bijusi īpaši 
pretimnākoša. Mums nozīmīgākie 
archīvi lielākoties ir slēgti, ne vie-
nam vien Latvijas vēsturniekam 
Krievija ir atteikusi vīzu. Kā zināms, 
pašā fundamen tālākajā vēstures 
jautājumā abām valstīm ir konkrē-
tas domstarpības, proti, – pilnīgi 
pa  matots ir Latvi jas uzskats, ka laikā 
no 1940. līdz 1991. gadam tā ir bi -
jusi okupēta, savukārt Krievija ap -
gal  vo, ka par okupāciju to nevarot 
saukt, jo Lat vijas pārstāvji paši „lū -
guši” repub liku uzņemt PSRS sa -
stāvā. Par to, kas noticis Otrā pa -
saules kaŗa laikā, lielu strīdu nevar 
būt, taču plašāka pieeja Krievijas 
archīviem ļautu precīzāk zināt, kā 
Latvijas okupācija tikusi plānota un, 
it īpaši, kas noticis ar tiem Latvijas 
valsts vīriem, kuŗi kaŗa laikā tika 
repre sēti. No Latvijas puses minēto 
ko  misiju vadīs vēsturnieks Inesis 
Feld manis. Laiks rādīs, vai Krievija 
tik tiešām tagad ir ieinteresēta vēs-
tu res objektīvā aplūkošanā. Par to      
ir pietiekami liels iemesls šaubīties,      
jo, pirmkārt, iekšzemes patēriņa 
vajadzībām Otrais pasaules kaŗš 
Krievijā tiek prezentēts kā PSRS 
(lasi – krievu tautas) milzīgs sasnie-
gums, iespējams, pats lielākais sa -
sniegums visā PSRS pastāvēšanas 
laikā. Otrkārt, kā to nesen kādā 
intervijā sacīja vēsturnieks Kārlis 
Daukšts, Krievijas polītika ir tik       
ļoti „kaleidoskopiska,” ka tas, kas 

tiek pateikts šodien, var ļoti kon-
krēti tikt noraidīts rīt.

Vēl Valsts prezidentam ar Krie-
vijas pārstāvjiem bija saruna par 
bez vīzu režīma nodrošināšanu 
starp Krieviju un Eiropas Savienī-
bu. Valdis Zatlers apliecinājis, ka 
Lat vija atbalsta šāda režīma izvei-
došanu: „Mūsu valsts nostāja ir pil-
nīgi skaidra – mēs esam paši gājuši 
cauri šim procesam no pilnīgas 
izolācijas līdz vīzu režīmam, līdz 
bezvīzu režīmiem un visbeidzot ar 
dalību Šengenas zonā. Mēs ļoti labi 
izprotam, kādus uzdevumus tas 
uzliek valstīm, kā tie ir izpildāmi       
un cik laika tas prasa.” Tā arī ir jau-
tājuma sāls. Bezvīzu režīms ar Krie-
viju prasītu ļoti intensīvu drošī -    
bas pastiprināšanu uz ES ārējās 
robežas, patlaban uz robežas starp 
Latviju un Krieviju kontrabandas 
jomā notiek dieva zīmes. Krievijai 
būs arī jāapstiprina tā dēvētais re  - 
  ad misijas princips, un tas nozīmē, 
ka cilvēks, kas Latvijā ierodas neli-
ku mīgi, automatiski tiek izraidīts 
atpakaļ uz Krieviju, pat ja patiesībā 
ceļojums ir sācies citā valstī. Šāds 
princips tiek ievērots Eiropas līme-
nī, bez tā nevar iztikt. Turklāt bez-
vīzu režīms ir samērā nesāpīgs 
veids, kā Eiropas valstīm izveidot 
labākas attiecības ar Krieviju, tāpēc 
domājams, ka darbs šajā jomā tur-
pināsies.

Vizītes laikā tika parakstīti vai -
rāki līgumi, kas gadiem ilgi bija 
iestrēguši, lielākoties aiz Krievijas 
untumiem. Taču galvenais šai pro-
ce  sā tomēr bija kas cits, proti – Vals ts 
prezidentam līdzi uz Maskavu un 
Sanktpēterburgu devās Latvijas 
oficiālo vizīšu vēsturē vislielākā uz -
ņēmēju delegācija. Un šī joma vei-
cina vislielāko optimismu. Preses 
konferencē prezidents sacīja: „Īpaši 
gribu uzsvērt, ka šeit, Sanktpē   ter-

burgā, pilsētas un apgabala vadība 
ir ļoti ieinteresēta tiešā ekonomis - 
kā sadarbībā ar Latviju. Arī Maska-
vā mēs runājām, ka nepietiek tikai 
ar lieliem projektiem, kādus neko 
daudz mēs Latvijā nevaram pie-
dāvāt. Ļoti svarīga ir reģionālā sa -
darbība un pārrobežu sadarbība,    
lai attīstītos gan tie novadi Latvijā, 
kas ir tuvāk Krievijas robežai, gan 
tie apgabali, kas ir tuvāk Latvijai 
Krievijas pusē. Man tiešām ir gan-
darījums, ka šeit, Sanktpēterburgā, 
mēs redzam šo ļoti lielo interesi no 
Sanktpēterburgas uzņēmēju puses.”

Krievijas pārstāvji, starpcitu, ap -
galvojuši, ka turpmāk nekāda pro-
tekcionisma no Krievijas puses ne -
būšot. Šī, kā zinām, ir visai liela 
Krie vijas indeve – polītisku iemeslu 
pēc noteikt dažādus ierobežoju -
mus ekonomikā un biznesā. Pie-
mēri nav tālu jāmeklē. Latvijas 
šprotu ražotājiem lielas nedienas 
sākās brīdī, kad Krievija piepeši 
paziņoja, ka tās sanitārie standarti 
neļauj importēt šprotes, jo tajās      
esot pārāk daudz benzopirēna.  Lai 
gan Eiropas standartus minētā ogļ-
ūdeņraža daudzums apmierina.   
Ci  tiem vārdiem sakot, tas bija vai-
rāk polītisks nekā patiešām sani-
tārijas jautājums.

Protams, Latvijai šajā ziņā ir       
kāda liela nelaime, proti, – maz ir 
uzņēmumu, kuŗi kaut ko var sara-
žot tādā apjomā, lai apmierinātu 
milzīgā Krievijas tirgus prasības. 
Tāpēc jau uzsvars likts tieši uz 
reģionāla līmeņa sadarbību, jo ap -
gādāt, teiksim, Pleskavu vai Sankt-
pēterburgu ir vieglāk nekā visu pla-
šo Krievzemi. Latvijas ārējās tirdz-
niecības bilancē Krievijai ir visno - 
taļ ierobežota loma, tā varētu būt 
lielāka, ja jau šī valsts mums ir te -  
pat kaimiņos. Turklāt uzņēmējiem 
Latvijā lielākoties ir krievu valodas 

zināšanas, un arī tas par sliktu ne -
nāk. Nekur gan nav teikts, ka vienā 
jaukā dienā Kremlis atkal nelems 
par kaut kādu sankciju vai ierobe-
žojumu ieviešanu. 

Vēl viens jautājums Valsts prezi-
denta vizītes sakarā ir par valodu. 
Dažas dienas pirms vizītes sākuma 
laikraksta Latvijas Avīze žurnāliste 
Ināra Mūrniece iebilda pret to, ka 
visās tikšanās reizēs Krievijā Valsts 
prezidents runās krievu valodā.           
I. Mūrnieces ieskatā runa ir par 
valsts pašcieņu. Vismaz tādēļ, lai 
auditorija Krievijā varētu dzirdēt 
latviešu valodas „daiļskanību,” pre -
zidentam būtu jārunā arī latviski. 
Par pašcieņu piekrītu, tomēr Valsts 
prezidents lieliski prot krievu valo-
du, un, kā mēs visi zinām, tulkojumā 
var pazust nianses, kā arī ļoti no -
zīmīgi elementi teiktajā. Un, tā kā      
šī bija pirmā Latvijas Valsts pre -
zidenta oficiālā vizīte Krievijā 16 
ga   du laikā, labi vien ir, ka prezi -
dents runāja va  lodā, ko saprata tie, 
kuŗi viņā ie  klausījās.

Attiecības ar Krieviju nav vieglas 
nevienai pasaules valstij, Kremļa 
polītikā apvienota lielummanija un 
mazvērtības komplekss. Taču de -
cem bŗa pēdējās dienās vēlreiz pie -
rādīta vecā patiesība, ka runāt vien-
mēr ir labāk nekā nerunāt. Laiks 
rādīs, vai sarunai būs arī konkrēti 
pozitīvas sekas.

Vēlu visiem Laika un Brīvās Lat-
vijas lasītājiem lielisku 2011. gadu. 
Lai ir veselība, turība un savu cilvē-
ku mīlestība. Latvijai varam visi vē -
lēt drīzāku atkopšanos no katastrofā-
lās ekonomiskās krizes, varam vēlēt 
godīgāku un tiesiskāku polītiku. Arī 
tas diemžēl nav nekas garantēts. Ta -
ču būsim optimisti. Cerēsim, ka 
jaunais gads visādā ziņā būs labāks 
par aizgājušo.
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Pagājušā gada decembŗa no -
galē laikrakstu Laiks un Brīvā 
Latvija redakcija rīkoja tradi -
cio nālo apaļā galda diskusiju. 
Sarunā par aizvadītā gada sva-
rīgākajiem notikumiem  pie da-
lījās mūsu apskatnieki Kārlis 
Streips, Sallija Benfelde, Ojārs 
Celle, kā arī Tirgus un sociālo 
pētījumu centra Latvijas fakti 
di   rektors Aigars Freimanis. 
Dis    kusiju vadīja laikrakstu Laiks 
un  Brīvā Latvija galvenā redak-
tore Ligita Kovtuna, pierakstīja 
Pēteris Karlsons.

Diskusijas dalībniekus aici nā-
jām izteikt  viedokli par aizvadītā 
gada svarīgākajiem notikumiem 
Latvijas polītiskajā un saimnie-
ciskajā dzīvē. 
Budžets un valdības stabi li tāte

Pēteris Karlsons: Budžets un 
valdības stabilitāte ir nešķiŗa-
mi jēdzieni. Ja Saeima neap-
stiprina budžetu, valdība krīt. 
2011. gada budžeta projekts 
tapa lielā steigā un pirmajā la -
sījumā Saeimā tika apstip ri -
nāts.

Kārlis Streips: Sliktākais šajā 
jautājumā ir tas, ka polītiķi atkal 
meloja. Pirms Saeimas vēlēša-
nām mums tika stāstīts, ka bu -
džeta konsolidācijā viena treš-
daļa būs nodokļu paaugstinā-
šana un divas trešdaļas struk tū-
rālās reformas un izdevumu sa -
mazināšana. Pēc vēlēšanām iz -
rā dījās, ka notiek pretējais. Nav 
saprotams, kāpēc valdība nespēj 
veikt iekšējās reformas. Vai tad 
katrai ministrijai un katrai ie -
stādei vajadzīgs savs grāmat ve-
dības departaments, un vai to 
nevar darīt centrālizēti? Juri dis-
kie jautājumi ir viens, bet finan-
ču dati ir finanču dati. Nekas 
nav darīts ministriju skaita sa -
ma zināšanai.  Dažas slēgtās sko-
las un slimnīcas neko daudz ne -
dod budžeta stabilizēšanā. Nav 
nopietni domāts par uzņēmu -
mu pārdošanu, lai iegūtu naudu. 
Nodokļi tiek paaugstināti otro 
gadu pēc kārtas. Grūtā situācijā 
nonākuši uzņēmēji, jo viņi ne -
var zināt, vai kādā brīdī atkal 
netiks grozīts nodokļu kodekss. 
Pagājušajā gadā vēlā nakts stun-
dā lielā steigā sasauktā sēdē uz -
ņēmējiem pateica: mēs gribam 
jūsu investīcijas, bet mēs neteik-
sim, kādos apstākļos jūs strā dā-
sit. 

Sallija Benfelde: Ir dzirdēta 
atvainošanās, ka situācija neesot 
pilnīgi izpētīta un solījumi bal- 
s tīti uz smiltīm. Ja uz budžeta 
veidošanu skatās abstrakti, tad 
neko daudz nebūtu ko piebilst. 
Budžets jāsabalansē, ir jāsama-
zina budžeta deficits utt. Manu-
prāt, šis budžets tiek veidots, 
nerēķinoties ar to, kam tas do -
māts. Saka – budžets domāts 
vals tij. Kā kādam mechanis-
mam, motoram, kuŗā jāielej 
benzīns un kuŗš jāieeļļo. Bet 
valsts – tie esam mēs visi. Un 
kam ir vajadzīgs šis motors, kas 
tāpat vien darbosies? Motors 
vajadzīgs mums visiem, lai mēs 
dzīvotu. Ja raugāmies no šāda 
viedokļa, tad budžets neizska -
tās visai labi. Palūkosimies uz 
veselības budžetu. Tas ir bijis     
un ir pārāk mazs, mazākais ES 
valstīs. Bet ar to budžetu, kas         
ir patlaban, var izdarīt daudz 

Latvijas nākotni veidos polītiķu jaunā paaudze
Atskatoties uz Veco, palūkojoties uz Jauno gadu

vairāk. Parallēli budžeta apcirp-
šanai vajadzīgas pārmaiņas ve -
se lības aprūpes menedžmentā, 
lai nauda tiktu izlietota tiem 
mērķiem, kam tā domāta, – sli-
miem cilvēkiem. Tas visu laiku 
tiek ignorēts. Rīkojas ar kaut 
kādiem abstraktiem skaitļiem, 
aprēķiniem, neievērojot, kam 
do  māta veselības aprūpe. Diem-
žēl iepriekšējo gadu valdības       
un arī pašreizējā valdība šajā 
jautājumā nav mainījušas ab  so-
lūti neko.

Aizbrauksim tepat pie kai mi-
ņiem – igauņiem. Igaunijā vese-
lības aprūpes sistēma darbojas 
pēc tiem pašiem menedžmenta 
principiem, kādi ir Eiropas Sa -
vienībā. Interesants piemērs. Ie -
priekšējā veselības ministra laikā 
Valkas pilsēta noslēdza līgumu 
ar savu „dvīņumāsu” Igaunijā – 
Valgu par to, ka Valga apkalpos 
Valkas slimniekus. Igauņiem ir 
cita pieeja veselības aprūpes 
problēmām. Neizpratni radīja 
veselības ministra Juŗa Bārz -
diņa it kā teorētiski pareizais iz -
teiciens, ka cilvēku veselība 
daudz lielākā mērā ir atkarīga  
no sāls lietošanas nekā no 
slimību skaita. Mums redzeslokā 
jāpatur slimie cilvēki, kuŗiem 
palīdzība vajadzīga šodien. Vai 
tad tas nav absurds, ka pat Stra-
diņa slimnīcā ar „ātrajiem” at -
vestam infarkta slimniekam gai-
tenī uz pieņemšanu jāgaida pie-
cas stundas? Esot strādājis tikai 
viens dežūrārsts. Otram dežū r-
ārstam algai nepietiekot nau-
das. Valdes locekļiem alga gan 
toties ir tūkstošos. Lai tiktu pie 
ģimenes ārsta, nākas gaidīt 
nedēļām ilgi. 

Līdzīgas likstas  ar budžetu ir 
arī citās nozarēs. Valdības labā 
griba ir samazināt budžeta de -
ficitu. Taču, līdzko nonākam līdz 
konkrētiem darbiem, mums 
pazūd cilvēks. Pazūd tas, kam 
vispār budžets ir domāts. 

K. S:  Ar ieteikumiem, kā sa -
ma zināt valsts pārvaldes izde-
vumus, nākusi Latvijas Valsts 
banka, valdības sociālie partne -
ŗi - Darba devēju konfederācija 
un Brīvo arodbiedrību savie-
nība. Bet polītiķi sēž pie galda, 
smaida un māj ar galvu – jā, jā, 
jā. Tiklīdz speciālisti ir pa dur-
vīm ārā, polītiķi atgriežas paši 
pie sava. Tā ir tāda kā Latvijas 
polītiķu ģenetiskā nespēja ie -
klausīties, ko saka speciālisti.

Aigars Freimanis: Dažs kas 
budžetā patiešām  šokē. Budžeta 
„papīros” ir ierakstīts punkts, ka 
nodokļus paredzēts iekasēt ap -

mēram no 700 – 750 tūkstošiem 
cilvēku. Tas izklausās briesmīgi. 
Pagājušā gadā nodokļu maksā-
tāju skaits bija ap 900 tūkstošu.  
Minētais liecina par ēnu ekono-
mikas lielo īpatsvaru Latvijas 
ekonomikā. „Pelēkās naudas” 
apritei valsts netiek klāt. Valsts 
nav ieinteresēta uzturēt dialogu 
ar dažādām profesionālām gru-
pām. Valdības vadītājam Valdim 
Dombrovskim piemīt daudz po -
zitīvu īpašību, taču tagad viņš ir 
atstāts par tādu kā starpnieku 
starp starptautiskajiem aizde-
vējiem un sabiedrību. Tas viss 
raisa nepatīkamas pārdomas, 
prātojot par nākamā gada bu -
džetu. Mums bijuši krizes pos -
mi – Baltijas bankas krize 1995. 
gadā, Krievijas defolts 1998. ga -
dā,  Andŗa Škēles budžeta kon  -
solidācijas plāni u. c., taču neat-
ceros nevienu gadu, kad valsts 
eksistence būtu atkarīga no 
nākamā gada budžeta. Bija citi 
temati, par ko runājām, – kul-
tūra, izglītība, zinātne. Tagad 
ru nājam tikai par budžetu, jo 
valdības naudas maks kļuvis 
plāns. Turklāt par budžetu vēl 
jau viss  nav pateikts. Kāpēc no 
iepriekš  plānotās budžeta kon-
solidācijas summas ( 300 vai 400 
miljoni – summas tiek minētas 
dažādas) pēkšņi parādījās 280 
miljoni. Pēc tam bija priecīgas 
ziņas, ka viss ir labāks, nekā ie -
priekš prognozēts. Tagad  gan 
neviens  Vienotības polītiķis ne -
slēpj, ka janvārī vai februārī 
budžets būs jāpārskata. Tas rada 
nepatīkamas izjūtas par cilvēku 
godīgumu. Milzīgs  daudzums 
naudas atrodas pelēkajā zonā 
par nesamaksātajiem nodok-
ļiem. 

Ojārs Celle.: Esmu  novērojis, 
ka daudzos gadījumos pircējam 
netiek izsniegti čekiņi.

K. S.: Vēl kas raksturīgs mūsu 
polītiķiem. Finanču ministrija 
paziņoja, ka no ēnu ekonomikas 
apkaŗošanas 15 miljonu latu 
vietā jāiekasē 60 miljoni, nepa-
skaidrojot, kā tas notiks.

O. C.: Tie cilvēki, kuŗi par to 
runā, zina, kur tā nauda aiziet. 

Akmens metams arī sabied-
rības dārziņā. Mēs slimojam ar 
fantastisku atmiņas zudumu. 
Polītiskā atmiņa ilgusi tikai pie-
cas minūtes. Saeimā atkal ie -
vēlēti tie paši „vecie vēži”. Atkal 
redzam Andri Šķēli un Aināru 
Šleseru. Nedomāju, ka jāiet de -
monstrācijās kā Parīzē, taču ak -
tīvākiem vajadzētu būt. Sa  bied-
rība ir pārāk inerta.

A. F.: Manuprāt, cinisms ir 

veselīguma pazīme. Esmu vien-
mēr bijis pārliecināts, ka Lat -  
vijā ir labi veidota struktūrēta 
pilsoniskā sabiedrība, kas tapusi 
padomju laikā. Toreiz bija ie -
šana demonstrācijās, pareizu 
vārdu sacīšana pareizajās vie - 
tās, mēles pievaldīšana zināmu 
cilvēku klātbūtnē. Taču savā vi -
dē viss bija precīzi sakārtots.   
Bija paziņas, bija „blats”, kas  
deva iespējas saņemt  labāku ap -
kalpošanu frizētavā, labāk ie -
kārtot bērnu skolā utt. Sistēma 
tika labi uzturēta no valsts puses. 
Radošā inteliģence bija elitāra 
sabiedrības grupa, kas konfor -
miski kalpoja, bet tas bija tāds 
sabiedrības modelis. Un šī mo -
deļa mantiniece  - pilsoniskā sa -
biedrība iesoļoja tagadējā Lat-
vijā. Taču neradās sajūta, ka 
kādam jāuzņemas atbildība par 
valsti. Izdevīgi ir izmantot to 
pašu modeli, ļaujot tā dēvētajai 
elitei darboties pašai par sevi      
un mierīgi attīstīt šīs pašas attie-
cības, kuŗu dēļ nav vērts iet de -
monstrācijās. 

S. B.:  Dombrovskis atstāts kā 
godīguma izkārtne. Un tas, kas 
notiek aiz izkārtnes, ir to in -
teresēs, kuŗi tur darbojas.     

O. C.:  Runājot par cilvēkiem 
un budžetu, – cilvēki ir tauta, 
budžets ir valsts organizāciju 
plā nots un īstenots veids, kā 
valsts var eksistēt. Budžets nav 
domāts cilvēkiem, bet valsts 
organizātoriskai valdīšanai. Cil-
vēks no šīs formulas pazūd     
kaut kur sāņus. Viņš ir, bet jau-
tājums ir par valsti,  nevis par 
cilvēkiem. 

Diskusijas dalībnieki runā  par 
valdības nespēju. Valdības va -
dītājs Valdis Dombrovskis ir  
labs cilvēks, kas labi domā un 

labi mēģina darīt. Bet viņam nav 
pienācīga atbalsta. Savos centie-
nos Dombrovskis ir diezgan 
vientuļš. Bieži ir tā, ka Ministru 
prezidents pret kaut ko atduŗas 
un ir spiests atkāpties, nedabūjot 
jautājumu „cauri”. 

Par ministrijām. Katrā normā-
lā valstī ir algu sistēma, kas attie-
cas uz visiem ierēdņiem. Ame-
rikā ir skaidri definēts, kādā 
gru pā katrs ierēdnis atrodas un 
cik liela ir viņa alga iesākumā un 
pieaugums vēlāk pēc izdienas 
gadiem. ASV valsts ierēdņu algas 
parasti ir zemākas nekā privātajā 
sektorā. Pie mums ir otrādi - 
valsts ierēdņi augstāk atalgoti. 
Arguments – ja viņiem nebūs 
lielas algas, tad viņi ies prom. 
Amerikā valsts ierēdnis ir no -
drošināts, viņš savā vietā sēdēs 
līdz pensijai. Viņam būs veselības 
apdrošināšana un viss pārējais, 
kas privātajā sektorā varētu arī 
nebūt.  

Katrā  ministrijā ir sava veida 
maza anarchija. Finanču minis-
t ra amatu atstājot, Einars Repše 
pēdējā mirklī izdeva rīkojumu 
visiem ierēdņiem paaugstināt 
algu par 14%. Tā ministrs ne -
drīkstētu rīkoties. Tā ir anarchi-
ja. Ja tā rīkosies arī citi ministri, 
kur mēs nonāksim? 

K. S.: Saeima nobalsoja, ka šo -
gad ierēdņiem atkal var sākt 
maksāt bonusus. 

O. C.: Saeima strādā to cilvēku 
interesēs, kuŗi pašlaik ir pie 
varas. Nav kārtības, un neviens 
to nevar ieviest. Vienalga, ko 
Valsts kontroliere Ingūna Sudra-
ba saka, neviens viņā neklausās. 
Citās valstīs ir iestādījumi, kas 
ievieš kārtību. 

(Turpinājums sekos)

Pēteris Karlsons: "Budžets un valdības stabilitāte ir nešķiŗami 
jēdzieni." 

Sallija Benfelde: "Manuprāt, šis budžets tiek veidots, nerēķinoties 
ar to, kam tas domāts."

Aigars Freimanis: "Valdības vadītājam Valdim Dombrovskim pie-
mīt daudz pozitīvu īpašību, taču tagad viņš ir atstāts par tādu           
kā starpnieku starp starptautiskajiem aizdevējiem un sabiedrību." 
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Kad jāizdomā virsraksts at -
sauksmei par jaunu periodisku 
izdevumu, vispirms nāk prātā 
Pirmie soļi. Tad recenzents ņe -
mas sevi kaunināt par oriģi nā-
litātes un izdomas trūkumu un, 
ja aplūkojamais izdevums ir la -
bas kvalitātes, arī par neprecīzi-
tāti, jo pirmos soļus taču speŗ 
tikai mazbērni un iesācēji. Pal-
dies jāsaka Astrīdei Ivaskai, kas 
savam 1973. gadā izdotam dze-
joļu krājumam izdomāja nosau-
kumu Solis silos, jo tas tūdaļ 
ap   skatāmajam žurnālam Latvju 
Teksti der kā uzliets. Cienīto 
dzej niec: ja aizņēmējs atzīstas, 
par plaģiātu nevainojiet!

Par Latvju Tekstu galveno 
redaktoru uzrādīts Guntars Go -
diņš, bet redakcijas kollēģijā ir 
Liāna Langa, Kārlis Vērdiņš un 
Jānis Ozoliņš. Par izdevēju no -
saukta biedrība „Latvijas Lite rā-
tūras centrs”. Galvenais redaktors 
savā slejā gan vēl tikai „ļoti cer”, 
ka jaunais žurnāls no negaidīta 
brīnuma kļūs par rēgulāru izde-
vumu, bet jau žurnāla pasītē tas 
tiek solīts „reizi ceturksnī”, tā -  

Solis silos
Jauns literātūras žurnāls Latvju Teksti, Nr. 1, Rudens 2010, 64 lpp.

tad – pa laidienam katrā gada-
laikā.

Pirmajā laidienā  ir trīs sada -
ļas. Sadaļā „Teksti” lasāmi mūs-
dienu latviešu autoru dzejoļi un 
stāsti, tulkoti dzejoļi (Lorka), in -
tervijas. Sadaļā „Recenzijas” zi -
nīgi aplūkotas 11 latviešu rakst-
nieku oriģinālgrāmatas un no 
angļu valodas tulkots romāns 
(Orvela). Sadaļā „Aktuālitātes” 
at    rodam vēl 13 grāmatu īsre cen-
zijas, sūkstīšanos par jaunās val-
dības iespējamās nodokļu polī-
tikas ietekmi uz grāmatu tirgu 
2006. – 2010. gadā, „dzejas brau-
cienu” aprakstus un šajos brau-
cienos lasītās dzejas paraugus, 
ieskatu mūsdienu franču lite-
rātūrā u. c. Pēdējā lappuse ar foto 
attēliem veltīta septembrī Ņu -
jorkā mirušā trimdas dzejnieka 
Gunara Saliņa piemiņai. Žur nā-
lam ir 29x19 cm formāts, bet 
atsevišķa numura cena ir tāda, 
ko Latvijā nereti sauc par „demo-
kratisku”, proti, Ls 1,50.

Kālab tad Latvju Tekstu iz  nāk-
šanu pielīdzināt soļa speršanai 
silos? – Sili, lūk, ir tumši, biezi, 

mistiski, tajos viegli apmaldīties, 
iestigt. Kā soļa speršana silā ir 
jebkuŗa jauna kultūras pasāku-
ma veidošana laikā, kad ekono-
miskā krize jeb dižķibele valstī 
savai kulminācijai, kā liekas, gan 
ir pāri, bet kad līdz tās beigām 
vēl tāls ceļš ejams. Kā tad ar 
pabalstiem un metienu tādam 
ilggadējam literātūras žurnālam 
kā Karogs? Vai vismaz daļēji 
Latvju Teksti nedublējas ar 
iknedēļas Kultūras Forumu un 
KultūrDienu? Un tad taču vēl ir 
Rietumos iznākošā, bet arī in -
teresentiem Latvijā viegli pieeja-
mā Jaunā Gaita! Vai Latvju 
Teksti aizpilda patiesu tukšumu, 
jeb vai tās vīkšēji raušas pie 
patukšas siles, uz kuŗas labu-
miem pretendē arī jau ilggadēji 
barotājies?

 Latvju Teksti cenšas izskatīties 
pēc akadēmiski, zinātniski re- 
s pektējama žurnāla, nevairoties 
no tekstiem, kas pat lasītājiem ar 
augstāko izglītību var šķist pār-
gudri vai smagnēji. Teksta pa -
raudziņš no 1. numura 46. lap-
puses: 

”Acs” lasāma divos slāņos – 
viens ir sižetiskais , kas ļauj palikt 
aforistiskajā izteiksmes veidā, pa -
svītrojot uzmanību piesaistījušus, 
skaistus, saprātīgus, izaicinošus 
vai padomāt aicinošus teikumus, 
savukārt otrs ir t. s. lasījums „no 
iekšpuses” – proti, sižets savā attīs-
tībā un simbiotiskajā izaugsmē 
kopā ar lasītāju veido konkrētu 
vēstījumu, kuŗu autors arīdzan 
sapludinājis ar virsējo slāni.

Sapratāt? Ir jau cienījami sa -
gādāt lasāmvielu mūsu mīļajā 
latvju valodā cēlpierēm ar īpaši 
augstu inteliģenci, tomēr biedē 
teikums manas iepriekšējo reizi 
apcerētās Sandras Veinbergas 
grāmatas Mediju misija 91. lap-
pusē: „Kvalitātīvus laikrakstus 
un žurnālus turpmāk varēs at -
ļauties izdot tikai lielās nācijas,    
jo to tirāža parasti ir maza (maz 
ir lasītāju ar tik augstu izglītības, 
kompetences un intelektuālo 
vajadzību līmeni).”

Lai nu pretēji visām bažām un 
paredzējumiem Latvju Tekstiem 
labi veicas! Pirmajam numuram 
ir daudz stipro pušu. Tas tiešām 

dod labu pārskatu par pēdējos 
mēnešos iznākušo latviešu daiļ-
literātūru, kas vai nu tiešām ir 
vērtīga, vai vismaz piesaka pre-
tenzijas uz to, lai tiktu ņemta 
nopietni. Retumis parādās pa 
pie zīmei par „vieglu lasāmvielu”. 
Noteikti nav noķerts vairākums 
tulkojumu, bet faktuālajai grā-
matniecībai – arī par vēstures 
te   mām – pievērsta pietiekama 
uz  manība. Žurnālā daudz foto-
attēlu: nobildēti gan autori, gan 
jauno grāmatu vāki. Izdevuma 
kopskats glīts.

Ideālam literāram žurnālam 
skaitliski nelielas tautas valodā 
tomēr klātos būt daudzfunk-
cionālam, uzrunājot ne vien prā-
tu, bet arī sirdi, ne vien apgais-
mojot, bet arī saviļņojot, ne vien 
izglītojot, bet arī (kaut kas traks!) 
izklaidējot. Latvju Teksti, manu-
prāt, ideāls būs kļuvis – ja vien 
pietiekami ilgi izdzīvos -, kad bez 
tā grūti būs iztikt ne vien cēlpie-
rēm, be arī jebkuŗam rēgulāram 
grāmatu  lasītājam virs lubu li -
terātūras līmeņa.

Eduards Silkalns 

Bērnībā Latvijā mēs Ziem-
svētkus varējām svinēt tikai sle-
pus. Es biju mazs meitēns un zi -
nāju, ka skolā nedrīkst stāstīt,   
kas pie mums mājās tiek runāts 
un darīts. Mēs bijām Krievijas 
vācieši, un mēs bijām ticīgi, tie 
bija divi iemesli, kāpēc mums 
toreiz padomju laikos bija grūti 
dzīvot.

Liela problēma saistībā ar 
Ziem  svētkiem bija eglīte. No -
pirkt to nevarēja, jo pārdošanā 
nāca tikai Jaungada eglītes un        
tās tirgoja tikai pēc Ziemsvēt-
kiem. Uz savu roku no meža 
pārnest eglīti bija aizliegts, to 
kat ru gadu ap decembŗa vidu       
at  gādināja avīzēs. Un tomēr vec-
tēvs katru gadu kādā tumšā va -
karā īsi pirms Ziemsvētkiem ar 
cirvīti rokā mēdza pazust meža 
virzienā. Mežs bija netālu no 
mūsu mājām, bet man likās pa -
gājusi vesela mūžība, līdz bei -
dzot dzirdēju vectēvu priekš na-
miņā izdauzām savus zābakus.

Tad viņš gaitenī iebīdīja eglīti, 
kas smaržoja pēc meža, pēc zie-
mas un plašuma. Pirms to ie  ne-
sām istabā, logiem priekšā aiz-

Aizliegtie Ziemsvētki
vilkām aizkarus, lai no ārpuses 
neko neredzētu. Vienu dienu 
eglītei vajadzēja nostāvēt istabā, 
lai  tā nožūtu, tad no bēniņiem 
nonesām kasti, kuŗā glabājās 
Ziemsvētku piederumi, un visi 
kopā izpušķojām eglīti.

Beidzot pienāca 24. decem -
bris, gada visjaukākā diena. Ve -
cākiem bija jāiet darbā, mums, 
bērniem, – skolā, un tomēr visā, 
ko darījām, jau bija jūtams lielais 
noslēpums un arī nojausma - 
kādus brīnumus vakars mums 
vēl nesīs. Pēc vakariņām visi uz -
vilkām labākās drēbes un devā-
mies uz slepenu dievkalpojumu 
kādas citas vācu ģimenes mājās. 
Tur mēs daudz dziedājām, pēc 
sprediķa mēs, bērni, skaitījām 
dzejolīšus, ko uz Ziemsvētkiem 
bijām iemācījušies. Katrs bērns 
dāvanā saņēma mazu saldumu 
turziņu. Saldumus vispār dabū-
jām ļoti reti, tāpēc katrs mēģi -
nāja rīkoties taupīgi, lai ilgāk 
varētu par tiem priecāties. Bei -
gās, novēlējuši visiem priecīgus 
Ziemsvētkus, devāmies mājup. 

Parasti uz Ziemsvētkiem bija 
uzsnidzis. Bridām pa sniegaina-

jiem ceļiem, un zvaigznes pie 
debesīm mirdzēja un zvīļoja tik 
koši, ka man likās - arī tur augšā 
svin Ziemsvētkus un mēs re -
dzam bezgalīgi lielas Ziemsvēt -
ku eglītes svecīšu gaismiņas. Un 
eņģeļi debesīs par Jēzus pie -
dzimšanu noteikti priecājās tā -
pat kā mēs! Pār visu pasauli 
pletās milzīgs, netveŗams noslē-
pums, ko vairākums cilvēku ap 
mums nepamanīja, bet mēs – 
mēs to zinājām! Cik tas man li -
kās neaptveŗami un brīnišķīgi!

Toreiz, kad Jēzus piedzima,   
viss bija ļoti līdzīgi: vairākums 
cilvēku nekā par to nezināja. Ne 
varenie un bagātie, ne slavenie 
un cienījamie, ne pat pilnīgi ik -
dienišķie cilvēki to neuzzināja. 
Tikai gani, no kuŗiem pārējie cil-
vēki vairījās, redzēja eņģeļus un 
dzirdēja viņus pasludinām Jē -   
zus piedzimšanu. Arī mēs toreiz 
Latvijā nepiederējām ne pie va -
reniem vai bagātiem, slaveniem 
vai cienījamiem, pat ne pie pil-
nīgi ikdienišķiem cilvēkiem, arī 
no mums daudzi vairījās. Ja 
Ziemsvētku vakarā mūsu snie-
gotajā ceļā pēkšņi būtu parā-

dījušies Dieva eņģeļi kā toreiz 
ganiem Betlēmē, es par to ne -
būtu brīnījusies un no visas      
sirds būtu dziedājusi viņiem      
līdz! Bet es sapratu, ka eņģe -    
ļiem nav vajadzības mums to 
pasludināt, jo mēs taču to jau 
zinājām.

Mājās mēs visi sasēdāmies ap 
eglīti, aizdedzinājām svecītes, 
vec  tēvs mums vēlreiz nolasīja 
Ziem svētku evaņģeliju, mēs dzie-
dājām dziesmas un vēlreiz noskai-
tījām savus dzejolīšus. Un tad 
pienāca visa vakara vis vairāk 
ilgotais brīdis. Sega, kas zem 
eglītes apsedza dāvanas, tika 
noņemta, un dāvanas pavē rās 
mūsu skatienam. Katrs mē  ģināja 
saskatīt, kuŗa tad nu va    rē tu būt 
domāta viņam, līdz vi  si – no 
mazākā līdz lielāka jam – saņēma 
katrs savu dāvanu. Kas tā bija      
par burzmu, kādi prieki un 
gaviles, kamēr katrs savu dāvanu 
apskatīja, visiem parādīja un 
savukārt apbrīnoja citu dāvanas! 
Tad sākās vakara omulīgā daļa. 
Mēs ēdām pipar kūkas un saldu-
mus, kas, uz gal da nolikti, visu 
laiku mūs jau   bija kārdinājuši. 

Vēlreiz nodzie dājām Ziemsvētku 
dziesmas citu pēc citas, līdz  ap 
pusnakti kāds iemi nējās, ka nu 
tomēr vajadzētu iet pie miera, jo 
rīt atkal visiem agri jāceļas. 

Nākamajā dienā pieaugušie 
atkal bija darbā, mēs, bērni, – 
skolā, un tomēr šī diena nebija 
tāda kā visas pārējās. Mēs jutā-
mies vienoti ar milzīgā, brīnu-
mainā noslēpuma zinātājiem vi -
sās pasaules malās! Mēs zinā jām: 
tiklīdz būsim pārnākuši mājās, 
eglītē atkal degs svecītes, mēs ēdī-
sim cepumus un prie cīgi dziedā-
sim, ka Jēzus par mums piedzi-
mis. Es biju tik lai mīga, ka šo 
noslēpumu zināju!

Protams, reizēm iedomājos, cik 
brīnišķīgi būtu, ja Ziemsvēt kos 
nebūtu jāiet skolā vai darbā, tas 
taču būtu kā sapnī! Pirms 35 ga -
diem mēs no Latvijas pār cēlā-
mies uz Vāciju, kur tad Ziemsvēt -
ki bija svinamdiena it visiem. Bet, 
taisnību sakot, šie svētki man ne -
kad vairs nelikās tik skaisti, tik 
brīnišķīgi un noslēpuma pilni kā 
tais laikos, kad Ziemsvētki bija 
aizliegti.

Lilija Tenhāgena Minsterē

Jaunā gaita 263
Gadu simteņa pirmajam desmitam
Neslavas ēna, kaŗi un briesmas.
Terrora draudi, dziedi vai raudi,
Atmiņas cilājot, pagātni skaudi.

Laiks  novērtēt šodien, ko veikuši esam.
Vai labāku rītdienu veidojam?
Laiks iemest mums aci Jaunajā Gaitā,
Tas solījums viens mūsu nodomu skaitā.

Ar zinīgu autoru darbu un garu
Šiem rakstiem nenoliegt vērtības staru.
Kā ikdienas gaitā ko labu sev gūsim?
Ar žurnālu draugos mēs gaišāki kļūsim.

Abonētājs Anglijā

2010. gada 1.-3. jūlijā Jaunpiebalgā 

PASAULES 
JAUNPIEBALDZĒNU 

SALIDOJUMS
 • ar koncertiem, tirgu, ar svētku dievkalpojumu (2.jūlijā), 
 • Jaunpiebalgas vidusskolas 65. gadadienas absolventu salidojums   

  (2. jūlijā) 
 • un tradicionālie Kapu svētki (3. jūlijā).

Gaidīsim ikvienu, kas dzimis, dzīvojis vai arī 
sirdī jūtas jaunpiebaldzēns!

Uldis Grasis 

DOMU 
GRAUDI

Vēji svētī, vēji vētī,
Svaida domas šurp un turp:

Domas galvā raujas  zibā,
Pazūd it kā nebūtībā.

Kad ieeju es graudu klētī,
Nāk man domu raža pretī.

Daba domā, daba rada
Un par visu vienmēr gādā.

Dievs, daba, darbs,
Ja vējš ar‘ skarbs.
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Atgriešanās sapnī
Ja es vaicātu: „Vai ir iespējams 

atgriezties sapnī? Tajā, ko redzē-
jāt vakarnakt, aizvakar, pirms 
mēneša vai gada?” - jūs noteikti 
atbildētu, ka tas nav iespējams.   
Es arī tā domāju, taču izrādījās, 
ka, Ziemsvētkus gaidot, viss ir 
iespējams. Biju saņēmis ielūgu-
mu piedalīties kādā konferencē 
Jelgavā un devos uz savu jaunī-
bas pilsētu. Pa ceļam – lauki klāti 
sniega vāliem un kupenām, tik 
daudz sniega pirms Ziemsvēt-
kiem sen nav redzēts. Tuvojos 
Jel gavai, un pirmo sveicienu māja 
pils – sakopta, uzposta, kā jau tā -
da kundze, – arī labi krāsota.  Pa -
vērsu skatienu pa kreisi, un, pro-
tams, no pilsētas kādreizējās pa -
norāmas ne vēsts! Tomēr – kas 
tad tas? Svētās Trīsvienības baz-
nīcas tornis tā kā izslējies! Pro-
tams, tam sašaurināts smailes 
gals, un tomēr tas paveŗas gluži 
stalts – torņa attēlu biju nesen 
skatījis kādā Laika lappusē pie 
Māŗa Branča raksta. Nu to varē -
ju redzēt pats savām acīm. Tie-
šām – vareni strādāts, un manai 
Jelgavai nu atkal ir vismaz viena 
sena zīme!

Sekoja nākamais pārsteigums: 
iegāju tornī, tur ērts lifts mani 
uzveda septītajā stāvā, kur bija 
paredzēta minētā konference, uz 
abām pusēm pa senatnīgiem 
logiem varēja uz Jelgavu palū ko-
ties no augšas. Kāpēc uzbraucu 
septītajā stāvā (tikpat kā septī-
tajās debesīs!)? Par konferenci 
dēvētajā sarīkojumā tika „atvēr-
ta” mākslas zinātnieces Elitas 
Gros manes vadībā tapusī grā -
mata „Senā Jelgava”, kuŗā sako-
poti vairāku autoru raksti. Ir 
Imants Lancmanis, Ieva Lanc ma-
ne, Pēteris Vesters, Edvarda Šmi-
te, Jānis Zilgalvis un, protams, 
pa  ti Elita Grosmane. Cita pēc ci -
tas uz ekrāna parādījās lappuses 
ar attēliem no senās Jelgavas, pēc 
tam es ilgi šo Jelgavas tipografijā 
teicami iespiesto liela formāta 
grāmatu šķirstīju, un te notika 
pirmīt minētais brīnums – man 
radās sajūta, ka es atkal staigāju 
pa savu seno, skaisto Jelgavu, ka 
esmu atgriezies sapnī: lūk, Jelga-
vas rātsnams un Jelgavas Latviešu 
biedrības nams, kuŗā izrādes 
snie  dza Jelgavas teātris, Kurze-
mes provinces mūzejs, Lindes 
viesnīca, kuŗā kādreiz pārnakš-
ņoja teiksmainais Kazanova, tur 
Brīvmūrnieku loža, Cera viesnīca 
un vecais Jelgavas pasta nams.

 1944. gada vasarā viss sabruka, 
viss izgaisa, un sajūta bija tāda 
pati, kā no rīta atmostoties, jo visi 
senajā Jelgavā nodzīvotie gadi 
bija pārvērtušies sapnī. Milzīgs 
paldies Elitai Grosmanei par ne -
ticamo iespēju atgriezties sapnī: 
tā ir izcila grāmata, augsti vēr-
tējams zinātnisks pētījums. Es 
mi  nēju vairākus foto uzņēmu-
mus, taču „Senā Jelgava” nekādā 
ziņā nav „bilžu grāmata”, te par 
Jelgavas architektūru, vēsturi, 
mākslu var izlasīt ievērojamu 
zinātnieku rakstus. „Senā Jelgava” 
ir nozīmīgs piemineklis mūsu 
Jelgavai, jo arvien mazāks kļūst 
pulks vai pat tikai pulciņš, kas 
paši dzīvojuši vecajā Jelgavā un 
tās tēlu glabā atmiņā.

Aizsaulē aizgājuši brīnišķie Jel-
gavas teātŗa aktieŗi Ērika Prin-
dule, Elvīra Līcīte, Elza Tauriņa, 

ATSKATOTIES

Valfrīds Streips, Ansis Mitrēvics. 
Kad mācījos Jelgavas Skolotāju 
institūta pamatskolā, direktors 
bija Ernests Aisters – viņa vairs 
nav, no dzīves šogad atvadījās 
Gunars Saliņš, kas manā klasē 
sniedza tā saukto „paraugstun-
du”. No Skolotāju institūta au -
dzēkņiem vēl ir Indra Gubiņa,    
no aktieŗiem Richards Rollis,  bet 
arī viņš raksta: „Mana gaita ir 
kļuvusi gurdena.” Tāpēc man tik 
nozīmīga liekas  šī grāmata, kas 
pastāstīs nākamajām paaudzēm 
par kādreiz tik skaisto un kultū-
ras dzīvē rosīgo Jelgavu. Un  man 
tas ir atgādinājums, ka jāuzraks -
ta grāmata par Jelgavu un Jelga-
vas teātri.

***
Atgriežas Zenta Mauriņa
Decembrī piedzīvojām vēl kā -

du gluži neparastu notikumu: 
neparastā kārtā Rīgā atgriezās 
Zenta Mauriņa. Nācās būt klāt 
svinīgā brīdī Latvijas Ārlietu 
ministrijā, kad tur Latvijas Rakst-
niecības un mūzikas mūzejam 
tika nodots krietns daudzums 
Zentas Mauriņas rakstīto vēstuļu 
un atklātņu, kā arī fotografijas   
un dažādi iespieddarbi, taču vēs-
tuļu atnākšanai līdz Rīgai bijusi 
neparasta gaita. Aizvadītā gada 
jūlijā Latvijas vēstnieks Gruzijā 
Andris Vilcāns saņēmis vēstuli 
no Šveices vēstnieka Gruzijā Lo -
renco Amberga, kuŗā vēstnieks 
paudis lēmumu atdāvināt Latvi-
jas kultūriestādēm no savas mātes 
Pjēras Ambergas-Ballināri man-
totās vēstules, ko viņai rakstījusi 
Zenta Mauriņa. Ar Ambergu-
Ballināri Zenta Mauriņa iepazi-
nusies 1960. gadā, un līdz pat 
rakstnieces mūža beigām abas 
saistīja draudzība. Zenta Mau-
riņa toreiz bija Eiropā cienīta 
priekšlasījumu autore, Amberga-
Ballināri viņai palīdzējusi  dau-
dzu gadu gaŗumā organizēt 
priekšlasījumus Šveicē, tāpat gā -
dājusi par iespēju viņai vasarās 
atpūsties privātās pansijās, lai      
va  rētu gan baudīt Alpu kalnu 
skais tumu, gan ārstēties un tur-
pināt literāro darbu.

Andris Vilcāns pastāstīja, ka 
vēstulēs esot svarīga informācija, 
kā Šveices draugi plānojuši Mau-
riņas lekcijas un kādu izcilu at -
saucību tās guvušas Šveices sa -
biedrībā. Vairākums Mauriņas 
vē  stuļu esot mašīnrakstā, ar     
raks tnieces parakstu, taču esot 
arī ar roku rakstītas, kas ir īpaši 
vērtīgs mūzeja ieguvums. 

Kopš Zentas Mauriņas nāves 
nu jau pagājuši vairāk nekā 
trīsdesmit gadi, un ir prieks, ka 
viņa atgriežas pie mums ar vēs-
tulēm, un atkal paveŗas kāda 
jauna, vēl maz izzināta rakstnie-
ces dzīves un daiļrades lappuse. 

***

Tikšanās ar pazīstamu 
dāmu

Pēc daudziem gadiem atkal 
satikos ar kādu pazīstamu dāmu. 
Jūs viņu droši vien nezināt, bet 
man gan atmiņā no pirmās tik-
šanās reizes iegūlies neizdzēšams 
iespaids. Tas bija Dailes teātrī: 
viņa bija uz skatuves, es – skatī-
tāju zālē, un viņu sauca – Anna 
Kareņina. Tiesa gan, šīs sievietes 
tēlā iemiesojās aktrise Lilita Bēr-
ziņa, un tā bija Eduarda Smiļģa 
1949. gadā iestudēta, neaizmir- 
s tama izrāde. Ļeva Tolstoja ro -
māna „Anna Kareņina” drāmati-
zējumu 1967. gadā parādīja 
Nacionālais teātris, un nu vairāk 
nekā pēc trīsdesmit gadiem tas 
atkal dzīvo uz Nacionālā teātŗa 
skatuves. Šoreiz man tik labi zi -
nāmā dāma parādījās citā izska -
tā, jo nu viņu tēlo Indra Roga,    
bet izrādes režisors ir Michails 
Gruzdovs.

Varu atgādināt, ka Tolstoja ro -
māna un arī izrādes centrā ir 
drāmās nereti skatītais mīlas trij-
stūris: Anna Kareņina ir turīga 
augstākā ranga ierēdņa, gados 
vecāka vīra sieva, kuŗas dvēselē 
uzplaukst mīlestība pret jaunu, 
elegantu virsnieku Vronski, un 
samilst neatrisināms konflikts,     
jo Kareņiniem ir dēlēns, ko sa -
rūgtinātais vīrs bijušajai sievai 
neatdod. Vronska jūtas pret mī -
ļoto sievieti pamazām irst, un 
Anna vienīgo atrisinājumu redz 
pašnāvībā, metoties uz sliedēm 
ātri joņojoša vilciena priekšā.   
Nav viegli liela, plaša romāna 
saturu ievīt vienā izrādē, to mē -
ģinājis veikt režisors, darbībai 
liekot risināties trīsdesmit četrās 
ainās. Labi, ka izrādes darbība 
nav pārcelta uz mūsdienām, bet 
notiek kādreizējās Krievijas ap -
stākļos. Pašlaik Latvijā vairāki 
režisori īpaši aizrāvušies ar li -
terāro darbu pārlieku moder ni-
zēšanu. Nekādu dullību „Annas 
Kareņinas” izrādē, paldies Die-
vam, nav. Režisors itin raiti ri -
tina ainu pēc ainas, nereti pat 
ne  mainot skatuves vizuālo tēlu: 
tēlotāji uznes dažus krēslus vai 
pārvieto uz skatuves jau esošos, 

un nākamās ainas darbība var 
sākties. Nelaime ir tā, ka daudzie 
sīkie epizodi dažkārt pārvēršas 
tādās kā romāna illustrācijās,       
kad pietrūkst dziļākas caurviju 
darbības un vairāki aktieŗi savus 
tēlus nemaz nepagūst iedzīvināt. 

No tēlotājiem visprecīzāk 
priekš  statu par tēlojamo cilvēku 
uzbuŗ Edmunds Freibergs Kare-
ņina lomā – tas ir ārēji noslīpēts 
cilvēks, kas radis grozīties aug- 
s tākajā sabiedrībā un tās kanonus 
cenšas uzspiest arī ģimenes dzī -
vē. Viņam pretī Vronska lomā ir 
jauns aktieris Ģirts Liuziniks, 
kam pieredzes trūkums vēl ne  -
ļauj šajā tēlā īsti atplaukt. Centrā, 
protams, ir Indra Roga, viņa 
pašaizliedzīgi dzīvo Annas lo -  
mā – pārdzīvo, šaubās, riskē. Tā 
tiešām ir liela pašatdeve, taču 
Vronska un Annas mīlestību uz 
skatuves tā īsti nejūtam. Līdz       
ar to – skatāmies labu izrādi, un 
tomēr kaut kā tai pietrūkst: īsta 
mirdzuma, ko var dot tikai īsta 
mīlestība. 

***

Atceros izcilu režisoru
„Annas Kareņinas” izrādes 

starpbrīdī režisore Aina Matīsa 
man sacīja: „Arnoldam pēc pā -
ris dienām būs dzimšanas diena, 
viņam apritētu astoņdesmit. At -
nāciet, lūdzu, 11. decembrī uz 
Smiļģa mūzeju, kopā pieminē -
sim Arnoldu.” Jā, patiesi, laiks      
un liktenis ir nežēlīgs – izcilajam 
režisoram un aktierim Arnol-
dam Liniņam varētu svinēt ju -
bileju, ja vien nu jau vairāk nekā 
desmit gadus viņš nebūtu pār-
cēlies uz citām, tālām zemēm – 
aizsaulē. Dzīve Arnoldu Liniņu 
nelutināja, un es atcerējos tālos 
jaunības gadus, kad Arnolds vēl 
mācījās toreizējā Teātŗa fakul -
tātē, bet es studēju. Mēs sadrau-
dzējāmies, jo mums bija kopīgi 
skolotāji teātŗa mākslā – leģen-
dārā režisora Michaila Čechova 
skolnieki Kārlis un Irina Liepas. 
Mēs daudz runājām par teātri, 
par aktieŗiem un lomām, un drīz 
Liniņš parādījās uz Nacionālā 
teātŗa skatuves sirsnīgu un jūtīgu 
jauniešu lomās. Viņš bija An -
drievs R. Blaumaņa lugā „Ļau-
nais gars”, Kārlēns „Skrodeŗdie-
nās Silmačos”, Noliņš „Indrānos”. 
Ievērību Arnolds guva Cēzara 
Caunes lomā Pāvila Rozīša ro -
māna „Ceplis” drāmatizējumā. 

Taču Liniņu urdīja nemiera 
gars, viņš gribēja vairāk, gribēja 
iet tālāk, viņš alka veidot izrā -  
des, un viens no pirmajiem viņa 
režijas darbiem bija R. Blauma -
ņa lugas „Pazudušais dēls” iestu-
dējums vienkāršajā VEF Kultū -
ras namā (nelielu lomiņu Ar -
nolds Liniņš izrādē uzticēja arī 
man). Sekoja meklējumu gadi: 
Liniņš par režisoru darbojās 
Daugavpils teātrī, tad atgriezās 
Rīgā un bija Jaunatnes teātŗa 
režisors, pēc tam palika ārpus 
teātŗa un izrādes iestudēja to -
reizējā Skolotāju namā. Reižu 
reizumis tikāmies, klīdām  pa 
pilsētu, Arnolds stāstīja par teātrī 
nepiepildītajām ilgām, par sap-
ņiem un iecerēm. Toreiz es ne -
zināju un nenojautu viņa sāpes 
dziļākās saknes, tikai pēc dau -
dziem, daudziem gadiem uzzi-
nāju skarbo patiesību: viņš bija 
divkārt pamests bārenis. Īstā 
māte Arnoldu bija pametusi pa -
visam mazu bērnunamā un aiz-

brauusi uz Vāciju. Ar audžumāti 
noticis tas pats – kaŗa laikā arī 
viņa devās prom, bet zēna sirdī 
uz visu mūžu iestrēdza sāpe.       
Pēc vairākiem gadiem Dailes 
teātrī tapa viens no izcilākajiem 
Arnolda Liniņa iestudējumiem – 
Raiņa „Jāzeps un viņa brāļi”. Jā -
zeps saka:
 Es esmu ievainots, un nedzīst 

vāts,
 Man pāri nodarīts.

Tāpat varēja teikt Arnolds, taču 
viņš savu sāpi skaļi nepauda.  
Viņš strādāja. 1971. gadā Liniņš 
kļuva par Dailes teātŗa galveno 
režisoru, un sākās viņa spožākais 
laiks. Arnoldam Liniņam veltī-
tajā sarīkojumā Smiļģa teātŗa 
mū  zejā videoierakstā tika parā-
dīti fragmenti no režisora iestu-
dē  tajām izrādēm –  atdzīvojās ne  -
aiz mirstamais H. Ibsena „Brands”,  
dzirkstīja Raiņa „Jāzeps un viņa 
brāļi” un F. Bruknera „Elizabete, 
Anglijas karaliene”, un pilnā 
pārliecībā varēja teikt: „Jā, tās bija 
spožas Dailes teātŗa lappuses. 
Smiļģis par to būtu priecājies.” 
Liniņš savās izrādēs prata apvie-
not vērienīgu inscenējumu ar 
spilgtiem, psīcholoģiski piesāti-
nātiem aktieŗu darbiem. Tāds 
bija Juŗa Strengas Brands, Vijas 
Artmanes Elizabete, tāds brīnišķo 
dāmu – Lilitas Bērziņas, Almas 
Ābeles, Lilijas Žvīgules trio Gu -
nāra Priedes lugas „Tava labā 
slava” izrādē.

 Liniņš domāja par rītdienu un 
Dailes teātŗa studijā izaudzināja 
trīs kursus jauno aktieŗu, viņa 
audzēkņi ir Ivars Kalniņš, Mir -
dza Martinsone, Akvelīna Līv-
mane, Gundars Āboliņš un dau-
dzi, daudzi citi. Taču liktenis Ar -
noldam Liniņam nebija vēlīgs, 
1987. gadā viņš no Dailes teātŗa 
galvenā režisora pienākumiem 
atteicās, un iemesls laikam gan 
bija viņa pārāk jūtīgā dvēsele. 
Arnoldam šķita, ka viņš savu 
darbu ir pabeidzis. Tiesa, no 
režijas Liniņš neatsacījās, viņš 
iestudēja izrādes citos teātŗos, 
1997. gadā vadīja režiju A. Jan-
sona un A. Auziņa dziesmu spē-
lei „Laimes reibonī”, kas tika 
izrādīta Amerikas latviešu Dzies-
mu svētkos Klīvlandē, pēc tam 
arī Ņujorkā. Diemžēl tas bija 
Arnolda Liniņa dzīves norieta sā -
kums: viņu vajāja smaga slimība, 
un 1998. gadā Liniņš no šīs 
pasaules aizgāja. Viņš bija daudz 
strādājis, daudz paveicis, un to -
mēr viņā smeldza apziņa, ka     
visu piepildīt nav izdevies. Bija 
prieks, ka Kultūras akadēmijas 
vadītāji 11. decembrī aicināja 
kopā Arnolda Liniņa skolniekus, 
kollēgas un draugus, lai atce rē -
tos vienu no spilgtākajām perso-
nībām latviešu teātŗa saimē.

***
Pie durvīm klauvē…

Tikko  grasījos pabeigt rakstu, 
te pēkšņi pie durvīm kāds 
klauvē… Nu jā – klāt taču Jau -
nais gads. Pārstaigājot decembŗa 
takas, drusku tā kā aizkavējos,     
no atmiņām nevar tik ātri atgai-
ņāties. Kāds būs jaunais gads? 
Velti zīlēt, taču gribas vēlēt, lai tas 
būtu labs, ražīgs un, galvenais, lai 
mēs būtu veseli, lai varētu vēl 
strādāt un dienas vadīt. Lai va -
rētu saņemt vēstules un pastkar-
tes ar labiem vārdiem un laimes 
vēlējumiem. Par tām saku visiem 
paldies! Varbūt vēl tiksimies…

Viktors Hausmanis

Viktors Hausmanis apsveic grāmatas "Senā Jelgava" sastādītāju 
Elitu Grosmani
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Visas Latvijā iznākušās 
grāmatas varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Pirms Viktora Kalniņa iera-
šanās Brīvajā pasaulē liktenis 
meta sarežģītus kūleņus. Viņš 
bija spiests gūt sūru „pieredzi” 
padomju stingrā režīma soda 
no  metnē Mordovijā, kur tika 
ieslodzīts uz desmit gadiem par 
izloloto ideju Baltijas valstīm 
nodalīties no Padomju Savienī-
bas un par nodomu dibināt Bal-
tijas federāciju. Spriedums pēc 
tā laika likuma 65. panta „Par 
pretpadomju aģitāciju un pro-
pagandu” nebija pārsūdzams. 
Nelīdzēja arī audžuvecāku lū -
gumi un viņu ietekmīgie sakari 
valdības un partijas vadības 
aprindās. 

V. Kalniņa cīņu un dzīves        
biedre H. Celmiņa grāmatā ne 
vien atgādina V. Kalniņa pašaiz-
liedzīgo cīņu par Latvijas neat-
karību, bet arī aprakstījusi viņa 
Mordovijas likteņbrāļus – Gu  nā-
ru Astru, Juri Ziemeli, Gunāru 
Freimani, Knutu Skujenieku un 
daudzus citus. 

Mordovijas nometnē V. Kal-
niņš satika daudzas spēcīgas 
personības ne tikai starp ieslo-
dzītiem latviešiem, bet arī starp 
igauņiem, lietuviešiem, gruzī-
niem, armēņiem, ukraiņiem. 
Dažus no viņiem V. Kalniņam 
laimējās sastapt pēc vairākiem 
gadiem arī Ņujorkā. Lai cik      
stingra bija uzraudzība nomet-
nē, notika igauņu, latviešu  un 
lietuviešu izkārtoti kultūras sa -
rīkojumi. Ints Cālītis un Vik -
tors Kalniņš bieži lasīja lekci -     
jas par Latvijas vēsturi, notika 

Brīvības bruņinieks
Iznākusi Helēnas Celmiņas grāmata „Sirdsapziņas cietumnieks” par Viktoru Kalniņu -, mūsu valsts neatkarības 

idejas izlolotāju, par cilvēku, kuŗa balss kopš pag. gs. 80. gadu sākuma skanēja radio Brīvā Eiropa no Ņujorkas. 
arī priekšlasījumi par K. Val de-
māru, F. Bārdu, A. Pumpuru, 
Kristiānu Donelaiti, Juhanu Lī -
vu, Antonu Tamsāri. Plaši iz -
vērtās Raiņa simtgades sarī ko-
jums, kam ar interesi sekoja arī 
daudzi citu tautību ieslodzītie. 
Pēc tam šo pieredzi pārņēma  
ukraiņi un gruzīni. Intelektuālā 
dzīve soda nometņu barakās     
sita augstu vilni. Miesa gan bija 
ieslodzīta, bet gars brīvi lidoja.

H. Celmiņas grāmata (apgāds 
Arto-1) veidota no V. Kalniņa 
atmiņām, trimdas laikrakstos      
un žurnālā Latvija Šodien ievie-
totām viņa publikācijām, arī pa -
šas autores apcerēm. No šiem 
tekstiem iznirst spilgti Mordo-
vijas nometnes biedru portre-
tējumi. Šodien interesanti ir         
lasīt arī radiostacijā Brīvā Eiropa  
V. Kalniņa lasītos publicista kais-
mes piesātinātos tekstus. Kāds 
H. Celmiņas aprakstīts epizods 
lielā mērā izgaismo pretestības 
kustības cīnītāju dziļāko būtību. 
Piemēram, par lietuviešu pa  grī-
des žurnāla Katoļu Chronika 
iznākšanas vietu un izdevējiem 
čekai  neko neizdevās uzzināt. 

Žurnālu veidoja V. Kalniņa 
cie tuma biedrs Viktors Petkus 
no Viļņas, labi apzinādamies, ka 
par to draud atkārtots ieslo dzī-
jums. Taču ne drukāšanas vietu, 
ne cilvēku vādus neizpauda ne -
viens no VDK aizturētajiem cil-
vēkiem, klusēja arī garīdznieks 
Garucks, kas pēc soda izcieša -
nas bija nometināts Ignalinas 
mežā. Arī tad, kad pie Garucka 
melnās volgās ieradās „augsti 
viesi” no VDK, draudēja un mē -
ģināja viņu šantāžēt, garīdz -
nieks  atteicās čekistiem sniegt 
jebkādas ziņas. „Man būtu liels 
gods nomirt cietumā par manu 
tautu,” Garucks īstā lietuviešu 
zemnieka sīkstumā atbildēja 
pra  tinātājiem. Kā akmenī cir- 
stās atbildes gaisotne jūtama     
visā grāmatā,  jo tā  atklāj katra 
tajā pieminētā cīnītāja un, pro-
tams, arī paša V. Kalniņa pār-
liecības svētākos motīvus. 

Grāmatā aprakstīts, cik neat-
laidīgi V. Kalniņš un H. Celmiņa 
pēc soda izciešanas veidojuši 
sakarus, braukuši uz Lietuvu un 
Igauniju, lai precīzētu Baltijas 
valstu kopīgi iecerētā žurnāla 

ES-LA-LI aprises, lai konkrēti-
zētu briestošo ideju par Baltijas 
valstu nacionālās kustības dibi-
nāšanu. Grāmatā ir daudz sulīga 
humora. Piemēram, ar skumju 
joku apcerētas triju Baltijas       
tautu nacionālās atšķirības: „Lie-
tuviešu nacionālā vienotība 
slēpās katoļu ticībā. Igauņu na -
cionālo lepnumu stiprināja ap -
ziņa, ka viņiem daudz kopīga ar 
somiem. Turpretī latviešu na -
cionālā īpatnība ir šķelšanās. 
Latviešiem tikai dziesma spēj 
vienot tautu„ Smejies vai rau -      
di – sūra patiesība! 

Kaut gan VDK aģenti un viņu 
priekšnieki arī Latvijā nesnau -
da, tomēr V. Kalniņš ar domu-
biedriem nodibināja Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas Nacioālās 
kustības komiteju. Latviju ko -
mitejā pārstāvēja V. Kalniņa ie -
teiktais vēsturnieks Edgars An -
dersons no ASV un archibīskaps 
Jānis Lūsis no Kanadas. Taču 
drīz vien sākās aresti. Apcieti-
nāja Intu Cālīti, Martu Niklusu 
no Igaunijas un Viktoru Petku -
su no Lietuvas. Arī H. Celmiņas 
un V. Kalniņa dzīvoklī notikas 
kratīšana. 

Pēc zīmīgas sarunas ar VDK 
pārstāvi, kad H. Celmiņa katē-
goriski atsacījusies no piedā -
vātās „sadarbības” un par to 
solītiem labumiem, viņai un            
V. Kalniņam ieteica emigrēt. 
Pirms V. Kalniņa aizceļošanas 
viņa draugs  G. Astra uzdāvināja 
viņam linu auduma maisiņu ar 
dzimtenes zemi, ko pats visus 
piecpadsmit ieslodzījuma gadus 
bija nesājis uz krūtīm, un no -
vēlēja: „... lai tu to atvestu mājās 
uz Latviju, kad tā atkal būs brīva 
un kad tu te varēsi atgriezties.” 
Novēlējums piepildījās, vienīgi 
Gunārs  Astra to vairs nepiere-
dzēja, jo pēc otrā apcietinā -      
juma 1983. gadā viņa aizlauztā 
veselība aizvien pasliktinājās.

Taču VDK plāni mainījās un 
čeka atļāva izbraukt tikai H. Cel-
miņai. Sākās tracis, kas pieņē -
ma aizvien plašākus  mērogus. 
Daudz šajā ziņā palīdzēja lat-
viešu trimdas sabiedrība un 
organizācijas, pierādot, cik tās 
spēj būt vienotas, risinot prin-
cipiālus jautājumus. Milzīga no -
zīme bija arī H. Celmiņas ener-
ģiskai, mērķtiecīgai rīcībai un 
viņas atklātai vēstulei PSKP 
ģenerālsekretāram Jurijam An- 
  d ropovam. Mācītājs I. Kalniņš        
no ASV, V. Kalniņa brālēns, 
uzsāka akciju ASV Kongresā – 
tapa arī Amerikas latviešu sa -
biedrības protesta vēstule L. 
Brež  ņevam ar augsti stāvošu 
kongresmeņu un senātoru pa -
rakstiem. 1978. gadā V. Kalniņš 
ieradās Vīnē. 

Drīz vien V. Kalniņš un H. 
Celmiņa tika aicināti uz dau-
dzām sanāksmēm, konferen -
cēm un uz tikšanos ASV un arī 
citās valstīs. Nozīmīga tikšanās 
bija Vašingtonā, ASV Kongresu 
namā, kur viņus pavadīja  O. 
Pav   lovskis. Sekoja ielūgums uz 
Austrāliju, kur valsts parla -
ments noklausījās V. Kalniņa zi -
ņojumu „Latvija okupācijas jū -
gā”, kas lasāms arī grāmatā. 
Saistībā ar  Austrālijas vizīti       

tika izdotas aploksnes ar V. Kal-
niņa vārdu. Līdzīgas aploksnes  
ar Mordovijā ieslodzītā māks-
linieka Juŗa Ivanova veidotu V. 
Kalniņa portretu uz tikšanās 
sarīkojuma dienu Skotijā izde -
va arī Skotijas Starptautiskā am -
nestijas grupa. Uz aploksnēm 
bija iespiests plašs paskaidro-
jums par Padomju Savienību      
un ar lielākiem burtiem izcelts 
vārds Latvia. 

Beidzot V. Kalniņam bija        
dota iespēja plašai, ietekmīgai 
sabiedrībai pastāstīt par Pa -
dom ju Savienības noziegumiem 
pret cilvēcību. Tomēr viņš neap-
mierinājās ar dažiem šādiem 
braucieniem, bet gatavojās si s  -
tē matiskai darbībai. Par Ņu -
jorkas Daugavas Vanagu zie -
dotu naudu V. Kalniņš iegādājās 
visu nepieciešamo, lai veidotu 
brošūras „Kā Padomju Savie-
nība ieņēma Latviju” un „Ri -
bentropa-Molotova pakts un tā 
sekas”. Brošūras bija krievu va -
lodā, jo tika paredzētas  Latvijā 
dzīvojošiem krieviem. Uz Lat-
viju tās nogādāja daži tautieši, 
apciemojot radus. Par PBLA       
un Latviešu nacionālā fonda 
līdzekļiem tapa žurnāls Fakti       
un Domas, ko V. Kalniņš izdeva 
kopā ar J. Gurviču.

Kopš 1980. gada radio Brīvā 
Eiropa skanēja V. Kalniņa balss. 
Informāciju no dzimtenes vi -
ņam piegādāja Mordovijas lik-
teņbiedrs Reinholds Kalniņš. 
Vi  sa pasaule, arī Latvija, uzzi-
nāja par pārkrievošanas polī -
tiku, par puišiem, kas no Afgā-
nistānas nereti „atceļo” cinka 
zār kā, par padomju varai polī-
tiski neuzticamiem, krietniem 
latviešiem, kas tiek ieslodzīti 
psīchiatriskajā slimnīcā, par 
VDK pratināšanas un spī dzi-
nāšanas technoloģijām.    

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas  H. Celmiņa un V. Kalniņš 
ieradās dzimtenē. Drīz V. Kal-
niņš turpināja darbu radio        
Brīvā Eiropa   Rīgas nodaļā kopā 
ar Māri Čaklo.

H. Celmiņas grāmata ne vien 
sniedz vērtīgas apceres par 
pretošanās kustību un atklāj 
mazāk zināmus faktus, tā rada 
vārdos nenosauktu atziņu – cik 
ļoti smaga, iepriekšnolemta, ga -
lēji pašaizliedzīga un spēku 
samēros nevienāda bijusi brī-
vības kareivju izmisīgā cīņa. Pēc 
H. Celmiņas un V. Kalniņa teks-
tiem un kontekstiem skaudri 
noprotams, cik ļoti nesaprasti 
daži no viņiem bijuši dažkārt       
pat savu tuvinieku vidū. Un cik 
vientuļi un pienācīgi nenovēr -
tēti viņi jutās arī (sāpīgi!) atgū -
tās Latvijas neatkarības laikā.

„Viņš ļoti pārdzīvoja, ka ne -
viens visā Latvijas valdībā viņu 
neatcerējās brīdī, kad dalīja ie -
lūgumus uz proklamēšanas ga -
dadienas svinībām 1994. gada 
18. novembrī. Tādu Viktoru Kal-
niņu, ciešanu un sāpju pilnu, es 
nekad nebiju redzējusi.” 

Šis grāmatā ir vienīgais                     
H. Celmiņas teksts, kas par to 
liecina tieši un atklāti. Jo bija 
taču arī pelnīta atzinība un 
PBLA Kultūras fonda 1983. ga -
dā V. Kalniņam  piešķirtā K. Ba -
rona prēmija par īpašiem sa -
sniegumiem, rosīgu darbu lat-
viešu presē, sniedzot informāciju 
par latviešu kultūras un tautas 
iznīcināšanu okupētajā Latvijā. 
Tomēr ne jau apbalvojumu dēļ 
Viktors Kalniņš riskēja, lik -    
dams uz spēli savu dzīvību un 
veselību.

Irēna Lagzdiņa    

Grāmatas atvēršana notika oku-
pācijas mūzejā.

Viktors Kalniņš
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Šveices laikrakstā Neue Zuer - 
c her Zeitung publicēts raksts par 
Latviju. Publikācijas autors Ger-
hards Gnauks stāsta par Rīgā 
izdoto dzejnieka un rokmūziķa 
Vladimira Berna autobiografis-
ko romānu „Eiropas blūzs. Kāda 
emigranta piezīmes” un saviem 
secinājumiem,  vērojot polītiskās 
dzīves norises Latvijā. Sniedzam 
mūsu lasītājiem dažus izvilku-
mus no Gnauka publikācijas. 

Ar vārdnīcu un ģitaru
Raksta sākumā Gnauks ieskicē 

situāciju Baltijas reģionā pēc Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas iestā-
šanās Eiropas Savienībā.  Krize 
baltiešus skārusi sāpīgāk nekā 
citus Eiropas Savienības apga-
balus, turklāt viņiem jārisina vēl 
kāda smaga problēma - krievu 
ie  dzīvotāju integrēšanās sa  bied-
rībā. Ļoti daudzi krievi dod 
priekšroku dzīvošanai it kā  pa -
rallēlā pasaulē un nemaz negrib 
pilnvērtīgi iekļauties latviešu 
sabiedrībā.

Autors jautā – kāds ir pusau-
džu un divdesmitgadīgo pa  au-
dzes vislielākais piedzīvojums 
Ei  ropas Savienības austrumu da -
ļā pēc ES paplašināšanās pirms 
sešiem gadiem? Lielbritanija un 
Īrija bija pirmās, kas savu darba 
tirgu atvēra jaunajiem kaimi-
ņiem. Desmitiem tūkstošu Bal-
tijas iedzīvotāju  āva kājas, līdzi 
ņēma vārdnīcu un ģitaru un ar 
sešdesmit mārciņu smagu mu -
gursomu devās uz „apsolīto ze -
mi” - Britu salām meklēt darbu 
un piedzīvojumus svešumā. 

Par cieto maizes garozu sve-
šumā  Berna grāmatā stāstīts 
pir  majā personā. Viņa varonis 
bēdīgi secina, ka  blūzs skan sku-
mīgi. Ceļš no savienības uz sa -
vienību, no PSRS uz Eiropas 
Savienību bijis nevis rozēm, bet 
gan ērkšķiem caurausts. Dau-
dziem „karjēra” sākusies ar trau-

„Latvieši un krievi dzīvo parallēlās pasaulēs...”
Vācu laikraksts par iedzīvotāju integrācijas problēmām Latvijā

ku mazgāšanu restorānos. Jānis 
liecis muguru maizes ceptuvē pie 
konveijera lentes un drīz  vien 
atskārtis, ko nozīmē  vācu vārds 
Gastarbeiter. Kaut arī viesstrād-
nieki bijuši darbaholiķi, viņiem 
tomēr maksāta minimālā alga, 
bieži vien pat tā nav sanemta. 
Nekādu sociālo garantiju. Ro  mā-
na varonis un vairāki viņa draugi 
vieglu sirdi devušies darba mek-
lējumos uz ārzemēm, jo  paši sa -
vā zemē – Latvijā jutušies kā 
sve  šinieki. Migrantu pēcteči       
paši kļuvuši par migrantiem. 

Gnauks par Vladimiru Bernu 
saka - viņš ir etniskais Baltijas 
krievs, viens no tiem 1,2 mil-
joniem, kuŗi vienā naktī pārta-
puši par „Eiropas krieviem”. Viņa 
stāstījumā jaušams lepnums par 
to, ka ir krievs, bet arī neslēpta 
skepse par ES. Vai šī valstu ap -
vienība būtu vērtējama par la -
bāko pasaulē? Jautājums palicis 
neatbildēts.            
   Krievu panākumi vēlēšanās
Berna grāmata nopērkama 

Maskavas nama grāmatnīcā ie -
pretim Rīgas Centrālajai stacijai. 
Namu atklāja drīz pēc Latvijas 
iestāšanās ES. Līdzīgas  kultūras 
iestādes Krievijas mētropole uz -
tur vairākās bijušās PSRS repub-
liku galvaspilsētās. Rīgā, Maska-
vas namā, šovasar viesojās Ma  s-
kavas pilsētas galva Jurijs Luž-
kovs (septembrī bija spiests at  - 
s tāt amatu) un diezgan uzstājīgā 
tonī pieprasīja, lai Latvijā krie - 
vu valodai tiktu piešķirts otras 
valsts valodas statuss. Tas bija 
lāča pakalpojums krievu polī tis-
kajai partijai Saskaņas centrs, 
kuŗas plakāts bija redzams pie 
Nama ieejas.

Saskaņas centra aktīvitātes  sa -
sprindzināti vēroja visa Eiropa. 
Latvijas parlamenta vēlēšanās 
uzvaru prognozēja tieši saska-
niešiem. Tika gaidīta sensācija. 

Pirmo reizi brīvā Baltijas valstī 
varu varēja iegūt krievu migran-
ti, kuŗi Latvijā  tika ievesti pa -
domju okupācijas laikā. Tas gan 
nenotika, taču SC 29 vietas par-
lamentā ir iespaidīgs skaitlis. Ve -
cajā Hanzas savienības pilsētā   
un lielākajā Baltijas pilsētā Rī  -     
gā ar 700 000 iedzīvotājiem Sa -
skaņas centrs jau bija guvis panā-
kumus iepriekšējā vasarā pa  šval-
dību vēlēšanās. Par Rīgas pilsētas 
galvu kļuva jaunais krievu žur-
nālists, 34 gadus vecais  Nils Uša-
kovs. Viņš savulaik studējis Dā -
nijā.

Vēlēšanu iznākums neizraisīja 
pilsoņu kaŗu. Kāda emigranta 
piezīmēs vēlāk noskaidrojās, ka 
Saskaņas centram savu atbalstī-
tāju pulkā bija izdevies iesaistīt 
arī diezgan daudz latviešu. Pēc 
savas ievirzes šī krievu partija       
ir sociāldemokratiska. Etniskā 
šķirtne vairs nav jūtama tik krasi 
kā agrāk. Sava loma te ir bezdar-
bam, kas sasniedzis gandrīz 20 
procentus. Krize latviešus un 

krievus skārusi vienādā mērā.
Integrācijas process apstājies   
Ja teiktu, ka Latvijā iedzīvotāju 

integrācija izdevusies, tas nebūtu 
pareizi. Latvijas Universitātes 
mācībspēku pētījumā How Inte-
grated Is Latvian Society („Cik 
integrēta ir Latvijas sabiedrība”) 
secināts: izglītības līmenis krie-
viem un latviešiem ir līdzīgs; 
krievi salīdzinājumā ar pag. gs. 
90. gadiem kļuvuši sociāli aktī-
vāki; jaukto laulību ir apmēram 
20 procenti no visu noslēgto 
laulību skaita, divreiz vairāk ne -
kā Igaunijā. Ekspertu vērtējumā 
integrācijas process krizes ap -
stākļos ir apstājies. 

Daļa krievu atklāti nostājušies 
pret integrāciju. Lai iegūtu Lat-
vijas pavalstniecību, padomju 
laika ieceļotājiem Latvijā jāiz -     
tur valodas eksāmens. Daži 
izkrīt, citi izvairās no naturā li-
zācijas. Līdz ar to apmēram 15 
procentiem iedzīvotāju ir nepa-
valstnieku pases. Maskava sā -
kusi aktīvāk sadarboties ar „tau-

tiešiem” ārzemēs. Pērn vairāk 
nekā 4000 personām tika iz -
sniegtas „sarkanās” krievu pa -
ses. Sociologs Aivars Tabūns bija 
spiests atzīt: „Mums nav izde -
vies izveidot vienotu polītisko 
nāciju.” Pastiprinājušās krievu 
un latviešu nošķirtības tenden-
ces. 

Krievi Latvijā dzīvo no lat vie-
šiem parallēlā pasaulē. Turklāt 
dzīvīgas ir lielkrievu šovinisma 
idejas un nostalģija pēc zudušās 
imperijas.

(Par šo  jautājumu mūsu laik-
raksta  iepriekšējā numurā  raks-
tīja polītisko notikumu apskat-
nieks Franks Gordons rubrikā 
Laiku un vietu mijās.)  

 Spītējot aukstumam un snie-
gam, 2004. gadā pie Valsts prezi-
denta pils bija pulcējušies ap -
mēram 8000 ar plakātiem bru-
ņojušos jauniešu, lai protestētu 
pret izglītības likumu. Policija 
aiz turēja trīs protestētājus. Pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga  
bija nolēmusi  izsludināt gro zī ju-
mus izglītības likumā, pēc kuŗa 
ar 1. septembri mazākumtautību 
skolu desmitajās klasēs 60% 
priekšmetu bija paredzēts  mācīt 
latviešu valodā. 

Vācijas kancleres Angelas 
Merkeles izteikumi par multi-
kul tūrālisma ieviešanas neveiks-
mi Latvijā tiek plaši komentēti. 
Jautājums ir - vai var saplūst 
kopā tas, kas kopā nesader? 
Kādreizējā Latvijas Tautas fron-
tes aktīviste, tagad kultūras mi -
nistre Sarmīte Ēlerte uz sabied-
rības integrācijas procesu skatās 
reāli: „Paies vairāki gadu des-
miti...” Ministre aicina veicināt 
integrācijas procesu, skolās la -
bāk mācīt vēsturi, jo „ikvienas 
nācijas pienākums ir savu 
identitāti stiprināt”. 

NZZ lasījis P. Karlsons      
 

Krievu skolēnu protests pret izglītības reformu 2004. gadā

Meklējot aprakstus par jau-
nākām grāmatām Brīvajā Lat-
vijā, ievēroju, ka neesmu lasījis 
Eduarda Silkalna „Gaŗgabalnie-
ki”. Par Andŗa Sproģa grāmatu  
„Irma Grebzde. Ar Dieva čukstu 
ausī”. Apgāds „Madris”, Rīgā, 
2008. gadā, 320 lpp.

Grāmatā „Mūsu Malnava, vēs-
ture un atmiņas”, redaktori H. 
Logins Latvijā un Dr. V. Dzenis 
ASV, rakstīts, ka Vladislavs 
Pušmucāns apmeklējis Malna -
vas Lauksaimniecības vidussko-
lu, vēlāk technikumu un to bei-
dzis 1931. gadā kā 7. izlaiduma 
absolvents. V. Pušmucāns par 
Malnavas vidusskolas direktoru 
bija no 1940. gada 29. novembŗa 
līdz 1941. gada jūlijam. Aizgāja 
līdzi Sarkanajai armijai. 

Iespējams, ka pēc kaŗa Puš mu-
cāns bijis Kazdangas techniku -
ma direktors, kā tas minēts                 

Raisās atmiņas...
A. Sproģa grāmatā. Par šo perio-
du man nav nekādu ziņu.

Irma Grebzde (Irmgarde 
Grebz   de-Rubene, dzim. Pierīgā) 
bija latviešu valodas skolotāja 
Malnavā no 1940. gada līdz 1941. 
gada jūlijam, kad viņu un viņas 
vīru Jāni atbrīvoja no skolotāju 
darba. Arī Jānis tur bija skolo-
tājs.

Grāmatā „Mūsu Malnava” ir 
rakstīts, ko viņa mantojusi no 
padomju laika šajā skolā netālu 
no Krievijas robežas. (?)

Grāmatā „Sveicināta, mana 
zeme” ir rinda: „Sēžamies apkārt 
ļoti noberztam galdam un cie-
nājamies ar siltiem pīrāgiem, 
mai  zītēm un garšīgo ķimeņu 
tēju.”  Malnavā iemācījos šo tēju 
dzert. Tā esot mīlestības tēja.

E. Eglītis,
1939. gada 

14. izlaiduma absolvents

Velta Sniķere

Caur cik daudz pazemju gaņ-
ģiem
Taustāmies viens uz otru.
Cik gadu simtos iestrēgušas
Dvēseles taustās uz gaismu,
Gaismu, kas esam viens ot -
ram.

Var jau būt, ka zem sfinksas
Ir ejas aizmūrētas,
Aizmūķētas ar lāstiem,
Lai nav iztiekams ārā.
Bet gaisi vērpsies un vērpsies,
Savērpsies mūsu gaismas,
 No mūsu gaismām atslēgas
Savērpsies.

Savērpsies
Marta Nereta

Manas sniegā iemītās pēdas...
Vējš pārvilks tām plīvuri drīz,
diena atkal būs balta bez bēdas,
viss norims, pārklāsies, dzīs,
es aprakšu bēdu zem sniega
un atdošu ziemai it visu,
lai glabā tā sapnī liegā
manu dvēselē iešķelto risu.
Nāks pavasaŗ’s, atraks sniegu,
zeme auglības alkās degs,
pēc dziļa un saulaina miega
manas pēdas zaļa zāle segs. 

Manas sniegā 
iemītās pēdas

Ingrīda Vīksna

Ir rāma nakts, ir miera nakts.
Aiz sniega mākoņiem
pa reizei pazib zvaigznes.
Man nav vairs jābīstas –
pa nezināmiem ceļiem
dziļš klusums labu vēsti
tālā malā aiznes.

Ir miera nakts.
Aiz sniega mākoņiem
pa reizei pazib
klusa, laba zvaigzne.

Sniega nakts
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Pa labi. 1. Kļūt lielākam. 3. 
Priekš mets, kam tiek piedē vēta 
pārdabiska spēja pasargāt 
īpašnieku no nelaimēm. 5. Psī-
chiski ietekmēt. 7. Aukstums.         
9. Apdzīvota vieta Dagdas no -
vadā. 12. Ar dažu dievu kultu 
saistītas reliģiskas svinības. 13. 
Kristiešu reliģijas simbols. 15. 
Baznīcas koŗa diriģents, ērģel-
nieks vai dziedātājs. 17. Īpašas 
formas lūgšana. 19. Kārtas skait-
lis. 22. Baznīcas kalpotājs. 23. 
Teo loģijas speciālists. 26. Mate-
riāls, ko iegūst, apstrādājot kvar-
ca smiltis un citas vielas. 27. Gu -
lēt miegā. 

Pa kreisi. 2. Teksta veidošana 
runāšanas procesā. 4. Speķis. 6. 
Galerts. 8. Atsevišķa lauku māja, 
saimniecība. 10. Šaurs gaismas 
kūlis. 11. Pusmiegs. 14. Latviešu 
rakstnieks (1865-1929). 16. Maza 
statuja. 18. Svinīgi svētku gājie -
ni. 20. Tāds, kuŗš pieņēmis kris-
tīgo ticību. 21. Kodolīgi izteiktas 
atziņas. 24. Daži, nedaudzi. 25. 
Dzirkstīt, laistīties. 28. Ziņa. 

Krustvārdu mīklas „Eglīte” 
(BL Nr. 48) atrisinājums

Līmeniski. 2. Sen. 4. Alise. 5. 
Oma. 7. Ass. 10. Patronese. 12. 
Solo. 13. Tiek. 14. Lauki. 15. 
Kredo. 16. Citas. 17. Ģelži. 18. 
Otri. 19. Sīva. 21. Atoms.

Stateniski. 1. Īve. 2. Salta. 3. 
Nasta. 6. Metroloģija. 8. Skep ti-
cisms. 9. Dot. 10. Protests. 11. 
Efektīvs. 20. SOS.

Zemkopības ministriju Latvijā 
diezko necildina, jo lauku ļau -
dis, paklausīdami valdības ietei-
kumiem, allaž dabū jaunus pu -
nus un zilumus: ministrija mudi-
nājusi gan paplašināt ražošanu, 
gan droši ņemt aizņēmumus,      
lai iegādātu dārgo Eiropas tech-
niku, bet no tādas darbības zem-
nieki ieslīguši tikai vēl lielākos 
parādos, jo cukuru vai kartupe-
ļus taču vienkāršāk ir ievest no 
citām valstīm! Pašmāju tirgus 
aizsardzība mūsu valdībai diem-
žēl joprojām ir neizprotams jē -
dziens. 

Taču ir viena pozicija, kuŗā 
Zemkopības ministrija ieraks-
tāma vislabāko sarakstā: tā ir 
sadarbība ar Latvijas Lauku sie-
viešu apvienību (LLSA), kas 26. 
novembrī svinēja desmit gadu 
jubileju. Tik azartiski, asprātīgi 
un dāsni Latvijā mēdz svinēt 
vienīgi tautā ļoti iemīļotu māks-
li nieku jubilejas. Ko tad desmit-
gadniece LLSA tik labu paveiku-
si? Pirmkārt, sējusi ticību, kur 
ticība visvairāk vajadzīga: sievie-
tes sirdī. Māte taču allaž bijusi tā, 
kam pat no cirvja kāta jāprot 
izvārīt vakariņas, jāspēj visus 
apadīt ar cimdiem un zeķēm un, 
galvenais, – jebkuŗā ceļā (uz sko-
lu, meža darbos vai lidostas vir-
zienā) mīļotos jāspēj pavadīt ar 
vārdiem: ,,Es gaidu tevi mājās!”

LLSA svētku dienā sveica gan 
zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs, gan polītiķes Sandra Kal-
niete, Baiba Rivža, tautastērpā 
Inese Vaidere. Tautastērps šajā 
sanākšanā nebija obligāts, bet 

Latvijas Lauku sieviešu apvienība svin 10. gada svētkus
daudzas cēsnieces, madonietes, 
baušķenieces un ventspilnieces 
to bija apvilkušas. Kurzemnie -
ces ar Zigrīdu Krauzi priekš -  
galā visus pārpildītās zāles ap -
meklētājus piecēla kājās, ienesot 
svecēm apgaismotu supertorti 
(burinieku!) un dziedot mūsu 
tautas neoficiālo himnu ,,Pūt, 
vējiņi!”.  LLSA ir tradicija – katru 
lielu sarīkojumu uzņemas rīkot 
viens no novadiem, šoreiz to bija 
paveikusi Sēļu zeme – Salas no -
vads, ar dziesmām, dejām un 
ru   nātu vārdu, uzmundrinot jau 
tā mundro auditoriju. Novada 
galva – Irēna Sproģe ir pilnvei-
dojusi sevi tieši LLSA. Taču 
visvairāk lauku sievas ieprieci-
nāja rakstniece Māra Svīre, uz -
dāvinot eseju par Sauli un Mē -
nesi (tajā personificēta Sieviete 
un Vīrietis – ar visām psīcho lo-
ģiskajām atšķirībām, pievilkša-
nās spēkiem un citādām atklās-
mēm). Sabiedriskās organizā-
cijas valde bija izdomājusi un 
jubilejā visvisčaklākajām pa  snie-
dza pati savu – Puķu ordeni, ku -
ŗa valkāšanu neierobežo strikti 
noteikumi. Savukārt LLSA va -
dītāja kaugurniece Rasma Frei-
mane saņēma Četru zvaigžņu 
piparkūku ordeni. Visu zāli pie -
smaržoja  ne tikai piparkūku, bet 
rudzu maizes, jubilejas kliņģeŗu 
un laukos ceptu fantastisko 
lielkūku elpa: lai no visa tā starp-
brīdī nobaudītu kaut mazu kri-
kumiņu, katrai sarīkojuma da -
lībniecei būtu vajadzīgs papild-
vēders! Sarīkojuma nobeigumā 
vēl bija Kandavas amatnieču lina 

tērpu, rēzeknietes Inetas Lento-
nes mājastērpu, pirtstērpu un 
svētku tērpu modes skate.  

LLSA aktīvistes dibinājušas 
daudzus desmitus klubu, klubi   -
ņu un sabiedrisko organizāciju, 
čaklās laucinieces uzadīja pa cim-
 du pārim katram NATO dalīb-
valstu pārstāvju sanāksmes dalīb-
niekam, sievietes savāku šas ma -
te  riālus jau otrai grāma tai par 
savu darbību, kuŗas virs raksts ir 
ģeniāli vienkāršs: ,,Veiks mes stās-
ti”. Valsts mēroga ražas, mājok -  
ļu, uzņēmēju, dizaina un cita 
veida lielās izstādes nav ie  do -
mājamas bez LLSA krāš ņa jiem 
stendiem, par kuŗu gau mīgo ie -
kār tojumu gadu ga  diem rūpējas 
Iveta Meiere un Gaļina Birkava.

LLSA aktīvistes iepazinušas Ei -
ropas valstis pieredzes apmai ņas 
braucienos, kuŗos daudzas ģime-
nes mātes pirmoreiz redzēja ap -
vāršņus, kādus viņām nekad ne -
bū  tu bijis iespējams ieraudzīt, tu -
roties tikai ģimenes ligzdas malā. 
Mātes jau savus sapņus un ieceres 
allaž ziedo, lai tikai labāk būtu pā -
rējiem. Šoreiz visa diena bija veltīta 
tikai viņām – lauku sievām.

Skaistais sarīkojums bija kā 
jauna skābekļa deva plaušās, lai 
ikviena no klātesošajām skaļi va -
rētu arī mājās palicējām aplieci-
nāt: ,,Mēs varam! Mēs kopā esam 
varens spēks! Mēs spējam jebkuŗā 
dzīves situācijā iet ar paceltu gal-
vu!”  

,,LLSA ir vislielākā partija Lat -
vijā,” smaidot secināja Baiba Riv ža.

Anita MellupeUz cienasta galda trūka vienīgi putna piena!

Ērgļu kultūras namā sumināja un apbalvoja latviešu literātūras 
klasiķa Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas ieguvējus. Konkursa 
žūrija darbus saņēma no visas Latvijas. Visaugstāk novērtēts Ogres 
novada skolēnu sniegums.

Jaungada dāvanā līdz Tirzas pagastam atripoja skolēnu pārvadā -
ša nai paredzētais autobuss, kas sarūpēts ar Latvijas un Šveices sadarbī-
bas programmu financējumu. Programma palīdzējusi tikt pie autobu-
siem arī Daukstu un Lizuma pagasta skolēniem. Īstenojot Latvijas – 
Švei  ces sadarbības programmu, 59 Latvijas novadiem jāsaņem kopumā 
110 autobusi skolēnu pārvadāšanai.

Arī šogad, tāpat kā visus iepriekšējos vairāk nekā desmit gadus, 
Ventspils pilsētas domes priekšsēdis Aivars Lembergs apdāvināja 
bērnunama “Selga” audzēkņus, katram pasniedzot par saviem paša 
līdzekļiem pirktas saldumu paciņas. 

Lai nokļūtu pie kāda smagi slima pacienta Gulbenes pusē, ātrās 
palīdzības automašīnu pa neizbraucamu, piesnigušu ceļu turp un 
atpakaļ vilcis traktors. Pacients nogādāts Gulbenes slimnīcā. „Neat lie-
kamās” mediķiem bieži jābrien pie pacientiem pa kupenām.

Jūrmalā uzstādītais rekords, klātesot Santa Klausam no Lapzemes, 
par lielāko dāvanu zeķi (Largest Christmas stocking) pasaulē - 38 metrus 
gaŗa un 21,55 metrus plata, ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā. Ie -
priekšējais rekords piederēja Londonai, kur dāvanu zeķes gaŗums bija 
32,56 m , platums – 14,97 m. 

Rēzeknes pilsētas dome rīkoja sociālo labdarības akciju pilsētas 
trūcīgajiem iedzīvotājiem, nakts patversmes virtuvē izsniedzot siltās 
pusdienas. Akcija turpināsies līdz 2011. gada 13. janvārim. 

Klintaines pagasta Liepsalās, Rīgas- Jēkabpils šosejas malā, līdzās 
maiznīcai “Liepkalni”, atvērts Tūrisma informācijas centrs, kur ceļotāji 
var saņemt informāciju par tūrisma objektiem Latvijā un novadā un 
nopirkt latvisku suvenīru. Otrā stāvā iekārtota izstāžu zāle. Centra 
izveidotāji SIA “A. A. Mežmalas” piedāvā izbraucienus kamanās.

Rēzeknē gadu mijā atklāja rekonstruēto, mūsdienu prasībām 
atbilstīgo, Latgales Kultūrvēstures mūzeja ēku kompleksu. Rekons-
trukcija izmaksāja 708 363 latus, no kuŗiem 602 109 latus (85%) financēja 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 42 501 lats bija valsts budžeta dotā-
cija, bet 63 753 latus atvēlēja no Rēzeknes pilsētas domes budžeta. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literātūras nodaļā ar 2011. 
gada 4. janvāri apskatāma grāmatu izstāde „Barikāžu laiks pirms           
20 gadiem”, bet ar 17. janvāri izstāde „Barikāžu gaisma joprojām 
staro”. 20. janvāris ir 1991. gada barikāžu atceres diena.

Daugavpils pilsēta, Krāslavas un Grobiņas novads par ieguldījumu 
vides infrastruktūras un dabas aizsardzības attīstībā šogad saņēmuši 
Vides ministrijas gada balvu “Ābols”.

Labestības akcijā “Liepājas eņģeļi” iedzīvotāji bija aicināti nest zie-
dojumiem dāvaniņas, piemēram, grāmatas, krūzītes, apģērbus, bērnu 
rotaļlietas, dažādus kārumus, kas svētku reizē varētu iepriecināt kādu 
trūcīgāku cilvēku.

Liepājas domes sociālā dienesta bērnunamā lietošanā jau nodota 
jauniešu māja zēniem. Atklāšanā piedalījās labklājības ministre Ilona 
Jurševska. Iekārtošana izmaksājusi 16 000 latu.

Liepājas universitātes rektora vēlēšanās Satversmes sapulces 
locekļi aizklātā balsošanā uz pieciem gadiem par jauno universitātes 
rektoru ievēlēja Jāni Rimšānu. Tā arī bija vienīgā kandidātūra.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs ir sagatavojis jaunu 
izklaidi pilsētas viesiem - ekskursiju ar noslēpumainības un pārstei gu -
ma klātieni „Ziemas gaismas Liepājā”. Šoreiz uzmanība pievērsta 
nenovērtētajam, Liepāju parādīs pavisam jaunā gaismā. Krāšņi izgais-
moto centru varēs apskatīt arī no Trīsvienības katedrāles torņa. Eks kur-
sija beigsies kafejnīcā “ Vecais kapteinis”, lai sasildītos ar glāzi karst vīna.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres sarīkojums Sanfrancisko 
14. novembrī sākās ar Ziemeļ -
kalifornijas latviešu ev. lut. drau-
dzes mācītāja Kārļa Žola vadīto 
dievkalpojumu draudzes baznīcā. 
Pēc dievkalpojuma Rīgas zālē 
bija pusdienu maltīte. 

Svinīgo aktu pēc karoga iene -
šanas un ASV himnas atklāja 
svētku rīcības komitejas priekš-
sēdis, ZK Daugavas Vanagu 
apvienības priekšnieks Ādolfs 
Samts. Svētku dalībnieki nodzie-
dāja Latvijas valsts himnu, ZK 
latviešu skolas audzēkņi skolas 
pārzines Katrīnas Smitas vadībā 
bija sagatavojuši priekšnesumus. 
Bērnudārza un vecāko klašu 
audzēkņi deklamēja dzejoļus par 
Latviju un nodziedāja dažas skai-
stas dziesmiņas. 

Svētku runu teica ALAs infor-
mācijas nodaļas vadītājs Jānis 
Kukainis. Viņš atgādināja, ka 18. 
novembris ir diena, kas vieno 
latviešus visā pasaulē, kas saista 
pagātni ar tagadni un veido 
nākotni. 18. novembŗa ideja – 
brīvība un neatkarība latviešu 
tautai pašai savā valstī pierādījusi 
savu spēku un nozīmi. J. Kukainis 
pieminēja bijušās Latvijas valsts 
prezidentes Vairas Vīķes-Frei-
bergas vārdus: „1918. gada 18. 
novembŗa sasniegumu atzīstot 
un godā ceļot, mēs uzņemamies 
atbildību šīs dienas ideālu paturēt 
dzīvu!” 

Referents uzsvēra, ka daudzus 
gadus cīnījāmies, lai Latvija at -
gūtu neatkarību, pēc tam, lai 
Latviju uzņemtu NATO un 
Eiropas Savienībā. Kas darāms 
tagad? Ir pienācis laiks veicināt 
ārzemju latviešu ciešāku sadar-
bību ar Latviju. Mums, latviešiem 
ārzemēs, vajadzīga palīdzība, lai 
saglabātu sabiedrību ārzemēs. 
Latvijas valdībai jāveicina vis-
pusīga sadarbība, stiprinot tautas 
vienotību visā pasaulē; jānodro-
šina latviešu valodas un kultūras 
apguves iespējas visiem latviešiem 
ārpus Latvijas. Mēs, latvieši 
ārzemēs, spējam palīdzēt Latvijai 
valdībai rast polītisko atbalstu 
mūsu mītņu zemēs, radīt saim-
nieciskos kontaktus, populārizēt 
latviešu valodu un kultūru.

Latvijas valdības amatpersonas 
mums bieži atgādina, ka ārzemju 
latviešu uzdevums ir spodrināt 
Latvijas tēlu pasaulē. Diemžēl 
Latvijas valdības tēls ir grūti 
spodrināms. Pie varas vēl ir 

cilvēki, kuŗi pirms neatkarības 
atgūšanas prata piemēroties 
apstākļiem, cilvēki, kuŗiem, li -
kums, morāle un ētika bija 
nenozīmīgi. Paies laiks un ne -
pieciešams darbs, lai izkļūtu no 
šī polītiskā muklāja. 10. Saeimas 
vēlēšanas liecināja, ka balsotāji 
kļuvuši piesardzīgi, viņiem izrai-
sa neuzticību tā dēvētie „oli-
garchi”, kuŗi sagrābuši polītisku 
varu un sarausuši bagātību. Par 
spīti propagandai un solījumiem 
viņu partija „Par labu Latviju”, 
kas savā kampaņā ieguldīja 
visvairāk naudas, vēlēšanās iegu-
va tikai astoņus mandātus. 

Lielākā daļa Latvijas pavalst-
nieku vēlas, lai Latvija būtu 
demokratiska, tiesiska, nacionāla 
un moderna Eiropas valsts. 
Saeimas deputātiem jāgādā, lai 
Latvijas valdībai svarīgas ir 
Latvijas valsts, ne tikai savu parti-
ju intereses. Latvijas vēsture 
jāmāca visās skolās; latviešu val-
odai jābūt valsts valodai un gal-
venai valodai visās skolās. Mēs 
vēlamies, lai Latvija būtu saim-
nieciski spējīga, jo diemžēl ar -
vien vairāk latviešu zemā dzīves 
līmeņa un bezdarba dēļ pamet 
valsti. Latvijas amatpersonām 
jābūt polītiski godīgākām. Ar 
šādu valdību un ārzemju latviešu 
atbalstu mēs pārvarēsim pašrei-
zējās grūtības un parādīsim mū -
su tautas ievērojamās, pagaidām 
vēl visā pilnībā neīstenotās spē-
jas. 

Mūsu organizācijām, PBLA un 
ALAi cieši jāsadarbojas ar 
Latvijas ministru prezidentu un 
valdības locekļiem. Valdībai jā -
saprot, ka mēs esam tikpat svarīgi 
Latvijai, kā Latvija mums. 
Valdības pārstāvjiem jāsadarbo-
jas ar ārzemju latviešu orga-
nizāciju vadītājiem. J. Kukainis 
atgādināja Latvijas valsts prezi-
denta Valža Zatlera NATO 

dalībvalstu pār stāvju konferencē 
teikto: „Nav rīcības, ja nav rīcības 
plāna.”

 Jāattīsta stratēģisks rīcības 
plāns, kāda valdībai patlaban 
nav. Mums par to jāspriež un 
jālemj mūsu organizācijās, arī 
ALAs gadskārtējos kongresos.

 Latvijas Ārlietu ministrijai 
jābūt atbildīgai par šāda rīcības 
plāna izveidošanu un īstenošanu. 
Īpaši atzinīgi J. Kukainis novērtēja 
Latvijas vēstniekas ASV Andreja 
Pildegoviča darbu. 

Savas runās beigās J. Kukainis 
teica: ,,Arī nākotnē visi mūsu 
garīgie spēki jāmobilizē latviešu 
tautas interešu aizstāvēšanai. 
Būsim gatavi šim pienākumam, 
lai saglabātu spēcīgu ārzemju 
latviešu sabiedrību. Atcerēsimies: 
mums ir tikai viena Latvija! Tikai 
kopā strādājot, mēs to varēsim 
pasargāt no iznīcības.” 

ALAs Atzinības raksts piešķirts 
diviem Sanfrancisko latviešu 
sabiedriskiem darbiniekiem – 
Aivaram Uldim Ramānam un 
Andrim Pētersonam. Īpašu goda-
rakstu par ilggadēju sabied risko 
darbu un naudas balvu par 
ieguldījumu trimdas latviešu 
kultūras vēsturē saņēma Emīls 
Elstiņš. Viņa fotografijas, kuŗās 
atainota latviešu dzīve ASV, būs 
vēsturisks materiāls nākamajān 
paaudzēm. 

Svētku koncertprogrammu 
bija sagatavojusi ZK latviešu koŗa 
diriģente Zinta Zariņa. Koristi 
nodziedāja trīs dziesmas, klavieŗ-
pavadījumu spēlēja pianiste Ras-
ma Rekšāne. Flautas sōlo 
atskaņoja Ieva Rubene, klavieres 
spēlējot Zintai Zariņai. 

Pēc koncerta svinību apmek-
lētāji pakavējās pie glāzes vīna. 
Visi jutās vienoti, domājot par 
labāku nākotni Latvijai. 

V. K. 
Biruta Magone

Latvijai jākļūst par demokratisku, tiesisku, 
nacionālu un modernu Eiropas valsti

 Denveras latvieši, gan tikai 
desmit, arī šogad 18. novembrī 
sapulcējās pie Kolorada latviešu 
kultūras cetra un kopā ar visiem 
latviešiem pasaulē dziedāja 
,,Dievs, svētī Latviju!”. 

 Latvijas valsts dibināšanas 
atceres sarīkojums notika 20. 
novembŗa vakarā, ieradās ap -
mēram 80 dalībnieku. ASV 
karogu ienesa Niklāvs un Kris-
tiāns Lēvenšteini, Latvijas karo-
gu – Vilnis Humeijumtevs ar 
pavadonēm tautastērpos. Ap -
mek  lētāji dziedāja ASV un Lat-
vijas himnu, Denveras latviešu 
draudzes mācītājs Mārtiņš Ru -
benis izlūdzās svētību mūsu tau-
tai dzimtenē un svešumā. Gunārs 
Jākobsons iepazīstināja ar svētku 
runas teicēju – Apvienotās bal -
tiešu komitejas priekšsēdi Pēteri 
Blumbergu no Vašingtonas, DC. 
Viņš pastāstīja par baltiešu cen-
tieniem saglabāt ASV polītiķu 
interesi par Baltijas valstīm pēc 
to iestāšanās NATO. 

Denveras latviešu koŗa grupa 

Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinības Denverā

nodziedāja Jāņa Norviļa ,,Svēts 
mantojums” ar Leonīda Breikša 
vārdiem un tautasdziesmu ,,Pūt, 
vējiņi!”. 

Gunārs Jākobsons paziņoja, ka 
PBLA balva piešķirta Dr. Līgai 
Rupertei un PBLA Kultūras fon-
da Atzinības raksts māksliniecei 
Ingrīdai Lēvenšteinai par Den-
veras dievnama logu zīmēju-
miem. Atzinības rakstu viņai 
pasniedza Pēteris Blumbergs.
 Sarīkojuma beigās pianiste Aija 
Tobina nospēlēja Andreja Jurjā-
na ,,Kantāti tēvijai”. Ko  lora  do 
latviešu kultūras centra apakš-
stāvā varēja aplūkot Ņujorkas 
datormākslinieka Austŗa Man-
guļa darbus. Vietējā tautasdeju 
grupa ,,Virpulītis” Alekša Humei-
jumteva vadībā bija sagatavojusi 
priekšnesumus. 

Centra priekšniece Raita Jer-
gen  sena gādāja, lai būtu klāts 
bagātīgs vakariņu galds, netrūka 
viņas ceptā svētku kliņģera. 

Valda Lēvenšteina

Ņujorkas pavalsts Albanijas pilsētas un apkaimes latvieši Latvijas 
valsts dibināšanas atceres svinības 13. novembrī rīkoja vācu klubā. 
Sarīkojumu vadīja Daila Krastiņa, Ēvalds Butners apmeklētājus 
uzrunāja angļu valodā, svētku runu teica Imants Gorbants no 
Konektikutas. Ar jaukām dziesmām iepriecināja Laima Veide un 
Indulis Brošs, klavieres spēlēja Zinta Freiberga. Ingrida Kildiša 
dejoja akrobatisku, Sidnija Krastiņa baleta deju. Andra Avena-Hausa 
pastāstīja par savu pieredzi maizes cepšanā, vairāki pieteicās braukt 
pie viņas uz Ņuhampšīru mācīties cept maizi. Viņa arī ziedoja maizi 
izlozei. Sarīkojumā bija ieradušies tik daudz apmeklētāju, ka vajadzēja 
meklēt papildu galdus un krēslus.

D. K.

Svinības Albanijā

Sarīkojuma programmas dalībnieki Albanijā (NY). No kreisās: 
Ēvalds Butners, Ingrida Kildiša, Andra Avena-Hausa, Daila 
Krastiņa, Sidnija Krastiņa, Imants Gorbants, Laima Veide, Indulis 
Brošs, Zinta Freiberga

Denveras latvieši un viesi 18. novembrī pie Kolorado latviešu 
kultūras centra dziedāja ,,Dievs, svētī Latviju!”; no kreisās: Austris 
Mangulis no Ņujorkas, Andris Lēvenšteins, Paulete Gutveina, 
Marvins Gutveins, Madara Sepe no Latvijas, Valda Lēvenšteina, 
nezināms, mācītājs Mārtiņš Rubenis, Gunārs Jākobsons

Fo
to

: V
al

da
 L

ēv
en

št
ei

na

Dzied Ziemeļkalifornijas latviešu koris

Koŗa diriģente Zinta Zariņa ar mazmeitu Zintu
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Viens no populārākiem sarīko-
jumiem Floridas St. Pētersbutrgas 
Latviešu biedrības namā katru 
ziemu ir DV izkārtotais tirdziņš. 
Tas šogad, 4. decembra pēcpus-
dienā, pulcināja vairāk kā 90 
biedrus un viesus. Tirdziņa gal-
venais mērķis ir vākt līdzekļus 
Daugavas Vanagu palīdzības 
dar  bam gan šeit, gan Latvijā. 
Protams, skatītājus un klausītā-
jus arī pievilka rūpīgi izstrādātā 
sarīkojuma programma.

Ar lūgšanu, sarīkojumu atklāja 
mācītājs Aivars Pelds. Viņš ir arī 
viens no trim St.Pētersburgas 
DV apvienības vadītājiem, tie 
divi citi būdami Māra Prāvs un 
Richards Rollis. Neviens neatzīs-
tās ka būtu apņēmies būt apvie-
nības priekšsēdis, visi trīs esot 
vienlīdzīgi savos posteņos un 
atbildībās.

Māra Prāvs pasniedza atzinī-
bas rakstu bijušai, ilggadīgai 
priekšniecei Skaidrītei Princis, 
kas savus priekšnieces pienāku-
mus bija pildījusi 23 gadus. Visi 
klātesošie Princis kundzei patei-
cās ar skaļiem applausiem par 
viņas nesavtīgo darbu .

Sarīkojuma galveno runu, par 
tikšanos ar bijušiem leģionāriem, 
teica un to ilustrēja ar daudzām 
fotogrāfijām mācītājs Pelds. Viņš, 
pagājušā jūlija mēnesī bija devies 
uz Latviju, apciemot senču dzim-
to vietu Alūksnes tuvumā un to 

parādīt arī vecākam dēlam un 
vedeklai. Viņam bija uzticēts 
nodot bijušiem un grūtos aps-
tākļos nonākušiem leģionāriem 
pateicības rakstu un nelielu saim-
niecisku palīdzību, naudas sum-
mu, ko bija saziedojuši tautieši 
St. Pētersburgā, Floridā un Des 
Moines pilsētā. Izrādījās ka tieši 
šai vizītes laikā bija paredzēti 
daudzi leģionāru salidojumi, pa 
visām Latvijas malām un tādēļ 
viņam bija izdevība tikties ar 
šiem tautas aizstāvjiem Skrundā, 
Lielupes krastā pie Bauskas, 
Iecavā, Ikšķilē, Jēkabpilī, Gulbenē, 
Rojā, Ceraukstē un vēl citur. 
Vajadzētu veselu grāmatu lai 
aprakstītu visus tos leģionāru 
dzīves stāstus ar ko viņam nācās 
saskarties īsā apmeklējuma laikā. 

Floridas Daugavas Vanagu Ziemsvētku tirdziņš.

Varu tikai minēt ka mācītājs 
Pelds izdalīja 466 pateicības raks-
tus, persōnīgi sasveicinājās un 
sarokojās ar 220 leģionāriem un 
nodeva mazu naudas dāvanu 
316 leģionāriem. Viņam pienā-
kusi kaudze pateicības vēstules, 
bet viņš uzsver ka lielākais gan-
darījums šiem tautas varoņiem, 
kas jau visi astoņdesmitos un 
deviņdesmitos gados, ir bijis ka 
kāds viņus atceras un atzīst viņu 
cīņas un uzupurēšanos tautas 
brīvības labā.

Pēc mācītāja atstāsta, sarīkoju-
mu ar piecām dziesmām un 
vienu klavieru solo kuplināja vie-
tējā māksliniece, pianiste, sop-
rāns Aleksandra Rituma. Dzies-
mās, viņa pati sevi pavadīja uz 
klavierēm. Kā parasti, viņas ko -

šais devums tika pamatigi ap -
plau   dēts un par to viņa saņēma 
arī puķu buķeti.

Pēc īsā koncerta, ciemiņi devās 
pie cepumu galda. Vanadzes jau 
vairākas dienas bija cepušas gan 
rupjmaizes kukuļus, gan pīrāgus 
un piparkūkas un dažādas, smar-
žīgas smalkmaizītes un pat vairā-
kas mīkstas un garšīgas tortes. 
Virtuves kommanda aicināja 
tau   tiešus pie siltas gaļas un kar-
tupeļu maltītes. Kad visi bija 
paēduši, sākās sadāvoto mantu 
izloze. To veikli novadīja Andris 
Ritums ar palīdzēm. Šis darbs 
vienmēr tiek uzticēts Andrim jo 
viņa balsi, izsaucot laimētāju 
numurus, var dzirdēt pāri visai 
zālei bez kāda elektronikas 
pastiprinātāja. Daži pat saka ka 

Daugavas Vanagu apvienība 
Bostonā dibināta 1950. gada 13. 
novembrī, un šogad 14. novembrī 
bostonieši pulcējās apvienības 60 
gadu svētkos. Bostonas latviešu 
ev. lut. Trimdas draudzes diev-
namā notika dievkalpojums, 
kuŗā pieminēja arī Lāčplēšus. 
Svinīgi ienesa Latvijas karogu, 
aiz tā gāja vanagi un vanadzes. 
Apmeklētāji, kājās piecēlušies, 
nodziedāja korāļa „Dievs Kungs 
ir mūsu stiprā pils” divus pantus, 
līdzīgi kā tas darīts Latvijas armi-
jas Lielajās jundās. Sprediķi teica 
draudzes mācītāja Jogita Min-
gina, cildinot latviešu kaŗavīrus, 
kuŗi cīnījušies, aizstāvot Latviju, 
un pieminot Svētos rakstos teik-
to, ka nav lielākas mīlestības, kā 
ja kāds atdod dzīvību par saviem 
brāļiem. Aizlūgumā apvienības 
priekšnieks Aivars Oga nolasīja 
mirušo priekšnieku un priekš-
nieču vārdus, piebilstot, ka līdz 
ar viņiem tiek pieminēti visi 
mirušie apvienības biedri, kuŗi 
pēc Otrā pasaules kaŗa cīnījušies, 
lai Latvija atgūtu neatkarību. 
Viņus godināja, pieceļoties kājās 
un nodziedot sēru dziesmu. 
Pieminot aizgājušos, vanagi un 
vanadzes gāja pie dievgalda, vi -
ņiem sekoja pārējie dievlūdzēji. 
Dievkalpojuma beidzās nodzie-
dāja Latvijas himnu, iznesa ka -
rogu, un visi devās uz Trimdas 
draudzes namu. 

Bostonas DV apvienības biedri 
vēlējās, lai šīs 60 gadu darbības 
atceres svinības ir ,,pateicības sa -
rīkojums” Bostonas latviešu sa -
bied  rībai, tāpēc sarīkojumā nebi-
ja dalības maksas. Pie zāles dur-
vīm vanadzes ikvienam pie tērpa 
piesprauda baltu „patei cības” 
neļķes ziedu. Šādi pateikties 
ierosināja vanadze Vija Lince, 
viņa arī dāvināja ziedus.

Galdi bija klāti ar baltiem 
galdautiem, svētku mielastu gat-
avoja bostoniešiem labi pazīstamā 
saimniece Anita Asberga ar 
palīdzēm, viņu godināja ar ap -
lausiem un pasniedza puķes. 

Mācītāja J. Mingina teica galda 
lūgšana, un apvienības priekš-
nieks A. Oga lūdza uzklausīt 
vēlējumu: „Pagājušos gadus pie-
minam, šodienas – cildinām, 
nākotnes – plānojam” un pēc 
aicinājuma trīs reizes uzsaukuši 
„sveiks”, apmeklētāji tukšoja glāzi 
vīna. 

Pēc svētku mielasta ienesa 
Latvijas karogu, svinīgo aktu 
atklāja apvienības priekšnieks A. 
Oga. Viņš aicināja vanagus un 
vanadzes neaizmirst DV devīzi: 
„Daugavas Vanagi, sasauksi-
mies!”, sadarboties arī turpmāk 
un draudzīgi, saticīgi un saskaņoti 
veikt kopējo darbu. 

Trimdas draudzes koris diri-
ģentu Pēteŗa Aldiņa un Krisītes 
Skares vadībā nodziedāja ,,Nu 
ardievu, Vidzemīte!”, J. Cimzes 
apdarē, ,,Zila, zaļa gaisma ausa” 
(P. Aldiņš), ,,Vakarjunda” (J. 
Nor  vilis), ,,Senatne” (E. Meln-
gailis), ,,No tās zemes” (J. Nor-
vilis), ,,Apkārt kalnu gāju” (P. 
Aldiņš) un ,,Mazs bij’ tēva nova-
diņis" ( H. Pavasars) Pavadījumu 
spēlēja ģitarists Maikls Glašovs 
(Michael Glashow), flautiste Ilo-
na Kudiņa, pianiste Terēze Nefa 
(Neff). Koristi saņēma puķes, 
diriģentam P. Aldiņam apvienības 
priekšnieks pasniedza iesaiņotu 
pudeli konjaka.

Svētku runu „1939. gads – 
kaŗot, nekarot” teica viesis –Val-
frīds Spuntelis no Nudžersijas. 
Viņš atsauca atmiņā 1939. gada 
draudīgo polītisko situāciju Eiro-
pā, vāciešu agresiju aiz savas 
valsts robežām un Latvijas izo-
lētību, jo nebija sabiedroto. Viesis 
izvērtēja Latvijas armijas apbru-
ņojumu, virsnieku un kaŗavīru 
noskaņojumu – gatavību cīņai, 
kā arī aizstāvēšanās iespējas pret 
Padomju Savienības kaŗaspēku. 
Arī Valfrīds Spuntelis saņēma 
puķes un no apvienības priekš-
nieka iesaiņotu pudeli.

Apsveikumu daļu vadīja Vija 
Lince. Pirmie apsveicēji bija 
apvienības „krustbērnu”, Saules-

kalna (7.) gaidu vienības un 
Daugavas (8.) skautu vienības 
pārstāvji – vadītāji Karmena 
Ziediņa un Ērika Puriņš. Abi 
pateicās par 60 gadus ilgo 
dažādveida atbalstu – palīdzot 
vienībām nokļūt Lielajās nomet-
nēs, izbraukumos, kā arī izbūvēt 
mītni Trimdas draudzes nama 
pagrabā. Abas vienības dāvāja 
lielgaidu Māras Spalviņas un 
Ariānas Ūles nestu lielu kliņģeri. 

DV apvienību apsveica organi-
zāciju pārstāvji: Amerikas latvie-
šu tautiskās savienības (ALTS) – 
Vilnis Bērziņš, Trimdas draudzes 
– Egons Kubuliņš, Latviskā man-
tojuma fonda (LMF) un Bostonas 
pensionāru biedrības – Dzidra 
Knechta, Ņujorkas DV apvienības 
– Jānis Bībelnieks. Rakstveida 
apsveikumu bija atsūtījis DV or -
ganizācijas priekšnieks Juris Au -
gusts un DV ASV zemes valdes 
priekšsēdis Zigurds Rīders. 

Akta nobeigumā apvienības. 
priekšnieks Aivars Oga angļu va -
lodā nolasīja reģistrācijas doku-
mentu, ko apvienības dibinātāji 
1954. gadā bija iesnieguši Masa -
čusetas pavalsts valdībai, lai 

iegūtu legālu organizācijas sta-
tusu. Sarakstā bija minēta rinda 
apņemšanās: latvietības saglabā-
šana, lojālitāte ASV, palīdzība 
bijušajiem kaŗabiedriem, cīņa 
pret komūnismu, savas mājas 
iegāde, kultūras atbalstīšana u. c. 
Jautrību izraisīja pēdējais tei-
kums, ka apvienībai būs tiesības 
sarīkojumos pasniegt „atspir dzi-
nošus dzērienus”.

Apvienības priekšnieks uzsvē-
ra, ka DV visus 60 gadus savā 
darbā ievērojuši izraudzītos 
mērķus. Viņš cildināja visus vār-
dā nenosauktos darbiniekus – 
vanadzes un vanagus un atcerējās 
gadījumu, kad Bostonas mākslas 
mūzejā notika PSRS mākslinieku 
izstāde, ko reklāmēja ar saukli 
„USSR – Art of Nations”. Vanagi 
piketēja pie mūzeja, un kādam 
ienāca prātā saukli pārveidot: 
„USSR – Prison of Nations”. 
Grupa drošsirdīgo vēlās vakara 
stundās apbraukāja lielos plakā -
tus un tekstu „izlaboja”. Darbība 
guva ievērību amerikāņu presē, 
jo reklāmētājiem vairākkārt bija 
jābrauc sludinājumi mainīt.

Apvienības priekšnieks lūdzu 

vanagus un vanadzes nepagurt, 
bet darbību turpināt. Viņš pazi -
ņoja ka vanagi vēl aizvien palīdz 
trūkumcietējiem Latvijā, viens 
no viņiem ir apvienības biedrs 
Jūlijs Vilde, kam priekšnieks pas-
niedza DV ASV Zemes valdes 
Goda rakstu.

Cildinot bijušos priekšniekus 
un priekšnieces, biedrus un sa -
biedrības dalībniekus, apvienības 
priekšnieks aicināja viņus piecel-
ties, un sarīkojuma apmeklētāji 
viņiem pateicās ar aplausiem. 

Akta beigās apmeklētāji piecē-
 l ās kājās un nodziedāja DV dzies-
 mu „Še kopā mēs, biedri”, un 
karognesēji iznesa Latvijas ka -
rogu.

Pēc akta sākās mielošanās ar 
svētku kliņģeri, torti, saldumiem, 
kafiju, tukšoja pa glāzei vīna. 
Skanēja arī dziesmas. Apvienības 
priekšnieks aicināja kopā nodzie-
dāt viņa iemīļoto dziesmu „Lai 
nu paliek šoruden”. Viņš lūdza 
atkal satikties citu rudeni nākamā 
DV sarīkojumā. Atlika tikai no -
vēlēt: „Daugavas Vanagi, sasauk-
simies!”

Aivars Oga

Bostonas DV apvienības 60 gadu darbības atcere

Bostonas DV apvienības biedri; pirmā rindā no kreisās: bij. vanadžu priekšnieces – Valda Straumēna, 
Iraīda Jansone, apvienības priekšnieks Aivars Oga, mācītāja Jogita Mingina, bij. apvienības 
priekšniece Vija Lince, priekšnieka vietniece Helga Jākobsone
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varot viņu labi dzirdēt arī ārā, 
kur novietoti braucamie rīki un 
kur pulcējās vēl tie daži padzītie 
smēķētāji.

Kā pēdejais notikums bija trīs 
mantoto gleznu izsole. Sīvās 
cīņās un šķiroties no septiņdes-
mit pieciem dolāriem, populārā-
ko gleznu, tautas deju pāri, ko 
bija gleznojis K.Šaumanis, iegu-
va biedrības nama saimnieks 
Māris Prāvs.

Tā, pilniem vēderiem un vin-
nēto mantu apkrāvušies, tautieši 
apmieriņāti par labo sarīkojumu, 
siltā Floridas pievakarē, devās 
mājup. DV kasiere, kā tas īstai 
kasierei pienākās, bija gandrīz 
apmierināta ar ienākumiem, lai 
gan tie esot bijuši mazāki kā viņa 
bija cerējusi

Gunārs Liepiņš

Loteriju veikli vada Andris Ritums (pa kr.) ar palīdzēm 
Aleksandru Ritumu un Mārīti Prāvu.

Vanadzes pārdod gardumus
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Adventa pirmajā svētdienā, 5. 
decembrī, Grandrapidu latviešu 
ev. lut. draudzes locekļi pulcējās 
Ziemsvētku sarīkojumā. Nākam-
gada iesvētāmie Dāvids Heinze, 
Arnolds un Andrejs Ruperti diev-
   namu bija izgreznojuši, drau    dzes 
priekšnieks Andrejs Runka gā -
dāja, lai uz altāŗa mir dzētu svētku 
eglīte.

Pēc dievkalpojuma svētku viesi 
pulcējās draudzes sabiedriskajās 
telpās un mielojās ar dāmu 
pulciņa locekļu gatavoto cienas-
tu. Kasiere Zaiga Petrovska ap -
sveica mācītāju Ilzi Larsenu, 
drau dzes priekšnieku Andri 
Run  ku, ērģeļnieku Dāvidu Hein-
zi un dā  mu komitejas priekšnieci 
Ausmu Lindi, pasniedzot krāš-
ņas puķes. Andris Runka nolasī-
ja Ernesta Dinsberga dzejoli, cik 
dažādi svin Ziemsvētkus. Ieradās 
arī Ziemsvētku vecītis (Rejs Gon-
zaless) dāvanām bērniem. Dr. 
Līga Gonzalesa bija sarūpējusi 
spēles un nodarbības bērnu gal-
dam. Pārdeva dāmu pulciņa lo -
cekļu 23. novembrī ceptās pipar-
kūkas.

Mācītāja ar bērniem apmeklēs 
draudzes locekļus, kuŗi vairs 
nespēj ierasties uz dievkalpoju -
miem, un aiznesīs viņiem pipar-
kūkas un puķes. Kā vienmēr, arī 
šoreiz bija jauki būt kopā ar 
draugiem un paziņām un just 
tuvojamies Miera, Prieka un Mī -
lestības svētkus. 

Julieta Rumberga

Ziemsvētki Grandrapidu luterāņu draudzē

Draudzes priekšnieks Andris Runka un draudzes sekretāre 
Zaiga Petrovska nolasa apsveikumus draudzes vadībai 

2017. gada 31. oktobrī paies 
500 gadu kopš vēsturiskās die-
nas, kad Mārtiņš Luters pie 
Vitenbergas pils baznīcas durvīm 
pienagloja 95 tezes, ievadot Re -
for  mācijas kustību. 

Šķiet, Reformācijas kustības 
dibināšanas atcerei vispiemē-
rotākais būtu dzīvs piemineklis, 
kas zaļo un aug. Šīs idejas īste-
nošanai tiek izveidots Luter-
dārzs.

Mārtiņš Luters esot teicis: ,,Pat 
ja es zinātu, ka rīt ir pasaules gals, 
es tomēr šodien vēl stādītu ābe-
līti.” Šis teikums pauž Mārtiņa 
Lutera ticību, ka mēs vienmēr 
varam paļauties uz Dieva žēlas-
tību – Viņa dēļ mūsu dzīve nav 
veltīga. Un, kam ir šī ticība, tas 
pārveido pasauli.

Reformācijas 500 gadu jubile-

Lutera koks Vašingtonā
jas dzīvais piemineklis, Luter-
dārzs, veidojas no 500 kokiem 
Lutera pilsētas Vitenbergas pie-
vār  tē, Vācijā, no kurienes tikai 
da  žu simta metru attālumā atro-
das pilsētas baznīcu, kuŗā Luters 
visbiežāk sprediķoja. 

Tāpat kā daudzas luteriskās un 
arī citu konfesiju baznīcas, arī 
Latviešu ev. lut. Baznīcas ārpus 
Latvijas Virsvaldes plenārsēdes 
laikā 2010. gada 24. septembrī 
dārzā iestādījām ,,mūsu koku” 
kam pievienojām plāksnīti, lai 
katrs, kas dārzā iegriežas, to var 
pazīt.

Ir noteikums, ka ik katrai baz-
nī  cai, kas iestādījusi koku Viten-
bergā, jāiestāda partneŗ koku sa -
vās mā  jās par zīmi Re  formācijas 
pla šumam un ka Ti  cības atjauno-
šana attiecas arī tieši uz mums. 

Mūsu Baznīcas virsvalde bija 
pateicīga par Vašingtonas drau-
dzes atsauksmi un nolēma koku 
iestādīt Vašingtonā. Jācer, ka arī 
citās vietās mūsu Baznīcas drau-
džu locekļi iestādīs šādus kokus, 
piemēram, Austrālijā, Londonā 
un Sietlā, jo latviešu Baznīca ār -
pus Latvijas ir tik plaša, ka tanī 
saule nekad nenoriet.

Reformācijas svētkos, 2010. 
gada 31. oktobrī, Latvijas evaņ-
ģeliski luteriskā baznīca Amerikā 
iestādīja ozoliņu pie Vašingtonas 
latviešu draudzes dievnama. Tas 
ir partneŗkoks Libānas ciedrai, 
ko mūsu Baznīca ārpus Lat vijas 
septembrī iestādīja Luter  dārzā, 
Vācijā. Prāveste Lauma Zušēvica 
ozoliņu iesvētīja 10. novembrī.

Juris Pūliņš

Ozoliņa iesvētīšana pie Vašingtonas draudzes dievnama, no kreisās: Ingrīda Jansone, mācītāja 
Anita Vārsbrga Pāža, prāveste Lauma Zušēvica, Vilmārs Beiniķis
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Indianapoles latviešu skolas 
saime un organizāciju padome 
18. decembrī Latviešu sabiedriskā 
centra Nacionālā zālē aicināja uz 
gadskārtējo Ziemsvētku eglītes 
sarīkojumu. Centra citās telpās 
jau no rīta bija atvērts Ziemsvētku 
tirdziņš, kur varēja iegādāties 
piparkūkas, pīrādziņus un citus 
gardumus, kā arī rokdarbus un 
daiļamatnieka Markus Vītoliņa 
rotaslietas un koka izstrādājumus. 
Tirdziņa apmeklētāji centra bāra 
telpā „Rīga kafē” varēja atpūsties, 
iedzert kafiju un nogaršot pīrā-
dziņus. 

Organizāciju padomes priekš-
niece Aija Brugmane teica ievad-
vārdus, prāv. Gunārs Lazdiņš 
vadīja svētbrīdi. Indianapoles 
latviešu skolas skolēni bija ie -
studējuši Elzas Klaustiņas ludzi-
ņu „Rūķi strādā un bērniem 
Ziemsvētku prieku gādā”, tā 
beigās vairāki skolas audzēkņi 
braši nodziedāja dažas Ziem-
svētku dziesmas un visi kopā 
„Jūs, bērniņi, nāciet...”. Klavieŗ-
pavadījumu atskaņoja Iveta Aso-
ne, viņa spēlēja arī kokli, Sarma 
Millere – flautu. 

Latviešu skolas priekšnieks Ro -
berts Inveiss apsveica ALAs Iz -
glītības nozares gadskārtējā pār-
baudījumā pirmās vietas ieguvēju 
Nikolaju Kārkliņu valodas un 

Ziemsvētku sarīkojums 
Indianapolē

vārdu izpratnē. Balvas izsnieg-
šanas dienā, Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres sarīkojumā, viņš 
nevarēja ierasties. Priekšnieks 
pateicās latviešu skolas skolotājai 
Bekijai Joniškānei, kas kopā ar 
ģimeni pārceļas uz Austrāliju. 
Ģi  menei labu ceļavēju vēlot, 
viņai pasniedza puķes. Pasniedzot 
puķes, skolas saime pateicās arī 
skolotājai Jautrai Ķelpei, viņa 
darbu skolā nākamgad vairs ne -
turpinās. Vecāku un skolas pado-
mes vārdā Roberts Inveiss sirsnīgi 
pateicās centra dāmu komitejas 
priekšniecei Marijai Sventeckai 
un visām dāmām par milzu 
darbu svētku tirdziņa un azaida 
sagatavošanā, kā arī visiem, kuŗi 
palīdzēja telpu dekorēšanā un 
ludziņas iestudēšanā.

Ieradās Ziemsvētku vecītis ar 
lielu dāvanu maisu, iepriecinot 
gan lielos, gan mazos. Kaut arī 
vecītim padusē bija paliela rīkste, 
visi dāvanu saņēmēji šogad bija 
uzvedušies labi, un rīkšu nevaja-
dzēja. Uz pāris skolotājiem vecītis 
gan noskatījās ar tādu kā pārme-
tumu... 

Sarīkojuma beigās apmeklētāji 
pakavējās draudzīgās pārrunās 
pie tases kafijas. Bija arī tradicio-
nālā mantu izloze ar interesan-
tiem laimestiem.

EVK

Ziemsvētku vecītis ar čaklajām saimniecēm: no kreisās, Marija 
Sventecka, Lonija Zuicēna, Broņislava Melbārde, Lidija Odeiko, 
Maija Dabara

No kreisās – Maija un Terēze Inveisas pie gardumu galda

Fo
to

: L
ig

ita
 K

rū
m

ka
ln

e



LAIKS 2011. ga da 1. janvāris – 7. janvāris20

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā mammiņa, omamma un radiniece

NORA VĪTOLS - BIRGELIS,
dzimusi ROLMANIS
dzimusi 1913. gada 4. janvārī Rīgā

mirusi 2010. gada 25. oktobrī Toronto

Nekas nav pazaudēts, ko liktens lēmis, 
Vēl mirdzums dievišķais nav zvaigznēs dzēsts. 

Mīlestībā, sirdīs viņu vienmēr paturēs 
BĒRNI: ZANE AR RIČU, GUNA AR JURI, MĀRIS AR SARMU 

MAZMEITAS: ANITA AR VIESTURU, ZINTA AR VIKTORU 
MAZMAZBĒRNI: TEIKA, NORA UN ALEKS 

UN RADU PULKS LATVIJĀ 

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte

ZIGRĪDA PUDĀNS,
dzim. FRAUENSTEIN

dzimusi 1922. gada 28. decembrī Rīgā, Latvijā
mirusi 2010. gada 29. oktobrī Vilmingtonā, DE

Mīlestībā piemin
MEITAS ASTRĪDA, SANDRA AR VĪRU

DŽIMS DOLAN UN MAZMEITAS
SARA UN EMILIJA

Mans ilgo laiku draugs dienās baltās, nebaltās

ĒRIKS PRIEDĪTIS
aizgājis mūžībā

Skumst 
ARNOLDS AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs
VILIS BARĒVICS

ing. et bus. adm., 1970 I
dzimis 1939. gada 3. augustā

miris 2010. gada 24. decembrī Issaquah, WA, ASV

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!
Sit tibi terra levis 

Šā gada 18. decembŗa pēcpus-
dienā Ziemassvētku eglīte tika 
iededzināta arī Floridā, St. Pē -
tersburgas Latviešu biedrības 
namā. Lai piedalītos šai pasā-
kumā, pulcējās krietns skaits 
tautiešu, visi pacilātā noska-
ņojumā, saposušies atbilstīgi  svi-
nīgajam gadījumam. Biedrības 
zālē visus gaidīja skaista egle, 
skujām, čiekuriem un svecēm 
rotāti galdi. 

Biedrības priekšnieks Gunārs 
Liepiņš apsveica visus ar svētkiem 
un uzaicināja  iepriekšējo ilgga-
dējo biedrības priekšnieku Ilg-
varu Norbergu iededzināt egli, 
tad diakons Jānis Elberts īsā svēt-
 runā atgādināja Ziemsvētku no -
zīmīgumu katra dzīvē, visi vie-
nojās kopējā lūgšanā un kopējā 
dziesmā „Katru gad’ no jauna”. 

Brīnišķīgi Ziemsvētkus ieskan-
dināja Latviešu biedrības koklē-
tāju grupa Ilmāra Vilmaņa vadī-
bā. Dzidrajās kokļu skaņās lieliski 
skanēja gan latviešu tautas dzies-
mas, gan latviešu komponistu 
sacerētās Ziemsvētku dziesmas. 
Tikpat dzidri kā kokles skanēja 
arī Aleksandras Ritumas un 
Ariānas Liepiņas balsis, kuŗām 
piebiedrojās Ilmāra Vilmaņa 
balss. Kaut arī biedrības koris 
dažādu iemeslu dēļ šoreiz bija 
skaitliski mazākā sastāvā, dzie-
dātāji tomēr ar lielu emocionālu 
pacēlumu atskaņoja visu sirdīm 
tik tuvās tradicionālās Ziemsvētku 

dziesmas. Ierastais „Ak, eglīte!” 
dziedājums gan bija neparastāks, 
jo koŗa diriģents Vladimirs 
Hohlovs bija radījis jaunu šīs 
dziesmas apdari, kas patika gan 
dziedātājiem, gan klausītājiem. 
V. Hohlova apdarē koris jau 
vairākkārt ir dziedājis arī „Klusa 
nakts, svēta nakts”, kuŗu līdzi 
dzied visi klausītāji solo partiju 
izpildot Aleksandrai Ritumai. 

Kad svētku koncerts bija 
beidzies, visi tika aicināti baudīt 
groziņos atnestos gardumus. 
Mielasts vēl nebija beidzies, kad 
ieradās tālais svētku viesis, 
Ziemsvētku vecītis, kuŗš pēc gai-
tas, balss un runas veida stipri 
atgādināja pašmāju Andri Ritu -
mu, bet šis iespaids varēja būt 
maldīgs. Vecītis atnāca ar dāvanu 
maisu, un dāvanas tika visiem 
tiem, kas dūšīgi strādājuši 

Svētku noskaņā Latviešu biedrības labā visu 
cauru gadu. Dāvanu dalīšanā 
palīdzēja rūķītis Ariāna Liepiņa, 
bet neviens nedabūja savu balvu, 
iepriekš nenoskaitījis kādu dze-
jolīti vai sniedzis kādu citu 
priekšnesumu. Šī pēcpusdienas 
daļa aizritēja kā vēl viens kon-
certs, tikai šoreiz papildināts ar 
publikas ieteikumiem, jautrām 
piezīmēm, draudzīgiem smiekli-
em. Pateicības ziedu un kartīti 
no biedrības priekšnieka, kā arī 
aplausus un uzmundrinošus sau-
cienus no klātesošajiem saņēma 
katrs biedrības valdes loceklis. 

Lai gan šai laikā visi ir aizņemti 
ar pirmssvētku darbiem un 
darbiņiem, cilvēki pārāk nestei-
dzās atstāt biedrības namu, vēlēja 
cits citam priecīgus Ziem svēt-
kus.  

Gundega Vilemsone

Diriģents un pianists V. Hohlovs pelna Ziemsvētku vecīša 
dāvanu kopā ar meitu Maiju.Ziemsvētku vecītis ar savu palīdzi, rūķīti A. Liepiņu

Koklētāju grupa. No kreisās - I.Vilmanis, A. Rituma, A.Liepiņa 
un A. Vilemsons

Dzied Latviešu biedrības koris Vladimira Hohlova vadībā
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„Cilvēks domā, Dievs dara” – 
šī atziņa man nāca prātā, kad 
saņēmu negaidītu sēru vēsti, ka 
13. novembrī miris mans draugs 
Ēriks Priedītis. Ēriks kādu laikā 
dzīvoja Ņujorkā, tad pārcēlās uz 
dzīvi Rīgā. Ēriks bija II Pasaules 
kaŗa veterānis, skautu vadītājs, 
ievēlēts par Latviešu skautu 
priekšnieku. Atrodoties Latvijā, 
strādāja Aizsardzības ministri-
jā. Pateicoties Ērika Priedīša 
plašām zināšanām, tika atjau-
notas Latvijas militārās parādes, 
goda sardzes, parašas, tradici-
jas, uniformas, ordeņi, un 
sniegti padomi šodienas virs-
niecībai. Ēriks bija arī Latvijas 
militāro uniformu un ordeņu 
kollekcionārs, radot savu krātu-
vi „Latvijas kaŗavīrs”. Rediģējis 
un sarakstījis grāmatas par 
Lavijas ordeņiem, kaŗa floti, un 
II Pasaules kaŗa latviešu kaŗavī-
riem, kuŗi ieguvuši vācu Dzelzs 
krustus. Bija biedrs virsnieku 
biedrībā.

Tas viss nāca prātā, atceroties 
draugu, jo vēl šā gada septem-
bŗa sākumā, kopā ar manu lau-
lāto draugu Ilzi bijām tikušies 
Rīgā. Mūsu pārrunās Ēriks, var-
būt netieši paredzēdams sava 
mūža galu, stāstīja,  ka viņam ir 
nopirkta kapa vieta un kā ilgga-
dīgu Aizsardzības ministrijas 
darbinieku, viņu apglabāšot ar 
militāro godu – virsnieka uni-
formā. Kā pats Ēriks smejoties 
teica, – viņš esot gados vecākais 
leitnants Nacionālo bruņoto 
spēku sarakstos.

Mums abiem pazīstamā, 
mana Latvijas īpašuma pārvald-
niece, Astrīda Babāne, kas pie-
dalījās bērēs, 20. novembrī, 

atsūtīja fotouzņēmumu un 
šādas rindas:

„Tā nu Ēriks godam izvadīts. 
Protams glabāja virsnieka for-
mas tērpā. Izvadīja no 1.Meža 
kapu kapličas kaŗa kapelāns, 
stāvēja kaŗavīru goda sardze. 
Atvadīties bija atnākuši visi 
NBS augstākie komandieri: Zei-
bots, Maklakovs, no Dalbiņa 
vai  nags, tad arī Turlais, Vec ti-
rāns, Hartmanis. Arī civilo pa -
va  dītāju bija diezgan daudz, 
turklāt no virsnieku kluba, 
skauti, vecskauti. Spēlēja militā-
rais orķestris. Kad zārku ielaida 
zemē, bija atvadu salūts. Es 
noliku ziedus, pieminot, ka tie 
ir  atvadu sveiciens no drauga 
Aivara Ogas  ASV.

Bēru mielasts bija netālajā 
kafejnīcā. Pie galda bija ap 50 
cilvēku. No augstās virsniecības 
bija brigādes ģenerālis Vectirāns 
(sēdēja man blakus) un Gunārs 
Rūsiņš, kuŗam Ēriks novēlējis 
savu militāro formas tērpu un 
priekšmetu kollekciju. Skanēja 
ļoti aizkustinoši atmiņu stāsti 
un atvadu vārdi. Uzzināju vēl 
daudz ko jaunu par Ērika dzīvi. 
Jāsaka paldies Aivaram, ka ar 
viņa  labvēlību esmu bijusi 
pazīstama ar tik izcilu perso-
nu.“ (A.B.)

Ērik, ardievas sakot, atcerēšos 
mūsu kopīgo, agrāko gadu eks-
kursiju uz Lestenes brāļu ka -
piem un kritušo leģionāru vietu 
apmeklēšanu. Žēl ka kopīgā 
ceļošana tagad beigusies.

Ērik, labo cīņu esi izcīnījis, 
skrējienu pabeidzis, lai Tev sal-
da atdusa dzimtenes smil tājā!

vad. Aivars Oga
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No drauga atvadoties

Kapos, NBS karavīru goda sardze

E. Priedītis pēdējā gaitā. Šķirstu nes NBS stāba bataljona 
karavīri

Dieva miera aizgājis

DR. HARALDS KUPLIS
dzimis 1909. gada 24. novembrī “Kupļos” Vidrižu pagastā, Latvijā

miris 2010. gada 20. novembrī St. Pētersburgā, Floridā

Ar mīlestību un pateicību viņu mūžīgi atcerēsies
MEITA LIJA TSANTES AR VĪRU JĀNI, BĒRNI ALEKSANDRA, 

KRISTINA, STAMATIS UN MAZBĒRNI;
MEITA AIJA BJORNSON UN DĒLS ANDRIS;

RADI LATVIJĀ, AMERIKĀ UN AUSTRĀLIJĀMīlestība nekad nebeidzas...

Šīs zemes ceļus izbeidzis

JĀNIS AVENS
dzīves ceļu sācis 1920. gada 18. jūlijā Rembatē, Latvijā
ceļu beidzis 2010. gada 13. novembrī Toronto, Kanadā

Aiz viņa paliek
DZĪVES CEĻA LĪDZGAITNIECE DZIDRA,

MEITAS VALDA, LAUMA UN ASTRA,
MAZBĒRNI JANS, ARISTO, ANNA, DŽIMIJS,

MĀRĪTE UN INGRIDA,
PIECI MAZMAZBĒRNI, 

MĀSA VELTA UN LIELA RADU SAIME LATVIJĀ

Viņš pazina šīs zemes bēdas,
Un nebij svešs tam viņas prieks.
Nu smiltīs pagaist viņa pēdas:
Viņš šeit bij tikai ceļinieks…

/A.Lūsis/

Mūžībā aizgājusi

DZIDRA KRIEVS,
dzim. RUTKS

dzimusi 1932. gada 13. februārī Rīgā
mirusi 2010. gada 24. oktobrī Kalamazū, MI

Skumjās un mīlestībā viņu piemin
DĒLI - VIKTORS AR SIEVU VIKTORIJU UN

GUNDARS AR SIEVU LOLITU,
MAZBĒRNI ĒRIKS UN LIJA,

PUSMĀSAS GUNTA, ANDRA, BAIBA UN RUTA,
PUSBRĀLIS EDUARDS UN PĀRĒJIE

RADI LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Ir tuvām sirdīm grūta
Šai brīdī šķiršanās,
Bet mīlestība gūta,
Tā nekad neatstās.

/Nikolajs Kalniņš/

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā omīte

TEKLA VILKAUSS,
dzimusi PAUNIŅŠ

dzimusi 1911. gada 25. augustā Varakļānu pag. Veipos
mirusi 2010. gada 7. decembrī Rockford, Illinois

Mīlestībā un pateicībā sēro
MEITA MĀRA, ZNOTS EUGENIJS POČS UN 
PAULS AR VELTU, MĀRTIŅŠ AR CHRISTY,

ARNIS AR KRYSTAL, DĀVIDS AR JENNIFER UN
ERICA, NADIA, LARA, LILIJA, ELENA, SOFIA, LARS

Māt, tu nelūdzi sev baltas dienas,
Kas nāktu dzīvi vieglināt.
Māt, tavās lūpās bij lūgšana tik viena:
Dievs, stāvi maniem mīļiem klāt.

Dieva mierā aizgājis skolotājs

VILIS PĒTERSONS
dzimis 1920. gada 29. septembrī

miris 2010. gada 13. novembrī Milvoki, ASV

Sēro
DZĪVI PALIKUŠIE RĪGAS, CĒSU, JELGAVAS SKOLOTĀJU

INSTITŪTA 1941. GADA IZLAIDUMA KLASES BIEDRI
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 Vera Ozoliņa tāpat kā 
daudzi latvieši pēc bēgļu 
gaitām Vācijā nokļuva 
Amerikā 1951. gadā. Viņa 
nodzīvoja 45 gadus Ņudžer-
sijas pavalstī, Persambojā 
(Perth Amboy) un pēc tam 
Metačenā (Metuchen). Visu 
mūžu viņu neviens citādi 
nesauca, kā vien par Veriņu. 
Viņa bija čakla, klusa, un viss 
latviskai viņai bija mīļš un 
dārgs. Īpaša vieta Veriņas sirdī 
bija dēlam un dēla ģimenei, 
ko viņa sirsnīgi mīlēja. Dēls ar 
ģimeni dzīvo patālu no Meta-
čenas – Dienvidkarolīnā. 

 Kopš Ņubransvikas-Leik-

Kungs, savus platos spārnus 
pār manu mūžu plet...

Vera Ozoliņa
1916. 28. III - 2010. 28. XII

vudas latviešu ev. lut. draudzes koŗa dibināšanas 1975. gadā līdz 
2000. gadam Veriņa bija koŗa priekšniece. Viņa korim citu pēc 
cita sameklēja vadītājus: Ināru Vasko, Ingrīdu Stīli, Loriju 
Vudu-Cinkus un l998. gadā pašreizējo diriģenti Dzintru 
Rumpēteri. Veriņa allaž gādāja, lai dziedātāji rēgulāri ierastos 
uz mēģinājumiem, lai notis būtu sakārtotas un lai kafijai 
netrūktu piena. Koŗa dienasgrāmatā viņa vienmēr ierakstīja 
piezīmes par dziedātājiem un dziesmām. Veriņai bija maza 
piezīmju burtnīciņa, kuŗā viņa ierakstīja mīļākos dzejoļus un 
pat ielīmēja izgriezumus ar dzejoļiem no laikraksts ,,Laiks”. 
Tuvojoties Ziemsvētkiem, Veriņa ar savām draudzenēm Elvīru 
Levāni un Elgu Smildziņu katru gadu piedalījās piparkūku 
cepšanā. Visas trīs sakārtoja svētku tirdziņa galdu, uz kuŗa ik 
reizi pītos grozos gozējās Veriņas ceptie pīrādziņi.

 Metačenā aptuveni 15 minūšu gājiena attālumā no Veriņas 
mājas dzīvoja viņas labākā draudzene Daila Tupuriņa. Abas 
viena otru bieži apciemoja, dalījās domās par bērniem un 
mazbērniem. Daudzus gadus Veriņa katru sestdienas rītu 
noteiktā laikā piebrauca pie Dailas mājas, un abas kopā ieradās 
latviešu baznīcā uz koŗa mēģinājumu, bet svētdienās uz dievka-
lpojumu. Veriņa savā jubilejā koristus allaž uzcienāja ar mājās 
ceptiem pīrādziņiem vai rollbiskvītu, Daila – ar kūku. Abas bija 
kā mīļas, gādīgas mātes un varbūt tieši viņām jāpateicas, ka korī 
valdīja draudzīga, ģimeniska aura. Koristi 2007. gada janvārī 
pavadīja Dailu Dieva dārzos. Adventa pirmās svētdienas rītā, 
2010. gada 28. novembrī, rīta agrumā stāja pukstēt Veriņas 
sirds. Tas Kungs viņai 94 gadu vecumā ļāva mierā uz mūža 
dusu iet.

Kora priekšnieka pienākumus 2000. gada 12. novembrī 
uzņēmās Jānis Students, kam Veriņa iedāvināja grāmatu ,,Tēvu 
dziesma” ar viņas ierakstu tajā: ,,Dziedat, meitas, ar manim, 
man ir daudz skaistu dziesmu; Pa vienai salasīju, svešu zemi 
staigādama.” 

Draudzes koris veļu valstībā pavadījis vairākus dziedātājus 
un nu pavadīja arī koŗa dvēseli, savu mīļo Veriņu. Koris no 
viņas atvadījās, nodziedot dziesmu ,,Kungs, savus platos 
spārnus pār manu mūžu plet...”.

Priedaines latviešu kopienas, latviešu draudzes un koŗa 
ļaudis, kā arī dēls Jānis ar ģimeni no savas sirmmāmiņas 
atvadījās 2. decembrī. Sēru dievkalpojums notika Ņubransvikas 
latv. lut. baznīcā, to vadīja māc. Ieva Pušmucāne-Kineiko. Sirds 
spēj tikai pateikties par visu, kas bijis jauks, kas bijis gūts un ko 
citiem esi dāvājusi.

 Tad, kad manis nebūs, zvaigznes tāpat mirdzēs,
 Pāri visai zemei zilgu gaismu lies.
 Un, kad manis nebūs, manā baltā zemē,
 Baltās, baltās takās bērnu kājas skries.
 
Ar šiem dziesmas vārdiem no Veras Ozoliņas atvadās viena 

no koŗa bijušajām dziedātājām – 
Laima Dzene

Mūžībā aizgājusi

ZIGRĪDA STRAUTMALIS,
dzim. PEKKA

dzimusi 1921. gada 27. februārī Rīgā
mirusi 2010. gada 30. novembrī Leikvudā (Lakewood) NJ

Gan sāpju dienas, gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts.

/E. Vēveris/

Sēro
RADI UN DRAUGI

Mūžībā aizgājis Rīgas pilsētas 1. ģimnazijas
absolventu centra vadītājs ASV un Kanadā

GURIS MERZ (GEORGS MERŽEJEVSKIS)
dzimis 1922. gada 12. jūnijā Krievijā

miris 2010. gada 9. novembrī Saginavā, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
RĪGAS PILSĒTAS 1. ĢIMNAZIJAS ABSOLVENTI ASV UN KANADĀ

Daudz vētru mums reiz pāri gājis, 
Un ja vēl daudz mums viņu būs, 
Dievs aicinās kā aicinājis 
Arvienu atkal saulē mūs.

/Leonīds Breikšs/

Aizsaulē aizgājis mūsu sporta un skolas biedrs

GEORGE MERZS
dzimis 1922. gadā

miris 2010. gada novembrī

Mīļā piemiņā viņu paturēs
EDGARS BEDRĪTIS 

UN ULDIS RAISKUMS

Dieva miera aizgājis mans vīrs un mūsu mīļais tēvs

ROLANDS EIMANIS
dzimis 1926. gada 11. oktobrī Matīšos, Latvijā
miris 2010. gada 1. novembrī Milwaukee, WI

Dziļās skumjās
SIEVA DZIDRA

DĒLS ANDRIS AR SIEVU MARITE
UN RADI LATVIJĀ

Augšā aiz zvaigznēm tu gaismā reiz kļūsi,
Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs.

Dieva miera aizgājis mūsu mīļais

ROLANDS EIMANIS
dzimis 1926. gada 11. oktobrī Matīšos, Latvijā
miris 2010. gada 1. novembrī Milwaukee, WI

Mīlestībā viņu paturēs
RASMA UN JURIS PUTNIŅI AR ĢIMENĒM

RUTA UN JĀNIS KALNIŅI

Dvēsle viegli aizlido
Turp, kur apklust visas vētras.
Dieva dārzos mūžīgos
Viņš mums jaunu dzīvi dos

Mūsu mīļā 24.c. filistre
OLGA DONIS

dzim. KLĀVSONE
dzimusi 1910. gada 6. decembrī Zemgalē, Latvijā

mirusi 2010. gada 22. decembrī East Brunswick, NJ, ASV

Sērojot piemin 
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE 
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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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

PĒRK GLEZNAS, 
MĀKSLAS ALBUMUS

Tones, Liberta, Tidemaņa, 
Kalnrozes, Purvīša, Vidberga, 

Rozentāla u.c. autoru.

Tālrunis 727-822-1993 Anna
e-pasts: abolanna@verizon.net

SARĪKOJUMI 
ČIKĀGA (IL)
 • 14., 15. un 16. janvārī 

Museum of Contemporary Art 
Latvijas Jaunā teātŗa institūta 
un slovēņu partneŗu izrāde 
Show Your Face!, piedalās 
latviešu aktieŗi Andris Kaln-
ozols, Gints Širmelis-Širmanis, 
Mārcis Lācis un mūziķis Uģis 
Vītiņš. Režisors Matjažs Pog-
rajcs no Slovēnijas.

FILADELFIJA (PA)
 • 4. janvārī pensionāru 

sanāksme.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 9. janvārī plkst. 12.30 

vanadžu sarīkojums. 
•19., 20., 21., 22. un 23. janvārī 

Latvijas Jaunā teātŗa institūta 
un slovēņu partneŗu izrāde 
Show Your Face! teātrī RED-
CAT.

• 30. janvārī plkst. 12.30 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums latviešu skolā.

• 6. februārī amerikāņu fut-
bola skatīšanās latviešu namā 
(Super Bowl XLV).

• 13. februārī Losandželosas 
latviešu nama biedru (ziedotāju) 
pilnsapulce.

• 20. februārī no plkst. 10.00 
līdz 12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīsānai uz Latviju.

• 20. februārī plkst. 1.00 fil-
mas „Sibirijas bērni II” izrāde 
(DV apvienības sarīkojums).

• 27. februārī no plkst. 5.00 
Oskaru pasniegšanas ceremoni-
jas skatīšanās latviešu namā.

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

MINEAPOLE (MN) 
• 6., 7. un 8. janvārī Walker 

Arts Center Latvijas Jaunā teātŗa 
institūta un slovēņu partneŗu 
izrāde Show Your Face! 

• 5. februārī plkst. 4.00 
Ukraiņu namā (Ukrainian Event 
Center, 301 Main St NE, 
Minneapolis, MN 55413) 
Mineapoles-St. Paulas latviešu 
skolas saime aicina visus 
audzēkņus, skolotājus, vecākus, 
vecvecākus, bijušos audzēkņus, 
bijušos skolotājus, pārziņus, 
vecāku padomes locekļus, lab-
vēļus un draugus uz skolas 60 
gadu jubilejas un salidojuma 
sarīkojumu. Vakariņas plkst. 
6.00, mūzicēs Denveras „Jūr-
malnieki”. Sīkākas ziņas var 
iegūt, zvanot Maijai Zaeskai, 
tālr.: 763-972-2521 un Lailai 
Švalbei: 952-492-5947 vai rak-
stot: efredis@juno.com
ŅUJORKA (NY) 
• 10. un 11. janvārī The Public 

Theater Manhatanā Latvijas 
Jaunā teātŗa institūta un slovēņu 
partneŗu izrāde Show Your Face! 
festivālā Under the Radar. 

 PRIEDAINE (NJ)
• 14. janvārī plkst. 6.00 

sadziedāšanas vakars un Lat-
vijas Okupācijas mūzeja doku-
mentāri mūzikāla filma ,,Paliec 
sveiks, mans mazais draugs!” 
Lūgums ņemt līdz groziņus. 
Ieeja brīva. 

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 4. janvārī plkst. 10.00 

latviešu biedrības valdes sēde.
• 13. janvārī plkst. 1.00 

videoizrāde „Pieci stāsti par 
Latvijas dabu”; būs kafija un 
cepumi, ieejas ziedojums – vis-
maz $3.00.

• 15. janvārī plkst. 3.00 
Latvijas operdziedoņa, četru 
starptautisko konkursu laureāta 
Sergeja Martinova sōlokoncerts, 
klavieŗpavadījumu spēlēs 
Vladimirs Hohlovs. Būs kafija 
un atspirdzinājumi, ieejas zie-
dojums – vismaz $25.

• Koŗa mēģinājumi janvārī: 3. 
janvārī (sāksim gatavoties Kul-
tūras dienām, kas notiks 29. 
janvārī), 10., 17. un 24. janvārī 
plkst. 7.00. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: dievk. 2. janv., 9. 
janv. ar dievg., 16. janv., 23. 
janv., 30. janv. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. J. 
Mingina.

 • Detroitas Sv. Pāvila latv. 
ev. lut. dr. (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI); māc. diak. F. M. Sīpols, 
tālr.: 248-433-3435; ērģ.: Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un A. Grei-
ema. 

 • Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lau-
derdale). 16. janv. plkst 2.00 
dievk. ar dievk. sprediķi teiks 
viesmāc. prāv. G. Lazdiņā. Pēc 
dievk. draudzes saiets ar cie-
nastu. Diakone A. Venta, tālr.: 
954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, tālr.: 610-353-
2227): 2. janv. plkst. 11.00 
Zvaigznes dienas dievk. ar 
dievg. 9. janv. plkst. 11.00 
dievk.; pēc dievk draudzes 
vīriešu gatavotas pusdienas. 16. 
janv. plkst. 11.00 dievk.; pēc 
dievk. dāmu komitejas gada 
sapulce. 23. janv. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. angļu val. 30. 
janv. plkst. 11.00 dievk. 6. febr. 
plkst. 11.00 dievk.; pēc dievk. 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums; māc. Jāņa Siliņa sti-
pendijas fonda izloze. Infor-
mācija: www.latvianluthchurch-
phila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505): 
dievk. 2. janv. un 16. janv. 30. 
janv. Dāmu pulciņa pilnsapulce 
6. febr, dievk. nebūs. 13. febr. 
dievk., pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce. 27. febr. dievk, pēc 
dievk. Meteņdienas sarīkojums. 
Dievk. sākas plkst. 10.00, visi ar 
dievgaldu. Māc. I. Larsena 
(70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090), tālr.: 269-637-484; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107); māc. 
Dr. S. Eglīte. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 9. un 16. janv. dievk plkst. 
11.00; māc. D. Kaņeps. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070), māc. L 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934; 
draudzes priekšniece S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. informācija: 

www.milwaukeedraudze.org 
• Mineapoles un St. Paulas 

latv. ev. lut. dr.: 6. janv. plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 9. janv. 
plkst. 11.0 Zvaigznes dienas 
dievk. ar uzrunu bērniem un 
dievg. Bībeles stundas notiek 
katru otro nedēļu baznīcas lejas 
stāvā; lasīsim ,,Apustuļu dar-
bus” un runāsim par mūsu dar-
biem. Reizēm tikšanās laiks tiek 
mainīts, informāciju var uzzināt, 
zvanot Veltai Grustānei, tālr.: 
612-866 8044, vai māc. M. 
Cepurei-Zemmelei: 763- 546- 
8178. e-pasts: maija.cz@gmail.
com 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.: 2. janv. plkst. 
8.30 Zvaigznes dienas dievk. ar 
dievg. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.). 9. janv. plkst. 
11.00 draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) Ārmisijas dienas 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
groziņu pusdienas. 16. janv. 
plkst. 8.30 dievk. Leikvudā 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 23 
janv. plkst. 1.30 dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave East Brunswick). 30. 
janv. plkst. 1.30 mūzikas un 
meditācijas dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave East Brunswick). 
Māc. I. Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 2. 
janv. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk. ar 
dievg, māc. L. Saliņš. 8. janv. 
plkst 9.45 Short Hills NJ dievk., 
māc. J. Saivars. 9. janv. plkst 
10.00 Jonkeru bazn dievk. ar 
dievg., māc. J. Saivars, pēc dievk. 
novada sapulce; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš, pēc dievk. novada eglīte. 
16. janv. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. 
Saliņš. 23. janv. plkst 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš, seko 
novada sapulce. 29. janv. plkst 
9.45 Short Hills NJ dievk., māc. 
J. Saivars, pēc dievk. novada 
sapulce. 30. janv. plkst 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
15. janv. plkst. 12.00 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

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): 9. janv. 
plkst. 11.00 draudzes eglīte. 16. 
janv. plkst 2.00 dievk. ar dievg. 
23. janv. plkst. 11.00 dievk. 
angļu val.; pēc dievk. kafijas 
galds. Māc. Kārlis Žols, e-pasts: 
kazols@msn.com; informācija: 
www.lvnc.org 

• 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): 2. janv. plkst. 10.30 
Jaungada dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. Bībeles stunda. 9. janv. 
plkst. 10.30 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvi-
anchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: 2. janv. plkst. 2.00 
dievk. „Mūsu Pestītāja (Our 
Savior) bazn. (301 – 58th Street 
S., St. Petersburg, FL 33707), 
dziedās Aleksandra Rituma. 9. 
janv. plkst. 11.00 Bībeles stunda 
biedrības namā. 16. janv. plkst. 
2.00 dievk. bazn. Māc. A. Pelds, 
draudzes priekšniece A. Nor-
berga. Ziedojumus pieņem 
biedr  zine Rita Blumentāle, tos 
var nosūtīt arī pa pastu: 1365 

Snell Isle Blvd. NE, #7-D, St. 
Petersburg, FL 33704-2447. 
Pieteikumus altāŗa puķēm 
pieņem Zigrīda Dambe, tālr.: 
727-527- 5053. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 2. 
janv. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 9. janv. Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg. 16. janv. plkst. 
11. dievk. 23. janv. plkst. 11.0 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
jubilāru apsveikšana. 30. janv. 
ģimeņu dievk. un Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums. 
Informācija: http://www.
dcdraudze.org; tālr. bazn.: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. lut. dr.: 8. 
janvārī, sestdienā, plkst.12 zvaig-
žņu dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu. Māc. Dr. Janis Keggi. 
6. februārī, plkst. 11 dievk. – laju 
māc. Imants Gorbants.
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S P O R T S

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Sesto reizi mūsu sporta 
izcilnieki - gada labākie sportisti, 
treneŗi un vienības tika sumināti 
svinīgā ceremonijā “Latvijas 
Gada balva sportā 2010”. Tajā 
13 nominācijās tika apbalvoti 
Latvijas labākie aizvadītā gada 
sportisti, treneŗi, debitanti un 
nozīmīgākie sporta notikumi, 
kas devuši ieguldījumu Latvijas 
sportā un nesuši mūsu valsts 
vārdu pasaulē.

Uz labākā sportista balvu 
šogad pretendēja skeletonisti 
Martins un Tomass Dukuri, teni-
sists Ernests Gulbis, BMX 
riteņbraucējs Māris Štrombergs 
un lodes grūdējs Māris Urtāns.

Nominācijai labākā Latvijas 
sportiste bija izvirzīti dambretiste 
Zoja Golubeva, cīkstone Anas-
tastija Grigorjeva, tāllēcēja Ineta 
Radēviča, pieccīņniece Jeļena 
Rubļevska un tenisiste Anastasija 
Sevastova.

Par Latvijas labāko sportistu 
aizvadītajā gadā tika atzīts Van-
kuveras Olimpisko spēļu sudra-
ba medaļas laureāts, Eiropas 
meistars un 2009./2010. gada 
pasaules kausa sezonas skeletonā 
uzvarētājs Martins Dukurs. 

“Milzīgs pagodinājums, sa -
ņemt šo balvu,” sacīja Martins 
Dukurs. “Paldies, ka ticējāt, pal-
dies, ka atbalstījāt, paldies, ka 
jutāt līdzi. Šādus “paldies” varētu 
teikt vēl un vēl, bet es to nedarīšu, 
jo baidos kādu nepieminēt. Tā -
pēc es pateikšos katram per-
sonīgi.”

Par Latvijas labāko sportisti 
aizvadītajā gadā tika atzīta Ei -
ropas čempione tāllēkšanā, Lat -
vijas rekordiste Ineta Radē viča, 
kuŗa no jauna lika par sevi 
atgādināt sporta pasaulei.

Tāllēcēja Radēviča pērn tri-
umfēja Eiropas meistarsacīkstēs 
vieglatlētikā, turklāt sasniedza 
jaunu Latvijas rekordu. Tieši 
viņa bija reālākā pretendente uz 
labākās sportistes balvu, ko arī 
saņēma.

“Par balvu nedomāju, bet 
uzreiz pēc ierašanās Latvijā visi 

„Latvijas gada balvu sportā 2010” saņem 
Martins Dukurs un Ineta Radēviča

apkārt sāka runāt, ka tieši man tā 
esot jāsaņem, tāpēc, gribot negri-
bot nācās par to domāt un gata-
vot runu,” sacīja Radēviča.

Savā uzrunā pēc balvas sa -
ņemšanas sportiste to veltīja dē -
lam Markam. “Pirms braukšanas 
uz balvu pasniegšanu runāju ar 
dēlu pa telefonu un, dzirdot viņa 
balsi, ienāca prātā doma to veltīt 
tieši viņam.Tas bija sentimentāli, 
tomēr, iespējams, vairāk nekad 
man šādas balvas nebūs.”

 Sportiste jau  sākusi gatavoties 
jaunajai sezonai un pirmās sa -
censības aizvadīs 7. janvārī Kul-
dīgā Katrīnas kausa izcīņā. Gai-
dāmajā ziemas sezonā Radēviča 
lielāku uzmanību veltīs trīssoļ-
lēkšanai.

Eiropas meistarsacīkstēs Radē-
viča sasniedza  jaunu Latvijas 
rekordu tāllēkšanā  - 6,92  un 
se zonā laboja personisko rekor-
du trīssoļlēkšanā.

Laureāti citās 
nominācijās

Latvijas labākā treneŗa balvu 
saņēma mūsu labāko skeletonis-
tu treneris Dainis Dukurs. Viņš 
daudz darba ieguldījis, lai tik 
augstus sasniegumus gūtu viņa 
dēls Martins Dukurs un elitē 
atrastos Martina brālis Tomass.

Cīņā par labākās sporta spēļu 
vienības titulu triumfēja Latvijas 
U-20 sieviešu basketbola izlase, 

kuŗa Latvijā notiekošajās Eiropas 
meistarsacīkstēs spēja izcīnīt 
bronzas godalgas. 

Latvijas labākās ekipāžas vai 
vienības tituls pienācās Vanku-
veras Olimpisko spēļu sudraba 
medaļas ieguvējiem, kamaniņu 
braucējiem, brāļiem Andrim un 
Jurim Šiciem.

Par gada uzlēcošo zvaigzni 
kļuva Polijas futbola kluba Poz-
naņas Lech uzbrucējs Artjoms 
Rudņevs. Viņš pārsteidzoši labi 
sevi parādīja Eiropas klubu 
turnīrā un tagad ir daudzu lielu 
klubu interešu lokā. Rudņevs  
paš  laik ir viens no Polijas meis-
tarsacīkšu rezultatīvākajiem uz -
bru cējiem.

Gada sporta notikums Lat-
vijā - Rīgas Dinamo iekļūšana 
Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) play-off  turnīrā un pir-
majā kārtā uzvara pār Sankt-
pēterburgas SKA, izslēdzot sa -
cen  sību favorītus no turpmākās 
cīņas par Gagarina kausu.

Par gada sporta skolotāju 
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 
ministriju tika atzīts Valmieras 
Valsts ģimnazijas sporta skolotājs 
Māris Priedītis, kuŗš ir iekarojis 
savu audzēkņu simpatijas. Viņš 
ir bijis vieglatlētikas sacensību, 
basketbola un hokeja tiesnesis. 
Priedītis arī izstrādājis metodis-
kos mācību līdzekļus nūjošanā, 
boksā, pašaizsardzībā, galda te -
nisā un florbolā.

Par paraugu sportā  atzīts 
2000. gada Sidnejas Olimpisko 
spēļu čempions vingrošanā, 
brīvajās kustībās Igors Vichrovs. 
Viņš  izcīnīja pirmo olimpisko 
zelta medaļu neatkarīgās Latvijas 
valsts vēsturē.

Par Paraolimpiskās komite-
jas speciālbalvas īpašnieku 
2010. gadā  kļuvis Paraolimpiskās 
vienības dalībnieks - loka šāvējs 
Gints Jonasts, kuŗš Eiropas 
meistarsacīkstēs Lionā, Francijā, 
izcīnīja ceturto vietu. Gints Jo -
nasts pērn tika iekļauts arī 
Latvijas izlasē meistaŗu klasē, 
bet izvēlējās paraolimpisko 
sportu un kandidē uz startu 
paraolimpiskajās spēlēs Londonā 
2012. gadā.

Par Latvijas labāko tehnisko 
sporta veidu (auto/moto un 

ūdens moto sportisti – kā auto 
šoseja, formula, rallijs, motos-
portisti šosejā, krosā, enduro, 
spīdvejs u.c.) pārstāvi aizvadītajā 
gadā tika atzīts spīdvejists Mak-
sims Bogdanovs, kuŗš izcīnīja  
trešovietu pasaules junioru meis-
tarsacīkstēs.

Balvu par mūža ieguldījumu 
Latvijas sportā ieguva populārais 
radio un televīzijas žurnālists un 
komentētājs ar 50 gadu pieredzi 
Gunārs Jākobsons.

Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas speciālbalvu par 
ieguldījumu jaunatnes sporta 
attīstībā LOK prezidents Aldons 
Vrubļevskis pasniedza LMT 
prezidentam Jurim Bindem.

P. Karlsons

Martins Dukurs Ineta Radēviča


