
Vo lu me LXIII  Nr. 3 (5558) 2012. ga da 14. janvāris – 20. janvāris

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
AT METUCHEN, NJ
AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

Published 48 times per year except the first week of May, the  last week in June, the second week in September,  the last week in December
Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per "Laiks", Inc., 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840

POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840
Pho ne: 732-549-0445; Fax: 732-549-0466; E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

JANUARY 14        

18. februārī balsosim par savu pašcieņu!

Fo
to

: L
ET

A

KAUT PIE URNAS TEV UZ BARIKĀDĒM KĀPT, 
LATVIETI, VAIRS NEĻAUJ SEVI KRĀPT!

NESTĀVI MALĀ!
TĀ TAVA LIETA: GALU GALĀ!

Uldis Grasis

"Ko varu vēl Tev, Tēvzeme, 
par sirdi vairāk dot"

Latvijas nacionālā kaŗaspēka pirmajam komandierim pulkvedim  Oskaram Kalpakam 6. janvārī 
apritēja 130 gadi. Godinot  izcilo personību, pie  Kalpaka pieminekļa Esplanādē notika atceres sa  rī-
kojums. Ziedus pieminekļa pakājē nolika aizsardzības ministrs Artis Pabriks, bruņoto spēku vadība, 
studentu korporāciju pārstāvji un citi interesenti. Latvijas Kaŗa mūzeja direktore Aija Fleija aicināja 
pie Kalpaka pieminekļa Esplanādē aizdegt 130 svecītes

Godina Oskaru Kalpaku un latviešu strēlniekus
Šī brīža kais lī-

gākās debates 
Latvijā un ārze-
mēs dzīvojošo 
latviešu sabied-
rī bā ir saistītas 
ar lēmumu – 
pie dalīties vai 

ne  piedalīties tautas nobalso ša-
nā (referendumā) par grozīju-
miem Satversmē, kuŗi piešķir -
tu otras valsts valodas statusu 
krievu valodai, - un ap neizpro-
tamo CVK tekstu balsošanas 
zī  mēs un informātīvajā klipā. 
Tur vispār nevar būt cita doma 
kā visiem latviešiem piedalīties 
referendumā, pārliecinoši un ka -
tēgoriski pasakot NĒ ierosināju-
mam, kas grauj Latvijas valsts 
pa  matus un latviešu tautas iden-
titātes kodolu. Taču referendums 
ir tikai sekas problēmai, kuŗas 
cēloņi meklējami latviešu tautas 
pašapziņā, no kuŗas līdz šai die-
nai nav izdevies izdzīt komū nis-
ma ļauno garu.

Nesen mūžībā aizgājušais če -
chu valstsvīrs Vāclavs Havels ie -
dvesmoja pasauli ar domu, ka 
efektīvākais veids, kā uzvarēt to -
tālitārismu, ir pilsoņiem noraidīt 
šīs sistēmas melus un „dzīvot pa -
tiesībā”. Tā bija miermīlīga stra-
tēģija, kas prasīja milzu drosmi.

Patiesība Latvijā ir tā, ka pē  dē-
jos 20 gados latviešiem ir bijušas 
visas iespējas izskaust no savas 
pašapziņas ideju, ka bez krievu 
valodas latvietis nevar iztikt. Tas 
man atgādina Ziemeļkorejas dik-
tā tora bēres, kuŗās ļaužu pūļi 
his  teriski apraud aizgājēju, jo to 
no viņiem sagaida. Pag. gs. 60. 
gados, Chruščova laikā, tika for-
mulēts mērķis iznīcināt etniskās 
un valodu atšķirības PSRS, lai 
radītu dažādu nacionālitāšu sa- 
p lūšanu viengabalainā masā, ar 
vienojošu lingua franca – krievu 
valodu. Latvietis no krievu valo-
das lietošanas nespēj atteikties, jo 
to no viņa sagaida vecā režīma 
rēgs. 

Latvijas dziesmotai revolūcijai 
bija vajadzīga liela drosme, taču, 
tai beidzoties, vajadzēja sekot 
morālai revolūcijai – procesam 
par attīrīšanos no komūnisma 
vai „de-komūnizācijai” kā tas 

Latvieši ir savas valodas 
noteicēji Latvijā!

bija ar „de-nacifikāciju” pēc Hit-
lera sakāves. Protams, Vācijai šis 
process tika uzspiests no sabied-
roto puses, bet Latvijai šī eksor-
cija bija jāveic pašai, un tur pie-
trūka gribasspēka. Ir taču vieg -
lāk attaisnot melošanu, valsts iz -
zagšanu, korupciju, ģimenisko 
vērtību trūkumu un citas Lat-
vijas iedzīvotājiem tik kaitīgas 
raksturīpašības - ar okupācijas 
se  kām nekā dzīvot patiesībā un 
uzņemties atbildību par nebū-
šanām Latvijā, ieskaitot latviešu 
valodas nodevību, proti, latvie-
šiem pašiem piešķiŗot krievu 
valodai privilēģētu stāvokli Lat-
vijā.

Bertolts Brechts „Trīsgrašu 
ope rā” raksta – vispirms pilns 
vēders, tad morāle. Vārdu sakot, 
ar pilnu vēderu ir vieglāk būt 
labiem. Tas pilnīgi attiecas uz lie-
lu daļu Latvijas sabiedrības, ku -
ŗai mantiskās vērtības ieņem 
sva rīgāku vietu nekā garīgās. 
Cīņa par latviešu valodu šķiet 
nesvarīga, kad jādomā, kā no -
pirkt jaunus spēkratus vai doties 
ceļojumā uz Hurgadu. Uz mudi-
nājumu aktīvi aizstāvēt latviešu 
valodu bieži esmu dzirdējusi 
atbildi – kas man no tā?

Man ir dusmas un es jūtos vī -
lusies, ka gadiem ilgi valsts amat-
personas, vadošie polītiķi un in -
teliģences pārstāvji nelikās sa -
dzirdam problēmas par latviski 
runājošo cilvēku diskrimināciju 
Latvijā, lai gan trimdas vadība, 
mūs laikrakstu redakcija un žur-
nālisti, kā arī Latvijas nacionālo 
partiju parstāvji brīdināja sa  bied-
rību par draudiem latviešu va -
lodai.  Savā pēdējā intervijā LA 
2011. gada vasarā es ierosināju 
jautājumu par Satversmes pir -
mo četru pantu negrozāmību,    
uz ko reaģēja tikai Nacionālā ap -
vienība. Arī tas norāda uz ko  mū-
nistiskās sistēmas mantojumu – 
tulkot LR Satversmi nevis pēc 
likuma gara, bet gan pēc panta. 
LR amatpersonu uzdevums ir 
aizstāvēt Satversmi tādā redak-
cijā, kādā tā eksistē šodien, ne -
vis tādā, kādā tā varētu būt. Aiz-
stāvēt vēlētāju tiesības uz tautas 
nobalsošanu nenozīmē neaizstā-
vēt Satversmes 4. panta negrozā-

mību. To nedarīt, manuprāt, ir 
antikonstitūcionāli un tāpēc ma -
nā ieskatā Saskaņas centra, tā 
deputātu un Nila Ušakova rīcību 
arī var raksturot par vērstu pret 
LR Satversmes garu.

Tagad, kad sit 12. stunda un 
briest referendums par krievu 
valodu, polītiķi un inteliģences 
pārstāvji beidzot lien ārā no ie -
rakumiem un mudina tautu pie-
dalīties referendumā, kuŗa iznā-
kums, visticamāk, būs negātīvs 
Satversmes grozījumiem. Taču 
jādomā, ko darīt tālāk, – kā neat-
griezeniski un praktiski nodro -
šināt latviešu valodas statusu 
Lat vijā.

Protams, valodas zināšanas 
ma   zas valsts tautai ir svarīgas, 
bet krievu valoda nepadarīs Lat-
viju konkurētspējīgāku pasau -     
lē, – to darīs angļu, franču, vācu 
un spāņu valoda. Krievu valodai 
ir sava vieta Krievijā un Latvijā, 
privātajā dzīvē, bet ne publiskajā 
sfairā. 

Svarīgākais ir LR Saeimai ne -

ka vējoties pieņemt likumu par 
LR Satversmes pirmo četru pan-
tu negrozāmību.

Otrs solis ir izbeigt diskrimi-
nāciju pret latviski runājošiem 
darba tirgū, tiesībsargājošām 
iestādēm atbalstot visus, kas ie -
sniedz sūdzību par nepamato-
tām valodas prasībām no darba 
devēju puses. Augsti vērtējams 
un atbalstāms ir arī darbs, ko 
veic Valsts valodas centrs.

Latvijas TV raidstacijās ASV 
un ES programmas tiek dublē -  
tas, bet Krievijā ražotās program-
mas pārraida ar subtitriem. Vai 
nu visas programmas ir jāpār rai-
da oriģinālā valodā, vai arī visas 
jādublē. Latvijā krievu valoda 
ne  drīkst ieņemt priviliģētāku 
vietu nekā ES valodas.

Un svarīgākais – katram lat-
vietim ir jāapņemas ar Latvijā 
dzīvojošiem krieviem sarunāties 
vienīgi un tikai latviski, tā no -
ņemot no dienas kārtības pār -
me tumus, ka krieviem nav kur 
lietot latviešu valodu.

Latvija ir sasniegusi daudz, 
ieskaitot līdzdalību NATO un 
ES, pārvarējusi ne vienu vien 
ekonomisko krizi un kļuvusi      
par demokratisku valsti. Taču 
kādreiz ar demokratiju un brī vī-
bu vien nepietiek, lai tauta un 
valsts attīstītos. Tā ir Latvijas 
pro blēma, ka dziesmotā revo lū-
cija nepārtapa morālā revolū -
cijā, kas izskaustu komūnistiskās 
ideo loģijas ļaunumus no tautas 
pašapziņas.

Valoda ir saliedētas sabiedrī bas 
līme un nacionālas valsts stūŗ-
akmens. Nacionālā identitāte sā -
kas un beidzas ar valodu. Bez 
latviešu valodas nav Latvijas 
valsts. Piedaloties balsojumā par 
krievu valodu un balsojot PRET, 
ir iespēja pasaulei pateikt, ka lat-
vieši ir savas valodas noteicēji 
Lat vijā. Tā ir arī vienreizēja ie -
spēja izdzīt komūnisma ļauno 
garu un sākt dzīvot patiesu dzīvi, 
kas balstīta uz latviskām vērtī bām.

Vaira Paegle,
LR 7., 8., un 9. Saeimas deputāte

Andrejs Eglītis

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us



LAIKS  2012. ga da 14. janvāris – 20. janvāris2

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20122012

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

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 - redakcija@laiks.us

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

"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.

LAIKU varat pasūtināt arī Rīgas redakcijā 
Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

L A S Ī TĀ J U  B A L S I S

Papildinājums un 
pateicība

Laika  2011. gada 10.-16. de -
cembŗa numurā bija publicēts 
raksts „Dievs, palīdzi mirdzēt 
mums!” par Dūšu ģimeni, kas 
jau piecus gadus dzīvo bez 
elektrības 1941. gada 14. jūnijā 
uz Sibiriju izsūtītā vectēva 
īpašumā „Apiņos”, Tumes pagas-
ta Tukuma novadā. Ir saņemti 
vairāki lūgumi norādīt precīzu 
bankas un konta numuru, uz 
kuŗu varētu pārskaitīt ziedoju-
mus. Bankas adrese: Swedbank 
AS, Tukums, Pils iela 5A, LV – 
3100 BIC/S. W. I. F. T.
HABALV22

Dainas dūšas konta nr. LV20 
HABA0551005201573.

Dūšu ģimene jau saņēmusi 
nelielu ziedojumu no Ņudžersijas 
Daugavas Vanagu apvienības un 
atsevišķām personām. Daina 
Dūša, vēlot Dieva svētību visiem, 
pateicas par atbalstu ģimenei.

Laima Dzene

Pēdējā laikā daudz tiek runāts 
un rakstīts par Kārli Ulmani. 
Gribu pastāstīt, ka, būdams jauns 
skolotājs, kaŗa laikā  biju nonācis 
strādāt Usmas pamatskolā. Kad 
apvaicājos vietējiem ļaudīm, viņi 
pastāstīja, ka kādu dienu no 
Rīgas ar pavadoņiem atbraucis 
Kārlis Ulmanis, apstaigājis plašo 
Usmas ezera krastmalu un ar 
pirkstu parādījis: „Šeit būs skola.” 
Un bija arī – skaista, balta, trīs-
stāvu ēka ļoti tuvu ezeram.

Par Usmas ezeru bija daudz 
dzirdēts. Savulaik tur bija slēpies 
sakšu kūrfirsts Morics, ko vajāja 
krievi. Saliņa bija skaista, ar maij-
puķīšu pļaviņu, bērziem apaugusi, 
dažādo reto augu dēļ tā nebija 
brīvi pieejama, bet apmeklēšanai 
vajadzēja dabūt atļauju. Tur savā 
mājā dzīvoja salas sargs.

Es biju pārsteigts, redzot ļoti 
labo skolas iekārtojumu. Tur pa 
nedēļu dzīvoja bērni no otra 
krasta, jo citādi būtu krietni jā -
noairējas, braucot katru dienu 
pēc bērniem. Tā nu es skatos un 
brīnos. Bērnu gultiņas spoži ni  ķe-
 lētas, un zālē pat jauns Blüthner 
flīģelis. Bija arī citas ērtības – silts 
ūdens, ko skolas apkalpotājs sa -
sildīja, kurinot krāsniņu ar malku. 

„Šeit būs skola,”
norādīja Kārlis Ulmanis

Nevarēju saprast, kāpēc tik 
neparasti lepna skola ne sevišķi 
daudz bērniem. Īstais iemesls tam 
bija... mežacūkas. Parasti rudeņos 
Usmas mežos ārzemju diplomā-
tiem tika rīkotas meža cūku me -
dības. Pēc medībām viņi varēja 
nakti pārgulēt skaistajās gultiņās 
un lietot modernās lab ierīcības – 
siltūdens vannas un silto ūdeni 
no krāna. Pēc tam droši vien 
diplomāti varēja no  garšot cūkas 
cepeti. Citiem tur nebija jāmaisās 
iekšā. Es arī paslepus dabūju no -
garšot cūkas cepeti. Tas patiešām 
bija garšī gāks, cauraudzis, kā jau 
tikko nomedītiem dzīvniekiem, 
ar maz liet citādu garšu.

Tā nu mēs sapratām, kāpēc 
skolā niķelētas gultiņas un gul-
tas, Blüthner flīģelis. Lai ārzem-
nieki redz, ka Latvijā pat laukos 
valda pārticība. Ārzemnieki dzelz-
ceļa stacijās varēja nopirkt skaistu 
grāmatiņu, kur laukos bija redza-
mas latviešu divstāvu mūŗa ēkas 
un laimīgi ļaudis zemi apstrādāja 
ar traktoriem zirga vietā.

Saeimas deputāts Opincāns 
Vecauces pasta kantorī dziedāja: 
„Jauki dzīvot Vecaucē, tur it ne -
viens mūs netraucē,” – un tur 
augošo gumijkoku aplaistīja ar to, 
kas viņam vairs nebija vajadzīgs. 
Viņš arī uzrādīja deputāta kartīti, 
kas viņam deva imūnitāti.

B r ī n i š ķ ī g a 
p l a u k s t o š u 
bērzu smarža 
atvēlās pāri Us -
mas ezera ūde-
ņiem arī uz 
manu istabiņu. 
Un, tā kā ezers 
bija bagāts zi -
vīm, pat garda-
jiem zandar-
tiem, badu ne -
cietām. Kādu 
dienu uz ceļa 
satikāmies ar 

zvejnieku un lauksaimnieku, 
kad viņa dēlēns Fricis stiepa 
man zivi, gandrīz tikpat lielu kā 
viņš pats. Viņa tēvs mani mu -
dināja pieskatīt Fricīti, lai tas 
labi mācītos. Bet to nemaz ne -
bija tik viegli izdarīt, jo krievi 
bija ierīkojuši cīņas laivu bazi 
ezerā un izpostījuši visus mā -
cību līdzekļus. Kartes zīmējām 
paši kopā ar skolēniem, un 
darba mums pietika bagātīgi, jo 
nopirkt neko vairs nevarējām, 
pat ne baterijas radioaparātam, 
un bija jādarbojas karbīda 
lampu gaismā, kamēr karbīds 
bija. Nedod, Dievs, atkal kaut 
ko tādu piedzīvot!

Augstā cieņā
Jūlijs Vecumnieks (96 g.)

Usmas ezers
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Sietlas simfoniskais orķestris 
atskaņos izcilā latviešu kompo-
nista Pēteŗa Vaska vijoļkoncertu 
„Tālā gaisma” (Distant Light) kon-
 certā 19. un 21. janvārī orķestŗa 
galvenajā Benaroya zālē. Vijoli 
spēlēs Sietlas simfoniskā orķestŗa 
agrākā koncertmeistare Marija 
Larionova. Pie diriģenta pults 
stāvēs ievērojamais igauņu diri-
ģents Olari Elts (Olari Elts). No 
2001. līdz 2006. gadam viņš va  dī  ja 
Latvijas Nacionālo simfonis ko 
orķestri. Informācija par biļetēm: 
www.seattlesymphony.com vai 
zvanot, tālr.: 206-215-4747.

Pēteŗa Vaska vijoļkoncertu „Tālā gaisma” atskaņos koncertos ASV

Pavasarī vijoļkoncertu „Tālā 
gaisma” ASV Rietumkrastā 10. un 
12. maijā atskaņos Losandželosas 
simfoniskais orķestris diriģenta 
Gustavo Dudamela (Gustavo Du  -
damel) vadībā. Angļu mūzikas 
žurnālā Gramophone G. Duda-
mels nosaukts par klasiskās mū  -
zikas pasaules „2011. gada māk -
slinieku” (Artist of the Year). 
Koncertos Losandželosā vijoli 
spēlēs 2005. gada Sibēliusa kon -
kursa laureāte Alina Pogostkina. 
Pagājušā gada aprīlī viņa kopā ar 
orķestri Sinfonietta Rīga atskaņoja 
Pēteŗa Vaska vijoļkoncertu Rīgā, 

diriģējot Normundam Šnē. A. 
Po  gostkina ieskaņojusi tvartā 
visus P. Vaska skaņdarbus vijolei 
ar stīgu orķestri, tvartu firma 
WERGO izdos šī gada pavasarī. 
Pēteris Vasks ar dzīvesbiedri, 
kinorežisori Dzintru Geku ap -
meklēs orķestŗa koncertus grez -
najā un akustiski dzidrajā Valta 
Disneja koncertzālē. Informācija 
par biļetēm: www.laphil.com vai 
pa tālr.: 323- 850-2000.

Pēteris Vasks vijoļkoncertu „Tā -
lā gaisma” komponēja 1997. gadā 
pēc Zalcburgas festivāla rīkotāju 
pasūtinājuma, un komponists to 

veltīja latviešu vijolniekam Gido-
nam Krēmeram, ko uzskata par 
vienu no 20. gadsimta izcilākajiem 
mūziķiem. 

Vijoļkoncerts „Tālā gaisma” ir 
viens no visbiežāk atskaņotajiem 
P. Vaska skaņdarbiem vairāk ne -
kā 50 interpretācijās; iestudētas 
astoņas baleta izrādes, kā arī 
izdoti seši tvarti, un solisti bijuši 
dažādi vijolnieki. 

Par vijoļkoncertu „Tālā gaisma” 
Pēteris Vasks saņēma Lielo Mū -
zikas balvu 1998. gadā un ievē  ro-
 jamo Cannes Clasic Award 2005. 
gadā par vijoļkoncerta „Tālā gais  ma” 

un Otrās simfonijas tvartu (diri -
ģenti J. Storgards un J. Kangas; 
Ondine firmas ieskaņojumā).

Pēteŗa Vaska mūzika skanēs arī 
Ņujorkā 8. maijā Park Avenue 
Christian baznīcā (1010 Park Ave. 
pie E. 85. ielas). Šis būs pirmais P. 
Vaska autorkoncerts Man  hatanā, un 
tajā atskaņos komponista ērģeļ-
mūziku un Ceturto stīgu kvartetu. 
Sīkāka informācija par koncertu 
sekos. Biļetes uz šo koncertu var 
pasūtināt baznīcas mājaslapā: 
www.parkavenue chris  tian.com 
(Arts at the Park Concerts nodaļā).

Dace Aperāne

Diriģents Gustavo DudamelsVijolniece Alina Pogostkina Diriģents Olari Elts Komponists Pēteris Vasks

Latviešu kultūras veicināša  -
nai ir sakrāts maziņš zelta krā-
jumiņš. Latviešu Fonda 1160 
dalībnieki ASV, Kanadā, Latvijā, 
Anglijā, Austrālijā, Vācijā, un 
citās valstīs ar saviem kopēji 
zie  dotiem un ieguldītajiem lī -
dzekļiem atbalsta projektus 
latviešu kultūras attīstīšanai un 
uzturēšanai ārvalstīs, kā arī Lat-
 vijā. Iedvesmas un uzņemšanās 
latviešu sabiedrībai netrūkst. 
Ar Fonda palīdzību tiek izdotas 
grāmatas, iestudētas lugas, or -
ganizētas izstādes un ierakstītas 

Latviešu Fonds izsludina
2012. gada konkursu latviešu kultūras stiprināšanai

tautasdziesmas. 
Uz 2011. gada konkursu tika 

pieteikti 52 projekti, no kuŗiem 
Fonds atbalstīs astoņus. Projek-
ti $40 395 dolaru apjomā tiks 
veikti visās pasaules malās, 
viens Brazīlijā, cits Rīgā. 2011. 
gadā Fonds atbalsta doku men-
tālo filmu „1989“ par Baltijas 
ceļu, Annas Žīgures grāmatas 
izdošanu, Eiropas vasaras sko-
las nometni, mūzeja LaPas 
liecību vākšanu latviešu koloni-
jā Brazīlijā, Latvijas teātŗu vies-
turneju ASV, Latvijas Okupāci-

jas mūzeja videoliecību projek-
tu, Gaŗezera latviešu centra 
remontdarbu veikšanu, kā arī 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrī-
bas 120 gadu jubilejas atzīmē-
šanu. 

Latviešu Fonda ikgadējais 
konkurss rada saiknes starp 
paaudzēm, pilsētām un dažādu 
valstu latviešu kopienām. Fonds 
lūdz projektu pieteicējiem ie -
sniegt ieteikumu vēstules no 
Fonda dalībniekiem vai citiem 
padomdevējiem ne tikai pro-
jektu izvērtēšanai, bet arī lai 

rastu izdevību mūsu sabiedrī-
bas radošākajiem māksliniekiem 
un zinātniekiem dalīties ar sa -
vām idejām un sadarboties ar 
citiem līdzīgi domājošiem tau -
tiešiem – projektu iesniedzē-
jiem un Fonda dalībniekiem. 
Fonds būtībā darbojas kā vispa-
saules latviešu kultūras forums. 
Fonda ietvaros notiek pārrunas 
par iesniegtajiem projektiem in -
ternetā un tiek rīkota ikgadēja 
pilnsapulce dalībniekiem, tās 
laikā arī piedāvā latvisku kul-
tūras programmu. 

2012. gadā Latviešu Fonds 
turpinās soļot uz priekšu, pie-
saistot arvien kuplāku dalīb-
nieku skaitu un gaidot iedves-

atkal nesa lielu vērtības kritumu 
pasaules biržā, ir neizbēgami 
ietekmējusi LF ieguldījumus. 
Fonds cenšas izdzīvot šos grūtos 
laikus pieticīgi un 2011. gada 
pilnsapulcē nolēma 2012. gadā 
kopā piešķirt $20 000. $10 000 
„maziem” projektiem (ne vairāk 
kā $2000) un $10 000 „lieliem” 
projektiem (no $2001 līdz $10 
000). Fonda Padome savā pava-
saŗa sēdē izvērtēs mazos pro-
jektus un izlems kuŗus atbalstīs. 
Fonda balsstiesīgie dalībnieki 
2012. gada vasarā nobalsos par 
lielajiem projektiem. Rezultāti 
būs zināmi 2012. gada oktobrī 
Fonda ikgadējā pilnsapulcē. 
Sīkāku informāciju par pieteik-

Vai tad Kurzemes vecās Bī -
beles atšķiŗas no citām vecām 
Bībelēm? Izrādās, jā gan. Taču, 
lai uzzinātu kā atšķiras, jāiero-
das Filadelfijas 120x120 jubile-
jas programmas Draudzīgā 

120x12 Filadelfijā.
Vai pazīsti Kurzemes vecās Bībeles?

aicinājuma atceres pēcpusdienā 
Brīvo latvju biedrībā 29. janvārī 
plkst. 14:00. 

Kādreiz visā Kurzemē kūts-
augšas un bēniņi esot bijuši 
pieblīvēti ar vecām Bībelēm un 
Dziesmu grāmatām, kuŗas pa -
domju laikos nedrīkstēja celt 
dienas gaismā. Tagad šādi sē -
jumi ir ļoti liels retums. Grāma-
 tu iesējumu entuziasts Roberts 
Milevskis Draudzīgā aicināju-
ma sarīkojumā angļu valodā 
stāstīs un rādīs attēlus, cik 
augstu 19. gadsimta Kurzemes 
zem nieki vērtēja šīs grāmatas, 
tās apstrādājot savam novadam 
īpašā veidā. 

Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Reto grāmatu un rokrakstu 
nodaļā Jēkaba ielā šādi sējumi ir 
atrodami, bet daudz lielāka 
kollekcija pieder kādai privāt-
personai. R. Milevskis šo māk-

slinieka un mākslas profesora 
kollekciju ir sējumu pa sējumam 
izmērījis, aprakstījis un nofoto-
grafējis. Arī jūs varēsit izložņāt 
šī kollekcionāra “kūtsaugšu”, lai 
sīki iepazītos ar lielāko daļu vēl 
eksistējošiem Kurzemes zem-
nieku iesējumiem.

Bibliofilija turpināsies ar 
Valža Bašēna sagatavotu mini-
izstādi par retiem vai interesan-
tiem izdevumiem no Brīvo lat-
vju biedrības bibliotēkas vai 
tuvākās Filadelfijas apkaimes.

Ziņas un jaunumus par BLB 
jubilejas gada notikumiem var 
atrast tīmeklī: www.latviansoci-
ety.com. Viesi tālbraucēji ir ai -
cināti sazināties ar Marku Liepu 
(liepama1@gmail.com) ar jau -
tājumiem par viesnīcām un 
transportu.

Sandra Milevska

mas pilnus projektu pieteiku-
mus. Fonds nākamo konkursu 
atklās jaunā gada pirmajā dienā, 
un projektu pieteikumi tiks 
pieņemti līdz 1. martam. Glo -
bālā finanču krize, kas iesākās 
pirms pāris gadiem un šoruden 

šanos un informāciju par ie -
priekš iesniegtiem projektiem 
atradīsit Latviešu Fonda mājas-
lapā www.latviesufonds.info.

Kristīne Bērziņa,
Latviešu Fonda lietvede
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Saieta dalībnieki, viņu vidū priekšā 5. no kreisās Linda Treija, 7. – Rita Grendze; 2. rindā no labās – 2. Anita Līce-Ribaka
Apgāda "Mansards" vadītājs Jānis Oga ar auto-
riem Eleonoru Šturmu un Nikolaju Bulmani

Pagājušā gadsimta 60. gadu sā -
kumā toreizējais Laika redaktors 
leģendārais Kārlis Rabācs, mani 
uzaicinādams rūpēties par Ņu  jor  -
kas latviešu mākslas notikumu 
aprakstīšanu, stingri piekodināja – 
ja kāds latviešu kultūras noti-
kums laikrakstā nav aprakstīts, 
tad plašākai latviešu sabiedrībai 
„tas nemaz nav noticis”. Šo viņa 
„aksiomu” ievērojot, 2011. gadu 
azvadot, nākas secināt, ka vairāki 
nozīmīgi notikumi nemaz nav 
notikuši, jo Laikā nav vēl aprak-
stīti. Piemēram – gadskārtējais 
ALMA rīkotais Mākslinieku un 
mākslas draugu saiets latviešu 
draudzes īpašumā Katskiļu kal-
nos, veidolu mākslinieces Zanes 
Treimanes vairāku darbības gadu 
atskata izstāde, turklāt – ārpus 
latviešu loka, tāpat kā 2002. gadā 
mūžībā aizsauktā starptautiski 
pazīstamā mākslinieka Edvīna 
Strautmaņa abstrakto lielgleznu 
skate. Arī latviešu kultūras vei  ci-
nāšanā arvien darbīgās Daugavas 
Vanagu Ņujorkas nodaļas rosmes 
nav pieminētas.

Un kur tad vēl lepnuma sajūta, 
kādu visi pārdzīvojam, sekodami 
Latvijas izauklēto operdziedoņu 
trajektorijām Mētropolītena ope-
ras slavenību zvaigznājā! Latviskā 
pašlepnuma saulītē esam gozē ju-
šies jau vairākus gadus, lepoda-
mies ar baritonu Egilu Siliņu, 
soprāniem Maiju Kovaļevsku un 
Elīnu Garanču un tenoru Alek-
sandru Antoņenko. Šogad lielā 
laikraksta „The New York Times” 
uzmanību piesaistīja līdz šim Ņu -
jorkā vēl nedzirdētā, bet uz Eiro-
pas oper skatuvēm augstu novēr-
tētā spoži skanīgās soprāna balss 
īpašniece Marina Rebeka Donas 
Annas lomā Mocarta operā 
„Dons Žu  āns”. Vēl spožāk viņa 
izcēlās Kar negi zālē koncertversijā 
uzvestajā Rosini operā „Mozus un 
faraons” vokāli prasīgajā žīdu 
meitenes Anai lomās. Marinu 
Rebeku būs iespējams atkal 
dzirdēt „Dona Žu  ana” izrādēs 
februārī un martā, bet jau janvā-
rī varēsim baudīt Aleksandra 
Antoņenko sniegumu Kavarado-
si lomā Pučīni operā „Toska”.

Mākslinieku un mākslas
draugu gadskārtējais saiets

Kā ik gadus, triju dienu saiets 
risinājās Katskiļu kalnu ieskautajā 
Ņujorkas latviešu ev. lut. drau-
dzes īpašumā. Par nožēlu sep -
tembŗa-oktobŗa mijā kalni vēl 
ne  bija paguvuši iegailēties, kupla-

Kultūržurnālistes piezīmes no Ņujorkas
jam saieta dalībnieku pulciņam 
sagādājot vilšanos. Savukārt pe -
lēcīgās debesis tikai nedaudzus 
bija pamudinājušas ierasties 
piekt dienas agrā pēcpusdienā, lai 
piedalītos saieta programmā 
ieplānotā nodarbībā – kopējā 
mākslas darba veidošanā brīvā 
dabā no dabas piedāvātiem ma -
teriāliem. 

Saieta organizētāju nosacītais 
virstemats tradicionālajai ALMA 
biedru izstādei bija „astes” – vai 
nu burtiski saprotamas, vai tul -
kotas pārnestā nozīmē. Temats 
ar patiešām saistošu atjautu bija 
atspoguļots piektdienas nodar-
bībā brīvā dabā veiktā kopdarba 
skulptūrā – cilvēka auguma aug-
stumā izteikti projecētā „pūķī”, 
kas bija darināts no tāsīm, sarepē-
jušām mizām, nokaltušiem za -
riem, pelēkbrūnas kūlas kušķiem 
un stiebriem ar kritušu ābolu 
virtenes asti. It kā no tuvējā dīķīša 
izkāpusī drūmi pelēcīgā, rēgainā 
„būtne” šo rindu rakstītājā izrai-
sīja skumjas un lēnas bojāejas 
(vai mūsu?) nojausmas, kas tūdaļ 
pamudināja kopdarbu papildināt 
ar optimistiskākiem dzirkstīgu 
sarkanu kļavu lapu akcentiem. 
Zīmīgi, ka kopdarba galvenās 
autores bija arī šī saieta noor ga-
nizētājas un programmas veido-
tājas – jaunievēlētā ALMA valdes 
priekšsēde Linda Treija un sek -
retāre Sarma Muižniece Liepiņa. 

Pievēršoties pašai ALMA bied-
ru izstādei, vispirms jāatzīmē  jau 
par tradiciju kļuvušais izstādīto 
darbu un to autoru saraksta trū -
kums, kas pamatīgāku izstādes 
aprakstīšanu apgrūtina līdz ga -
lējai robežai. Kaut cik noderīgi 
bija māksliniekiem lūgtie pa -
skaidrojumi izstādes kopējā ap -
skatē. Jāsecina, ka nosacītais te -
mats nekādu harmoniski vieno -
jošu kopsaucēju izstādei nepie-
šķīra. Visumā tas bija rosinājis 
„iedarbināt” kā saturisko, tā vi -
zuālo atjautu, reizēm ar vispre-
tešķīgākajiem rezultātiem, kā 
piemēram, Gunas Mundheimas 
delikātais dzīvās dabas sastāvdaļu 
atainojums pretmetā Annas An -
nus Hagenas spilgtkrāsaini „bū  vē-
 tajai” zivs kompozicijai; šad tad 
pieprasītais nosacījums likās kā  
„aiz astes pievilkts”. Temas no  rā -
dījumam burtiski atsaukdamās, 
jaunās paaudzes māksliniece Ma   -
ruta Auģe iepriecināja ar pie  vil-
cīgu, kuplu, lielformāta veikumu, 
parādot kā atjautu, tā labu formas 

un materiāla (saburzīti papīri) 
izjūtu. Turpretim pazīstamais 
vecākās paaudzes pusabstraktais 
pasaules vērojumu un dvēseles 
ainojumu gleznotājs Voldemārs 
Avens priecēja ar tumšos toņos 
skaņotu darbu pārnestā nozīmē, 
kuŗa iedvesmojums bijis, kā 
mākslinieks paskaidroja, izjūtās 
uzvandītās viņa dzīves gājuma 
visdrūmākās „atmiņu astes”. Bez 
jau pieminētajiem mākslinie-
kiem savus oriģinālos temas 
tulkojumus rādīja Gints Grīn-
bergs, Sarma Muižniece Liepiņa, 
Eriks Magons, Dace Marga, 
Madelēna Miniata, Ilmārs Rum-
pēters, Maija Šlesere, Pēteris 
Daumants Šnore, Linda Treija, 
Aivars Zandbergs.

Saietu vadīja ALMA priekšsēde 
Linda Treija, savos ievadvārdos 
ar Ojāra Vācieša dzejoļa vārdiem 
pieminot mūžībā aizsaukto māk-
 slinieku Rolandu Kaņepu, dzejas 
pasaulē tik nozīmīgo Elzu Ķez-
beri un literāti Jautrīti Saliņu.

Kā vienmēr, saieta program-
mas lielāko daļu aizņēma veltī-
jums kultūras norisēm. Lindai 
Treijai un ALMA valdei bija 
paveicies uzaicināt saistošus lek-
torus – divas šejienes mākslinie-
ces Ritu Grendzi un Anitu Līci-
Ribaku un vienu no Latvijas – 
apgāda „Mansards” vadītāju Jāni 
Ogu.

Abas mākslinieces pastāstīja 
par sevi un sava darba ievirzēm, 
pašus darbus parādot uz ekrāna 
iespaidīgi fotografētos uzņēmu-
mos. Anita Līce-Ribaka ir ar -
chitekte un mākslas fotografe. 
Viņas brīvā dabā fotografētajām, 
bet īpaši aranžētajām un izgais-
motajām kompozicijām – pie-
mita it kā skatuviski sakāpināta 
drāmatisma iedarbe, kamēr citos 
darbos dominēja izvērsts ab -
straktais elements. 

Trīsdimensionālu darbu au -
tore Rita Grendze nav viegli 
iekļaujama noteiktās mākslas 
kategorijās. Daždažādi materiāli 
visneparastākajās kombinācijās 
pakļauti galēji nekonvencionā-
lam radošajam diktātam, vien-
mēr atklājot kaut ko pavisam 
negaidītu, paveŗot pasauli, ko 
vedas apzīmēt par izteikti 
„grendzisku”.

Grāmatizdevējs Jānis Oga bija 
aicināts tādēļ, ka viņa vadītais 
apgāds „Mansards” arvien lielāku 
vērību veltī Mākslas grāmatu 
izdošanai un aizvadītajā gadā ir 

laidis klajā apjomīgus, krāsainām 
reprodukcijām bagātinātus divu 
ALMA biedru „kopotus rakstus” 
– kanadieša Nikolaja Bulmaņa 
eseju un vērojumu kopojumu 
„No vienas puses tā” un ņujor-
kietes Eleonoras Šturmas māk-
slas apceŗu un kritikas atlasi „50 
gadus mākslai pa pēdām”. Aiz -
vadītajā gadā apgāds izdevis arī 
ALMA biedra, gleznotāja un 
dzejnieka Voldemāra Avena krā-
jumu „Avena dzejoļi”.

„Mansarda” izdoto grāmatu 
sakarībā sestdienas vakarā, auto-
riem Avenam, Bulmanim un Štur-
mai klātesot ,– pēc Latvijas parau-
ga – notika šo grāmatu „atvēr-
šana”, kuŗā Jānis Oga un autori 
dalījās atminās par iznākušo grā-
matu sagata vo šanas darbiem. Au -
tori pat sa  ņēma ziedus! Bet iz  de-
 vēja līdz atvestos sējumus varēja 
iegādāties un iegūt autoru auto-
grafus. Bez autores klātienes „at -
vēra” arī klātesošās mākslinieces 
Lindas Treijas veiksmīgi un ba -
gātīgi illustrēto Lienas Kaugares 
praktiskai lietošanai domāto grā-
 matu „Mūsu tautas tērps”. Ietei-
kumi valkāšanai”.

Savukārt Ilmārs Rumpēters ie -
pazīstināšanai bija atvedis savus 
apjomīgos abstrakti dekorātīvo 
oriģinālzīmējumu sējumus, ku -
ŗus publicējot, rastos vērtīgs, 
visiem pieejams šī apdāvinātā 
„dizainera”darbu kopojums.

Savā stāstījumā Jānis Oga 
pieskārās „Mansarda” nesenajai 
vēsturei un nekonvencionālajai 
(bez sava biroja) struktūrai. Tā 
kā viņš darbojas arī Latvijas 
literātūras centra vadībā, tad šo 
to uzzinājām par šī iestādījuma 
uzdevumiem – literātūras jaun-
rades veicināšanu Latvijā un tās 
populārizēšanu citās Eiropas ze -
mēs, pārstāvot Latviju starp tau-
tiskajās grāmatu izstādēs. (Vairāk 
par jauno, enerģisko „grā  mat-
rūķi” varat uzzināt Gun  degas 
Saulītes rakstā Laiks, nr. 45)

ALMA biedru atklātā pilnsa-
pulcē – pēc ilggadējās kasieres 
fotomākslinieces Daces Margas 
precīzā, detālizētā ziņojuma – kā 
vienmēr, sāka kūsāt jaunas, bet 
ne vienmēr piepildāmas ieceres. 
ALMA viscepriekšsēde tēlniece, 
Bruklinas lielās mākslinieku 
apvienības BWAC valdes locekle 
ierosināja mākslinieku „kopdar-
bu” izstādi plašajās BWAC izstā-
žu telpās romantiskā kādreizējās 
Ņujorkas ostas ūdeņu ieskāvu-

mā –vietā, kas ik nedēļas nogali 
pulcina bariem mākslas cienītāju 
un Ņujorkas pagātnes mīļotāju. 
Atsaucība idejai bija liela, bet 
netika nolemts, kā prakstiski 
risināsies projekta radošā daļa. 
Šo rindu rakstītājai saistošs likās 
mākslinieka un ALMA valdes 
locekļa Uģa Nīgala ziņojums par 
2012. gadā atzīmējamo Filadel-
fijas Brīvo Latvju  biedrības 120 
gadu jubilejas svētkiem šīs iz -
senās tautiešu pulcēšanās vietas 
piemīlīgajās telpās, kuŗas tagad, 
pateicoties Filadelfijas pilsētas 
pārvaldes interesei par etnisko 
grupu kultūrām, izmanto vietējā 
teātŗa grupa un līdz ar to arī visas 
latviešu kultūras izpausmes ir 
pieejamas vispārīgajai publikai. 
Šos „svētkus” būtu vēlams ba -
gātināt ar ALMA noorganizētu 
izstādi. Filadelfiešu  teātŗa ļaudis 
jau ir piedāvājušies sagatavot 
latviešu autora lugu, tulkotu an -
gļu valodā, bet deju grupā cho -
reografēt latviešu komponistu 
mūziku. Ņemot vērā latviešu 
māksliniekos dziļi iesakņoto 
„viensētnieku garu”, šis projekts 
ir daudz konkrētāks nekā vairā -
ku mākslinieku kopdarba – 
kopveidojumu” izstāde BWAC 
izstāžu telpās Bruklinā.

Iepriecinošs bija Pasaules lat-
viešu mākslinieku savienības 
priekšsēdes gleznotājas Leldes 
Kalmītes ziņojums – mūspuses 
mākslinieku Latvijai dāvināto 
darbu kollekcija – pēc Latvijas 
apceļošanas – beidzot ir atradusi 
paliekamas mājas Cēsīs jauniz-
remontētā namā. Kā vienmēr, 
dzīvas bija pārrunas par jaunākās 
paaudzes biedru piesaistīšanu. 
Nolēma stāties sakaros ar „Šī 
māksla ir jauna” organizētājiem 
Toronto, kā arī izdot brošūru 
angļu un latviešu valodā.

Apsprieda arī iespēju piedalī-
ties „Trimdas mākslinieku iz -
stādē” pārbūvētajā  Nacionālajā 
mākslas mūzejā Rīgā, 1913. ga -
dā. Lieki teikt, ka sestdienas 
saviesīgajā vakarā tradicionālo 
fantazijas cepuŗu vietā nosacītā 
„astes tema” bija izraisījusi jo 
plaši izvērstu dalībnieku izdomas 
lidojumu. Notika arī jo spraiga 
ziedotu priekšmetu vairāk so-
līšana ALMA naudaslādes bagā-
tināšanai. Nākamais saiets varētu 
notikt Katskiļos un arī Gaŗezerā, 
bet datumi nav vēl publicējami.

„Kultūržurnālistes piezīmju” 
turpinājums sekos.

Eleonora Šturma
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Amerikas latviešu apvienība 
(ALA), kas pērn atzīmēja savas 
darbības 60. gadadienu, ar skatu 
nākotnē šogad apņēmusies iz -
strādāt organizācijas stratēģisko 
plānu. Šī plāna pamatā būs 
skrupulozs ALAs līdzšinējās dar-
bības izvērtējums, kuŗā ALAs 
valde cer iesaistīt ne tikai ALAs 
biedrus un biedru organizācijas, 
bet arī Amerikas latviešu sa -
biedrību kopumā. Par Amerikas 
latviešu apvienības darbu un 
iecerēto stratēģisko plānošanu 
aicināju izteikties ALAs priekš-
sē di Dr. Juri Mežinski, kuŗš 
ALAs vadītāja amatā ir kopš 
2007. gada un pēc kuŗa iniciā-
tīvas uzsākts darbs pie ALA 
stratēģiskā plāna izstrādes. 
Plašāka informācija par stra-
tēģiskās plānošanu būs atro-
dama ALAs mājaslapā: www.
alausa.org.
Kā jūs novērtējat šībrīža ALAs 
darbību? 

Manuprāt, ALAi ir divi gal-
venie mērķi – palīdzēt Latvijai 
un palīdzēt uzturēt latvietību 
Amerikā. Saistībā ar palīdzēša-
nu Latvijai jāsaka, ka faktiski 
tas lielais mērķis tika sasniegts, 
kad Latvija kļuva par NATO 
dalībvalsti 2004. gadā. Saistībā 
ar Latvijas iestāšanos Eiropas 
Savienībā mums, Amerikā dzī-
vojošajiem, bija mazāka interese 
un teikšana. Mēs to atbalstījām, 
bet šis jautājums reāli tika iz -
lemts Latvijā un Eiropā. Bet pie 
iestāšanās NATO mums gan 
bija nozīmīga ietekme. Pēc šiem 
panākumiem šķita, ka Latvijas 
galvenie nacionālpolītiskie mēr-
ķi ir sasniegti uz ilgāku laiku. 
Tomēr drīz nāca citi izaicināju-
mi. Pasaules ekono miskā krize 
izraisīja milzīgu emigrāciju, kas 
apdraud latviešu tautas demo-
grafisko stāvokli tēvzemē. Tagad 
būs krievu valo das referendums, 
kuŗas atbal stītāji uzdrošinās 
izsist galveno balstu, uz kā 
Latvijas valsts ir dibināta. 

Te Amerikā mēs darām, ko 
varam tēvzemes labā. Ir lietas, 
ko mēs pēdējā laikā darām 
netieši, bet diezgan efektīvi – rī -
kojam vēlēšanu iecirkņus Ame-
rikā. 8. Saeimas vēlēšanās bija 
tikai divi iecirkņi – Ņujorkā un 
Vašingtonā, kuŗus organizēja 
Latvijas vēstniecība un ANO 
pārstāvniecība. 9. Saeimas vē -
lēšanās ar ALAs palīdzību tika 
noorganizēti 9 iecirkņi. Bet 10. 
Saeimas vēlēšanās bija jau 15. 
Šeit tiešām ALA piestrādāja, lai 
vēlēšanu iecirkņu skaits tiktu 
palielināts. Gatavojoties 10. Sa -
eimas vēlēšanām, ALA un LR 
vēstniecība rīkoja vēlēšanu ie -
cirkņu vadītāju apmācību kur sus 
Vašingtonā. Rezultātā 10. Sa  ei-
mas vēlēšanās ASV pie da lījās 
par 70% lielāks balsotāju skaits 
nekā 9. Saeimas vēlēšanās.

Tāpat efektīva darba piemērs 
sadarbībā ar Latviju bija por-
tatīvo pasu staciju ceļošana pa 
Ameriku pirms 10. Saeimas 
vēlēšanām. Portatīvā pasu ie -
kārta apceļoja vairākas pilsētas 
Amerikā, Kanadā, un citur pa -
saulē. Tas arī ir ALAs nopelns. 
Jo tajā gadā, kad notika 10. 
Saeimas vēlēšanas, pava sarī uz 
ASV bija atbraucis Andris Bēr-
ziņš (bijušais ministru prezi-

Amerikas latviešu apvienība – ar skatu nākotnē
ALA cer veidot ciešāku dialogu ar latviešu sabiedrību Amerikā par tās lomu nākotnē

dents, LPP/LC), tajā laikā viņš 
bija Saeimas Ārlietu ko  misijas 
priekšsēdis. ALA valdes pār -
stāvji un Informācijas nozares 
vadītājs Jānis Kukainis sa  tikās 
ar viņu, kamēr viņš bija Ame -
rikā. Kad Andris Bērziņš at -
grie zās Latvijā, jau nākamā ne -
dēļā viņš sasauca Saeimas 
Ārlietu komisijas sēdi, uz kuŗu 
bija aicināts arī toreizējais 
Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš 
un speciālais vēstnieks diaspo-
ras jautājumos Juris Audariņš, 
un aicināja sākt kārtot portatīvo 
pasu iekārtu lietu. Papildus tam 
ALAs nozare “Sadarbība ar Lat-
viju” katru gadu organizē zie-
dojumus Latvijas bērniem grūt-

tumā. Tas ir tikai viens piemērs. 
Pēdējos 20 gadus esam centušies 
Latvijai palīdzēt sasniegt vienu 
otru ārpolītisku mērķi, kā, pie -
mēram, iekļūt NATO. Tagad cen-
šamies, lai pēc iespējas vairāk 
Amerikā dzīvojošo Latvijas pa -
valstnieku piedalītos Latvijas 
vēlēšanās un referendumos, 
sniedzam ziņas par Latviju utt. 
Latvija mainās, un, dabiski, arī 
mērķi mainās. 

Lietām saistībā ar latvietības 
uzturēšanu Amerikā tagad ir 
tiešām jāmainās, bet tās nav 
mainījušās. Trimdinieki, kad 
atbrauca te, atrada veclat viešus. 
Daži no tiem bija diezgan 
sociālistiski noskaņoti, un tad, 

svētki Amerikā, mēs turpinām 
uzturēt kultūras dzīvi. 

Bet lietas mainās. Paskatoties 
ALA vēstures grāmatā, vēl 1970. 
gados Amerikā bija ap 40 lat-
viešu sestdienas skolu, bet tagad 
to skaits ir tuvāk pie 20. Mazie 
centri izsīkst un izbeidz savu 
darbību, bet lielie vēl turas. Arī 
ALA savu daļu darījusi, lai tu -
rētu latviešu sabiedrību kopā. 
Sevišķa nozīme ir bijusi arī 
Gaŗezeram. Piemēram, tie, kas 
šogad piedalījās Amerikas lat -
vie šu jaunatnes apvienības 
(ALJA) kongresā, ir gājuši sest-
dienas skolās un Gaŗezerā. Tieši 
šo skolu absolventi ir tie, kas 
uztur latvietību, bet viņu nav 
daudz, ik gadu Gaŗezeru beidz 
varbūt kādi 30 jaunieši. 

Kā liecina pētījums, kas veikts 
Toronto latviešu „ciemā”, lat-
viešu valodu no paaudzes uz 
paaudzi teicami uztur tikai 
viens no desmit. Tātad – ja 
viens no 10 bērniem uztur valo-
du, tad no 100 mazbērniem  tas 
vairs ir tikai viens. Tas ir tas 
dabīgais asimilācijas process. 
Kādu jūs paredzat ALAs lomu 
nākotnē, ņemot vērā šos 
apstākļus? 

Mūsu valdes pārrunās kon -
servātīvais skatījums ir tāds, ka 
ALA pamazām saruks, ka ar 
laiku arvien mazāk un mazāk 
cilvēku brauks uz Kongresu un 
ar laiku Kongress notiks vairs 
tikai Vašingtonā. Tāpat daži do -
mā, ka ar laiku būs arvien mazāk 
brīvprātīgo valdes darbinieku, 
kas gribēs ziedot savu laiku un 
to darbu, kas tiks padarīts, veiks 
atalgoti darbinieki. Tas notiks, 
ja ALA neko nedarīs. 

Bet tik un tā mēs neticami 
turamies. 2006. gadā es biju aiz-
braucis uz Amerikas Rietum-
krasta Dziesmu svētkiem San-
francisko. Tos apmeklēja arī Vi -
lis Vītols no Venecuēlas, kuŗš 
jau sen dzīvo Latvijā. Viņš bija 
diezgan pārsteigts, ka šī „trim-
das lieta” vēl tā turpinās. Lejup-
slīde nenotiek tik drāmatiski, 
vismaz Amerikā, kā varētu 
domāt. Kaut es negribu aprunāt 
citas zemes, redzu, ka citās 
zemēs situācija nav tik laba. 
ALAi ir savs birojs, bet citu 
zemju centrālās organizācijās, 
kā man saka, – ja kaut kas tiek 
darīts, to dara valdes priekšsēdis 
brīvprātīgi. Viņiem nav atalgotu 
darbinieku, un valde arī varbūt 
nav tik plaša. Šajā ziņā ALA ir 
nostabilizējusies. Mūsu ienā ku-
mi vairs nenāk tik daudz no 
ziedojumiem, bet no ieguldī ju-
miem, un mēs mēģinām pacelt 
mūsu kapitālu. Mums ir savs 
Simtgades testamentārais novē-
lējuma fonds. 

Otra lieta, par ko daudz ir 
runāts, bet tiešām ir maz re -
zultāta, ir jauniebraucēju iesais-
te. Tie nepavadīja piecus gadus 
kopā Vācijā, tie atbrauca, viens 
par otru varbūt nezinādami, un 
viņu vidū nav tādas saliedētī-
bas. Starp viņiem un trimdas 
latviešiem pastāv vairākas plai-
sas, pie  mē ram, gadu gājuma 
plaisa, jo aktīvie trimdas latvieši 
ir gados vecāki. Ir arī materiālas 
atšķi rības. Un svētki, ko svin 
vieni un otri, nav tie paši. Liels 
sa  rīkojums Amerikā, piemēram, 

ir aizvesto piemiņas diena. Lai 
arī tie, kas dzīvoja Padomju 
Latvijā, zina par izvešanām, 
tomēr 14.jūniju Latvijā tik plaši 
neatzīmē. Jūtu, ka ir dažas sim-
boliskas lietas, kas kaut ko izsa-
ka tiem, kas ir dzīvojuši ārzemēs, 
bet jauniebraukušiem neizsaka 
neko. Mums ir zināmas atšķi rī-
bas kultūrā, mūzikā un priekš-
statos par vērtībām. Bet mēs 
mēģinām viņus iesaistīt.

Vislabāk ir, ja vietējās orga ni-
zācijas iesaista cilvēkus, uzlūdz 
jauniebraucējus. Osvaldu ģi   -
me ne kādu ievelk korporācijā. 
Visvaris Ģiga Mineapolē kādu 
iesaista korī. Ņujorkā un citur 
pieņem par skolotājiem. Tā pa 
vienam viņi iekļaujas, sevišķi 
sievietes. Un par to tiešām ir 
jādomā. Gandrīz visi Amerikas 
latvieši pirms neatkarības at  jau-
nošanas bija trimdas latvieši, 
pēc neatkarības atgūšanas, jā -
domā, ka droši vien jau puse vai 
trešdaļa ir nākusi klāt. Viņus 
būtu labi iesaistīt organizācijās, 
lai uzturētu latvietību Amerikā 
un palīdzētu Latvijai. Kāda 
piektā, varbūt pat ceturtā daļa 
latviešu tautas dzīvo ārzemēs. 
No vienas puses, ir žēl, bet, no 
otras puses, – tas varētu būt liels 
atbalsts Latvijai. Tā vienmēr 
saka, trimda palīdz šai zemei 
un tai zemei. Piemēram, armēņi 
ir ļoti bagāti Amerikā un viņi 
palīdz Armēnijai. Tāpat arī ir ar 
ebrējiem, kas ir liels balsts Iz -
raēlai. Ceru, ka no šī bēdu stāsta 
radīsies arī kaut kas labs – 
atbalsts Latvijai. 

Laiki mainās. Mana vecvec-
māte nodzīvoja 100 gadus. 
Mans tēvs teica, ka viņa nekad 
no savām mājām nav tālāk par 
sešiem kilometriem braukusi, 
ne uz Rīgu, nekur citur. Bet 
tagad cilvēki braukā pa visu 
pasauli, un visās zemēs no -
vērojama liela migrācija. 
Ja jums būtu iespēja uzrunāt 
kādu jauniebraucēju pirmo 
reizi, kā jūs pārliecinātu, kāpēc 
vi  ņiem būtu vērts sasaistīties 
ar Amerikas latviešu apvie-
nību? Un kāpēc vispār kādam 
būtu vērts atbalstīt šo orga-
nizāciju?

Mēs aicinām piebiedroties, ja 
viņiem interesē mūsu kopējie 
mērķi uzturēt latvietību Ame-
rikā un palīdzēt Latvijai. Es gri-
bētu arī uzzināt, ko mēs varētu 
vairāk darīt, kas atbraucējus 
interesē? Šobrīd informācijas 
apguve notiek diezgan chaotiski.

Šogad ALJA kongresā veiktā 
aptauja liecina, ka Amerikas 
latviešu jaunieši diezgan augstu 
novērtē Amerikas latviešu ap -
vienību, bet patiesībā zina ļoti 
maz par tās darbību. Ar šiem 
pētījumiem, ko esam iecerējuši 
veikt nākamā pusgada laikā, 
mēs centīsimies ievākt infor -
māciju no plašākas sabiedrības. 
Man ir tāda nojauta, ka cilvēki 
saprot – ALA ir svarīga lieta un 
tai kopumā ir laba slava. 

Bet tas cilvēku loks, kas 
patiešām zina, ko ALA dara, ir 
diezgan šaurs. Piemēram, uz 
ALAs kongresu ierodas 70 – 80 
delegāti, bet liela daļa no tiem 
gadu no gada ir tie paši.

dieņiem ceturtdaļ mil jona dola-
ru apmērā. Tā ir gal venā sa -
darbība ar Latviju. 

Ko tieši ALA dara, lai uzturētu 
latvietību Amerikā? Šo uzdevu-
mu lielā mērā veic latviešu sest-
dienas skolas, kas ir vietējās 
organizācijas, bet ALAi ir mā -
cību programmas, gada pār bau-
des, tā ik gadu organizē skolotāju 
konferences un seminārus. At -
bal stot tos bērnus, kas desmit 
gadus apmeklējuši un pabeiguši 
latviešu sestdienas skolas, ALA 
apmaksā viņiem vienu trešdaļu 
dalības maksas braucienam uz 
Latviju ALA organizētā „Sveika, 
Latvija“ ceļojumā. Šis brauciens 
viņus vienmēr spēcīgi iespaido, 
jo daudzi bērni nav bijuši 
Latvijā. Redzēt Latviju dabā – 
tās ir paliekošas atmiņas. Tāpat 
mēs atbalstām kultūras pasā ku-
mus, katru gadu valsts svētkos 
pasniedzam atzinības rakstus. 
ALA Kultūras fonds dod do  tā-
cijas vērtīgiem kultūras un 
mākslas projektiem. ALA Sporta 
nozare organizē vairākus sporta 
pasākumus un gadskārtējās 
meis tarspēles. Pērn Sporta no -
zare organizēja ASV latviešu 
sportistu turneju uz Latviju, kur 
mūsu sportisti piedalījās vairā-
kās sacīkstēs, uzvarot itin visās 
volejbola spēlēs!
Kā jūsu ieskatā laika gaitā ir mai-
 nījušies organizācijas mērķi?

Pirmos 40 gadus līdz 1991. ga -
 dam mēs kaŗojām par Latvijas 
neatkarību un šajā nolūkā uz -
stājāmies dažādās starptautiskās 
konferencēs. Piemēram, septiņ-
desmitos gados, kad notika 
Helsinku konference par Eiro-
pas drošību, Uldis Grava un citi 
aizbrauca tur demonstrēt, no -
kļuva avīzēs un ar PSRS spie-
dienu pat nonāca Somijas cie -

kad Latvija tika iekļauta Pa -
domju Savienībā, daži no vi -
ņiem vēl gavilēja, brauca turp 
ciemos un domāja, ka tā ir tā 
pareizā valsts iekārta. Bet viņu 
nebija sevišķi daudz, un tie drīz 
izplūda. Bet trimdā pēc Otrā 
pasaules kaŗa izbrauca lielas 
masas, pavadīja piecus gadus 
dīpīšu nometnēs Vācijā, un tas 
sabiedrību saliedēja. Tur  klāt 
visiem bija viens mērķis. To, kas 
gribēja braukt atpakaļ uz Lat-
viju, bija maz. Lielākais procents 
palika ārzemēs, cits citu pazina 
un radīja organizācijas. Mani 
radi bija Austrālijā, es – Ame-
rikā. Citiem bija līdzīgi. Visi 
izkaisīti pa pasauli, bet sav star-
pēji pazīstami, jo bija piecus 
gadus pavadījuši kopā Vācijā. 

Šīs lielākās organizācijas –  
Daugavas Vanagi, ALA un citas –  
visās pasaules malās tagad svin 
60. gadadienu un vēl joprojām 
turas. ALA turas vēl labāk nekā 
citas organizācijas, jo Amerikā 
bija lielāka masa, kaut arī 
Amerika ir liela un mēs esam 
izkliedēti pa visu kontinentu no 
Atlantijas līdz Klusam okeānam. 
Kopējais darbs Amerikā pazau-
dēja savu fokusu tieši tad, kad 
Latviju atguva brīvību. 1988. 
gadā notika pēdējie Dziesmu 
svētki Indianapolē, piecus gadus 
vēlāk, 1993.gadā, Dzies mu svēt-
ki nenotika, jo visi fokusējās uz 
Latviju – centās atjaunot pases 
un pilsonību, iegādāties īpa-
šumus, brauca turp. Daži aiz -
brauca uz ilgāku vai mazāku 
laiku. Tomēr pēc pieciem gadiem 
varēja redzēt, ka visi jau neat-
griezīsies Latvijā. Un tā Klīv-
landē 1997. gadā tika atsākta 
Dziesmu svētku rīkošana. Kopš 
1997. gada tagad atkal ik pa 
pieciem gadiem notiek Dziesmu (Turpināts 7. lpp.)

Ilze Garoza, speciāli Laikam
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Grāmatu varat iegādāties Latvijas grāmatu tirdzniecības vietās.

ASV – sūtiet čeku J. Rituma meitai – 
Silva Malone

18502 Keystone Manor Road
Odessa, Florida 33556
Tālr. – 813-792-0732

Cena 19,- US dolari, plūs 6 ,- US dolari sūtīšanas izdevumi; kopā – 25,- US dolari.

"Un pāri visam, dēls,
turi sarkanbaltsarkanās krāsas –

tēvzemi, dārgo Latviju!"

Grāmata ‘’Ritums. Būvnieks un glez notājs’’ (autore E.Pētersone, 
izdev niecība Mansards, 2011) ir doku men tāls darbs par latvieti, 
kuŗš pasaules priekšā vienmēr bijis go  davīrs. Architekts, 
būvnieks, domnieks, mākslinieks. Tas ir likteņstāsts, stāsts par 
mīlestību, pienākumu, atbildību. Par Latviju un Ameriku.

Ideja par gaidu un skautu 
mūzeja izveidošanu radās va -
dītājai Mildai Feldmanei, kuŗa 
pirms Otrā pasaules kaŗa bija 
darbojusies par gaidu vadītāju 
Rēzeknē. Pēc LSGCO dibi nā-
šanas 1990. gadā viņa pirmā 
Latvijas gaidu priekšniece no 
1990. līdz 1993. gadam. Mūzeja 
ideja tika īstenota 1991. gadā, 
kad ar Ogres domes atbalstu 
tika piešķirtas telpas ēkā Ogres 
upes krastā. Pēc tam mūzejs 
ilgus gadus atradās Mālkalnes 
prospektā un kopš 2011. gada 
marta –  Suntažu ielā 2.

Visus šos gadus mūzeja darbu 
vada Aina Kunga, te strādā arī  
mūzeja darbiniece Zigrīda 
Traniņa.

Jubilejā piedalījās gan sen gai-
das, vecskauti, gan vienību pār-
stāvji no Ogres, Carnikavas, Cē -
sīm, Rīgas, Ķekavas. Latviešu 
skautu kustību pārstāvēja skau tu 
priekšnieks vad. Pēteris Aivars un 
rovers Pēteris Aivars Jr. no Rīgas 
(90.) skautu vienības Ņujorkā.

Svinības atklāja mūzeja va  dī -
tāja Aina Kunga, pastāstot par 
mūzeja vēsturi: 

Tas, ko jūs šeit redzat, ir mūsu 
tēvutēvu montojums, ko viņi 
atstāja nākamajām paaudzēm. 
Tas ir glabāts, riskējot ar dzī-
vībām. Skautu vadītāji, kas ap -
zinājās, ka nevienam neko ļau-
nu nav darījuši, un, sākoties 
kaŗam, neatstāja dzimteni, 
zaudēja dzīvību. Arī ģenerālis 
Kārlis Goppers. Bet tiem, kas 
devās svešumā, – liels paldies 
par to, ka viņi saglabāja latviešu 
skautu un gaidu kustības pa -
matus, audzināja jaunatni un 
dara to joprojām. Mēs varam 
tikai priecāties, ka arī mītnes 
zemēs ir veidotas vienības, rī -
kotas nometnes, no tālienes pie 
mums atceļo fotografijas, kā šis 
vienības strādā, un arī tas paliek 
nākotnei un tiem, kas nāks pēc 
mums. Mēs strādājam, lai varētu 
saglabāt to, kas mums uzticēts, 
– sacīja A. Kunga un piebilda, 
ka savu darbu mūzejā viņa un 
viņas kollēģes vienmēr darījušas 
ar mīlestību, negaidot par to 

Skautu un gaidu mūzejam Ogrē 20 gadi
2011.  gada 3. decembrī 20 dzimšanas dienu svinēja Latvijas Skautu un gaidu mūzejs Ogrē

nekādu atlīdzību. Mūs nav trau-
cējis pat lielais aukstums ie -
priekšējās telpās Mālkalnes pro-
spektā. Par jaunajām telpām 
paldies domei. Šeit ir silti un 
gaiši, ir ērti un labi strādāt. Man 

sengaidas un vecskautus, gan 
mazās guntiņas, radās doma, ka 
varbūt tieši mūzejs ir tā vieta, 
kas mūs vieno un ļauj atrast 
kopīgu valodu. Gribu, lai katrs 
no mūzejā redzētā un dzirdētā 

sev līdzi paņemtu ko vērtīgu! 
Vēlu vēl daudzus, daudzus 
ražena darba gadus!

Vad. Pēteris Aivars apsveica 
mūzeju no Latviešu skautu un 
Latviešu gaidu kustībām: Man 

bija septiņi gadi, kad iesāku dar-
boties kā mazskauts, un es zinu, 
ka skautošu, kamēr būs tādi 
jaunieši, kuŗi grib mežā iet, 
mītnē satikties, ugunskuru kuri-
nāt, dziesmas dziedāt, uz atklā-
tas liesmas ēdienu gatavot. 
Mūzejam novēlu saules mūžu!

Sveicieni mūzejam bija arī no 
sengaidām, vecskautiem, vie-
nību vadītājiem. Vadītāju viet-
niece Līga Jagmane mūzejam 
nozīmīgajā jubilejā novēl: Lai 
ir kas turpina mūzeja darbu, lai 
šeit nāk jaunieši, kuŗi grib 
uzzināt, kāpēc gaidas un skauti 
ir tik īpaši un kā šī kustība 
spējusi aizraut tik daudzus mil-
jonus cilvēku visā pasaulē. Lai 
mūzejā vienmēr dzird bērnu 
smieklus un klaigas!

 Aina Kunga stāstīja, ka mū -
zeju samērā bieži apmeklējot 
dažādi viesi no ārzemēm, šogad 
bijuši apmeklētāji pat no Jaun-
zēlandes, Austrālijas, Amerikas, 
Japānas, nesen mūzeju apmek-
lējusi krievu kopienas grupa no 
Zviedrijas. Latvijas gaidu un 
skautu mūzejs ir unikāls – vie-
nīgais šāda veida mūzejs Latvijā 
un visā Baltijā. Gaidu un skautu 
mūzejs ir iekārtots tā, lai ap -
meklētāji var apskatīt eksponā-
tus par skautisma un gaidisma 
dibināšanu Latvijā no 1917. līdz 
1940. gadam, par latviešu skautu 
un gaidu gaitām visā plašajā 
pasaulē no 1945.gada līdz 
mūsdienām, kā arī par skautu 
un gaidu gaitām Latvijā no 
1990. gada līdz mūsdienām. 
Mūzejā apskatei ir pieejami ne 
tikai dažādi dokumenti un 
grāmatas, bet arī skautu un gai-
du formas tērpi no dažādiem 
laikiem, zīmes, nometņu zīmes, 
karogi un foto albumi. Neno-
vērtējama mūzeja vērtība ir 
dau dzās dienasgrāmatas, ko 
rak stījuši latviešu skauti un 
gaidas Vācijas bēgļu nometnēs 
no1945. līdz 1950. gadam. 

Pēc oficiālās daļas visi pulcējās 
ap jubilejas kliņģeri, kafiju un 
tēju un apskatīja mūzeja ekspo-
nātus,  kavējās atmiņās.

Vad. Maija Šķiņķe

Latviešu skautu prieksnieks vad. Pēteris Aivars apsveic mūzeju 20 gadu jubilejā. No labās sež Latvijas 
gaidu priekšniece vad. Liene Kiršfelde

Ziemsvētku
ieskaņas saiets

Toronto latviešu pensionāru 
apvienības  8. saietu  decembrī  
atklāja Liene Martinsone, pa  zi-
ņojot, ka apvienībā iestājusies 
jauna biedre – Liene Zelča.  

 Ziemsvētku ieskaņas koncer-
tā dziedāja soprāns Sandra 
Maija (Maia) Ķuze, Helēnai 
Ginterei spēlējot klavieŗpa va-
dījumu. Pirmā bija Alvila Alt-
maņa nopietnā dziesma „Četras 
sveces”. Koncertam turpino -
ties, noskaņa pakāpeniski kļuva 
arvien līksmāka, un beigās 
apmeklētāji dzirdēja divas jaut-
ras dziesmas H. Ginteres aran-
žējumā. No 11 pirmajām dzies-
mām sešas bija komponējis 
Raimonds Pauls. Programmā 
bija arī komponistu A. Janso -
na, P. Aldiņa, J. Vaivoda un 
brāļu Ziemeļu dziesmas. Pār-
traukumos saieta apmeklētāji 
dziedāja Ziemsvētku dziesmas. 

Toronto pensionāru saieti

šobrīd ir cerība, ka mūsu darbu 
nākotnē varētu pārņemt jaunās 
gaidu vadītājas.

Jubilejā mūzeju sveica Ogres 
novada domes priekšsēdis Ed -
vīns Bartkevičs un pasniedza 
dāvanu – jaunu datoru. Šodien 
laikam svarīgāk ir pieminēt to,  
kas šo gadu laikā mūzejā ir pa -
darīts, nevis cik gadu ir mūze-
jam. Svarīgi, cik daudz ļaužu ir 
iepazinušies ar mūzeja darbu un 
materiāliem, svarīga tā dzirksts, 
patriotisms jeb savas zemes 
mīlestība, kas ir šī sabiedriskā 
mūzeja pamats.

Latvijas Gaidu priekšniece 
vad. Liene Kiršfelde: Kas mūze-
jā ir tas īpašais? Šodien, viesu 
vidū vienkopus ieraugot gan 

Jauka bija Ivara Gaides atdzejo-
tā Deck the halls ar latvisko 
nosaukumu „Pošam visu grez-
nā rotā”. 

Pēc koncerta Sandra parādīja 
īsu videolenti „Ar tevi vien”, ko 
viņa iesūtījusi Rīgas televīzijas 
šlāgeŗu sacensībā, kuŗā skatītāji 
balso par sev tīkamāko šlāgeri.  

Filmas „Zvejnieka 
dēls” izrāde

Spītējot gadalaika neparasti 
lietainajai dienai, Toronto pen-
sionāri 15. decembrī latviešu 
centrā ieradās kuplā skaitā, lai 
noskatītos pirmo Latvijas liel-
filmu „Zvejnieka dēls”, kas tapa 
1939. gadā Viļa Lapenieka 
režijā.  Daži skatītāji to jau bija 
redzējuši toreiz, bet lielākā daļa 
to skatījās pirmo reizi. Kā zi -

nāms, filmas scēnārijam izman-
tots Viļa Lāča romāns ar tādu 
pašu nosaukumu. Tajā nav holi-
vudisku izskaistinājumu, bet 
gan ļoti reāli atveidota Kurze-
mes zvejnieku trūcīgā, riska 
pilnā un nenodrošinātā dzīve.  
Zvejnieku naīvitāti izmanto 
blēdīgie tirgoņi un zivju 
uzpircēji no Rīgas. Filmu caur-
vij romantika un trağēdija, jo 
zvejnieka dēls un bagātā tir -
gotāja meita viens otrā iemīlē-
jušies. Zvejniekdēls Oskars 
Kļava izgudro jaunu murdu 
lašu zvejai jūŗā un izrok ledus 
pagrabu zivju uzglabāšanai, lai 
izvairītos no uzpircējiem.  Filmā 
skan dziesmas „Pie dzintara 
jūŗas...” un „Laša kundze acis 
bola...”, ko tauta iemīļoja.

Šai filmai bija ļoti liela po -
pulāritāte, kam nebija ļauts ilgi 
turpināties. Neievērojot Viļa 

Lāča polītisko nostāju, reliģijas 
satīru ar sektanta brāļa Teodora 
tēlu un zvejnieku dzīves reālis-
tisko atainošanu, jaunā iekārta 
atzina šo filmu par pārāk „bur-
žuāzistisku” un tās izrādīšanu 
aizliedza.  NeIīdzēja pat Oskara 
Kļavas tendenciozais solījums 
par nākotni, „...kur valdīs darbs 
un darba taisnība”.

Okupantu vara 1957. gadā 
pasūtināja  jaunu filmas versiju 
citam režisoram ar citiem ak -
tieŗiem. Tikai daži vecākās 
paaudzes aktieŗi varēja otrreiz 
tēlot savu lomu.

Skaņa 1939. gada filmai bija 
laba,  dialogi labi saprotami.

Ziemsvētkus gaidot
Toronto pensionāri pulcējās 

latviešu centrā 22. decembrī 
Ziemsvētku gaidās, kaut gan tie 

nevarēja atbraukt rakstītās ka -
manās, jo sniega nebija nemaz, 
un piekalnēs vēl bija redzama 
zaļa zālīte.

 Ziemsvētku svētbrīdi ievadī-
 ja prāvests Dr. F. T. Kristbergs, 
aicinot visus dziedāt korāli 
„Senā pilsētā, kur Dāvids...”  
Svētrunā viņš runāja par Mateja 
evaņģelijā pieminētajiem gud-
rajiem vīriem no Austrumze-
mes, kuŗi ierodas pie Jēzus 
bērniņa un apdāvina viņu ar 
dārgām mantām. Risinot domu 
par prieku dāvanas dot un 
saņemt, prāvests secināja, ka 
visvērtīgākā dāvana ir tā, kuŗai 
nav nekādas materiālās vērtības 
– laiks, ko katrs var ziedot otram 
cilvēkam, lai pabūtu ar viņu 
kopā un bez vārdiem paustu 
silds siltumu un dāvātu prieku. 

Pensionāri noklausījās čellista 
Juŗa Ķeniņa priekšnesumu pia-
nistes Irisas Purenes klavieŗpa-
vadījumā.



LAIKS 72012. ga da 14. janvāris – 20. janvāris

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Staunton, 
January 7 – 
The De  cem-
ber protests 
highlighted 
not only the 
gulf between 
Russia’s ur -
ban popula-
tion with its 

European values and the coun-
try’s longstanding imperial tra-
ditions “based on lifetime power 
for the tsar or general secre-
tary” but also the failure of the 
protesters to recognize that 
simply replacing a bad tsar with 
a good one won’t same Russia.

This gulf has received enor-
mous attention in the Russian 
media with many hoping that 
the values of the former will 
overwhelm the latter, but the 
failure of the protesters to rec-
ognize that simply electing a 
good president in place of a bad 
one will not by itself prevent a 
return of the imperial tradition.

But that failure, what may 
happen if it is not overcome 
and what could to be done to 
ensure that it will are the sub-
ject of an intriguing essay by 
Russian regional affairs analyst 
Vadim Shteppa entitled “An 
Interregnum or a Federation?” 
carried yesterday on the “Russky 
zhurnal” portal.

“The main distinguishing 
characteristic of the December 

Saturday, January 7, 2012
Window on Eurasia: Replacing a ‘Bad’ Tsar with a ‘Good’ One By Itself Won’t Save 

Russia, Shteppa Says 

meetings,” he suggests, was “the 
sharp contrast between the new 
‘urban class’” which defines 
itself in terms of its commit-
ment to European values and 
the imperial tradition of Russian 
statehood which is based on 
lifetime power for the tsar or 
general secretary.”

Despite the existence of deco-
rative monarchies in many 
European states, he continues, 
“real power there belongs to 
regularly replaced governments, 
but present-day Russia in con-
trast is again being drawn to 
autocracy.” Indeed, what is taking 
place now recalls what occurred 
in 1990-91, something that 
those who want a liberal Russia 
should be reflecting upon.

Twenty years ago in Moscow, 
Shteppa points out, “equally 
massive demonstrations took 
place” largely consisting of peo-
ple who assumed that having 
done away with “the Soviet one-
party system,” Russia would 
“return to the civilized world. 
But ‘the return’ turned out to be 
entirely different and in places 
extremely grotesque.”

In post-Soviet Russia, a “syn-
thesis of the Soviet and the 
monarchical” occurred “with 
tsarist authority of the presi-
dent, the tricolor, subordinated 
to the melody of the Bolshevik 
hymn, and religious leaders 
playing ever more the role of 

the former ‘ideological depart-
ments’” of Soviet times.

The current demonstrators 
appear to be laboring under 
some similar misconceptions, 
Shteppa continues. “Many of 
them now are much more con-
cerned about the looming pre-
sidential elections,” apparently 
hoping that the arrival of a 
‘good’ tsar in place of a ‘bad’ 
one allow Russia to prevent the 
return of authoritarianism as 
indeed happened after 1991.

Yet another failure of the 
demonstrators, he says, is that 
they failed to take note of pro-
tests outside the ring road or 
dismissed them because of their 
small size. But there were many 
meetings and their relatively 
small size reflects “one of the 
main consequences of imperial 
hyper-centralism when many 
active and educated people 
leave their own regions for 
Moscow.”

(Moreover, Shteppa points 
out, many of the participants in 
the Moscow protests were not 
native Muscovites but rather 
precisely such active and edu-
cated citizens from regions out-
side of the capital.)

Had the Muscovites taken 
notice, they would have seen 
that among the demonstrators 
in other cities on December 10 
and 24 were people carrying 
“regional flags, including those 

of Siberia, Ingermanland, Ka -
relia and Kaliningrad (For pic-
tures, see kaliningrad-eu-rus-
sian.blogspot.com/2011/12/
blog-post_18.html).

This current failure by the 
Moscow opposition to take note 
of these protests recalls that of 
many in the Soviet capital 20 
years ago “who did not want to 
notice the Baltic, Belarusian 
and Ukrainian flags.” This also 
suggests that what is happening 
now is “the restoration of a cer-
tain liberal ‘vertical’ which of 
course will be better than the 
authoritarian one, but will entail 
the very same centralization” 
and have lead to a repetition of 
the cycle.

And that is the case, the 
regional affairs writer argues, 
even though many Russians 
will remember “how the liberal 
Yeltsin ‘vertical’ was converted 
into the authoritarian Putin 
one.” To allow Russia to escape 
from “’an eternal return of 
empire,” Russia needs to focus 
on “the regionalist transforma-
tion of the country.”

“In other words,” Shteppa 
says, “instead of the drafting of 
a single program for all right 
now, people should concentrate 
on the resolution of the prob-
lems of their own regions” 
through the direct election of 
governors and mayors, an end 
to “financial hyper-centralism,” 

“the free registration of regional 
parties” and the like.

Unfortunately, many in 
Moscow view such calls as the 
first step toward “separatism,” 
out of a conviction that “nor-
mal multi-party democracy in 
various regions will split the 
country.” That is absurd as 
European experience shows – 
indeed, there strong regional 
democracy helps preserve exist-
ing borders, Shteppa insists – 
but it is typical of imperialist 
thinking.

If Russia had “normal region-
al self-administration,” there 
would be no risk of the country 
falling apart as ties among the 
regions are much stronger than 
was the case in the USSR. But if 
the new opposition wants free-
dom only for its federal parties, 
then Siberians and Kalinin-
graders might ask: why do they 
need the continuation of this 
colonial power.

Contrary to what many in 
Moscow understand, the great-
er the imperial quality [of the 
state], the greater will be sepa-
ratist attitudes. But if the regions 
can make use of their own 
resources and taxes, freely 
choose their heads and parlia-
ments, then the question as to 
who will win in the March elec-
tions will completely lose its 
imperial fatefulness.”

Plašāka sabiedrība varbūt 
tikai miglaini nojauš, ko ALA 
dara. Tas arī ir saprotami, jo 
mēs esam izkaisīti pa visu 
Ameriku. Piemēram, ALAi ir 
Sporta nozare. Es esmu bijis 
ALAS valdē desmit gadus ar 
viena gada pārtraukumu. Pir-
mos sešus gadus ļoti miglaini 
sapratu, ko dara ALAs Sporta 
nozare. Tikai tagad pēc vairāku 
gadu būšanas ALA valdē, četras 
reizes gadā valdes sēdēs dzirdot 
Sporta nozares atskaites, tā īsti 
saprotu, kas ir meistarspēles, 
kāds ir viņu darba cikls. Dar-
bodamies ALAs valdē, pats ļoti 
maz sapratu no citas nozares, 
un pagāja kāds laiciņš, lai to 
visu apgūtu. Es pieņemu, ka 
cilvēkam, kas dzīvo Saginavā, 
Atlantā vai Sakramento, arī ir 
vajadzīgs diezgan ilgs laiks, lai 
saprastu, ko ALA dara savās 
nozarēs. Tas ir dabiski. 

Cik cilvēku Amerikā var no -
saukt savu kongresmeni, savus 
senātorus? Parasti Late night 
TV taisa jokus – kādam cilvēkam 
uz ielas pajautā, kas ir prezi-
dents, un viņš nezina. Varbūt 
prezidentu zina, bet tālāk sāk 
atklāties lieli robi. Ja ame ri-
kāņiem ir lieli robi zināšanās 
pašiem par savu valdību, tad 
latviešiem, kas izkaisīti pa visu 
Ameriku, varētu būt lieli robi 
zināšanās, ko mēs darām citos 
pagastos un ko dara ALA. Mēs 
izsūtam “Latvian Dimensions” 

un šur tur reklamējamies, bet 
tas ir tāds nemitīgs darbs. 

Senāk bija kopējs ziņu avots, un 
Amerikā tas bija Laiks un ci  tas avī-
 zes, un mazā prese. Ma  zā prese iz -
sīkst, un arī cilvēki arvien mazāk 
un mazāk abonē avīzes, tostarp, 
Laiku. Mēs senāk dzīvojām vienā 
ziņu telpā, ko vienoja Laiks, bet 
tagad tas ir izplūdis. Mēs lasām 
ziņas internetā. Tur ir daudz 
ziņu par latviešiem. Daži avoti 
ir Ame rikā, daži Latvijā.

Notiek arī paaudžu maiņa. 
Senāk vecākās paaudzes cil vē-
kiem patika iestāties organi zā-
cijās. Amerikāņiem, piemēram, 
bija Lions, Elks, Optimists, Shri-
ners, man sevišķi patika nosau-
kums Oddfellows klubs. Šodien 
cilvēki retāk pērk biedru kartes 
gan amerikāņu, gan latviešu 
organizācijās. Jā, senāk latvieši 
iebrauca un turējās kopā un 
visu darīja kopā – svinēja dzim-
šanas dienas, cēla vasarnīcas, 
bērnus kristīja, nomirušos ap -
bedīja savā sabiedrībā. Tagad 
jaunākās paaudzes pārceļas uz 
Ameriku un dabiski izklīst. 
Tomēr ir tāda vērtība kā „lat -
vietība”, un par tās uzturēšanu 
cīnās ALA.
Vai paredzat un cerat, ka lat-
vieši atšķirsies no citām dias-
porām, kas ir pamazām iz -
klīdušas un asimilējušās vie -
tējā sabiedrībā? 

Jācer ir. Tā pazušana jau tik 
sen ir pareģota. Kad es 1966. ga -

dā pēc 16 Amerikā pavadītiem 
gadiem braucu uz ALJA sapulci 
Čikāgā, ar vienu citu jaunieti 
sēdējām restorānā. Tur bija trīs 
jaunas sievietes. Viņām bija ap 
25. Kad viņas dzirdēja, ka mēs 
runājām latviski, tās trīs dāmas 
pievērsa mums uzmanību. Iz  rā-
dās, viņas visas trīs bija latvie-
tes, savstarpēji pazīstamas no 
Vācijas laikiem, bet visas trīs 
bija apprecējušas amerikāņus. 
Sākām runāt, ko mēs darām. Mēs 
pastāstījām, ka dodamies uz 
ALJA pasākumu. Viena no vi -
ņām neko neteica, bet klausījās 
ar lielu interesi. Taču otra atme-
ta ar roku un sacīja: “You talk 
like you just got off the boat!” Tā 
jau pēc 16 Amerikā pavadītiem 
gadiem bija tādi, kas nemeklēja 
latvietību, lai gan viņiem bija 
latviešu draugi. Viņa bija prak-
tiski asimilējusies amerikāņu 
sabiedrībā jau 1966. gadā, bet ir 
tādi, kas vēl turas arī ceturtā un 
piektā paaudzē.
Kas ir ALAs stiprās un vājās 
puses? 

Mūsu stiprās puses ir struk -
tūra, mums ir valde, kas ir ie -
vēlēta un pārstāvēta no visiem 
Amerikas krastiem. Mums ir 
kongress, un mēs varam reaģēt 
uz lietām. 1990. gadā, kad Aug-
 stākā Padome balsoja par Neat-
karības atjaunošanu, mums bija 
telefonisks savienojums ar Lat-
viju. Mēs sekojām līdzi tam 
visam, sapulcējušies ALAs kon-

gresā. Mēs reaģējam uz pār-
maiņām Latvijā.

Stiprā puse – ka mēs varam 
novērtēt savu darbību un iz  strā-
dāt plānus nākotnei. Vājā puse ir 
tā, ka, iespējams, daudzreiz tie 
darbi ir grūti izpildāmi sistēma-
tiski. 1998. gadā bija labs plāns 
līdzekļu vākšanas un biedru 
nozarei. Kaut tas bija labs plāns, 
nākamā valde tam nepievērsa 
vērību. Lielākais trūkums šim 
stratēģiskās plānošanas proce-
sam būtu, ja mēs izstrādātu 
kādu plānu, bet valde mainītos 
un nekas tālāk netiktu darīts. 
Tā notiek arī polītikā. Ja vienu 
partiju ASV valdībā nomaina 
otra, tad jaunā partija sāk visu no 
jauna un pamet pat labi iesāktus 
darbus. Stiprums ALAi ir tas, 
ka mēs vienmēr domājam, kā 
lietas uzlabot. Vājums ir tas, vai 
mēs tiešām mākam ilgi un kon-
sekventi strādāt, lai sasniegtu 
savu mērķi.  

Ja mēs kaut ko darām, tad jā -
meklē struktūra, kas šo darbu tur -
pinātu, valdei mainoties. ALAs 
struktūra nav nekas jauns. Tā ir 
pamatorganizācijas struktūra, 
kas eksistē visā pasaulē. Ir valde 
un ir lēmumi. Un ALAs kongress 
arī pieņem lēmumus. Būtu labi ja 
ALAs kongresam būtu lē  mumi, 
par kuŗiem prasītu atskaiti ne 
tikai pēc viena gada, bet pēc 
diviem, trim, četriem gadiem. 
Esat minējis, ka šis, iespējams, 
būs jūsu pēdējais gads ALAs 

priekšsēža amatā. Kādas jūsu 
vēr tējumā ir jūsu lielākās veik-
smes un neveiksmes šajā amatā?

Es nezinu, vai man ir sevišķas 
personiskas veiksmes. Man pē -
dējā ALAs kongresā pasniedza 
Triju zvaigžņu ordeni. Parasti 
tādos brīžos saka “Mans gods ir 
manas tautas gods”. Es teicu: 
“Šis gods ir ALAs gods”. Bez 
pārspīlējuma – man ir bijusi 
laime strādāt kopā ar spējīgiem 
valdes locekļiem un ar profe-
sionāliem biroja darbiniekiem. 
Kopā esam darījuši daudz. Ja 
būtu jāmin kāds savs panākums, 
tad tas būtu darbs pie topošā 
ALAs stratēģiskā plāna izstrādes. 
Mēs tiešām gatavojam lielāku 
pārvērtējumu tam, kas ir noti-
cis pēdējos 60 gados. Un, ja 
kaut kas no tā būs auglīgs, tad 
tas būs visu mūsu nopelns un 
liels personisks gandarījums.
Ko jūs vēlētos savā pašreizējā 
amatā vēl sasniegt? 

ALAi un latviešiem Amerikā 
ir tikai divi globāli mērķi – 
palīdzēt Latvijai un uzturēt 
latvietību Amerikā. Praktiskie 
darbi mainās, bet mērķi ne -
mainās. Praktiskais uzdevums 
ir plašāk apzināties, kas mēs, 
Amerikas latvieši, esam, ko mēs 
gribam, lai būtu kopējs skatī-
jums un kopēja vīzija, kā mēs 
gribam savu latvietību uzturēt 
un kā palīdzēt Latvijai. Tas ne -
mitīgi jāatgādina un jāatjauno.

(Turpināts no 5. lpp.)

Amerikas latviešu apvienība - ar skatu nākotnē
ALA cer veidot ciešāku dialogu ar latviešu sabiedrību Amerikā par tās lomu nākotnē
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Reiz mūsdienās dzīvoja kāds 
Ganuzēns. Darbdienās viņš mā -
cījās ģimnazijā, bet brīvdienās 
pieskatīja kaimiņa farmas kazas. 
Gados, kad Latvijā ziemas tik 
siltas kā šogad, kazas omulīgi 
kāpelē pa nokalnīti, dziļi ieel-
pojot skābekli un noplūcot pa 
kuš ķim veselīgi zaļas zāles. 

„Zili brīnumi,” pukojās kazu 
mā  jas saimniece, „Jaunais gads 
pie durvīm, bet vēl joprojām 
kazu gans jāsauc palīgā! Vilkiem 
ar’ pašlaik viegla klaiņošana, 
bet pagasta mednieki gada 
beigās grozās tikai pa ballēm un 
lab darības sarīkojumiem.”

Ziņu par akorddarbiņu un 
akordsamaksu saņēmis, Ziem-
svētku rītā Ganuzēns posās 
knaši: ielika somā portatīvo 
datoru, ceļ malā nopirka pāris 
česburgeru. Kazas bija pie viņa 
pieradušas un gans – pie kazām. 
Barvedes ne  snauda ne mirkli, 
par visu ziņoja, protams, savā, 
kazu valodā. Ganu zēns vadīja 
laiku, ceļodams pa Facebook un 
pārlasīdams saraksti draugos. lv

Pēkšņi datora zilais lodziņš 
sa  tumsa kā atraidīta precinieka 
vaigs, bet Ganuzēns pavisam 
skaidri sadzirdēja kazu barvežu 
balsis: „Redzi nu, mūsu saim-
nieks atkal piemin Ķēniņu, ka 
tik nav uz kaŗiem, tad mūsu 
ādas aizies zābakiem!”

„Ko nu mels, latvietim ķēniņi 
ir tikai pasakās.”

„Negribi, netici, tu jau allaž 
gribi būt tā gudrākā.”

Ganuzēns uzreiz attapās, ka 
pulk  stenis jau nositis 12 reižu, 
jo tikai Ziemsvētku pusnaktī 
lopi runā cilvēku valodā! Taču 
to gan viņš vēl nebija pieredzējis, 
ka šajā saulgriežu stundā ap -
klust datori. Brīnumi nebija ilgi: 
jau pēc dažām minūtēm lopi 
turpināja mekšķēt savā valodā 
un dators mirkšķināt ar actiņu. 

„Patiešām, kādi gan latviešiem 
ķēniņi,” aizdomājās Ganuzēns. 
„Ministri pie mums tik bieži mai   -
nās, vai tik nav iecelts jauns iz -
glī tības ministrs ar uzvārdu Ķē -
niņš?! Tagad taču bērnu tiesības 
sko lē nam aizliedz pat tāfeli no -
slaucīt, kur nu vēl kazas ganīt?!”

Puisis nekavējās prasīt pado-
mu labajai fejai Google. 

Ābols nekrīt
tālu no ābeles

„Jā, bija latviešiem tāds izglī-
tī bas ministrs – Atis Ķeniņš, 
tikai iepriekšējā gadu tūkstotī, 
tieši decembrī pirms 80 gadiem 
viņu iecēla amatā, bet jau pēc 
divām ziemām atcēla,” feja 
nozibināja gudrības zizli un 
projām bija. 

Aiz priekiem, ka ar ministru 
šo  nakt spēkošanās nebūs, Ga -
nu zēns uzsvilpoja populāras 
operas āriju.

„Nesapriecājies par ātru,” pāri 
lai  kiem un novadiem viņu 
sadzir dējis, izsaucās labākais 
rakstnieks starp dziedātājiem 
un labākais dziedātājs starp 
rakstniekiem, ikdienas steigā 
dēvēts arī par Marisu Vētru. 

„Man un citiem latviešiem ar 
ķēniņiem bijis gana darīšanu, 
tas nekas, ka pagājušajā gadu 
sim tenī. Tālivaldis Ķeniņš 
tiešām ir su   verēns, īsts ķēniņš 

Kā Ganuzēns Ķēniņu meklēja
Dokumentāla pasaka

savā amatā − mūzikā. Tālivalža 
tēvs ir Atis Ķeniņš, māte − Anna 
Rūmane-Ķeniņa. Gaume, kul-
tūra un darbaprieks Tālivaldim 
ir iedzimti un ieauguši jau no 
šūpuļa. Mūzikā viņš sāka sko-
loties pie profesora J. Vītola un 
profesora Ā. Ābeles Rīgā, bet 
skološanos pabeidza Parīzē pie 
tādiem izciliem skaņ ra des mil-
žiem kā prof. Toni Obēna (Tony 
Aubin) un krāsaini pār drošā 
Olivjē Mesiāna (Oliver Mes-
siaen). Studijās Tālivaldis Ķe -
niņš piesavinājies iespējami 
visaug stā ko izglītību mūzikā. 
Ne jau tikai augstās pieres dēļ 
viņš kļuva par mācībspēku 
Toronto univer si tātes mūzikas 
departamentā jau dažus mēne-
šus pēc ierašanās Ka   nadā. Kā 
ķēniņš Ķeniņš pār valda arī 
katru techniku šāsdienas skaņ -
radē. Viņš tomēr nekad neek-
spe rimentē ar modernajā mū -
zikā paš laik populāro 12 toņu 
toņkārtu. Viņam pietiek gan 
zināšanu, gan spēju, gan darba-
prieka un Dieva dāvanu, lai 
spētu izteikties svai gās, īpatnējās 
saskaņās un arī krā sai nās nesa-
skaņās vecu vecajā astoņu toņu 
gammā, kur visam cauri atskan 
viņa siltā, sirsnīgā personība un 
dedzinošs temperaments. Viņa 
mūzikā nekad nav nekā skābena, 
ieskābuša vai – puspadarīta.”

„Interesanti, bet nez vai tas 
būs bijis tas Ķēniņš, ko pazīst 
pat mana kazu bara barvede,” 
nodo māja Ganuzēns.

„Tālivaldim Ķeniņam par 
go  du viņa mītnes zemē nosauk-
ta pat iela, parādiet man otru 
tādu tautieti,” puiša pārdomas 

bet smaidot turpinājis: „Un kas tad 
ir Daina, ja ne tautasdziesma?”

„Dainu Ķēniņu savos atmiņu 
failos neatradu, bet... ja nu mēs 
to vārdu un uzvārdu apgriežam 
otrādi: Ķēniņš Tālivaldis?” 
ideju pameta labā Burve.

„Te jau man līdz Jaungadam 
ko lasīt,” Google piedāvājumu 
pār lū  kojis, nosūkstījās Ganu-
zēns. „Var  būt jāņem palīgā kādi 
buŗamvārdi?” 

Drosmīgais 
Tālivaldis

no Trikātas 
„Tricatum Thalibaldum – Tri-

kātas Tālibaldis, Thalibaldi de 
Tolowa – Tālavas Tālibaldis, 
Tha  libaldi de Beverin – Beve-
rīnas Tālibaldis – šādi Tālavas 
latgaļu vadoni raksturo Livo-
nijas Indri ķis. Pirmajā mirklī 
varbūt mulsina „b” burts Tālavas 
latgaļu valdnieka vārdā, tomēr, 
ja aizdomājamies – mēs nemaz 
taču nezinām, kā In  driķis pa -
tiesībā rakstīja Tālivalža vārdu. 
Vēstures literātūrā var at  rast Tā -
lavas ķēniņa vārdu gan ar burtu 
„b”, gan „v”, gluži kā burve sāka 
burties un skaidroties Anita 
Bormane no „Latvijas Avīzes”.

„Es taču dzīvoju tieši tajā no -
vadā, ko daži vēsturnieki uz -
skata par Tālavas galvaspilsētu 
Beve rīnu!” Ganuzēns iesaucās, 
gaŗajā stāstā neticis pat ne līdz 
pusei.

Anita Bormane tik nogrozīja 
galvu: „Cik tad tālu sniedzās 
Tā  la vas robežas 13. gadsimta. 
sākumā? Vēsturnieks Fricis 
Balodis savulaik rakstīja, ka Tā -

kajiem, no kuŗiem chronikā 
sevišķi izcelti Dots, Paike un 
Satekles Rūsiņš. Tālavas pakļau-
tībā bijuši vismaz piecpa dsmit 
novadi, un tās centrs at  ra  dies 
Trikātā (Tricatua). Fricis Balo-
dis raksta, ka E. Brastiņa Vidze-
mes pilskalnu kartē Tālavas 
territorijā var saskaitīt pavisam 
39 pilskalnus (tostarp Beverīna, 
Cērtene, Sa  tekle), kas kopā 
veido it kā cie  tokšņu rindu 
apkārt šai valstij.”

Ganuzēns pārlaida skatienu 
sa  vam kazu ganāmpulkam: 
nudien, ja aiz  iet pastaigās tik 
tālos gadsimtos, tad pat mazi 
vilku bērni var nemanīti pie-
lavīties labi barotajām sprogai-
nītēm un uzsākt nežēlīgu mā -
cību stundu! 

„Ko tad darīji vēstures stundā, 
kad skolotājs pieminēja triloģiju 
„Zīmogs sarkanā vaskā”?” 
drusku saērcināta par puiša 
neziņu iesaucās labā Feja. 

„Atceros, atceros,” sapriecājās 
Ganuzēns. „Nu man tikai atliek 
ievadīt atslēgvārdus mūsdienu 
rakstnieks Jānis Lejiņš un 
Ķēniņš Tālivaldis, lai tiktu uz 
pēdām Ķēniņam, kas Beverīnas 
pusē redzams tiešamībā, nevis 
dzirdams tikai pasakās.” Klēpj-
da tora baterija pamirkšķināja 
pēdējo strīpiņu, Ganuzēnam 
gar acīm nomirdzinādama tikai 
vienu vārdu: TRIKĀTA.
 Ķēniņa, Ganuzēna 

un Godavīra 
satikšanās

„Trikāta? Tas taču man pa -
visam blakus!” puisis kā dzelts 
pielēca kā  jās, mazā rītausmā 
sadzina kazas kūtī, gana algu 
nesagaidījis. Viņi satikās pašā 
Trikātas centrā: Ķē  niņš, Ganu-
zēns un Godavīrs. Ķē  niņš uz 
labā pleca turēja padom devēju – 
vanagu, Ganuzēnam pār plecu 
pārmesta tarba ar klēpj da toru, 
bet Godavīram rokās dzim šanas 
apliecība.

Viņi visi sapratās bez vārdiem, 
tā tas notiek tikai rītausmās un 
pasakās. Ganuzēns uzzināja, 
kā     lab Godavīrs šeit no 21 tonnu 
smaga akmens pasūtinājis izka-
lt piemi nekli latvju ķēniņam 
Tālivaldim, bīskapa Alberta 
laikabiedram, kā  lab jau pirms 
šā brīnumainā dar ba vietējos 
kapos uzlicis piemiņas zīmi 
Jānim Austriņam un sakopis 
svētvietu ap Atpiļu upuŗozolu. 

„Jā, bet kālab jums rokās 
dzim  ša nas apliecība?” uz šo jau  -
tājumu Ga  nuzēns vēl nebija 
dabūjis atbildi.

„Man daži taujā, vai esmu še -
jienietis, vai vismaz piebaldzēns. 
Neesmu vis, piedzimu Viļakas 
rajona Šķilbēnu pagastā, bet tri-
 kā  tiete bija mana mīļā dzīves-
biedre Inta Sēkliņa. Mums ir 
dēls Valdis un dvīņu mazbērniņi 
Richards un Loreta, viņiem vi -
siem patika un joprojām patīk 
latviešu teikas un pasakas.” 

Saulītei lēcot pār Beverīnas 
no  vadu, Godavīrs steidzās uz 
savām plašumplašajām labības 
druvām, Ganuzēns uz māju 
pusi, bet jaunā Trikātas saieta 
nama kurinātājs uz darbu. Ga -
nuzēns pāris reizīšu samirk-
šķināja acis, lai pārlieci nā tos, 

vai viss notikušais nav tikai 
Ziemsvētku pasaka. 

„Labrīt!” viņa sveicienu silti 
at  ņēma kurinātājs. „Es jau zinu, 
ko man prasīsit – vai tas ķēniņš 
te tiešām kādreiz dzīvojis? 
Skaidri nepateikšu, varbūt tikai 
ciemojies pie dēla sievasmātes, 
bet mani no sava postamenta, 
nudien, rīta ag  rumā viņi abi ar 
vanagu sveicina!”

Vēsture
par daudzko klusē
Ganuzēns mājās vēlreiz pār-

šķir stīja Latvijas Avīzi, Anitas 
Bor ma nes tekstā apstādamies 
pie vietas:

„Zīmīgi, ka Tālivaldis nekur 
chronikā (nedz kādā citā do  ku-
mentā) netiek saukts par karali 
– rex. Kāpēc tā? Visticamāk, to 
ne  kad neuzzināsim, ja nu vie -
nīgi var pie  ņemt, ka 13. gadsimta 
pirmajos desmit gados viņš vairs 
nebija Tālavas vienvaldnieks, 
bet dalījās varā ar dēliem. Vērīgi 
lasot chro niku, tomēr varam se -
cināt – lai arī sirmu un vairs ne 
tik varenu Tāli valdi dēli tomēr 
tēvu respektēja. Par to liecina 
kaut vai 1214. gada epizods, kad 
viņi, Ridalā (Igau ni jā) salaupījuši 
trīs lībju mārciņas sud  raba un 
citu mantu, „visu aizveda uz 
Beverīnu” – tātad uz tēva pili, 
nevis uz savu rezidenci Trikātu.

Ja var ticēt Indriķim, pēdējos 
tri  jos mūža gados Tālivaldis di -
vas reizes kritis gūstā. 1213. ga  -
dā lie  tu  vieši iebruka latgaļu 
zemē, „dau  dzus nogalināja un 
sasniedza Tri  kātu, kur sagūstīja 
Tālivaldi un viņa dēlu Varibulu”. 
Ramēķis, redzē dams, ka tēvu 
un brāli aizved gūstā, ko  pā ar 
ordeņa brāļiem lietuviešiem 
sekojis, taču pretiniekiem izde -
vies no cīņas izvairīties.

Tālāk tiek vēstīts – kad bija 
sa     sniegtas Lietuvas robežas, Tā -
 li val dim brīnumainā kārtā iz  de -
vies iz  bēgt un pēc desmit die-
nām at  griezties mājās. Vēstures 
literātūrā ir viedoklis, ka liet u-
vieši tīšām ļā  vuši viņam atbrī vo-
ties. Kas gan viņiem būtu trau-
cējis savā pie  ro  bežā apsargāt un 
uzmanīt tik vēr tīgu gūstekni? 
Varbūt lietu vieši bai  dījās, ka 
vārguma dēļ Tālivaldis nevarēs 
izturēt turpmāko ceļu, jo bija 
taču skaidrs, ka viņa nāvei ne -
kavējoties sekos nežēlīga viņa 
dēlu asinsatriebība Par Varibula 
likteni nekas nav zināms.

Nelaimīgā kārtā Tālivaldim 
lik  tenīgs izrādījās igauņu siro-
jums 1215. gadā. Igauņi, bēg-
dami no Autīnes pils, ko latgaļu 
un bru  ņi  nieku pretestības dēļ 
viņiem tā arī neizdevās ieņemt, 
„pret vakaru bija nonākuši Tri -
kātā”, kur ierau dzīja Tālivaldi, 
kas „bija atgriezies no mežu 
slēptuvēm pie pirtīm”.

„Ļoti iespējams, ka Trikātā dēla 
sievasmāte znota tēvam, Tālival-
dim, bija izkurinājusi pirti. 
Gad simti nākuši un gājuši, bet 
leģen das neizbālē, tikai apaug 
ar jau nām detaļām,” tā pēc sko-
las brīvdienām domrakstu par 
latvju senatni iesāka Ganuzēns. 

Un ko par ganuzēnu vēstī mū -
su pasakas? Galvenokārt to, ka 
viņi visi bijuši un ir ļoti gudri!

AmAm

pār trauca visgudrā feja.
(Paga, paga, nu man arī kas 

at   aust prātā: angļu valodas 
skolotāja reiz minēja, ka Ķeniņa 
uzvārds bi  jis tam zinātniekam, 
kuŗš priekš lasījumā taujājis, vai 
kādam gods pazīt meiteni vārdā 
Folkssong? Tautieši samulsuši, 
bet viens Ka  lifornijas latvietis 
lepni pielēcis no krēsla: „Mums 
ir sava Dziesma, Dziesma Te -
tere!” Lektors pamājis ar galvu, 

lava aptvērusi taga  dējās Latga-
les un Vidzemes zie  meļdaļu līdz 
pat Burtnieku ezeram, Sedai un 
igauņu robežām pie Jaunbem-
beriem un Ķempjiem. Tālivaldis 
šeit valdījis kopā ar saviem 
dēliem Ramēķi, Varibulu un 
Drivinaldu (daži uzskata, ka 
viņam bija vēl ceturtais dēls, 
taču leģendas vēstī pat par 
deviņiem Tālivalža dēliem) un 
kaŗa draugiem – Tālavas vecā-

Pieminekļa atklāšanas dienā, no kreisās: tēlnieks Andris Vārpa, 
rakstnieks Jānis Lejiņš, Richards Circenis
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tiekoties ar ārlietu ministru 
Edgaru Rinkēviču, pārrunāja šī 
gada ārlietu aktuālitātes un plā-
notās vizītes. Valsts prezidents 
iecerējis gada pirmajā pusē ap -
meklēt Somiju, Poliju un Vā -
ciju, piedalīties NATO galotņu 
apspriedē Čikāgā, kā arī šogad 
uzņemt savus kollēgas no Chor-
vatijas, Maķedonijas, Igaunijas 
un Gruzijas.

Abas amatpersonas bija vie-
nis  prātis, ka 2012. gada laikā 
Latvijai īpaša uzmanība jāpie-
vērš procesiem Eiropas Savie-
nībā, jo šis gads būs izšķirīgs 
gan Eiropas Savienības finanču 
stabilitātes nodrošināšanai, gan 
arī sarunām par nākamo Eiro-
pas Savienības daudzgadu bu -
džetu.

Ne mazāk svarīgs jautājums ir 
koordinācija starp dažādām 
ins titūcijām Latvijā, īstenojot 
Eiropas Savienības līdzekļu ap -
guvi. Efektīva sadarbība būs ne -
pieciešama, sagatavojot  gan 
prio ritātes  Latvijas preziden tū-
rai Eiropas Savienības Padomē, 
gan prezidentūras praktisko no -
risi. Tādēļ Ārlietu ministrs in -
formēja par Eiropas Savienības 
prezidentūrai nepieciešamo un 
šogad plānotajiem pasāku-
miem, lai šo darbu uzsāktu 
pilnvērtīgi.

Latvijā 20. janvārī  ieradīsies 
NATO ģenerālsekretārs Anders 
Fogs Rasmusens. Vizītes laikā 
Rasmusens tiksies ar Valsts pre-
zidentu Andri Bērziņu. Pare -
dzēts pārrunāt starptautiskās 
drošības jautājumus.

Pagājušā gada novembrī ie -
plānotā Rasmusena vizīte Bal-
tijas valstīs tika atcelta, viņam 
saslimstot.

 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas komi-
sijas deputāti tikās ar ASV vēst-
nieci Latvijā Džuditu Gārberi. 
Sa  runu temats bija par iespējām 
NATO turpināt Baltijas valstu 
gaisa telpas kontroli arī pēc       
2014. gada, kad beigsies līdzši-
nējā vienošanās. Latvijas inte-
resēs ir šo labi iesākto sadarbību 
ar NATO turpināt. Modernas 
kaujas lidmašīnas ir dārgas, un 
Latvijas ierobežotās financiālās 
iespējas pārskatāmā nākotnē 
mūsu bruņotajiem spēkiem ne -
ļaus tās iegādāties un uzturēt 
pašiem. Tāpēc Latvija ir ieinte-
resēta Lietuvā izvietoto NATO 
lidmašīnu misijas paga rināšanā 
arī pēc 2014.gada.

Ar vēstnieci tika runāts arī       
par gaidāmo NATO galotņu ap -
spriedi, kas šā gada maijā notiks 
Čikāgā.

Saskaņas centra deputāti de -
cembrī pirms balsojuma par 
krievu valodas referendumu de -
monstrātīvi atstāja Saeimas sēžu 
zāli.

Tagad deputāti bija vērsušies 
Prezidijā ar lūgumu attaisnot sē -
des kavējumu, pamatojot to ar 
frakcijas lēmumu par nepieda lī-
šanos sēdē.

Saeimas Prezidijs 9. janvārī no -
lēma atbalstīt 30 Saskaņas centra 
(SC) deputātu lūgumu attaisnot 
nepiedalīšanos 22. decembŗa 
par  lamenta ārkārtas sēdē, kuŗā 
tika izskatīts likumprojekts par 
Satversmes grozījumiem, kas pa -
redz krievu valodu noteikt par 
otru valsts valodu.

Pret kavējuma attaisnošanu 
iebilda tikai Saeimas sekretārs 
Dzintars Rasnačs (VL/TB/LNNK), 
norādot, ka demonstrātīvi de -
marši neesot attaisnojami, un ai -
cināja izbeigt šādu praksi. Par 
nepamatotu Saeimas sēdes ka -
vēšanu deputātam var atvilkt 
20% no mēnešalgas.

Saeimas priekšsēde Solvita 
Ābol tiņa (Vienotība) norādīja, ka 
formāli Prezidijam šie kavē -    
jumi būtu jāattaisno un  Prezi di-
jam neesot jādod polītisks vēr-
tējums.

Saeima ārkārtas sēdē vienprā-
tīgi neatbalstīja likumprojektu 
par Satversmes grozījumiem,   
kas paredz krievu valodu no -
teikt par otru valsts valodu. Re -
ferendums par likumprojektu 
notiks 18. februārī.

Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) anketas jautājums 18. 
februāŗa tautas nobalsošanā ir 
Vai jūs esat par likumprojekta 
„Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” pieņemšanu”. Eks-
per tu  ieskatā jautājums defi - 
nēts sarežģīti un nesniedz pilnīgu 
priekšstatu par balsojuma ideju 
un daudzi balsotāji nesapratīs, 
kādu atbildes variantu izvēlēties.

Saeimas neatkarīgo deputātu 
grupa ierosinājusi 18. februāŗa 
referenduma jautājumu formu -
lēt šādi: Vai jūs esat par likum-
projekta „Grozījumi Latvijas Re -
publikas Satversmē” pieņemšanu, 
kas paredz noteikt krievu valo -
dai otras valsts valodas statusu.  

CVK vadītājs Arnis Cimdars 
paziņojis, ka, iekams nav sākta 
tautas nobalsošanas zīmju dru-
kāšana, komisija labprāt izskatīs 
jebkuŗus ierosinājumus. Viņš 
ierosinājis gaidāmā referenduma 
vēlēšanu zīmē iekļaut paskaid-
rojošo daļu, lai tādējādi izvai -
rītos no pārmetumiem, ka for-
mulētais jautājums nav skaidrs.

Nacionālā apvienība (NA) 
vērsī sies Satversmes tiesā ar 

pieteikumu, lai referendumu par 
divvalodību atzītu par anti kon- 
s titūcionālu, kā arī lūgs vērtēt tā 
atbilstību Satversmes satura ko -
dolam un valsts iekārtas pamat-
principiem. Šāds lēmums pie-
ņemts NA valdes un frakcijas 
ap  vienotajā sēdē.

Par lēmumu NA informēs koa-
licijas Sadarbības padomi, kā arī 
aicinās ikvienu Saeimas depu -
tātu parakstīt minēto pieteiku-
mu, lai novērstu jebkādas turp-
mā  kas diskusijas par Latvijas 
vals ts konstitūcionālo tiesību 
pamatiem – latviešu valodu kā 
vienīgo valsts valodu.

NA ministri jau iepriekš, val-
dībā lemjot par financējuma pie-
šķiršanu referenduma organi-
zēšanai, balsoja “pret’’, tādējādi 
apliecinot šī referenduma anti-
konstitūcionālo būtību. Latvijas 
pavalstniekiem referendumā jā -
piedalās un jābalso “pret’’ divva-
lodību.

Saeimas deputātes, bijušās Sa- 
t versmes tiesas tiesneses Ilmas 
Če  pānes (Vienotība) ieskatā refe-
renduma par krievu valodas sta-
tusu likumība ir stipri apšau-
bāma, un Centrālajai vēlēšanu 
komisijai (CVK) vai Valsts prezi-
dentam vajadzēja apturēt paraks-
tu vākšanu vai grozījumu virzī-
šanu izskatīšanai Saeimā. 

Intervijā Latvijas Avīzei Čepāne 
saka, ka “Referendumu nevar 
orga nizēt par visu, kas ienāk 
prātā, jo demokratija nav visat-
ļautība. Gan Centrālajai vēlēšanu 
komisijai, gan saviem kollēgām 
parlamentā vaicāju, ja kāds sa -
vāktu 10 tūkstošus parakstu, pie-
mēram, par to, ka vēlēšanu tiesī-
bas tiek liegtas vīriešiem, vai šis 
jautājums tiktu virzīts referendu-
mam? Vai arī, ja, teiksim, kādi 
antisemīti sāktu vākt parakstus 
par to, lai atsevišķām Latvijas 
ma   zākumtautībām tiktu liegtas 
vēlēšanu tiesības? Man atbildēja: 
nē! Bet par krievu valodas no -
teikšanu par otru valsts valodu, 
kas ir klajā pretrunā ar valsts 
neatkarību, – drīkst?"

Pēc Čepānes domām, ir bijusi 
vēl viena iespēja, kā nepieļaut 
valsts pamatu graušanu. Valsts 
prezidents, iespējams, šajā ga  dī-
jumā varēja apsvērt, vai nodot 
šos grozījumus Saeimai vai arī        
to nedarīt.  Vēstulē Saeimai viņš 
raksta, ka šis referendums aizskaŗ 
Satversmes kodolu, ka tas ir pret-
runā ar Latvijas dibināšanas un 
neatkarības atjaunošanas pa ma  -
tā liktajām idejām. Pēc tā no  pro-
tams, ka tautas nobalsošanas rī -
ko šana par šādu jautājumu ir 
anti konstitūcionāla. Lai gan pre-
zidents norāda, ka Satversme vi -
ņam šajā gadījumā izvēli nedod, 
konstitūcionālo tiesību eksper-
tiem būtu apspriežams jautā-
jums, vai Satversmes 78. pants 
uzliek pienākumu prezidentam 
referenduma sakarā veikt tikai 
techniska starpnieka lomu starp 
CVK un Saeimu. Rodas jautā-
jums: vai Centrālā vēlēšanu ko -
mi  sija ir tikai tāds kā pastnieks, 
kas saņem parakstus, pārbauda 

tos, saskaita un palaiž procesu 
tālāk? Ja komisija būtu nospie-
dusi bremzes jau pašā sākumā, 
tad Lindermans un pārējie Ad -
mi   nistrātīvajā tiesā piecus gadus 
tiesātos, apstrīdot komisijas ad -
ministrātīvo aktu, kas liegtu rī -
kot referendumu. Iespējams, ka 
ko  misija nobijās, jo tai nav bijusi 
šādu referendumu pieredze, pie-
ļauj deputāte.

Rīgas un visas Latvijas mētro-
polīts Aleksandrs intervijā aģen-
tūrai LETA izteicis savu viedokli 
valodu jautājumā. Krievu valo-
dai Latvijā vajadzētu būt sabied-
riski nozīmīgai, lai cilvēki, kuŗi 
neprot valsts valodu, slimnīcās 
un citās iestādēs varētu saņemt 
atbildes krievu valodā. Katrai 
ma   zākumtautībai  jāsaglabā sava 
valoda un kultūra. Nevajadzētu 
aizmirst, ka krievu valoda ir arī 
daļa Latvijas kultūras, tradiciju. 
Ir jābūt ļoti pārdomātai rīcībai, 
nedrīkst spēlēt polītiskās spēlī -
tes, lai sanaidotu cilvēkus. Galve-
nais ir saglabāt mieru un savstar-
pēju pretimnākšanu, tāpat kā 
ģimenē, kur šodien vīrs ir nikns, 
sievai ir jāpaklusē. Rīt sieva būs 
nikna un vīram nāksies paklu -
sēt, lai neizceltos nesaskaņas. Ir 
jābūt savstarpējai sapratnei un 
jārod kopīga valoda. Ja tev jautā 
krieviski, atbildi krieviski, ja - 
latviski, tad atbildi latviski. Gal-
venais, lai mūsu sabiedrība vēl 
vairāk nesašķeltos, jo kur gan 
mēs vēl vairāk attālināsimies,  
vajadzētu taču tuvināties. Dzīve 
jau tāpat ir sarežģīta, un šķiet, ka  
vieglāk arī nekļūs. Mēs nevienam 
īpaši neesam vajadzīgi, tāpēc 
pašiem ir jāapzinās, ka Latvija ir 
mūsu kopējās mājas, kuŗās kā 
vieniem, tā otriem  jāmeklē kopī-
gas sadzīvošanas zelta vidusceļš. 
Ir jāstiprina vienotība, sapratne 
un cieņa starp tautām.

Polītiskās apvienības Saskaņas 
centrs līderis, Rīgas domes priekš-
sēdis Nils Ušakovs (SC) gaidā-
majā tautas nobalsošanā balsos 
par krievu valodu kā otru valsts 
valodu. Šāds lēmums izraisījis 
asu Saeimas neatkarīgo deputātu 
reakciju. Olšteina grupas depu-
tātu ieskatā Ušakova paziņojums  
uzskatāms par atklātu necieņas 
izrādīšanu Latvijas valstij un liek 
aizdomāties par viņa atbilstību 
valsts galvaspilsētas vadītāja 
ama  tam. Šim precedentam jā  pie-
vērš īpaša uzmanība. Tas ir ne -
dzirdēti skandalozs gadījums, 
kad Latvijā tik augsti stāvoša 
amat persona atklāti paziņo par 
vēlmi balsot pret latviešu valodu 
kā vienīgo valsts valodu, tādējādi 
apdraudot vienu no Latvijas pa -
matvērtībām. Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis- 
t rijai  un ministram Edmundam 
Sprūdžam būtu jāizvērtē Nila 
Ušakova atbilstība ieņemama -
jam amatam.

Babītes un Jelgavas novadā 7. 
janvārī notika Ziemsvētku kauju 
95. gadadienas atceres sarīko-
jumi: piemiņas dievkalpojums 
Jelgavas Sv. Annas baznīcā, sa -
rīkojums Latvijas Kaŗa mūzeja 
fi  liālē Mangaļos, kritušo strēl nie-
ku piemiņas brīdis Antiņu kap-
sētā. Ložmetējkalnā  tika iedegti 
atmiņu ugunskuri. Vangaļu pa -
gasta Mangaļos  militārās vēstures 
entuziasti demonstrēja vienu no 
Pirmā pasaules kaŗa epizodiem, 
kuŗā piedalījās ap pussimt dalīb-
nieku.

Latvijas vēstniecībā Ķīnā in -
for mē, ka no 8. līdz 11. janvārim 
Latvijas pārtikas preču paraugi  
demonstrēti izstādē “Pekinas 
Sjin fadi produktu festivāls 2012”.
Ikgadējais pasākums  organizēts 
vienā no lielākajiem vairum  tir dz-
niecības centriem Pekinā Sjin-
fadi. Tā mērķis ir iepazīstināt Pe -
kinas pārtikas produkcijas patē-
rē tājus - restorānus, lielveikalus, 
pār strādes uzņēmumus ar jau nā-
ko preču klāstu.

Tā kā Sjinfadi produktu festivāls 
ir viena no apgrozījuma ziņā lie-
lākajām pārtikas produkcijas iz -
stādēm, tā saista lielu Pekinas 
rai  došo un rakstošo plašsaziņas 
līdzekļu uzmanību. Nākamo mē -
nešu laikā plānota dalība vēl vai-
rākās izstādēs citās Ķīnas provin-
cēs un pilsētās. Ar dalību izstādē 
tiek turpināts Latvijas vēstniecī-
bas Ķīnā pērn sāktais sarīkojumu 
cikls “Latvijas pārtikas dienas Ķīnā”. 

 
Latvijas Avīzes apskatnieks 

Vies turs Sprūde padomju laika 
žurnālā Zvaigzne atradis intere-
santu 50 gadu vecu publikāciju. 
1962. gadā lasītāji varēja iepazī-
ties ar fantastisku prognozi:  
1981. gadā visa PSRS un tātad arī 
Latvija dzīvos komūnismā, Kur-
zemes piekrastē no platformām 
iegūs naftu, Rīgā būs metro, bet 
milicijas (policijas) vairs nebūs, 
jo komūnismā likumpārkāpēju 
nav!  ‘’Padomju zeme visās noza-
rēs būs tālu aizsteigusies priekšā 
Amerikai. Katrai ģimenei būs 
atsevišķs labi iekārtots dzīvoklis. 
Mums būs visīsākā darba diena, 
vislabākā apgāde, visaugstākā 
sadzīves kultūra un visaugstākais 
dzīves līmenis pasaulē,’’ klāstīts 
žur nālā. Satiksmi starp pilsētām 
uzturēšot raķešlidmašīnas. No 
Rīgas līdz Maskavai varēšot aiz-
lidot piecās minūtēs. Vēl mur gai-
nāka bijusi doma, ka Baltijas jūra 
tiks padarīta par siltu saldūdens 
ezeru, jo no aukstās un sāļās Zie-
meļjūras Dānijā to norobežos 
vai  rāki dambji. Klimata pārmai-
ņas ļaušot atpūtniekiem Rīgas 
jūrmalā uzturēties daudz ilgāk, 
raža tīrumos nesalīšot, bet zeme-
ņu vietā audzēšot vīnogas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valsts prezidents 
Andris Bērziņš,
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Ir ļaudis, kas 

piekasījušies Mi -
nistru prezidenta 
Valža Dom brovs-
ka uzrunai gadu 
mijā. Nu nav viņš 
nekāds lielais orā-
tors, nav viņam 

tas dots. Un tad? Pagājušajā gad-
simtā bija runātāji, kas prata ie -
dvesmot, pat apburt masas, bet 
viņu vārdus labāk neminēsim...

Varam būt Valdim Dombrov-
s kim pateicīgi par to, ka viņš 
neminstinoties iestājās par lat-
visku Latviju. Kā jau varēja 
sagaidīt, šī vārdkopa, ko Valdis 
Dombrovskis dabūja pār lū - 
pām, satracināja Vesti Segodņa 
un Čas rakstoņus. Latviska Lat-
vija, jā gan. Un zviedriska Zvied-
rija, - kaut gan šajā Skandinavi -
jas paraugvalstī mīt ne mazums 
somu, kas ieceļojuši no kaimiņ-
zemes, kā arī imigranti no islā -
ma pasaules, neviens taču neap-
šaubīs, ka Zviedrija ir zviedriska. 

Latviska Latvija, uzsvēra Val -
dis Dombrovskis, neizslēdz ma -

Kas apgrūtina “organisko iekļaušanos”

zākumtautību tradiciju sagla bā-
šanu un kopšanu. Svarīgi būtu 
panākt, lai mazākumtautības       
va  rētu organiski iekļauties lat -
vis kajā Latvijā. Par to, ka tas 
prin cipā ir iespējams, liecina  
tādi orga niski iekļāvušies LR 
pavalstnieki kā vienbalsīgi par 
KNAB vadītāju ievēlētais Jaro-
slavs Streļ čenoks, viņa priekš-
tecis šajā ama tā - Vienotības 
deputāts Alek  sejs Loskutovs         
vai Michails Hazans, kuŗa sta  -
tistiskie aprē ķini,  izrādās, ir pre-
cīzāki par at  tie  cīgās pārvaldes 
ierēdņu tabu lām. Šie cilvēki      
brīvi runā lat viski, ir Latvijas 
patrioti, nebūt nenoliedzot        
savu etnisko izcelsmi un senču 
mantojumu. 

Mazākumtautībām organiski 
iekļauties latviskajā Latvijā ne -
ļauj provokātoru “troika” - Lin-
der mans, Osipovs un Gapoņen-
ko līdz ar Latvijas galvaspilsētas 
krievisko lielvecāko Ušakovu, 
kas, murmuļodams par “samī-
dīto pašcieņu” (?), palīdzēja pie-
runāt 190 tūkstošus krievvalo-

dīgo parakstīties par to, lai krie -
vu valodai tiktu piešķirts otras 
valsts valodas statuss. 

Vai šī ļaužu masa nevarēja vai 
negribēja saprast, ka šādas pra-
sības īstenošana nozīmētu LR 
valsts struktūras kardinālu gro-
zīšanu, pat ne divu kopienu, bet 
divu nāciju valsts radīšanu, kas 
būtu nevis vairs Latvija, bet 
Latkrievija, angliski Latrussia?

Attiecīgais referendums notiks 
18. februārī; šī prasība neies  
cauri kaut vai tāpēc, ka latvieši 
šai zemē tomēr ir vairākumā.  
Bet ļaunums ir padarīts, ķīlis ie -
dzīts, antilatviskums uzjundīts. 
“Nezināmais” pasūtinātājs var 
berzēt rokas...

Plakāta lielmeistars Juris Di -
miters atšķirībā no Kaspara Di -
mitera ir sarunu biedrs, ar kuŗu 
var diskutēt, iztirzājot strīda jau-
tājumus. Intervijā, ko publicē -
jusi NRA, viņa spriedumi par 
Oku pācijas mūzeja sūtību man, 
dabiski, nav pieņemami, bet    
vismaz mani nekaitina. Taču   
Juŗa Dimitera uzskati “par krie-

viem” ir patiešām demagoģiski, 
pat absurdi: “Pļavnieki, Purv-
ciems, Bolderāja, Zolitūde un citi 
agrāk sauktie guļamrajoni pār-
vēršas par grandioziem geto ra -
joniem (izcēlums mans - F. G.), 
kuŗos jūs, bāleliņu atbalstīti, 
audzējat drakonu.”

Bet kuŗš tad, Juri Dimiter, pa -
darīja “Purčiku” un pārējos mik-
rorajonus par naida perēkļiem? 
Tās pašas krievvalodīgās avī -        
zes - Vesti Segodņa, Čas, kuŗas 
diendienā šaustīja “etnokratus” 
un smīkņāja par viensētu (chu-
torskoje) domāšanu, kas pie -
mītot LR pamattautai. Patiešām 
neaizmirstama ir diena, kad      
visu trīs Rīgas krievvalodīgo avī-
žu pirmo lappusi greznoja asins-
sārtais kūdītāju uzsaukums. 

Gluži kā parodija skan Juŗa 
Dimitera patoss: “Krievos ir 
mūsu nākotne. Mūsu kriev va lo-
dīgie ir (..) saikne ar resursu ziņā 
bagātāko un lielāko valsti pa -
saulē (..) Ko mums darīt šodie-
nas izrakņātajā Eiropā, ja Krie-
vija guļ, mistiski izpletusies te -

pat mums blakus?” Nu, pēdējais 
teikums drīzāk izklausās pēc 
Kaspariņa...

Tagad modē nācis jēdziens 
“narratīvs” jeb kādas tautas, ko -
pienas, valsts priekšstats par at -
tiecīgā reģiona likteņgaitām. 
Izraēlai ir savs narratīvs, Pales tī-
nai savs - diametrāli pretējs. Ar -
mēnijai ir savs narratīvs, Azer-
bai džānai - cits, pilnīgi atšķirīgs. 
Latvijā nelaime ir tā, ka LR pa -
mattautas narratīvam pretī stāv 
narratīvs, kas iesakņojies dau -
dzu krievvalodīgo galvā: 1940. 
gadā Latvija netika okupēta, tā 
“iestājās Padomju Savie nībā”. 
1945. gada pavasarī notika nevis 
okupantu maiņa, bet gan “atbrī-
vošana”. 1991, gadā sabruka nevis 
Kremļa imperija, bet “mūsu 
valsts”. 

Kamēr šis otrais narratīvs val-
da Latvijas krievvalodīgo zem -
ap ziņā un apziņā, organiska ie -
kļaušanās latviskajā Latvijā ir 
apgrūtināta.

Franks Gordons

Sallija Benfelde

Uzreiz jāteic, ka 
cilvēktiesības nav 
pie vainas, – to vārds 
tiek izmantots, lai 
vērstos pret Latvijas 
valsti un lai tie, kuŗi 
to dara, kļūtu par 
li   kumam neaiz-

skaŗamiem.
Kā zināms, katrs Saeimas de -

putāts, stājoties amatā, dod zvē-
restu jeb svinīgo solījumu, kuŗā 
apņemas „būt uzticīgs Latvijai, 
stiprināt tās suverēnitāti un lat-
viešu valodu kā vienīgo valsts 
valodu, aizstāvēt Latviju kā ne -
atkarīgu un demokratisku valsti.” 
Tātad Saeimas deputāts nedrīkst 
parakstīties par otru valsts valo-
du, nedrīkst piedalīties referen-
dumā, lai balsotu pret latviešu 
valodu, jo tas ir pretrunā ar viņa 
paša publiski nolasīto un pa -
rakstīto zvērestu. Daļa lasītāju, 
kas mēdz tīmeklī pārskatīt ziņas 
no Latvijas, droši vien ir pama-
nījuši, – Saeimas deputāts Niko-
lajs Kabanovs no Saskaņas centra 
(SC) neslēpa, ka ir piedalījies pa -
rakstu vākšanā par otru valsts 
valodu, un saņēma par to sodu  –  
rakstveida brīdinājumu. Izrādās, 
ka Latvijas likumdošanā nav pa -
redzēts, ko iesākt ar deputātu, kas 
Saeimā pārstāv valsti, kuŗu pats 
noliedz, un vienīgais, ko Sa  eima 
varēja darīt – izteikt Kaba novam 
rakstveida brīdinājumu. Protams, 
notikušais SC un vēl dažādus ie -
rēd ņus iedrošināja, un turpmākie 
notikumi nu jau se  koja cits citam 
kā paātrinātā filmā.

Vispirms Centrālā vēlēšanu 
ko   misija atteicās izpaust Saeimai 
to deputātu vārdus, kuŗi paraks-
tījušies par otras valsts valodas 
statusu krievu valodai, jo neesot 
tiesīga izdot sensitīvus datus – 
šajā gadījumā personas datus un 
parakstu vākšanā pausto viedok-

Cilvēktiesību vārdā pret Latvijas valsti
li. CVK ieskatā jānodrošina šo 
datu aizsardzība, kā arī deputātu 
tiesības publiski neatklāt savu 
personisko viedokli, jo šajā ga -
dījumā darbojas balsojuma aiz-
klātuma princips. Šādu viedokli 
CVK esot guvusi konsultācijās ar 
cilvēktiesību ekspertiem.

Dažas dienas pēc CVK paziņo-
juma SC frakcijas deputāts An  -
d rejs Elksniņš atklāja, ka ir saga-
tavojis grozījumus likumā, kas 
paredz, lai  arī turpmāk drošības 
iestādes nevarētu  veikt operātī-
vās darbības pret personām, ku -
ŗas plāno noziegumus pret valsti. 
Elksniņa sagatavotie priekšliku-
mi izslēdz iespēju nodrošināt 
vairāku noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu un atklāšanu – piemē-
ram, aicinājumu vardarbīgi gāzt 
Latvijas valsts varu un iekārtu, 
likvidēt valsts neatkarību, graut 
territoriālo vienotību. Deputāts 
pats skaidro, ka grozījumus ie -
sniedzis, domājot par sabiedrību 
kopumā, lai drošības iestādēm 
nebūtu tik liela patvaļa un lai 
tiktu ievērotas cilvēktiesības. 
Protams, SC ir kļuvis jau pavi-
sam drošs un referendumā par 
krievu valodas statusa maiņu 
“par” balsos vēl vairāki Saeimā 
ievēlētie partiju apvienības SC 
deputāti, turklāt to vairs ne -     
slēpj, – Sergejs Mirskis, Igors 
Meļ  ņiks, Marjana Ivanova-Jev se-
jeva, Dmitrijs Radionovs, Sergejs 
Potapkins un Nikolajs Kabanovs. 
Tāpat balsot grasās arī vairāki 
Lat gales pašvaldību vadītāji, 
amat  personas un deputāti, kas 
pārstāv SC. Vārdu sakot, viņi ir 
droši, ka zvērestam nav nekādas 
nozīmes un brīdinājums viņu 
acīs tāds nieks vien ir.

Pirmdien, 9. janvārī, SC depu-
tāti vērsās Prezidijā ar lūgumu 
attaisnot sēdes kavējumu, pama-
tojot to ar frakcijas lēmumu par 

nepiedalīšanos sēdē – SC depu-
tāti pirms balsojuma par krievu 
valodas  –  otrās valsts valodas sta-
  tusu demonstrātīvi atstāja Saei-
mas sēžu zāli, jo bija skaidrs, ka 
Saeima nobalsos pret un referen-
dums būs jārīko. Kā zināms, par 
nepamatotu Saeimas sēdes ka -
vēšanu deputātam var atvilkt 
20% mēnešalgas. 

Pret kavējumu attaisnošanu ie -
bilda tikai Saeimas sekretārs 
Dzintars Rasnačs (NA), norādot, 
ka demonstrātīvi demarši nav 
attaisnojami, un aicinot izbeigt 
šādu praksi. Saeimas priekšsēde 
Solvita Āboltiņa norādīja, ka for-
māli Prezidijam šie kavējumi 
būtu jāattaisno un ka Prezidijam 
neesot jādod polītisks vērtējums.

Īsi sakot, SC „ir zirgā”, bet amat-
personas, deputāti, juristi un vēl 
daudzi jo daudzi citi vienīgi no -
skatās, kas notiek, un ik pa brī-
dim atsaucas uz cilvēktiesībām.

Cilvēktiesību izpratne Latvijā ir 
spējusi šokēt ne reizi vien. Tā ir 
veca patiesība, ka ikvienam ir 
savas tiesības un, ja katrs tās 
izmanto pilnā apmērā, tās neiz-
bēgami saduŗas ar citu tiesībām. 
Tāpēc civīlizētās valstīs un sabied-
rībās par tiesībām runā tādā no -
zīmē, lai to īstenošana neaizskar-
tu citu tiesības. Šajā gadījumā SC 
deputātu tiesības gribēt krievu 
valodai valsts valodas statusu vis-
tiešākajā veidā aizskaŗ manas (un 
vēl daudzu) tiesības runāt dzim-
tajā valsts valodā, dzīvot suverē -
nā valstī, un, visbeidzot, – cilvēk-
tiesības nenozīmē, ka nevienam 
nav tiesību uzzināt, kuŗi deputāti 
ir pārkāpuši zvērestu un ir pret 
mūsu valsti.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
ties neses un Rīgas Juridiskās 
augstskolas profesores Dr. iur. 
Ine  tas Ziemeles ieskatā perso-
nām, kas ir nonākušas Latvijā 

pa  domju kolonizācijas polītikas 
radītās imigrācijas procesu rezul-
tātā, ir pienākums akceptēt valsts 
modeli, kādu Latvijas valsts vei-
dotāji ir izraudzījušies. Profesore 
ir pārliecināta, ka valstsnācija, 
tātad latvieši, nevar justies un 
uzvesties kā mazākumtautība un 
valstsnācijai ir tiesības aizsargāt 
tos principus, uz kuŗiem valsts 
dibināta. Neviens starptautisks 
standarts, saka I. Ziemele, neaiz-
liedz sargāt valsts valodu un pra-
sīt tās mācīšanu gan no mazā - 
ku mtautībām, gan, jo vairāk, no 
imigrantiem. Starptautiskās in- 
s ti  tūcijas atzīst šādu leģitimu 
mēr ķi. Runājot par gaidāmo refe-
rendumu, Ziemele atzīst: „Šobrīd 
Sat versmē nav precīzi definēta 
mechanisma, kas novērstu šādus 
antikonstitūcionālus priekšli-
kumus. Varētu domāt par to, vai 
suverēna pārstāvis - Saeima - va -
rē tu būt pilnvarota aizsargāt su -
verēnu no šādām provokācijām. 
Latvijā demokratijai, kas ir sais-
tīta ar latviešu valodu, ir tiesības 
sevi aizsargāt.”

Savukārt Eiropas Savienības 
Tiesas tiesnesis, Valsts preziden-
ta Konstitūcionālo tiesību komi-
sijas priekšsēdis Dr.iur.h.c. Egils 
Levits raksta: „Tas, ka Latvija ir 
latviešu nācijas valsts, izriet no 
mūsu valsts izveidošanas jēgas, 
kas ir iekodēta Satversmē, lai arī 
tas tur vārdiski nav ierakstīts. Šis 
virsprincips ir Latvijas valsts pa -
mataksioma, tās eksistences pa -
mats. Tas – blakus demokratijas, 
tiesiskas valsts un sociāli atbildī-
gas valsts virsprincipiem – ir 
viens no konkrētās Latvijas valsts 
iekārtas raksturlielumiem. Par  
to runāja Atmodas laikā. Taču 
pēc neatkarības atjaunošanas va -
došās polītiskās partijas, mūsu 
polītiskās un intelektuālās elites 
lielākā daļa, ļaujoties pēckoloniā-

lās mazvērtības kompleksam un 
kultivējot pārprastu polītkorrek-
tumu, aizvien lielākā mērā izvai-
rījās par to runāt un to uzsvērt. 
Šāda “gļēvlatviska” nostāja pada-
rīja šo Latvijas valsts aksiomatis-
ko bazi bālu un neskaidru. (..) 
Pretstatā tam Igaunijas un Lie -
tu  vas 1992. gadā pieņemtajās 
jau  najās konstitūcijās ir skaidri – 
un skaļi – pateikts, ka šīs valstis ir 
igauņu un lietuviešu nacionālas 
valstis. To visu laiku ir teikuši po -
lītiķi, tas ir mācīts skolās.”

Diemžēl  polītiķi tiešām tikai 
“gļēvlatviski” murmina, un vie nī-
gie, kuŗi negrasās bezpalīdzīgi 
no  raudzīties, kā SC ņirgājas par 
Latviju un to, kas mums svēts, ir 
Nacionālā apvienība (NA) Visu 
Latvijai/Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK, – viņi vērsīsies Satversmes 
tiesā ar pieteikumu, lai referen-
dumu divvalodības jautājumā at -
zītu par antikonstitūcionālu, kā 
arī lūgs vērtēt tā atbilstību Sa- 
t vers mes satura kodolam un 
valsts iekārtas pamatprincipiem. 
Par NA lēmumu tiks informēta 
arī koalicijas sadarbības padome, 
kā arī apvienība aicinās ikvienu 
Sa  eimas deputātu parakstīt mi- 
nēto pieteikumu, lai novērstu 
jebkā das turpmākas diskusijas 
par Lat vijas valsts konstitūcionālo 
tie sību pamatiem - latviešu va- 
lodu kā vienīgo valsts valodu. 

Protams, grūti prognozēt, vai 
atkal neatradīsies “cilvēktiesību 
sargātāji”, kas pilnām mutēm ap -
galvos, ka krievu mazākum tau tī-
bai ir tiesības pieprasīt, lai tās va -
lodu padarītu par otru valsts va -
lodu, un ka neviens nedrīkst zi -
nāt, kuŗi deputāti ir lauzuši doto 
zvērestu. Atliek cerēt, ka Satver- 
s mes tiesa joprojām ir brīva, ne -
atkarīga un spriest spējīga insti-
tūcija, kas negrasās slēpties aiz 
pārprastām cilvēktiesībām.
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„Vajadzīgs laiks un stabili -
tāte, lai Latvija kļūtu par stip -
ru valsti stiprā Eiropā.” Šis Kriš-
jāņa Kariņa teiktais, tiekoties ar 
piecu Latvijas žurnālistu grupu 
aiz  vadītā gada nogalē Briselē, 
acīm redzami ir viņa - Eiropas 
Parlamenta deputāta darbības 
nostādne. Kariņa darbības lauks 
ir rūpniecība, pētniecība, enerģē-
tika, ekonomikas pārvaldības un 
monētārās polītikas jautājumi – 
tie, kas īstenībā vistiešākā veidā 
saistās ar apzīmējumu „stabili tā-
te”. Nācis klāt vēl viens ļoti svarīgs 
un ļoti atbildīgs darbības lauks, 
proti, Kariņš iecelts par likum-
projekta „Eiropas Savienības in -
for mācijas apmaiņas mechanis-
mi attiecībā uz nolīgumiem starp 
dalībvalstīm un trešajām valstīm 
enerģētikas jomā” sagatavotāju 
jeb autoru.

„Šis ir pirmais nozīmīgais solis 
ES likumdošanā, lai izveidotu 
vienotu enerģētikas polītiku,        
t.i., lai runātu vienā balsī ar t.s. 
trešo valstu enerģētikas piegā - 
dā tājiem. ES dalībvalstīm ir ap 
60 līgumu, kas noslēgti ar šīm 
trešajām valstīm, lauvastiesa –        
ar Krieviju. Lai lauztu šo Krie - 
vi jas „skaldi un valdi” ietekmi, 

arī top šis likums. Ir jāstrādā tā, 
lai tiktu lauzti monopoli, lai val-
dītu caurskatāmība nolīgumos. ”

Ar ko šis darbs apjomīgajā   
ES likumdevējā raksturīgs, 
piemēram, salīdzinājumā ar 
darbu valsts likumdevējā? (Kā 
zināms, Krišjānis Kariņš ir  bijis 
LR Saeimas deputāts (2002-
2009), kā arī divus gadus (2004-
2006) strādājis valdībā, bū -
dams ekonomikas ministrs.)

„Pirmkārt, te nav frakciju, nav 
arī pozicijas un opozicijas, turk lāt 
frakcijas ir mainīgas - no li  kuma 
uz likumu. Saprotams, ir pretēji 
vie dokļi, tādēļ, lai panāktu savu, 
jāsadarbojas, jāmeklē kompromi-
si. No vienas puses, tas ir patīka - 
mi, jo izslēdz konfliktus. No otras 
puses, ir grūtāk nekā Saeimā, rū -
pīgāk jāizstrādā savi priekšliku -
mi. Stingri jāievēro kritērijs – „tas 
ir svarīgi Eiropai”, nevis „tas ir 
svarīgi Latvijai”.   Taču darbs katrā 
ziņā ir ļoti in  teresants.”

LATVIETIS UN VIŅA IEROČI LIELAJĀ POLĪTIKĀ
Ar Eiroparlamenta deputātu Krišjāni Kariņu tikās Ligita Kovtuna

Kāda izskatās Latvijas situā-
ci ja no Briseles, kur „vārās Ei -
ropas ķēķis”?

„Esam uz pareizā ceļa, lai sa -
sniegtu mērķi – kļūt par turīgu 
sabiedrību, kuŗā valda labklājība 
kopumā, nevis tikai atsevišķiem 
tās individiem. Esam pārorien-
tējušies, kļūdami par valsti, ku - 
ŗā galvenais akcents ekonomikā 
likts uz eksportu, nevis uz ban -
ku kreditiem un darījumiem ne -
kus tamā īpašuma tirgū, kā tas 
bija vēl pirms gadiem trim. 
Nekad, pat ne tā sauktajos Ul -
maņlaikos, neesam tik daudz 
eks  portējuši. Eksports ir tuvu 
40% no IKP (iekšzemes kop-
produkta), un tas liecina, ka spē-
jam nopelnīt. Esam labi apgu -
vuši „nišas produktus”, sasnie-
dzot vērā ņemamu pieaugumu 
metallapstrādē, koksnes apstrā-
dē, pārtikas ražošanā, informā-
cijas technoloģijās. Un saņēmuši 
atzinību tostarp no Šveices ban-
kām par mūsu IT produktiem - 
par sagatavošanas ātrumu un 
kvalitāti. Ir nemitīgi jāpaplašina 
tirgi, turklāt uz valstīm, kuŗās 
vērojama izaugsme, jo tāpēc  ta -
jās valda optimisms, – uz Zvied -
riju, Vāciju, Ķīnu. Interesanti, ka 

eksporta tirgi nav palielinājušies 
Krievijas virzienā, uz ASV pusi 
gan. 

Un ir ļoti svarīgi, ka Latvijas 
valsts vēsturē ir aizšķirta tā lapa, 
kad prioritāte bija sava labuma 
gūšana, vēl vairāk – ir iegūta uz -
ticība pasaules sabiedrības acīs. 
Mums uzticas, nu jau mēs spē-
jam aizņemties atvērtajos tirgos, 
ir auguši reitingi. Nenoliedzami 
liels nopelns te ir Valdim Domb-
rovskim, kuŗa vadības laikā ti -
kuši izslēgti mēģinājumi pārvei-
dot likumus par labu šauram 
interesentu lokam.Tandemā ar 
finanču ministru Andri Vilku, 
ko raksturo augsta kompetence 
un darbs sabiedrības attīstībai,       
ir atgūts tas, ko bijām zaudējuši 
ar iepriekšējām valdībām, proti, 
starptautiskā uzticība.

Vadošās personālijas ir ārkār-
tīgi svarīgas. Viens ministrs var 
nodarīt milzu ļaunumu, ja viņš 
„izgāžas” kaut vai ar savu stāju.

Jau daudz ir runāts par Lat -
vijas paraugu krizes pārvarē -
šanā, un nu gaidām, vai „dien-
vidnieki” – Grieķija, Spānija, Ita-
lija spēs panest tādu taupības re -
žīmu, kā iespējām mēs. Jācer,      
ka Vācija piespiedīs viņus „salā-
pīt to cauro mucu”, kuŗā ūdens, 
proti, nauda, būs jālej arī mums. 
Jo visi jau esam vienā kamolā ar 
Vāciju centrā.”

Kā mazā Latvija var lielajā 
Eiropā panākt, lai to uzklausa?

„Kā latviešu tautas pasakās 
ganuzēns uzveic velnu? Ar stabu-
li un gudrību! Mums vajag rast 
sabiedrotos, spēt pārliecināt. Ja 
neesi liels, tev jābūt gudram.

Plēnārsēdēs es parasti runāju 
latviešu valodā, taču individuā -
lās sarunās un darba grupās – 
angliski vai vāciski. Ir jauki vē -
rot, kā vācietis atplaukst smaidā, 
kad viņu uzrunāju dzimtajā va -
lodā, – tāpat kā mēs, latvieši.

Mums ir jāspēj likt lietā visus 

Par spīti drūmajam noska ņo-
jumam ap eiro zonas ekono-
mikas perspektīvām, eksporta 
apjomi 2011. gada novembrī ir 
turējušies augstā līmenī, bet 
kāpums gada izteiksmē sagla-
bājis visnotaļ atzīstamu tempu. 
Tā, piemēram, eksports gada 
laikā ir audzis par 22,3%, bet 
imports par 17%. Tirdzniecības 
negātīvā bilance novembrī bija 
veidoja 116 miljoni latu. Eks-
portu līdz šim ir pavadījis lab-
vēlīgs ceļavējš, ko veicināja gan 
ārējo tirgu izaugsme, gan cenu 
kāpums. Lai arī ārējās tirdznie-
cības datos joprojām nav vēro-
jamas negātīvas iezīmes, poten-
ciālā ietekme caur dažādām no -
zarēm statistikā sāks izpausties 
pakāpeniski. Latvijas eksportē-
tāju imūnitāte pret iespējamiem 
šokiem ir ievērojami uzlabo-
jusies, tomēr izvairīties no eiro 
zonas recesijas ietekmes nebūs 

Eksports joprojām turas
iespējams. Ņemot vērā bazi, pro-
centuālais pieaugums gada laikā 
būs vērojams vēl arī turpmā -
kajos mēnešos. Diversificējot ie -
spējamos tirgus un joprojām  
uzlabojot konkurētspēju, ir pa -
mats sagaidīt, ka eksporta ap -
jomi  pieaugs arī nākamgad. To -
mēr turpmākās attīstības scēnā-
riji, ievērojot problēmu mērogu 
eiro zonā, ir grūti prognozē - 
jami. Turklāt risinājumi tiek 
mek  lēti un rasti pēdējā brīdī,         
un tas nozīmē, ka pārliecība par 
ekonomisko procesu attīstību 
būs visai ierobežota. Ja nenoteik-
tība ap eiro zonas ekonomiku, 
kaut arī  sagaidāma recesija, arī  
turpmāk padziļināsies, inficējot 
arī citus reģionus, eksporta ap -
jomi var piedzīvot arī krasu        
kritumu.

Dainis Gašpuitis,
SEB bankas ekonomists

ieročus, jāspēlē kā mūzikas ins-
tru ments, lai panāktu labu, ska-
nīgu un niansētu rezultātu.”

Vai jūsu enerģiskuma un op -
timisma saknes tomēr nedīgst 
tā sauktajā amerikāņu mentā -
li tātē?

„Tiešām nezinu, vai man ir 
amerikāņa vai eiropieša mentā-
litāte, taču galvenais, ko iemā-
cījos Amerikā, – apziņu, ka viss 
ir iespējams, un nekad nenolaist 
rokas. Ja man kaut ko atsaka, no -
spriežu – ahā, tātad neesmu šo 
cilvēku uzrunājis īstajā laikā un 
īstajā vietā. Ja manā priekšā aiz-
taisa durvis, jāmeklē, kur ir logs. 
Tas attiecas uz mani kā uzņē-
mēju, tā polītiķi. Sarunbiedra 

„nē” tulkoju tā: „Šobrīd neesmu 
gatavs pozitīvi piekrist jūsu 
priekš likumam.””

Krišjānis Kariņš nebūt nav  
sve šinieks arī Latvijas uzņēmēj-
dar bības vidē. Kad pag. gs. 90. 
ga du sākumā viņš ieradās Lat -
vijā   ar nodomu darboties savā 
pro fesijā (Kariņam ir Pensilvā-
nijas universitātē iegūts dok -     
tora grads lingvistikā), bet mā -
cībspēka vieta Latvijas Universi-
tātē viņam „neatradās”, Krišjānis 
izveidoja savu uzņēmumu, kas 
nodarbo jās ar ledus un saldētu 
produktu ražošanu un loģis ti ku. 
Ceļš uz polītiku sākās 2002. ga -
dā, no  dibinoties partijai Jaunais 
laiks.
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Krišjānis Kariņš kopā ar Igaunijas prezidentu  Hendriku Ilvesu

Krišjānis Kariņš pie Brīvības pieminekļa 2007. gada 8. maijā Baltijas vienotības akcijā "Kopā mēs 
esam brīvi un neatkarīgi"
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Žurnāla Ir Ziemsvētku numu -
rā lasāms anekdots:

Pie durvīm zvana. Māte atveŗ 
durvis, tur stāv puisēns.

„Jānis mājās?”
„Nav Jānīša. Viņš ir pametis šo 

pasauli...”
„Ak Dievs, viņš nomira!?”
„Nē, pieslēdzās internetam.”
Tā kā man labi patiktos šai pa -

saulē vēl kādu brīdi uzkavēties, 
neesmu ar internetu izveidojis 
ne  kādas attiecības, neesmu ar ša -
mo pat uz jūs. Tāpēc nevaru viņā 
iebarot vārdus pasta puisis vai 
postiljons un dažās sekundēs (vai 
tā ir?) noskaidrot, kas bijis au tors 
ziņģes rindām

Pasta puiša sērā dziesma
Latvieti man liecina
un kāds ir plašāks konteksts 

ru  nai par atgriešanos dzimtajā 
pusē pēc daudz gadiem svešumā. 
Tā jau laikam klājas daudziem: 
gan vārsmu, gan melodiju dris-
kas glabājas kādā smadzeņu no -
stūrī, bet, kad pienākuši attiecī-
gie mūža gadi, ar tām maz vairs 
var iesākt.

Latviešu pasta puisis ar savu 
sku mīgo dziesmu nāca prātā, 
lasot Zigfrīda fon Fēgezaka Sen-
ču un pēcteču 352. lappusē, kā 

Braša postiljona skanīgs rags
Zigfrīds fon Fēgezaks (Siegfried von Vegesack), Senči un pēcteči, piezīmes no senās Livonijas vēstuļu lādes 1689-1887, 

no vācu valodas tulkojis Pēteris Bolšaitis, „Laika Grāmata”, 2011. g., 416 lpp.
vectante Ernestīne 1853. gada 
oktobrī ceļo no Rīgas uz Berlīni. 
Par vienu no ceļa posmiem Er -
nestīne raksta: „No Tilzītes līdz 
Kēnigsbergai braucām... ar tā 
saukto ātro karieti, kuŗas kupeja, 
ierīkota sešām personām, atstāja 
daudz elegantāku un ērtāku ie -
spaidu nekā mūsu pasta kariete. 
Labu iespaidu atstāja arī brašais 
postiljons un viņa skanīgais rags.” 
Nez kādas tautības varēja būt 
bra šais ragā pūtējs? Latvietis jau 
laikam ne.

Turpmākās trīs rindkopas ir 
gluži dievīgas. No Kēnigsbergas 
līdz Berlīnei Ernestīnei ar pava-
donēm jābrauc „ar tvaika spēku”, 
kas viņām pirmais tāds piedzī-
vojums mūžā. Viņas ierodas sta-
cijā stundu agrāk, ļauj sev visu 
parādīt un izskaidrot, atpūšas      
uz plīša apvilkuma mēbelēm un 
tad, drošs paliek drošs, brauc ar 
vilcienu, kas visās stacijās pietur. 
Tikai kad ar braukšanu pa slie  -
dēm ar  tvaika spēku aprasts, vi  ņas 
„riskē sevi uzticēt ātrvilcie nam”.

Baltvācu (vācbaltu?) rakstnie-
kam Fēgezakam (1888 -1974) 
pie  mīt izcila prasme atdzīvināt 
vēsturi divsimt gadu gaŗumā, tā 
ka lasītājs tajā var iejusties. Fē -
gezaka paņēmiens ir – daudz un 
plaši citēt no sava personāža vēs-
tulēm, dienasgrāmatām un me -
muāriem un pašam piespēlēt 
saistvielu, ar ko visu sakabināt 
kopā. Iznākums ir tāds, ka Fē  ge-
zaka pēcskatā pierakstītos vēr -
tējumus un secinājumus spilg-
tumā pārtrumpo viņa senāko    
un jaunāko senču aktuālajā mo -
mentā uz papīra uzliktais. Šie 
senči, tiesa, ir Baltijas muižnieki, 
tomēr laikmeti un pārvērtības 
tajos ir mazāk attiecināmas uz 
viņu konkrēto darbošanās vidi, 
bet ir vairāk visai Rietumu 
civīlizācijai kopīgas.

Ja saņemat Senčus un pēcte-

čus kā dāvanu svētkos vai goda 
dienā, bet, nebūdams „zvērināts” 
lasītājs, baidāties tik biezam dar-
bam ķerties klāt, iesaku vispirms 
noskaņas radīšanai iedegt sveci, 
ielikt atskaņotājā tvartu (kom-
paktdisku) ar kādu 1756. gadā 
dzi  mušā Mocarta instrumentāl-
kompoziciju un izlasīt 80.-82. 
lappusē atraitņa kārtā nonākušā 
Ungurmuižas īpašnieka Balta-
zara fon Kampenhauzena bil di-
nāšanas vēstuli viņam ieteikta -
jai, bet ne reizi nesatiktajai un 
ne  iepazītajai Helēnei Juliānei fon 
Štrēlbornai. Kādi laiki! Kādi ti -
kumi! Kādas pieklājīgas izteikša-
nās normas! Garantēju, ka uz šīs 
ēsmas uzķersities, gluži kā uz 
makšķernieka āķa uzķērās Šū -
berta pazīstamā forele, un arī 
visu pārējo grāmatu gandrīz vai 
norīsit.

„Senčiem” izmirstot un „pēc-
te čiem” nākot viņu vietā, aiziet 
vecā, it kā romantiskā pasaule  
un izveidojas it kā ne vairs tik 
skaista, tomēr tāda, kas cilvēka 
dzīvi atvieglina. Fēgezaks atrod 
brīnišķīgus raksta galus, kas pa -
rāda sava laika cilvēku izbrīnu 
un jūsmošanu par dažādiem 
tech niskiem izgudrojumiem. 
Kāds Zingera kungs, lūk, izgud-
rojis „burvju mašīnu, kas šuj”. 
Esot „jāgriež tikai viens rats – un 
jau adata lēkā augšā lejā un velk 
līdzi diegu, kas pats attinas no 
spolītes; jāpieliek tikai drāna, un 
acumirklī šuve pilnīgi gatava.” 
(345. lpp.) Vectante Ernestīne ar 
pieciem radagabaliem 1873. ga -
dā Pasaules izstādē Vīnē iepazīst 
„riteni, uz kuŗa var ērti sēdēt un 
reizē, bez lielas piepūles ar kā -
jām minot, virzīties uz priekšu.” 
(377.-378.) Kāds misters Re -
ming   tons savukārt izgudrojis 
mechanismu, „ar kuŗa palīdzī -
bu, tikai piespiežot atsevišķu 
taus tiņu, var uz papīra uzdrukāt 

jebkuŗu burtu” un veidot vārdus 
un teikumus. (378.) Atzīmēta 
tāda aparāta izgudrošana, ar ko 
var sazināties lielā attālumā: iz -
mēģinājumā „pat čukstus teiktie 
vārdi, skaļākas nopūtas, kabatas 
pulksteņa tikšķēšana un zvana 
skaņa esot skaidri sadzirdēti” 
(394.). - Mūsu pašreizējā paaudze 
vairs nav spējīga tādā līmenī ne 
priecāties, ne brīnīties, vai ne? 
Iz  mēģinājuma stacijas nosūtī ša-
na no Zemes uz Marsu presē un 
televīzijā parādās tikai kā viena 
ikdienas ziņa starp daudzām.

Kāpēc tik saistošai grāmatai kā 
šī uz latvisko tulkojumu bija jā -
gaida vairāk nekā piecdesmit ga -
di kopš tās parādīšanās oriģināl-
valodā? – Var jau būt tāpēc, ka 
latvietis, kas neapzinās sevī ne -
kādu baltvācu asiņu piejauku -
mu, nevar grāmatu lasīt arī bez 
mērena dvēseles īgnuma. Nekur 
nav sacīts, kas bija daudzo Un -
gurmuižas, Veselavas un Lēdur-
gas muižnieku un viņu radu (bū-
tu derējis zīmēts ciltskoks!) smal-
kās dzīves un daudzo ceļo jumu 
materiālā baze. Kā sanāk, ka viņi 
varēja ar pavadoņiem un daudz 
naudas un mantības ceļot karie-
tēs un vilcienos, kamēr, teiksim, 
mūsu brāļiem Kaudzī tēm nācās 
apstaigāt Eiropu kājām?

Fēgezaka „senči” un „pēcteči” 
visi ir muižnieku cilmes cilvēki, 
un līdz 180. lappusei izskatās, it 
kā eksistējuši būtu tikai viņi.    
Tad pēkšņi 181. lappusē parādās 
šāds teikums par Veselavas mui-
žas ļaudīm: „Kalpones, pavāre, 
mazgātāja, dārznieks un pārējie 
saimes ļaudis saprata tikai lat-
viski, bet kučieris Bogdans tikai 
krieviski, tā ka valdīja draus-
mīgs dažādu dīvainu un neap-
tveŗamu valodu juceklis (izcē-
lums mans – E. S.). Atstāsim šo 
vietu nekomentētu, tāpat kā 
kučierim Bogdanam pēc zem-

nieku brīvlaišanas piedēvēto re -
akciju: „Brīvība man ir sveša. 
Va  jadzīgs taču kungs. Un kā lai 
es bez saviem zirgiem dzīvoju?” 
(222.)

Grāmatas atvēršanā 6. de -
cembrī Mencendorfa namā balt-
vācu pēcteči un latviešu gara 
darbinieki veidoja draudzīgu 
brā lību. Latvieši sanākušos uz   -
ru nāja arī vairāk vai mazāk 
veiksmīgā vācu valodā, bet vācu 
runātāji pirms pāriešanas uz 
vācu valodu centās pirmos tei-
kumus pateikt latviski. Kad at -
nāca mācītājs, visi dziedāja, kā 
tas Ziemsvētku gaidās pienākas: 
Alle Jahre wieder kommt das 
Chris tuskind. Kopš Fēgezaka ap -
cerētajiem divsimt gadiem pa -
saule ir pārmainījusies. Vācieši 
tagad ir mūsu draugi, esam ar 
vi  ņiem kopā NATO un ES, ap -
draudējums mums tagad nāk no 
citas puses. Bet vai tāds pavisam 
sīks un maziņš dvēselisks īgnu-
miņš par Fēgezaka senču laikā 
notikušo tomēr būtu vēl arvien 
atļauts? Vēl arvien ir žēl, ka po  s-
tiljoni reiz varēja pūst savos ragos 
tik braši, bet mūsu pasta puisim 
bija jādzied sēri.

Pēteŗa Bolšaiša tulkojums ir 
tei cams. Grāmata grezna, lepni 
iesieta, daudz krāsu attēlu.

Eduards Silkalns

Grāmatu var iegādāties Latvijas 
grāmatnīcās, Okupācijas mūzeja 
grāmatu galdā.

Laika un Brīvās Latvijas redakci-
ja mīļuprāt nosūtīs grāmatas arī 
ārpus Latvijas. Redakcijas cena Ls 
15,- ,pasta izdevumi uz Eiropas 
valstīm Ls 8, -, uz ASV un Kanadu 
– Ls 14,-.

Grāmata ir grezna, vairāk nekā 
400 lappušu bieza, ar krāsainiem 
attēliem, cietais sējums ar apvāku.

Vēsturiskā perspektīvā des -
mit gadi ir īss brīdis. Tomēr 
21. gadsimta pirmā gadu des-
mita laikā Latvijas iedzīvotāju 
emigrācijas tendences ir mai  -
nī jušās vairākkārt. Turklāt šīs 
pār maiņas ir skārušas gan  
emig rācijas cēloņus un in  ten si-
tāti, gan galvenos izceļošanas 
virzienus, gan aizbraucēju pro-
filu un viņu plānus.

Sākot ar 2005. gadu un it īpaši 
ar 2009. gadu, aizbraucēju skaits 
sasniedza tādu līmeni, kas no -
pietni apdraud Latvijas iedzīvo-
tāju ataudzi, tautsaimniecības 
attīstību un sociālās apdrošinā ša-
nas sistēmas ilgtspēju. Tādējādi 
emigrācija (tai gan ir daži pozi -
tīvi blakusefekti) ir kļuvusi par 
no  pietnu šķērsli tautas attīstībai. 

Migrācijas ekonomiskās teo-
rijas pamatnostādnes. Saskaņā 
ar cilvēkkapitāla teorijas ietvaros 
izstrādāto migrācijas lēmumu 
mo   deli  individs (vai ģimene) 
pie  ņem/nepieņem lēmumu mig-
rēt, salīdzinot sagaidāmos iegu-
vumus un izmaksas. Ieguvumi 
var būt saistīti ar labāku atalgo-
jumu, zemāku bezdarba risku, 
labākiem darba un/vai dzīves ap -

Michails Hazans Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000–2010
stākļiem, karjēras un personis -
kās izaugsmes iespējām, darba 
un ģimenes dzīves savienošanas 
iespējām, dāsnākiem sociālajiem 
pabalstiem u. c. Svarīgi, ka, vēr-
tējot ar darbu saistītos ieguvumus 
(tādus kā augsta alga), ir jāņem 
vērā darba atrašanas un zaudē-
šanas varbūtības. Piemēram, ja 
mērķa valstī darba zaudēšanas 
ga  dījumā imigrantam atkārtoti 
jākārto darba atļauja vai nodar  -
bi nātības aizsardzības un/vai 
bezdarbnieku atbalsta likumi uz 
imig rantiem neattiecas pilnā mē -
rā, tas nozīmīgi samazina ilgter-
miņa migrācijas pievilcību. Iegu-
vumi var būt saistīti ne tikai ar 
ekonomiska rakstura faktoriem, 
bet arī ar sociālo un kultūras vidi, 
bērnu izglītošanas iespējām, kli-
matu un visu, kas ietekmē dzīves 
kvalitāti. 

Migrācijas plūsmu noteicējus 
faktorus bieži dala divās grupās: 
izstumšanas (push) faktori ir sais-
tīti ar negātīviem apstākļiem iz -
celsmes valstī, bet (ie)vilkšanas 
(pull) faktori – ar pievilcīgiem ap -
stākļiem ārzemēs. Viena un tā 
paša satura faktoram var būt   
abas lomas vienlaikus (piemēram, 

augsts bezdarbs Latvijā un zems 
bezdarbs Norvēģijā) vai atkarībā 
no apstākļiem (darba samaksa ir 
vilkšanas faktors speciālistiem, 
kas Latvijā pelna Ls 600 mēnesī, 
bet ārzemēs var nopelnīt 3–5 
reizes vairāk, un izstumšanas fak-
tors tiem, kas ar savu algu te ne -
var pabarot ģimeni). 

Savukārt ar migrāciju saistītās 
izmaksas var iedalīt vairākās ka  tē-
gorijās:  informācijas iegūšanas un 
darba meklēšanas izmaksas (gan 
financiālās, gan laika un pū  liņu 
zi   ņā); tiešās pārvietošanās iz  mak-
s as; psīcholoģiskās izmaks as, ko 
rada nostalģija, šķiršanās no drau-
giem un radiniekiem, adaptācija 
jaunajā vidē un ne  no teiktība. 

Aprakstītais migrācijas modelis 
palīdz ne tikai izskaidrot indivi -
du lēmumus, bet arī saprast, pēc 
kādām pazīmēm notiek migran-
tu pašatlase, citiem vārdiem sa -
kot, kādām individu grupām 
kon  krētajā situācijā ir lielāka 
tieksme migrēt. Paskaidrosim šo 
domu ar vienu piemēru, salīdzi-
not cilvēkus pēc ģimenes statusa. 
Vienādos pārējos apstākļos cil vē-
kam, kas dzīvo viens, migrācijas 
psīcholoģiskās izmaksas būs ze -

mākas nekā tam, kuŗš dzīvo ar 
laulāto (un/vai bērniem), bet plā-
no sākumā emigrēt viens pats. 
Savukārt emigrācija uzreiz ar vi -
su ģimeni ir saistīta ar lielākām 
tiešajām un adaptācijas izmak-
sām. Turklāt, ja partnerim ir labs 
darbs dzimtajā valstī un iero be-
žotas iespējas atrast labu darbu 
ārzemēs, sagaidāmie ģimenes ie -
guvumi varētu būt daudz mazā-
ki, nekā migrējot tikai vienam no 
partneŗiem. Tāpēc standarta ap -
stākļos modelis prognozē, ka 
vientuļi cilvēki ir vairāk tendēti 
migrēt. No otras puses, ja ekono-
miskās krizes laikā daudzas ģi -
me nes ar bērniem īpaši smagi 
cieš no ienākumu krituma, tad 
šīs ģimenes būs gatavas samie ri-
nāties ar psīcholoģiskām izmak -
s ām un, iespējams, demonstrēs 
lie  lāku tieksmi migrēt nekā vien-
tuļie cilvēki. 

Emigrācija pirms ES papla ši-
nāšanas: individu apņēmība. 
2000.–2003. g. periodā bezdarbs 
Latvijā bija diezgan augstā līmenī 
(virs 10% pēc Darbaspēka apse-
ko juma datiem), algu līmenis bija 
ļoti zems: vidējā alga sabiedris-
kajā sektorā pēc pirktspējas pa  ri-

tātes bija daudz zemāka nekā 
maz kvalificēta strādnieka alga 
Anglijā, Vācijā vai Ziemeļvalstīs. 
Daudzi Latvijas iedzīvotāji nebija 
apmierināti ar savu materiālo stā-
vokli un domāja par pastāvīgu 
vai īslaicīgu emigrāciju kā par 
savu problēmu risinājumu. Pēc 
2000. gadā veiktās aptaujas rezul-
tātiem, ekonomiski aktīvo iedzī-
votāju vidū 8% latviešu un 25% 
nelatviešu noteikti gribētu uz 
dažiem gadiem aizbraukt pa  strā-
dāt ārzemēs, tostarp 4% latviešu 
un 9% nelatviešu atzīst, ka ir ga -
tavi pastāvīgai emigrācijai. Lie-
lāku nelatviešu tieksmi emigrēt 
var izskaidrot ar viņu samērā 
slik tāku situāciju darba tirgū šajā 
periodā, kā arī ar samērā vājāk 
izteiktu apziņu par piederību Lat-
vijai. Pēc šiem datiem secināms, 
ka 2000. gadā kopumā ap 15% 
eko nomiski aktīvo Latvijas ie  dzī-
votāju bija orientēti uz emigrā-
ciju, puse no tiem – uz pastāvīgu 
dzīvi ārzemēs. Pēc tās pašas ap -
taujas rezultātiem, vairāk nekā 25% 
pieļāva iespēju emigrēt. Tātad 
emigrācijas potenciāls jau šajā 
laikā bija diezgan liels.

(Turpinājums sekos)
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Šī grāmata ir bieza, interesanta 
un svarīga. Tajā runāts galveno-
kārt par mūsu vēstures pag. gs. 50. 
gadiem, par t. s. latviešu nacionāl-
komūnisma īso uzziedu. Atce rē-
simies, ka šajos gados Eiropu pār-
šalca svaigi vēji. Pašā Padomju 
Savienībā pēc Staļina nāves 1953. 
gadā sākās Chruščova atkusnis       
ar Komūnistiskās partijas 20.      
kongresu 1956. gadā, kas deva 
dzirksti Ungārijas sacelšanās kus-
tībai. Saviļņojās arī Baltijas tau - 
tas. Latvijā pie varas stūres parā-
dījās viens otrs no izaugušajiem 
pašu pagrīdniekiem, kas bija no -
rūdīti frontēs un apmācīti komū-
nistu „īsajos kursos”. Tāds bija 
mums atmodā iepazītais Eduards 
Berklavs (1916-2004), un šinī sē -
jumā varam iepazīt otru toreiz 
nozīmīgu personību – Voldemāru 
Kalpiņu (1916-1995),  par ko mēs, 
toreiz Latvijā nedzīvojušie, maz   
ko zinām. Ja salīdzinām abu dzī-
ves gājumu sākumu, tie iet blakus 
kā sliedes. Abi pusaudžu gados 
nelegāli darbojušies komūnistu 
organizācijās; abi apcietināti, sē -
dējuši cietumā. Pirmajā komū-
nistu okupācijā abi jau strādājuši 
komjaunatnē; abi brīvprātīgi ie -
sais  tījušies Latviešu strēlnieku di -
vīzijā. Tur gan V. Kalpiņš drīz sā -
ka strādāt Latviešu Strēlnieka re -
dakcijā, bet Berklavs palika tiešajā 
kaŗalaukā un kaŗu  pabeidza virs-
nieka pakāpē. Padomju Latvijā   
abi tika iecelti nozīmīgos poste-
ņos: Berklavs komjaunatnes un 

Stāja: Voldemāra Kalpiņa laiks
Sastādītājs Andrejs Grāpis. Izdevusi Rakstnieku mūzeju biedrība „Pils”, 2011

partijas darbā, Kalpiņš - presē - Li -
te rātūrā un Mākslā. 

Šī grāmata ir atmiņu kopo jums, 
papildināts ar Valsts archīvu un 
citu archīvu materiāliem, kā arī       
ar fragmentiem no paša Kalpiņa 
rakstiem presē un dienasgrāma-
tās. Starp 74 atmiņu rakstītājiem   
ir arī Berklavs. Viņš piemin, ka 
esot ievērojis Kalpiņa apdāvinā-
tību un vadītāja dotības, tāpēc 
(ci  tēju): „(..) gāju pie premjēra 
Viļa Lāča, lai saņemtu piekrišanu 
sagatavot priekšlikumu par Kal-
piņa iecelšanu kultūras ministra 
amatā. (..) Lācim pašam Valdi - 
sa  vu sievasbrāli nebija ērti iecelt 
tik augstā amatā.” Šķiet, V. Kalpi -
ņu bija viegli pamanīt jau pēc     
viņa rakstiem par latviešu kultū -
ras mantojuma svarīgumu - tās 
bija pirmās bezdelīgas pēc sma -
gās ziemas. 1952. gadā, būdams 
Mākslas pārvaldes priekšnieks, 
viņš  jau bija  sācis plašus projek-
tus: tiek veidota dziesmu svētku 
norisei pastāvīga vieta Mežaparkā 
un uzsākta Dzintaru koncertzāles 
piebūve. Kopš 1953. gada kultūras 
ministra vietnieka amatā Kalpiņš 
pilnveido  savas ieceres. Viņa vadī-
bā noritēja slavenā Mākslas un 
lite rātūras dekada Maskavā 1955. 
gadā. Ar Kalpiņa atbalstu uz ska-
tuves atgriezās Blaumaņa „Ļaunais 
gars”, „Indrāni” un „Skrodeŗdienas 
Silmačos”, tāpat Aspazijas „Vaide-
lote”  un „Sidraba šķidrauts”, kā  
arī M. Zīverta „Āksts” un „Minc-
h auzena precības”. Parallēli viņš 
mēģināja izvērst darbību laukos, 
attīstot tautas teātŗus un citādu 
pašdarbību. Plānoja ar laiku katrā 
rajonā nodibināt pa mūzikas sko-
lai, lai būtu kodols koŗiem. Re -
konstruējot Blaumaņa māju „Bra-
ki” senās ēkas, tika izveidots me -
mo riālais mūzejs.

Sevišķu uzmanību Kalpiņš pie-
vērsa Latgalei. Ne velti J. Streičs 
sa  vam atmiņu rakstam liek virs-
rakstu „Viņš nosargāja trešo zvaig-
zni”. Vispirms Kalpiņš izgādāja,   
ka Latgales podnieki ieguva Tau-
tas mākslinieku titulu, kas vi ņiem 
deva ekonomisku un sociālu aug-
šupejas iespēju. Pēcāk Rīgā tapa 
Latgales kultūras nedēļa ar plašu 
tautas mākslas izstādi un dzies-

mām. Daugavpils teātrī līdzās 
krie vu trupai nokomplektēja lat-
viešu un mūzikālā teātŗa trupu.

Organizēdams šo daudzpusīgo 
uzdevumu īstenošanu, Kalpiņš 
patapa uzrakstīt arī par dažiem 
„aizklātiem” mūsu literātiem Lite-
rātūrā un Mākslā: „Vai nav pienā-
cis laiks pārvērtēt Andrievu Nied-
ru ar viņa „Līduma dūmiem”?” 
Arī ar E. Virzas dzeju esot jāiepa-
zīstas mūsu jaunajiem dzejnie-
kiem, jo bez tās būšot pagrūti 
piln veidoties. Kopā ar savu dzī-
ves biedri Veru Kacenu viņi bija 
galvenie protestētāji pret Stabu-
raga un Kokneses pilsdrupu ap -
plūdināšanu, kas tik ļoti bija sa- 
t raukusi latviešus. Taču ministra 
amats bija jāatstāj 1962. gadā, jo 
arī Kalpiņu ieskaitīja „berklavie-
šos”, kaut atstāja Latvijā – varbūt   
V. Lāča ietekmē (Berklavu 1959. 
gadā izsūtīja  uz Vladimiru).

V. Kalpiņu iecēla par Valsts lite-
rātūras mūzeja vadītāju. Priekš-
statu par mūzeju viņš bija guvis 
skolnieka gados Durbē, bet, gata-
vojoties šim uzdevumam, cītīgi 
lasīja krievu un vācu mūzejlite rā-
tūru, vākdams jaunas idejas. Līvija 
Volkova rakstā „Mūsu direktors” 
attēlo jaunā direktora „jauno slo-
tu” kā galvenajā mūzejā, tā arī 
me  moriālajos mūzejos. Jaunat nā-
cējs skandinājis: „Visiem kopīgi 
jāmeklē jauni ceļi, lai te nesmar -
žo tu pēc naftalīna.” Bija ieviesta 
stingra disciplīna ar dažādiem 
pārskatiem. Darbā no universitā-
tes nāca jaunākā paaudze ar savu 
paštaisnību. Tas viss radīja sprie-
dzi darbiniekos, gatavojot augsni 
opozicijai. Direktors pats, dažādu 
ideju pārbagāts, strādāja auma ļām. 

Par nozīmīgiem mūzejiem tika 
izveidotas tādas piemiņas vietas 
kā Raiņa „Tadenava”, „Jasmuiža” 
ar jaunatklāto Latgales kerami -   
kas mūzeju un Majoru vasarnīca, 
A. Brigaderes „Sprīdīši”, E. Dār-
ziņa un J. Sudrabkalna „Jāņaskola”, 
Druvienas Vecā skola (J. Porukam 
u. c.), J. Jaunsudrabiņa „Riekstiņi”, 
F. Bārdas „Rumbiņi”. Ar V. Kal-
piņa un L. Freimanes aktīvitāti        
no izdegušām paliekām pacēlās    
E. Smiļģa māja, kas pēc visādiem 
līkloču gājieniem kļuva par Teātŗa 

mūzeju. Pēdējo mūzeju, jau bū -
dams pensijā, Kalpiņš sarūpēja 
savam draugam Vilim Lācim Me -
žaparkā 1984. gadā. 

Par to, kā tas viss notika, kā 
palīdzēja V. Kalpiņa organizētāja 
un vadītāja talants kopā ar ie -
dzimtu diplomāta šarmu, var lasīt 
dalībnieku un liecinieku atmiņās 
šajā grāmatā.   

Atmiņu krājumam dots nosau-
kums Stāja. Ārējo Kalpiņa stāju 
var redzēt pēc bagātīgi sadabū-
tiem fotoattēliem, kas, chronolo-
ģiski izkārtoti, ataino viņa sa  bied-
rību. Līdzgaitnieku rakstos arī 
bieži pieminētas ārējās pazīmes: 
gaŗa auguma vīrs, izskatīgs, ga -
lants, visas sievietes uzrunā par 
dāmām, ar iedzimtu gaumi. Mi -
nistrijā svītrainas bikses, melna 
žakete, katru dienu tīrs virskrekls 
ar citu kaklasaiti: viss kā minis- 
t ram! Bet pēc atmiņu rakstu virs-
rakstiem var nolasīt garīgās stājas 
vērtējumu: Dž. Skulme: „Vīrs īstā 
vietā”, A. Burtniece: „Rīcības, ideju 
un goda vīrs”, L. Akurātere: „Ze -
mes sāls”, O. Kroders: „Godīgs 
cilvēks”, M. Šneidere: „Bruņinieks 
ar biedra karti”, R. Rotkale: „Ar 
smiļģisku vēzienu”, A. Bomiks: 
„Dvēselē bagātais un stiprais cil-
vēks”, O. Grāvītis: „Latvju kultū -
ras goda vīrs”. Vairākkārt tiek uz -
svērts, ka darbinieku izvēlē Kal-
piņš mēdzis ignorēt cilvēku bio-
grafiju, palīdzēdams tikt darbā 
atbraucējiem no deportācijas vie-
tām (piemēram, O. Kroderam, J. 
Kirškalnam, Harijam Skujam u. c.). 

Šai krājumā lasām vēl par ci -
tiem V. Kalpiņa rosinātiem un 
veiktiem projektiem. Arī par viņa 
kritiku un savu kļūdu atzīšanu. 
Visu nav iespējams uzskaitīt, taču 
pieminama latviešu sabiedrības 
attieksme 1985. gadā, kad Nacio-
nālajā teātrī svinēja režisora 
Antmaņa-Briedīša simtgadi. Kad 
Kalpiņš iznāca proscēnijā, lai ru -
nātu par jubilāru, viņš ilgi netika 
pie vārda, jo zāle viņu sveica il -
giem aplausiem. Bija pagājuši 10 
gadi kopš Kalpiņa aktīvitātēm,      
bet latvieši viņu neaizmirsa, cie -
nīja un godāja.

Daudzas pozitīvās un pāris kri-
tiskās atsauksmes noapaļojot, ci -

tēšu Līviju Volkovu: 
„V. Kalpiņš – visai sarežģīta un 

daudzveidīgās izpausmēs eksis tē-
joša personība, kas raisīja pret sevi 
dažādu attieksmi.”

Un otra Līvija, Līvija Akurātere: 
„V. Kalpiņa izcili gudrā, tālre-

dzīgā un nesavtīgā rīcība (..) kļuva 
par izšķirīgu ieguldījumu mūsu 
kultūras identitātes saglabāšanā.”

Epilogā – pāris rindu par abu 
jaunības domubiedru vecuma 
dienām, kas izvērtās gluži pretē -
jas sākuma gadiem. Septiņdes-
mitajos gados Berklavam izde -       
vās uz Rietumiem nosūtīt „17       
lat viešu komūnistu vēstuli”, un 
viņš vēlāk Atmodā iesaistījās ar 
jaunek līgu aizrāvību. Bija viens no 
Latvijas Nacionālās neatkarības 
kustības dibinātājiem 1988. gadā 
un pēcāk ievēlēts 5. Saeimā par 
deputātu. Pretstatā Berklavam 
Kal piņš Atmodas sākumā tikai 
drusku distancējās, bet ar laiku 
tuvāko cilvēku lokā deklarēja      
savu piederību pie Komūnistu 
partijas. Ilgonis Bērsons savu 
atmiņu rakstu šeit balsta uz V. 
Kalpiņa dienasgrāmatām, aizrā -
dot, ka Kalpiņa protesta gars vēl        
ir dzīvs tai laikā, bet tas vēršas      
pret Atmodas darbiniekiem. Viņš 
peļ Rakstnieku savienības rīkoto 
Radošo savienību plēnumu 1988. 
gadā, it sevišķi M. Vulfsonu. „Es 
gan nedomāju pārmest kažoku    
uz otru pusi. Biju komūnists un 
palikšu komūnists!” (Vai no šās-
dienas skatījuma viņi abi nav vie-
na mēroga lielumi? Ko darīja 
viens, nevarēja izdarīt otrs; katrs 
darīja pēc savām spējām un ie -
spējām.) 

Pāris mēnešu pirms savas aiz-
iešanas Kalpiņš raksta dienas-
grāmatā: „(..) esmu uzskatīts par 
režīmu idejisku pretinieku. Boļ -
še vikiem biju – nepiebeigts bur-
žu azisks nacionālists; tagad Lat-
vijas nacionāliem spēkiem – ne -
pieveikts komūnists. Bet jādzīvo 
vien ir!”

Kad dzīve nodzīvota – paliek 
tavi darbi! Paldies par ieguldī-
jumu mūsu kultūras sagla bā-
šanā!

V. Lasmane                  

Kopš rudens Ģertrūdes ielas 
teātŗa repertuārā ir izrāde „Leģio-
nāri”, kam dots apakšvirsraksts 
„Diskusija ar kaušanos”. Izrādi 
izveidojusi jaunu cilvēku - do   mu-
biedru grupa – režisors Valters 
Sī  lis, scēnografe Ieva Kauliņa, divi 
aktieŗi un gaismu mākslinieks. 
Tēlotāji ir latviešu aktieris Kārlis 
Krūmiņš un Karls Alms no So -
mijas, spēle norisinās vairākās 
valodās, taču lielākā daļa teksta 
skan angļu valodā. Tas nepie cie-
šams, lai stāstu par baltiešu kaŗa-
vīriem, kuŗus 1945. gadā Zvied -
rija izdeva PSRS iestādēm, varētu 
adresēt plašam skatītāju lokam 
dažādās valstīs. Ne velti izrādes 
tapšanu atbalstījis ne tikai Valsts 
kultūrkapitāla fonds un Rīgas 
dome, bet arī Ziemeļu kultūras 
kontaktpunkts. Iestudējums pats 
programmas lapiņā raksturots      

Teātris rosina domāšanu
Ģertrūdes ielas teātrī spēlē izrādi par baltiešu kaŗavīru izdošanu

kā triju valstu – Latvijas, Somijas 
un Zviedrijas teātrāļu kopdarbs. 
Kaut arī izrādes laikā zālē sēdēja 
latviešu skatītāji, izrādes valoda 
ne  traucēja uztvert iestudējuma sa -
turu. Epizodi, kas norisinājās mū -
su acu priekšā, ne tikai atklāja 
pro  blēmas būtību, bet arī uzru-
nāja emocionāli, līdz mēs, zālē sē -
dētāji, bijām ar mieru iesaistīties 
izrādes gaitā – celties kājās, lai at -
balstītu zviedru demonstrantus, 
kas protestēja pret baltiešu izdo-
šanu, vai paust savu attieksmi bal-
sojot – izdot vai neizdot padomju 
iestādēm likteņa piemeklētos ka  -
ŗo tājus. Divi puiši, katrs tēlodams 
vairākas lomas, dažbrīd tikai lasot 
priekšā vēsturiskus dokumentus 
vai 1945. gada Zviedrijas parla-
men ta lēmumus, mūsu apziņu un 
zemapziņu bija uzvandījuši tik 
dziļi, ka tikām izprovocēti uz 

līdzdalību. Fiziskai līdzdalībai se -
koja arī apziņas darbība, izvērtējot 
argumentus, kas vadīja vienas vai 
otras vēsturiskas personas rīcību. 
Patiesībā tas ir šī iestudējuma 
vislielākais nopelns. „Leģionāru” 
izrāde pulcina dažādu paaudžu 
skatītājus, taču lielākā daļa šajā 
neatkarīgajā Ģertrūdes ielas teātrī, 
protams, ir jaunieši. Šeit tiek sa -
ņemta ļoti nopietna pote, kas vei-
cina domāšanu, vēsturisku mate-
riālu apgūšanu un sava spriedu -
ma izveidošanu. 

Pie 1945. gada drāmatiskajiem 
notikumiem, kas būtībā bija lat-
viešu kaŗavīru traģēdija (no 146 
izdotajiem 132 bija latvieši), Zvied-
rija un Latvija atgriežas vēl un 
vēlreiz. Kas īsti bija šis epizods – 
Zviedrijas kauna traips un latviešu 
nedzīstoša brūce – vai kas cits?  
Bet varbūt jābeidz meklēt vainī -

gos un jāatbrīvojas no pagātnes 
rēgiem? Mūsu acu priekšā rāma 
un itin teorētiska diskusija pār vēr-
šas zvērīgā kautiņā, kad savu pa -
tiesību, šķiet, var aistāvēt tikai ar 
fizisku spēku. 

Kamēr neviens latviešu drāma ti-
ķis lugu par šo vēstures lappusi        
nav uzrakstījis, problēmai klāt ķē  -
rušies jauni, radoši cilvēki, kas no 
pieejamiem dokumentāliem ma  -
te riāliem izveidojuši drāma tis ku 
kompoziciju, kuŗā izspēlē gan ie -
saistīto bijušo leģionāru likteņus, 
gan Zviedrijas valstsvīru poziciju, 
gan dažādu sabiedrības slāņu at -
tieksmi pret notiekošo, gan iesais  -
tī to padomju funkcionāru „no  pelnus”.

...Izrādes sākumā ir tikai tukšs, 
plašs spēles laukums ar vienu vie-
nīgu tribīni, fonā darbības pro-
blēmatiku raksturo trīs dažādi 
karogi – sarkanais ar sirpi un 
āmu  ru, ar kāškrustu greznotais   
un sarkanbalti sarkanais. No tel-
pas dziļuma pie skatītājiem iznāk 
divi bāli, gandrīz pliki puikiņas. 
Zibenīgā ātrumā viņi ietērpjas 

kaŗavīru formā, katram līdzi ir arī 
pudele ar „asinīm”. Asinis turpmāk 
šķīst uz nebēdu, un arī no tīrajiem, 
baltajiem zēniem līdz izrādes bei-
gām nekas nav palicis pāri. Viņi 
kaŗo ne tikai ar vārdiem, bet gan 
metas īstās dūŗu cīņās, uniformas 
tiek novārtītas un notraipītas, 
„asins deva” izlietota, pāri paliek 
tikai gadu desmitiem neizdzēšams 
aizvainojums par pāridarījumu.

Izrāde „Leģionāri” ir tapusi kā 
pretpols Rīgas „lielajos” teātŗos 
rūpīgi koptajai publikas izklaides 
programmai. Ļoti svarīgs ir arī 
fakts, ka to veidojuši gados jauni 
cilvēki, kuŗiem pietiek drosmes 
un nopietnības iedziļināties nozī-
mīgās problēmās un atklāt to pret-
runīgumu. Un tikpat nozīmīga ir 
arī skatītāju reakcija – izrādes ir 
labi apmeklētas, un vienaldzīgs te 
nevar palikt neviens. 

P.S. Ģertrūdes ielas teātri varat 
meklēt Rīgā, Ģertrūdes ielā 101a, 
ieeja no pagalma. Plašākas ziņas 
www.git.lv

Gundega Saulīte
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Rīgas Latviešu biedrības nams 7. 
decembŗa rītā bija lielu un mazu 
ļaužu pilns, te valdīja čalas, prieks 
un pacilājuma satraukums. Lat-
vijas Audžuģimeņu biedrība bija 
pul cinājusi savējos uz eglīti, gaidīja 
ierodamies Valsts prezidentu un 
Ziem svētku vecīti. Lielajā zālē galds 
pie galda, uz tiem pīrādziņi, kāru-
mi, limonāde – viss, kas šādos 

Šis mazais cilvēks man ir uzticēts,
Un nevaicājiet man par pienākumiem citiem...

(Ārija Elksne)

svētkos pienākas. Noteiktajā stun-
dā ieradās gan prezidents ar dzī-
vesbiedri, gan vecītis un vēl rūķi, 
zvēri, televīzijas un preses žurnā-
listi. Svētki varēja sākties. Biedrības 
priekšsēde Ilze Golvere tos atklāja 
ar īsu, bet jo izjustu sveicienu: „No -
vēlu mums visiem prieku, mieru, 
pacietību un pāri visam - mīlestību. 
Novēlu mūsu bērniem izaugt par 

krietniem savas valsts pilsoņiem!”
Pirms tam viņa žurnālistiem bija 

pastāstījusi par  skaudro īstenību, 
ar ko jāsastopas audžuvecākiem  
un aizgādņiem, kas uzņēmušies 
rūpes dažkārt par svešu cilvēku 
atvasēm. Skaitļi ir šādi: audžuģi me-
nēs aug 884 bērni, aizbildniecībā – 
5565, institūcijās, t.i., bērnunamos 
u. c. – 1788. Pabalsts no valsts aiz-
bildnim ir Ls 32,- mēnesī par katru 
bērnu (salīdzinājumam – iztikas 
mi  nimums vienam Latvijas iedzī-
votājam ir Ls 174,27!).

Pabalsts audžuģimenei neatka-
rīgi no bērnu skaita – Ls 80,-. Sa -
protamā kārtā liela pateicība pie-
nākas sponsoriem, kam I. Golvere 
no sirds pateicās. Arī Daugavas Va -
nagu organizācijai un jo īpaši tās 
līdzšinējam vadītājam Jurim Au -
gustam, kas, aizvadītajā vasarā tie-
koties ar Valsts prezidentu Andri 
Bēr ziņu, šim jautājumam veltīja 
daudz vērības.

 Valsts prezidents ar dzīvesbiedri 
Dr. Daci Seisumu bija izlēmuši šo 
sestdienas priekšpusdienu būt ko -
pā ar bērniem, par kuŗiem gādā 
cilvēki, kam vārdi mīlestība un rū  -
pes ir piepildīti ar pilnīgi reālu sa -
turu.

Andris Bērziņš: „Pasaule mainās 
un ne jau vienmēr uz labu. Cilvēki 

pārvietojas. Un ne jau vara būs tā, 
kas noturēs valsti. Tikai ģimenes. 
Un ģimene, bērnība vienmēr būs 
tā vieta, kur atgriezties. Arī man 
pašam tā ir.” Prezidents pirmām 
kārtām aicināja pielikt visas pūles, 
lai bērni iegūtu izglītību. Un no -
vēlēja, lai it visās lietās virsroku    
pār naidu ņem mīlestība. Un, sa-
protams, atzina, ka no valsts puses 
daudz  vairāk jābalsta šie bērni un 
viņu ģimenes.

Kā zināms, valsts tiesībsargs Juris 
Jansons nācis klajā ar priekšliku -
mu likvidēt bērnunamus. Vienīgā 
alternātīva ir audžuģimenes. Lieki 

teikt, cik plašs un sarežģīts būs šis 
process, šis aizlaistais lauks. Vēlēsim 
veiksmi visiem tiem, kam tas būs 
jāsakopj – kā pienākuma, tā sirds-
balss vadītiem!

Ligita Kovtuna

Ja vēlaties ziedot - 
Latvijas Audžuģimeņu biedrība
reģ. Nr 40008008996
Viršu iela 17- 53
Rīga LV 1035
A/S Citadele bank 
SWIFT code -PARXLV22 
IBAN LV79PARX0000233751014  

Ziedi no Laika un Brīvās Latvijas Solvitai Sekstei (pa labi). Viņa 
kļuvusi par Labās zvaigznes laureāti. Šo titulu Rīgas dome piešķiŗ 
par nesavtīgu darbu sabiedrības labā. DVCV pārstāvības vadītāja 
Solvita ir arī Audžuģimeņu biedrības aktīviste

Dr. Dace Seisuma un Valsts prezidents Andris Bērziņš sarunājas  
ar Ilzi Golveri

Dainis Mjartāns

Gada nogalē aizvien novērota 
lie  la ārzemnieku interese par ie -
spē ju iegādāties dzīvokli uzturē ša-
nās atļaujas iegūšanai, kā arī lai 
pārceltos uz dzīvi Latvijā ar visu 
ģi  meni. Klienti galvenokārt ir Krie-
vijas un citu bijušās padomijas re -
publiku iedzīvotāji. Kā norāda uz -
ņēmums Ober-Haus, pircēji vēlas, 
lai viņu īpašums būtu prestiža ra -
jonā, obligāts nosacījums - lai tu -
vumā būtu krievu skola. Šos pir cē-
jus lielākoties interesē labi dzīvokļi 
par cenu, kas nedaudz pārsniedz 
li  kumā noteikto minimālo inves-
tīciju robežu - 100 000 latu, tomēr 
ir arī pircēji, kas iegādājas daudz 
dārgākus dzīvokļus Rīgas centrā 
un Vecrīgā. 

Saskaņā ar Latvijas Iekšlietu mi -
nistrijas Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes datiem 2011. gadā 
1549 ārzemnieki uzturēšanās at -
ļauju pieprasījuši, pamatojoties uz 
faktu, ka viņi paši vai viņu ģimenes 
locekļi ir iegādājušies īpašumu 
Latvijā. Ārvalstnieki nekustamā 
īpa šuma iegādei ir tērējuši 95,8 
mil  jonus latu. Ārzemnieku inte -
resi visbiežāk saistījuši dzīvokļi 
Rīgā un Jūrmalā, kur nopirkti at -
tiecīgi 325 un 225 īpašumi. Tāpat 
īpašumi pirkti arī Rīgas apkārtnē – 
Babītes novadā, Mārupē un Gaŗ-
kalnes novadā. Statistika rāda, ka 
iespēja iegūt uzturēšanās atļauju 
nav īpaši veicinājusi ārvalstnieku 
interesi ieguldīt uzņēmumu pamat-
kapitālā, jo gada laikā investīcijas 
2,7 miljonu latu apmērā veiktas 
tikai 53 uzņēmumu pamatkapitālā 
un uz tā pamata uzturēšanās at   -
ļau jas lūgts piešķirt 114 personām. 
Valsts budžeta tiešie ieņēmumi da -
žādu nodevu veidā līdz 2011. gada 
septembrim bija aptuveni 1,5 mil-
joni latu.

Interesi par Latvijas nekustamo 
īpašumu tirgu sāk izrādīt arī ķīnie-
ši. Daudz devusi Latvijas reklā mē-

Pieaug ārzemnieku interese par nekustamo īpašumu
šana Šanhajas Expo izstādē. Arī ķī -
niešus Latvija pirmām kārtām in -
teresē ar iespēju apmaiņā pret ne -
kustamā īpašuma iegādi saņemt 
uzturēšanās atļauju, kas paveŗ ceļu 
uz Eiropas Savienību; nozīme ir arī 
samērā zemajai nekustamā īpašu-
ma cenai. Pēc plašsaziņas līdzekļos 
paustajiem advokātu biroja „BDO 
Zelmenis&Liberte” pārstāvju vār-
diem, dažu nedēļu laikā saņemti  
46 lūgumi saņemt atļauju uzturē-
ties Latvijā, vairāki ķīnieši jau ir ie -
gādājušies nekustamos īpašumus 
Rīgā. 

Ārzemnieki joprojām izpērk me -
žus un lauksaimniecības zemi. Jau-
 nākais Baltic Screen pētījums lieci-
na, ka ārzemju uzņēmumi mežus 
Latvijā pēdējā gada laikā iegādā ju-
šies vairāku desmitutūkstošu hek-
taru kopapjomā. Laikrakstā Neat-
karīgā Rīta Avīze  sniegta infor mā-
cija, ka 2010. gadā citu valstu pri-
vātpersonas un uzņēmumi kopu-
mā iegādājušies aptuveni 15 000 
hektaru zemes, visvairāk Ludzas 
un Rēzeknes novadā. Stāvoklis pa  š-
laik ir tāds, ka no desmit uzņēmu-
miem, kam Latvijā pieder vislielā-
kās zemes platības, tikai divos kon-
trole ir pašmāju fizisko vai juridis -
ko personu rokās (runa nav par 
valsts īpašumiem). Kā tas ir iespē-
jams ? Likums nosaka, ka Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem 
vismaz trīs gadi pastāvīgi jānodzī-
vo Latvijā un jānodarbojas ar lauk-
saimniecību kā pašnodarbinātiem 
zemniekiem. Taču turpat likumā 
atrunāts, ka zemi var nopirkt uz -
ņēmumi, kuŗu pamatkapitālā vai-
rāk nekā puse pieder fiziskām vai 
juridiskām personām no valstīm, 
ar kuŗām Latvijai ir noslēgti starp-
tautiski līgumi par ieguldījumu 
veicināšanu un aizsardzību. 

Latvijā sarūk mazo saimniecību 
skaits, bet pieaug apstrādātā pla-
tība. Četru gadu laikā lauku saim-

niecību skaits samazinājies par 
26,5%, bet lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes platība palielinā-
jusies par 2900 hektariem. Lielā -
kās saimniecības ir Zemgales re -
ģio nā - vidēji vienā saimniecībā 
lauk  saimniecības zeme sasniedz 
28,1 hektaru, bet Tērvetes novadā - 
46,2 hektari. Savukārt Latgales re -
ģionam raksturīgas samērā mazas 
lauku saimniecības - lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes pla-
tība vienā saimniecībā vidēji ir   
tikai 14,5 hektari. 

Kamēr Latvijas nekustamais īpa-
šums ir gards kumoss Krievijas un 
sarkanās Ķīnas pilsoņiem, Latvijas 
likumdevēji aizvien vēl ar nodok-
ļiem apliek pašmāju iedzīvotājus. 
Galu galā latvieši, nespējot panest 
smago nodokļu slogu, būs spiesti 
pārdot savus īpašumus. Valdības 
iecere no 1. janvāŗa aplikt ar no -
dokli šķūnīšus un citas saimniecī-
bas ēkas, jau izraisījusi iedzīvotāju 
neizpratni un lielu sašutumu. Lat-
vijas Avīzes slejās Lielvārdes nova-
da domes priekšsēdis I. Balodis 
izteicies, ka šķūnīšu un citu īpašu-
mu vērtēšanu un aplikšanu ar no -
dokli valsts uzgrūdusi kaklā pašval-
dībām lielā steigā. „Šķūnīšu no -
doklis būs lieka cilvēku tracinā -
šana,” sacīja Balodis. Apliekot ar 
ne   kustamā īpašuma nodokli reli -
ģisko organizāciju īpašumus, garā-
žas, palīgēkas un stāvvietas, kā arī 
atceļot nodokļa pieauguma iero-
bežojumus, nākamgad valsts bu -
dže tā cer papildus iekasēt četrus 
mil jonus latu. 

Dzīvokļu tirgū bez pārmaiņām
Salīdzinot augstāko novēroto 

dzīvokļu cenu līmeni, kas tika sa -
sniegts 2007.gada maijā, ar līmeni 
2011. gada oktobrī, dzīvokļu cenas 
Rīgā samazinājušās par 58.8%.  
Ober-Haus Real Estate Latvia dati 
liecina, ka gada nogalē dzīvokļu 
cenas Rīgā palielinājušās tikai par 

1.8%. Vietējie pircēji galvenokārt 
in  teresējas par nelieliem divistabu 
dzīvokļiem jaunajos projektos līdz 
50 000 eiro (35 000 latu) vērtībā vai 
trīs un četru istabu dzīvokļiem       
par cenu līdz 100 000 eiro (70 000 
la  tu). Lai gan ļoti daudzi maksāt ne-
spējīgām personām atsavinātie dzī-
vokļi stāv tukši un pieder kreditie-
stādēm, gada laikā dzīvokļu cenas 
Rīgā tomēr ir augušas par 5,3%. 
Pilsētas aktīvajā centrā dzīvokļu 

pār  došanas vidējās cenas novem-
b rī bija 800 - 1300 eiro par vienu 
kvadrātmetru, tuvajā centrā - vi -
dēji 1200 - 1900 eiro (840 - 1330 
la  tu) par vienu kvadrātmetru.        
Par dzīvokļiem padomju laikā cel-
tajās mājās pircēju interese ir ļoti 
maza. Zems pieprasījums ir arī      
pēc neremontētiem dzīvokļiem. 
Vidējā cena padomju laika dzī vok-
ļiem gadu mijā bija 583 eiro par 
kvadrātmetru.
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M U M S  R A K S T A

V I E D O K Ļ I

Mūsu tā dēvētie “krievva lo-
dīgie” ir savākuši nepieciešamo 
skaitu parakstu, lai ierosinātu 
tautas nobalsošanu par Sa- 
tvers mes grozījumiem, nosakot 
krievu valodu par otru valsts 
valodu Latvijā. Nekas jau vi -
ņiem neiznāks, taču man gri bē-
tos šo jautājumu apskatīt drus-
ku neparastā rakursā.

Pieņemsim, ka arī Krievijā at -
rodas kaut kādi plindermaņi un 
josipoviči, kuŗi aģitē, propagandē 
un noorganizē pietiekama pa -
rakstu skaita savākšanu, lai ar 

BET JA NOTIKTU TĀ?
konstitūcijas maiņām piešķirtu 
Krievijā otras valsts valodas sta-
tusu nu kaut vai ķīniešu valodai. 
Krievijā taču, jo sevišķi tālo aus- 
t rumu apgabalos, legāli vai nele-
gāli ir apmetušies un dzīvo dau-
dzi etniskie ķīnieši un viņu pēc-
nācēji. Ķīnas kultūra ir daudz se -
nāka par krievu kultūru. Un sa -
līdzinājumā ar pārapdzīvoto Ķī -
nu Krievija ķīniešu uzskatos ir 
tikpat kā neapdzīvota zeme, kuŗā 
mierīgi varētu izvietot kādu mil-
jardu (kolonist...) imigrantu ar 
vi  sām ģimenēm. Tie radītu mil-

joniem jaunu darba vietu, at  jau-
notu paputējušās sādžas, būtu 
pie  ticīgi atalgojuma ziņā, maksā-
tu nodokļus, un Krievijas ekono-
mika piedzīvotu nebijušu uzplau-
kumu. Nu, protams, viņi runātu 
ķīniešu valodā un, Dievs vien zi -
na, vai gribētu mācīties krieviski... 
Bet kas par to? Ieviestu otru valsts 
valodu, Maskavā un citās pilsētās 
ielu nosaukumus raks tītu ne tikai 
kirillicā, bet arī hie roglifu rakstībā, 
ārsti, medicīnas, tirdzniecības dar-
binieki un valsts ierēdņi bezmak-
s as kursos apgūtu ķīniešu valodu 

(vis maz Pekinas dialektu), bet 
palaidņa puikas sen apnikušās trīs 
burtu kombinā cijas vietā uz sie-
nām un sētām ar otiņu kaligra -
fiski zīmētu attiecīgo hieroglifu. 
Vai tad nebūtu skaisti un labi?

Šajā globalizācijas laikme tā,   
kad ne tikai iedzīvotāji, bet, galve-
nais, milzu kapitāli ceļo pa visu 
pa  sauli, vai gan būtu vieta nacio-
nālam lepnumam, savas tēvutēvu 
valodas cienīšanai, tēvzemes mī -
lestībai un nostalģiskām atmi ņām 
par savas valsts vēsturi?

Un tomēr! Domāju, ka, pat ti  kai 

ierosinot diskusiju par otru valsts 
valodu Krievijā, visa krievu tauta 
(un varbūt arī tā dēvētie “kriev va-
lodīgie”)  celtos kājās kā viens vīrs 
savas dzimtās valodas aizstāvībai 
un savus plinder ma ņus, ja nu 
varbūt tieši nenolinčo tu, tad vis-
maz, “morāli apvārtītus darvā un 
putnu dūnās”, “palūgtu” 24 stundu 
laikā atstāt Krievijas territoriju.

Taču pie mums, Latvijā, mūsu 
“krievvalodīgie” grib panākt to, ko 
nekādi nepieļautu savā etniskajā 
dzimtenē. Kāpēc?

E. V. Upelnieks

Referendums būs ne tikai bal-
sojums par latviešu valodu. Tas 
būs arī pārbaudījums mūsu vie-
notībai pret Krievijas draudiem. 
Ja parādīsim vienotības trūku-
mu, tā būs zīme, ka esam vāji,       
ka pret mums droši var uzstāties 
vēl nekaunīgāk nekā līdz šim. 
Referendums notiek pēc pār bau-
dītas metodes – mēģināt ar dur-
kli, vai pretim nav kas mīksts.

Vilis Vītols

***
Situācija sen nav bijusi tik 

nopietna, mums šajā brīdī ir 
jābūt vēl stiprākiem, vēl vairāk 
vienotiem nekā pirms 20 ga -
diem, kad Latvija atdzima (iz -
cēlums mūsu –red.). Šķiet, mūsu 
valsts cikls ir aptuveni 20 gadu, 
jo pirmā brīvvalsts arī krita ap -
mēram pēc šāda laika posma. 
Otrā arī ir sasniegusi šo vecumu, 
un, kā redzi, tā ir nolikta priekšā 
sava veida iniciācijai – būt vai 
nebūt!

Liels indiešu rakstnieks un arī 
polītiķis par kultūru izteicies 
šādi: „Es nevēlos, lai visapkārt 
manai mājai būtu augsts žogs    
un tās logi aiznagloti. Es vēlos,   
lai jebkuŗas valsts kultūra brīvi 
iekļūtu manā mājā. Bet es nevē-
los, lai mani notriektu no kā -
jām.”

Mārtiņš Pavasaris, 
LU students, Diena, 

06.01.2012.

***
Latviešiem stingri jāiestājas  

par latviešu valodas lietošanu ik -
dienā. Jābeidz ticēt brīnumiem. 
Dienu pēc parakstu vākšanas  
par krievu valodu kā otru valsts 
valodu nav glupā naīvumā jā -
prasa Rīgas pilsētas galvam, kā 
viņš rīkosies referenduma die -
nā. Tas sāk atgādināt dialogu 
starp lētticīgo sievu un dzērāj-
vīru. Tu taču solījies vairs ne -
dzert, solījies taču!

Integrācijas pamatnostādnēs 
par pirmo prioritāti minēta lat-
viešu valoda. Šogad paredzēti 
da  žādi interaktīvie kursi, spe-
ciālas programmas radio un tele-
vīzijā, tālmācības kursi. Būšot 
kampaņa “Runāsim latviski!”.   
Lai veicas, bet, manuprāt, prā-
tīgāk atgriezties pie elementāras 
loģikas un valsts financētajās 
skolās pāriet uz mācībām vienīgi 
valsts valodā.

Agris Liepiņš,
mākslinieks, Latvijas Avīze, 

06.01.2012.

***
Bet, ja latvieši neies [uz re -

ferendumu], ārzemju prese to 
tulkos nevis par matēmatiska 
aprēķina diktētu rīcību, bet gan 
par vienaldzību. Ja, piemēram, 
Bulgārijā dzīvotu ļoti daudz 
franču un es izlasītu avīzē, ka 
franči savu valodu grib par             
ot  ru valsts valodu, bet bulgāri 
neiet balsot, es domātu – viņi       

sēž mājās, nevis protestējot pret 
viņuprāt pazemojošo situāciju, 
bet aiz slinkuma. Un ko teiks 
Putins, ja 200 tūkstoši krievu       
jau parakstījušies par otru valsts 
valodu, bet latvieši neies uz re -
ferendumu balsot pret? Daudzu 
kultūru pasaulē šādi jautājumi 
uzplaiksnī visu laiku. Cilvēki   
par savu valodu un nāciju cī -
nās līdz asinīm. Demokratiskā 
procesā ir negudri nepiedalī-
ties, tad tevi ļoti viegli pieskai -
ta otrai pusei. Tas ir bīstami.

Baņuta Rubesa,
režisore un rakstniece, 

Latvijas Avīze, 06.01.2012.

***
Tā ir ļoti slikta ideja.  Ir labi,       

ka Latvijā un Rīgā runā divās 
valodās, tas raksturo Rīgu, tā 
vienmēr bijusi kosmopolītiska. 
Tagad latviešu un krievu, agrāk 
latviešu un vācu valodā. Bet lat-
viešu valodai ir jābūt svarīgā -
kajai. Viss ir vieglāk, kad ir      
viena oficiālā valoda. Otra va -
loda būtu daudz grūtāk un dār-
gāk. Tas nozīmētu, ka līgumi jā -
sastāda arī krievu valodā. Pie 
precēm jābūt uzrakstiem divās 
valodās. Tas būtu labs bizness 
tikai tulkiem, nevienam citam.

Bernāns Laranē,
franču maiznīcu īpašnieks 
Rīgā, Ieva, 04.-10.01.2012.

***
Latvijas polītiķu vidū  populārs 

ir teiciens, ka “klientam vienmēr 
taisnība”, it īpaši ja to attiecina       
uz valodu lietošanu. Klientus 
labāk apkalpot viņu dzimtajā 
valodā, jo tad būšot lielāki ie -
nākumi. Normāla tirdzniecības 
attiecību norma Latvijā tiek 
no vesta līdz absurdam, jo ap -
kalpoti tiek galvenokārt cilvēki, 
kuŗi ir Latvijas iedzīvotāji un 
kuŗiem valsts valoda jāprot. Sta-
tistika liecina, ka pircējiem ad -
resētā informācija latviešu va -
lodā ir saprotama 86,7% iedzī-
votāju (Data Serviss, 2005).

Dzintra Hirša,
valodniece, bij. 10. Saeimas 

deputāte, Latvijas Avīze, 
03.01.2012.

***
Tai sabiedrības daļai, kuŗa  

vēlas otru valsts valodu, ir tādas 
tiesības. Bet tai sabiedrības da -
ļai, kuŗas ieskatā ir jābūt vienai      
valsts valodai, ir tiesības un liels, 
pašreiz vēsturisks pienākums 
nosargāt latviešu valodu kā 
valsts valodu (izcēlums mūsu – 
red.). 

Es uzskatu par diezgan lielu 
nekaunību, ka krievu valodai 
prasa vēl valsts valodas statusu 
līdztekus tam, ka krievu valoda 
jau Latvijā ir kultūras valoda, 
masu informācijas līdzekļu va -
loda, reliģijas valoda, ģimenes 

valoda, privātu sarunu valoda, 
zinātnes valoda. Tas ir emocio-
nāli, es to saku kā dzejnieks.      

Šis ir referenduma vārdā no -
saukts eksperiments par Lat-
vijas valsts stiprumu.

Mums ir ļoti jāuzmanās no 
polītiskiem ākstiem. 1917. gada 
septembrī pagaidu valdības va -
dītājs Kerenskis izlaida boļše -
viku vadītājus no cietuma, un 
viņi oktobrī izdarīja bruņotu 
apvērsumu. Kerenskis Ļeņinu 
uzskatīja par polītisku ākstu,       
bet no polītiskiem ākstiem ir jā -
uzmanās. Paskaties, ko šis āksts 
izdarīja, – pārvērta pasauli, ie -
grūda šausmīgā postā. 

Arī šis referendums ir polītisko 
ākstu or  ganizēts. Aritmētiskais 
iznā kums būs tāds, kāds būs, – 
lat viešu valoda būs valsts valoda. 
Bet šo polītisko ākstu karjēra   
nav beigusies, un, jo ātrāk gan 
latvieši, gan tie cilvēki, kuŗu 
dzimtā valoda ir krievu valoda, 
sapratīs, kuŗu pavadā viņi pa -
rakstās, jo labāk.

Jānis Peters,
dzejnieks, kādreiz diplomāts, 

Ir, 29.12.2011-04.01.2012.

Gaidām arī jūsu 
viedokļus, 

cienījamie lasītāji!

Nepieļausim, lai mūs notriec no kājām!

Jau pagājušo nedēļu par līķa 
atrašanu runāja radio raidīju -
mos, un tagad par to rakstīts laik-
raksta Times  7. janvāŗa numurā. 
Divas lappuses gaŗais raksts pa -
pildināts ar vairākiem fotouzņē-
mumiem. BBCNews 8. janvārī 
at  klāja, ka līķis ir identificēts.  
Mei  tene esot latviete Alisa Dmit-
ri  jeva no Rīgas. Pirmdien, 9. jan-
  v ārī,  Times atkal rakstīja, ka DNA 
pārbaude atklājusi, ka līķis pie 
Lielbritanijas karalienes Sand-
ring hamas muižas ir 17 gadus 
ve  cas meitenes mirstīgās atliekas.  

Līķis pļavā  atradies jau ilgāku 
laiku, pat karaliskās ģimenes 

Pie Lielbritanijas karalienes Sandringhamas muižas 
atrasts meitenes līķis

putnu mednieki ar suņiem 2011. 
gada 28.decembrī nebija to  uzgā-
juši.  Jaungada dienā pie Anmer 
netālu no King Lynn pilsētas līķi 
nejauši atrada cilvēks, izgājis 
pastaigā ar suņiem.   

Policija satraukta par notikumu  
tik tuvu karaliskai muižai un līķis 
nejauši uziets tikai nesen. Izjau-
tāti mežsargs un staļļa darbinieki.   
CCTV kameras, kas novēro ka -
ralienes muižu, vēl tiek pārbau dī-
tas.  Policija neatceras nevienu 
ci  tu reizi, kad  Elizabetes II Sand-
ring hamas muižā vai tās tuvumā 
būtu noticis kas līdzīgs.  Policija 
rūpīgi pārmeklējusi muižas ap -

kārt ni, taču bez panākumiem.    
Se  cināts, ka līķis  jau trīs mēnešus 
atradies krūmājā tikai dažus kilo-
metrus no karalienes rezidences. 
Tiek minēts, ka mirusi nav vecāka 
par 23 gadiem,.

Wisbech pilsētiņā  dzīvo Alisas 
vecmāmiņa Lidija Nesterova. Ali-
sa iebraukusi Anglijā pirms diviem 
gadiem kopā ar tēvu un māsu 
ciemos pie vecmāmiņas, kas te 
dzīvojusi jau septiņus ga  dus. Ali-
sas māte Anžela  kopā ar draugu 
dzīvo netālu. Cik zināms, Alisa 
izvēlējusies dzīvot kopā ar tēvu un 
māsu pie vecmāmiņas.  Kādu lai-
ku viņa apmeklējusi kolledžu 

Chatteris pilsētiņā, vasarā  zaudē-
jusi interesi par mācībām.  Sapazi-
nusies ar svešiem, vecmāmiņai 
ne   zināmiem cilvēkiem. Tajā laikā 
arī Alisas uzvešanās mainījusies. 
Viņa  sākusi lietot narkotikas, do -
mā Alisas māte, jo aizvien prasījusi 
naudu.  Dienu pirms reģistrēša -
nās kolledžā King Lynn pilsētā 
viņa nozudusi.   

Tā kā Alisa beidzamā laikā bieži 
pavadījusi naktis ārpus mājām, 
pa   gājusi nedēļa, pirms viņas ģi -
me ne iedomājusies ziņot policijai 
par meitenes pazušanu. Policijai 
to paziņojis kāds radinieks pagā-
jušā gada 6.septembrī. Ģimene 

zina stāstīt, ka Alisa  nav bijusi 
mā   jās kopš 31. augusta, kad re -
dzēta iekāpjam zaļā Lexus auto-
ma šīnā GS300 ar P-reģistrāciju. 
Jau decembrī policija izsludinājusi 
atlīdzību GBP5,000.-  par infor-
mā ciju, kas palīdzētu atrast Alisu.  

Vecmāmiņa atceras, ka Alisa 
bez datora nav varējusi iztikt un 
kādā latviešu mājaslapā sevi no -
saukusi par „diennakts” [all night, 
all day].  Vai kāds ar Alisu saraks-
tī jies  tīmeklī? Ja kādam ir informā-
cija, kas palīdzētu šajā izmeklēša-
nā, tiek aicināts sazināties ar Cri-
mess toppers, zvanot 0800 555 111.

Marita V. Grunts
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)     

Līmeniski. 1. Kādas ES valsts 
galvaspilsēta. 5. Viengadīgs ba -
landu dzimtas lapu dārzenis.        
12. Slimība. 13. Vērt ciet (par acīm). 
14. Mēbele. 15. Kā viena, tā otra. 
16. Valstis, kas atrodas aiz pašu 
valsts robežām. 17. Sievietes 
vārds (nov.). 19. Būvmateriāls, 
ku  ŗa galvenā sastāvdaļa ir ce -
ments. 21. Noma. 23. Laukums 
Rīgas centrālajā daļā. 27. Lau-
kuma mērvienība. 28. Uguns iz-
turīga būvmateriāla kārta, ar ko 

izklāj krāsnis. 29. Strauji maisīt; 
sist. 32. Iestrādāt līdumu, iznī ci-
not mežu. 33. Apaļi (kā) slēdži. 
34. Jautājot censties uzzināt. 36. 
Viszemākā reģistra metalla pū -
šaminstruments. 38. Architek to-
niski izrotāta lielas celtnes gal-
venā ieeja. 40. Atspirdzinošs dzē-
riens. 44. Skaitlis, kas izsaka vie-
nību skaita trūkumu. 45. Rožu 
dzimtas koki. 46. Ādama un Ie -
vas dēls. 47. Jāņuzāles. 48. Apses.

Stateniski. 2. Siena virs celtnes 

galvenās dzegas. 3. Veidot (ko) 
no izkausēta materiāla. 4. Skait-
lis, ar ko apzīmē secību. 6. Pa -
glā b ties, paslēpties. 7. Vīriešu ce -
pures daļa. 8. Pilsēta Kurzemē.   
9. Asa priekšmeta radīts garens, 
pasekls ievainojums. 10. Planēta. 
11. Izdomājumi (sar.). 18. Augs, 
ko izmanto ārstniecībā. 20. Ti -
kumīgs. 22. Vircavas pieteka. 24. 
Daļēji sadeguši cietu organisku 
vielu gabali. 25. Mācība par augļu 
koku un ogulāju sugām un šķir-
nēm. 26. Aiztikt (ko) pieduŗoties. 
30. Pelēkbalts, spīdīgs cēlmetalls. 
31. Raušot ko nost, atsegt. 35. 
Strau me, tecējums. 37. Priekš-
mets, ko pasniedz par atzinības 
apliecinājumu. 39. Tas, kas pie-
der tev, attiecas uz tevi. 41. 
Namdaŗa darbarīks. 42. Plaša 
mē  roga gadatirgus. 43. Rīks si -
šanai un velēšanai.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 2) 
atrisinājums

Līmeniski.  7. Tunisija. 8. Krauk-
lis. 10. Prese. 11. Ātras. 12. Tera-
peits. 16. Liekas. 19. Baržas. 20. 
Os  manis. 21. Kaŗot. 22. Iness. 23. 
Aukas. 24. Kreps. 25. Bardi. 28. 
Kroma. 30. Pietāte. 31. Špagas. 32. 
Afrika. 36. Komisijas. 40. Atkal. 
41. Rases. 42. Spaniels. 43. Sma-
ragds.

Stateniski. 1. Anīss. 2. Piepes. 3. 
Maska. 4. Skate. 5. Batuts. 6. Elite. 
7. Tiranija. 9. Spartaks. 13. Poras. 
14. Pastaigas. 15. Batiskafs. 17. As -
kanio. 18. Librets. 26. Asprātis. 27. 
Steks. 29. Maksvels. 33. Tortes. 34. 
Bankas. 35. Bakas. 37. Inese. 38. 
Ibiss. 39. Saiga.        

Latvijas mūzikas dzīvē basba-
ri tona Egila Siliņa vārds jau ga -
diem ir  īpašs. Dziedātājs kopā 
ar ievērojamo austriešu pianistu 
Hel  mutu Doiču gada nogalē 
snie  dza koncertu Baltajā flīģelī, 
svinot koncertzāles 10 gadu ju  -
bi leju. 

Ar Egila Siliņa solokoncertu 
pirms 10 gadiem atklāja jauno Si -
guldas koncertzāli. Viņš piedalījās 
arī pirmajos Siguldas opersvēt -
kos. Dziedātājs ir teicis:

Sigulda man ir īpaša. Tieši pirms 
10 gadiem dziedāju Baltā flīģeļa 
atklāšanas koncertā. Tā kā Siguldas 
Mūzikas skolā mācījos, būdams 
de    viņus gadus vecs, sākumā ap  gūs-
tot mežragu, pēc tam klarneti, jūtos 
saistīts un tuvs šai skolai, kuŗā ir    
arī koncertzāle.

Dziedātāja pirmais mūzikas 
sko   lotājs Andris Muižnieks stāsta: 
„1973. gadā uz Siguldas Mūzikas 
skolu mācīties mežragu Egilu Si -
liņu atveda viņa tēvocis Ivars Si -
liņš, Siguldas vīru koŗa „Satezele” 
dziedātājs. Zēnam jau genās bija 
iedzimta laba balss. Viņš brauca 
mācīties uz skolu no Lejaslīgatnes, 
un tas nebija viegli, jo vajadzēja 
lie  lu uzņēmību un neatlaidību. 
Vē  lāk Egils mežragu nomainīja ar 
klarneti, tad mācījās pie skolotāja 
Daiņa Garūta. Dienot Padomju 
ar   mijā, viņš spēlēja kaŗavīru or -
ķest rī, kur arī sāka dziedāt. Es 
klau  sījos kaŗavīru koncertu Lat-
viešu biedrības namā, kur Egils 
jau dziedāja solo. Pēc tam viņš iz -
turēja konkursu  Konservātorijas 
vokālajā nodaļā.” Dainis Garūts 
atceras: „Zēns jau bērnībā bija ļoti 
mērķtiecīgs. Uzdoto nākamā gada 
mācību programmu klarnetei  

Vokālās kamermūzikas koncerts – Baltajam flīģelim 10

viņš sagatavoja jau vasarā.”
Pagāja vēl daži nopietnās mūzi-

kas studijās aizvadīti gadi. Un ta -
gad, kad ik gadus varam vērot 
Egi  lu Siliņu droši soļojam aug - 
šup pa „mūzikas kāpnēm”, mums  
kļūst saprotamāka viņa mākslas 
spožā nākotne, ar plaši atvērtiem 
apvāršņiem. Viņš dziedājis dau-
dzas vadošas lomas arī LNO.

Tieši no Siguldas Mūzikas sko-
las sākās jaunā mākslinieka mūzi-
kas ceļi, kas viņu aizveda  uz Rie-
tum  eiropu un vēl tālāk. Panākumi 
pirmajā lielajā starptautiskajā kon-
kursā Belvederā Egilam Siliņam 
pavēra nākotnes ceļu, galvenās lo -
mas dažādās operās visā pasaulē, 
arī piecos slavenākajos pasaules 
operteātŗos - Milānas La Scalā, Ņu -
   jorkas Mētropolītenā, Londo nas 
Koventgārdenā, Vīnes Valsts operā 
un Parīzes Bastīlijas operā u.c. 

Kamermūzikas koncertā Baltajā 
flīģelī Egils Siliņš koncertēja kopā 
ar izcilo austriešu pianistu Hel mu-

tu Doiču, kas savulaik mūzicējis  
ar visvairāk atzītajiem pasaules in -
strumentālistiem un operas solis-
tiem. Pašlaik viņš ir Minchenes 
Mū  zikas augstskolas profesors,  
rē  gulāri sniedz meistarklases Ei -
ropā un Japānā. Mākslinieks pir-
mo reizi koncertē Latvijā, un klau-
sītājiem tā bija brīnišķīga iespēja 
dzirdēt viņa spēli. 

Koncertā dzirdējām austriešu 
komponistu Franča Šūberta un 
Richarda Štrausa dziesmas. Cik 
stilistiski atšķirīgas ir F. Šūberta  
un R. Štrausa dziesmas un to 
klausīšanās viena vakara koncertā!  
Šāda darbu izvēle varēja interesēt 
gan parastu klausītāju, gan profe-
sionālu mūziķi. F. Šūberta ļoti 
intimo, liegas laimes un liktenīgu 
nojautu pilno  pasauli abi māks li-
nieki atklāja ar patiesām jūtām. 
Maigi lirisko noskaņu laiku pa lai-
kam pārtrauc traģiski akcenti ar 
domām par nāvi. Ne velti uz tik 
ag  ri mirušā (31) komponista               

F. Šū  berta kapa plāksnes ir uz -
raksts: „Šeit mūzika zaudējusi lielu 
dārgumu un vēl lielākas cerības.” 
Daudzas no koncertā atskaņota-
jām dziesmām ir rakstītas kon krē-
tam tā laika dziedātājam Foglam 
un viņa balss diapazonam. Šķiet, 
Egils Siliņš un Helmuts Doičs ne 
tikai īstenoja F. Šūberta ieceri, bet 
to vēl paspilgtināja. 

Programmas otrā daļa visa bija 
veltīta Richarda Štrausa dzies-
mām. Pēc Šuberta mūzikas Ri- 
ch arda Štrausa dziesmas šķiet 

krāšņi dekorātīvas. Solists tajās 
atklāja dziļu balss tembru, lielisku 
vokālo skolu un spēju radīt tech-
niski jau nu mūzikāli drāmatisku 
stilu. Tās bija gandrīz kā Vāgnera 
kaislību drāmas. 

Neuzskaitot abu mākslinieku 
pa  n ākumus, var teikt, ka viņu  
per sonības un talanta spēks ir kā 
māks  las misija. Jau ar pirmo brīdi 
starp sabiedrību un mākslinie-
kiem valdīja savstarpēja saprat -      
ne – no sirds uz sirdi. 

Daina Samta

Egils Siliņš un Helmūts Doičs koncertā Siguldā
Preiļos blakus Valsts ģimnazijai pagājušā gada nogalē atklāja Lat-

vijas Futbola federācijas UEFA „Hattrick-2” programmas financēto 
mākslīgā seguma futbola laukumu. Pašvaldība laukuma izveidē ie -
guldījusi vairāk nekā Ls 100 000. Financiāli palīdzējusi arī Aizsardzības 
ministrija, tāpēc to varēs izmantot Zemessardzes bataljons.

Valmierā sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu februārī tiks rīkota 
ziedojumu vākšanas kampaņa Vidzemes slimnīcas -  Glābējsilītes Baby 
Box izveidei. Latvijā divu gadu laikā glābējsilītes atklātas pie slimnī -  
cām Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Ventspilī. Tur tikuši ievietoti jau 12 
jaundzimušie.

Jaunceļamā Austrumlatvijas reģionālajā daudzfunkciju centrā 
Rēzeknē, klātesot kultūras ministrei Žanetai Jaunzemei-Grendei, 6. 
janvārī  svinēja spāŗu svētkus. Rēzeknē vienīgajā tiek celta jauna kon-
certzāle, kas kopā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda, valsts un pil-
sētas domes financējumu izmaksās kopumā 10,5 miljonus latu. Darbus 
plāno pabeigt līdz vasarai. 

Ilūkstes novadā ar 3. janvāri darbu sākusi Bebrenes Muižas skola, 
ko izveidoja, reorganizējot Bebrenes profesionālo vidusskolu un Bebre-
nes vidusskolu.

Tukumā 100 gadu jubileju 5.janvārī nosvinēja Jūlija Zemļicka. 
Simtgadnieci sveica radi, draugi un novada domes pārstāvji. Viņa prie cā-
jas par nodzīvoto bagāto mūžu, ziediem, dāvanām un pirmo sniegu...

Viļakā svinīgi atklāja novada bibliotēkas jaunās telpas. Novada 
do  mes priekšsēdis Sergejs Maksimovs un novada bibliotēkas direktore 
Vija Circāne pārgrieza simbolisko lenti, bet telpas iesvētīja Viļakas 
Romas katoļu baznīcas prāvests, dekāns Jāzeps Kornaševskis.

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija ir izraudzījusies 
jauno tramvaju piegādātāju. No trim pretendentiem izvēlēta Sanktpē-
terburgas rūpnīca Vagonmaš, uzņēmums ar lielu pieredzi tramvaju 
ražošanā, turklāt piedāvāja viszemāko cenu. Iepirkumu komisijas 
lēmumu jau apstiprinājusi Satiksmes ministrija.

Siguldas tūrisma attīstības aģentūra 14. un 21. janvārī sadarbībā ar 
fotografu Juri Abramenko aicina cilvēkus doties foto pastaigās. Būs 
iespējams apskatīt Siguldu un Gaujas senieleju, kā arī iejusties foto 
modeļa lomā. Pēc pastaigas varēs saņemt profesionālas fotografijas 
digitālā formātā, kā arī vienu fotografiju pēc izvēles arī pa pastu.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Čikāgas slēpotāju kluba dalīb-
nieki 2001. gada 9. decembrī 
pulcējās tradicionālajā Ziem-
svētku eglītes sarīkojumā Juŗa 
Valaiņa mājās Okparkā. 

Vispirms notika slēpotāju klu ba 
sanāksme, ko atklāja priekšniece 
Valija Galeniece, aicinot ar klusu-
 ma brīdi pieminēt nesen mirušos 

Slēpotāji pošas izbraukumam martā
biedrus; Arvīdu Brendi, Ausmu 
Lindi, Zigurdu Miezīti un Ed -
vardu Rubānu. 

Slēpotāju kluba kasieris Māris 
Preiss ziņoja, ka kluba kasē no 
kluba izbraucieniem un biedru 
naudām ir $3849. Kluba biedri 
atbalstīja priekšnieces ieteikumu 
ar 125 dolaru ziedojumu atbalstīt 

Čikāgas Kr. Barona skolu, Gaŗ-
ezeru, „Čikāgas Ziņas” un Čikā-
gas latviešu radioraidījumus. 

Aivars Kuplis nolasīja izbrau-
kuma vadītāju Ilzes un Juŗa Gert-
neru Ziemsvētku apsveikumu un 
Ilzes Gertneres ziņojumu par 2011. 
gada slēpošanas izbraukumu Jūtā. 

V. Galeniece pastāstīja, ka iz -
braukums 2012. gadā notiks no 
10. līdz 17. martam Lake Tahoe, 
slēpotāju apmešanās vieta būs 
viesnīca Holiday Inn Express, 
kuŗā rezervētas 20 istabas. Istabu 
cena ir pazeminēta, pieteicoties 
jāpaziņo, ka ir Latvian Ski Club 
biedrs; viesnīcas tālrunis: 800-
544-5288. Informāciju var iegūt, 
zvanot Čikāgas slēpotāju kluba 
priekšniecei Valijai Galeniecei, 
tālr.: 847-823-3713 

Pēc sapulces Ziemsvētku saieta 
18 dalībnieki dziedāja dziesmas, 
deklamēja dzejoļus, stāstīja atmi-
ņu stāstus, mielojoties ar groziņu 
uzkodām un saldumiem, dzerot 
kafiju un, kā vienmēr, jūtoties 
omulīgi. Lielākā daļa nolēma 
piedalīties izbraukumā Lake 
Tahoe, kur jau tik bieži slēpots 
un dziedāts. Eglīte bija krāšņi 
izgreznota, un saieta istabu jauki 
rotāja kluba biedru dāvātā Ziem-
svētku poinsetija. 

Juris Valainis 

Čikāgas slēpotāju kluba saieta dalībnieki. Sēž no kreisās: Valija 
Galeniece, Guntis Ore, Arnis Skulte, Anita Lazda, Dainis Lazda, 
Māris Preiss; stāv: Skaidrīte Cukura, Minjona Plūme, Māra 
Plūme, Juris Valainis, Modris Galenieks, Gatis Plūme, Lelde Ore, 
Pēteris Lapiņš, Aivars Kuplis, Vija Miezīte

Pēdējā gada dienā dažas stun-
das pirms pusnakts Floridas Sv. 
Pētersburgas Latviešu biedrības 
namā sāka pulcēties Jaungada 
gaidītāji, kuŗi negribēja Jauno 
gadu sagaidīt mājās, ērtās čībās 
pie tālrāža, bet vēlējās to darīt 
kopā ar draugiem un paziņām 
koši sapostā zālē, pie kopējiem 
galdiem un mirdzošas Jaungada 
egles. Katrs atnācējs nesa līdzi 
lielāku vai mazāku groziņu ar 
visu, kas piedien Vecgada vakara 
cienastam – pelēkiem zirņiem, 
pīrāgiem, zivīm, aukstām ga -
ļām, augļiem, kā arī saldiem 
cepumiem un kūkām. Groziņos 
netrūka arī šampanieša pirma-
jai Jaunā gada tostam. 

Lai gadu mija pienāktu nema -
not, Ariāna Liepiņa savas kok-
les pavadījumā nodziedāja pa -
šas sacerētas asprātīgas kuplejas 
par Latviešu biedrības darbo-
ņiem, pateicoties viņiem par 
visu, kas tiek darīts Biedrības 
labā – gan par labu saimnie ko-
šanu, gan par rosīgas kultūras 
dzīves uzturēšanu. Richards Rol -
lis izsmīdināja publiku ar dzejas 
pantiem par pensionāru dzīvi. 
Smiekli rosināja ēstgribu, un 

Jaungada sagaidīšana 
Floridā

bija pienācis laiks ieturēt gada 
pēdējās vakariņas, lai uzņemtu 
spēkus iedejošanai Jaunajā gadā 
Ilmāra Dzeņa mūzikas ritmos. 
Dejas sākās ar polonēzi, par tās 
pareizu norisi rūpējās mūžam 
nenogurdināmais Richards Rol -
lis. Lai gan šī deja prasa zināmu 
svinīgumu, šoreiz tā noritēja ar 
labu jautrības piedevu. Jautrība 
turpinājās deju laikā arī pēc 
tam, kā arī kopā dziedot tautas 
dziesmas un citas mīļas, pazīs-
tamas dziesmas pēc Richarda 
Roļļa uzdotā toņa un Ilmāra 
Dzeņa mūzikālā pavadījumā. 

Kad pienāca pusnakts, Jaunais 
– 2012. gads Biedrības zālē tika 
sagaidīts ar gavilēm, taurīšu ska-
   ņām un šampanieša pudeļu at -
vēršanas trokšņiem. Visi, saskan-
dinot šampanieša glāzes, vēlēja 
cits citam laimes, veselību un 
panākumus Jaunajā gadā, un iz -
teica cerības, ka nākmais gads 
varbūt nesīs pārmaiņas uz labu ne 
tikai katra personiskajā dzīvē, 
bet arī valstu līmenī. Vērojot 
cil  vēku priecīgo noskaņojumu 
Latviešu biedrības zālē, gribējās 
būt optimistiem un tam ticēt. 

Gundega Vilemsone

Richards Rollis uzdod toni kopdziesmām Ilmāra Dzeņa mūzikāla-
jā pavadījumā

Ciānas ev. lut. draudzes mācī-
tāja un skolotāja Gundega Puidza 
pērnā gada 17. decembrī iero si-
nāja un īstenoja skolas Ziem-
svētku sarīkojumu programmu ar 
nosaukumu „Gaismas meklētāji“.

Ciānas lielā zāle atkal bija stāv-
grūdām pilna apmeklētāju, gluži 
tāpat kā Latvijas valsts dibināšanas 
atceres sarīkojumā 19. novembrī 
un 3. aprīlī, Čikāgā viesojoties Lat-
  vijas valsts ie  priek  šējam preziden-
tam Valdim Zatleram. Nav arī 
ne  kāds brīnums, jo skolā mācās 
apmēram 100 audzēkņu, katram 
ir tēvs, māte, vecvecāki un pie  de-
 rīgie, kuŗi visi vēlas noskatīties 
savu mīluļu priekšnesumus. Mā -
cītājs Oļģerts Cakars, svinības 
atklājot, vadīja lūgšanu un mu -
dināja bērnus, lai viņu dāvana 

Čikāgas Krišjāņa Barona skolas
„gaismas meklētāji“

vēlēja Kr. Barona skolas pārzine 
Elisa Freimane un iepazīstināja 
ar „Gaismas meklētāju“ ideju.

Skolēni bija satavojuši priekšne-
sumus. Vispirms otrās, trešās un 
ceturtās klases skolēni dejoja deju 
„Jautrais stūris“. Skolotājs Marka 
Baginska apmācīti bērniņi lielā 
nopietnībā dejoja trīs dārziņos, 
un viena meitenīte pat smaidīja. 
Septītās un astotās klases skolēni 
ar lielāku bravūru dejoja „Ķekat-
nieki sanākuši“. Bērnudārza un 
pirmā klases audzēkņi, izveidojuši 
gaŗu loku, dejoja „Kumeliņš“, un 
lai gan reizēm šis tas aizķērās, 
bija prieks skatīties. 

Trešās klases skolēni dziedāja 
„Ziemas svētki sabraukuši“, vārdi 
bija iespiesti programmā, un vi -
ņiem pievienojās visa lielā svētku 

ar aizrautīgu prieku.
Bērnudārza audzēkņi dziedāja 

„Kas ir Ziemassvētki?“ par eglīti, 
svecītēm un atkārtoti jautāja klau-
sītājiem: „Vai tu pateikt vari...“ 
Pir mās klases skolēnu uzvedumā 
„Baltas sniega pārslas“ dalībnieki 
nesa gan papīra sniegpārslas, gan 
zvaigznes, kā jau Ziemsvētkos.

Ceturtās klases audzēkņi kopā ar 
klausītājiem dziedāja „Ak eglīte, ak 
eglīte“, otrās klases skolēni skan-
dēja pašsacerētu dzejoli „Ir jāsvin“, 
piektās klases audzēkņi uzve du mā 
„Greznosim māju“ rādīja, ka grez -
na māja ir jauka, bet ne vienmēr...

Visiespaidīgākais bija vidussko-
lēnu uzvedums „Trakais iepirk-
šanās drudzis“ – kases lodziņā 
bija redzama pati skolotāja Gun-
dega Puidza, bet pircēji izraisīja 

vecākiem un citiem būtu mīļums 
un labestība.

Priecīgus Ziemsvētkus visiem 

saime. Tas bija labi izdomāts, jo 
parasti nedaudzu bērnu sīkās 
balstiņas lielajā telpā nav lāgā 
saklausāmas. Tagad visi dziedāja 

chaosu, un beigās kases māja ar 
lielu troksni sagāzās un salūza! 
Septītās un astotās klases zvanu 
koŗis Sarmas Aļļes vadībā iespai-

dīgi atskaņoja „Zvanu dziesma 
klusumā“. 

„Kristus miera gaismu“ – Bet-
lēmē aizdedzinātu lukturi ienesa 
Amanda un Daniēls Santiago, no 
tās tika aizdedzinātas sveces un 
svecītes, šī liesma būs arī svēt-
vakara dievkalpojumos Ciānas 
un Pēteŗa baznīcā.

Lāčubērni novietojās rindā 
ska  tuves malā, izveidojot „Betlē-
mes skatu“ – tur bija Marija, Jā -
zeps, ganiņi, eņģeļi, nebija tikai 
paša Jēzus bērniņa... 

Nodziedājām „Klusa nakts, svēta 
nakts“, kuŗai klavieŗpavadījumu, 

tāpat kā citām dziesāmām, spē -
lēja skolotāja Sarma Aļļe, un tad 
jau ieradās Ziemsvētku vecītis, 
tālā ceļā nosalis, ar dāvanām 
piekrautām ragavām un lielu ža -
garu saišķi. Neviens nepalika bez 
dāvanas, arī tie bērni, kuŗi bija 
atbraukuši ciemos no Latvijas. 
Žagaru saišķi lietot nevajadzēja...

Sarīkojuma beigās Elisa Frei -
mane pateicās visiem darbinie-
kiem, skolotājiem un klausītājiem.

Tirdziņā bija iespēja iegādāties 
skaistas un latviskas Ziemsvētku 
dāvanas. 

OC

Deklamē 2. klases skolēni

Dejo bērnudārza un 1. klases audzēkņi
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 Toronto pensionāru apvienī-
bas 2011. gada pēdējā saietā 29. 
decembrī priekšniece Valija Brik-
sne paziņoja, ka sveicienus sūta 
Latviešu nacionālās apvienības 
Kanadā valdes priekšsēdis Andris 
Ķesteris. Dzimšanas atceres die -
nā, pasniedzot rozes un vēlējot 
visu labu, tika apsveikta koŗa 
diriģente Irisa Purene. Atskanēja 
dziesma „Daudz baltu dieniņu...”

Pensionāru apvienības sarīko-
jumu vadītāja Liene Martinsone 
pateicās diriģentei Irisai Purenei 
un visiem dziedātājiem. 

Vīru ansambļa „Pusstunda” 
da   lībnieki ieradās, tērpušies vie -
sību uzvalkos. Galvā visiem dzie-
 dātājiem bija dažādkrāsu cilindrs – 
balts, melns, zeltīts un sudra bots. 
Programma sākās ar „Sniga snie-
gi...” un tieši tobrīd pa logu varēja 
vērot, ka lejup lido sniegpārslas. 
Mazliet skumji, mazliet sērīgi 
skanēja divas nākamās, dāmām 
veltītās dziesmas – „Atkal vienu 
dienu kalendārā rauju” un „Mī -
ļais, nesteidzies...” Sekoja Eduarda 

Toronto pensionāri 
atvadās no vecā gada

Rozenštraucha vijīgā „Drauga vār -
di” un nezināma komponista 
dziesma „Kumeliņš”.

Vija Vare lasīja humoresku par 
Jaungada sagaidīšanu un nedie-
nām, kādas var rasties, ja pārāk 
stingri ievēro tradicionālos ticē-
jumus. Irisa Purene stāstīja Lat-
vijas anekdotus. Imants Lapiņš 
dziesmā atcerējās, kāds bijis „Tas 
trakais kavalieru gads”. Maija 
Ķuze deklamēja Gunāra Griezes 
padomus, Ziemsvētkus un Jaun-
gadu gaidot.

 Arī koŗa „Rota” dalībniekiem 
atbilstoši Vecgada vakara viesī bām 
bija košas galvasrotas. Netrūka 
pat pēdējā modes kliedziena gal-
vassegu pasaulē: fascineitors. „Ro -
ta” dziedāja „Pa reizītei vien”, „Vēji 
aizpūš gadus”, „Pa kuŗu laiku no -
sirmoja jūŗa”, „Draudziņ, vai tu 
atceries” un beigās E. Ro  zen štrau-
cha skumjo „Vecās likteņdzirnas”.

Apvienības priekšniece Valija 
Briksne novēlēja visiem veselību 
un izturību 2012. gadā. 

da

Adventa vainagā trešā svecīte 
tika iedegta 18. decembrī, un 
tieši todien Latvijas Republikas 
pastāvīgās pārstāvības ANO 
telpās Ņujorkā latviešu bērni 
tika aicināti uz „Labo domu 
Ziemsvētkiem”. 

Rūķis Tūtiņš un sniegavīrs 
Podziņš vadīja jautras rodaļas 
un dziesmas, radot patiesu 
svētku noskaņu. 

Reiz dzīvoja, reiz bija tā
Kā Ziemassvētku pasakā:
Mirdz sapņi sveču liesmiņās,
Lai prieks ir bērnu actiņās. 
Līdz ar jautrās dziesmas at -

skaņojumu sākās stāsts par 
sniegavīru Podziņu, kas nekad 

Ziemsvētku eglīte
Ņujorkas latviešu bērniem 

Latvijas pārstāvībā ANO

un nevienam nevajadzīgs līdz 
brīdim, kad raudošo sniegavīru 
atrada rūķis Tūtiņš ar bērniem. 

Rūķim Tūtiņam un mazajiem 
svētku dalībniekiem kļuva snie-
 gavīra žēl, un Rūķis un bērni uz   ai-
 cināja sniegavīru piedalīties Ziem -
svētku svinībās. Sniegavīrs ļoti no -
priecājās un pieteicās pa  līdzēt, 
lai svētki izdotos jautri un svinīgi! 
Un tad jautrība varēja sākties!

Bērni tika aicināti pastāstīt 
sniegavīram Podziņam, kā viņu 
mājās tiek svinēti Ziemsvētki: 
kas jādara, lai svētki izdotos, un 
kam jāraksta vēstule ar labajiem 
darbiem, lai labie darbiņi tiktu 
atalgoti! Sniegavīru aicināja pie -

Podziņa sapnis piepildījās! Viņa 
skaistākā dziesma skanēja kopā 
ar jautriem klavieŗu un tam bu-
rīna ritmiem! 

Ziemsvētkos notiek dažādi 
brī numi. Sniegavīru pārsteidza 
krāsainie bērnu zīmējumi. Kon-
kursā „Uzdāvini Ziemsvētkus 
sniegavīram” varēja piedalīties 
ikviens, kas vēlējās iepriecināt 
sniegavīru! Un kā jau Ziem svēt-
kos notiek – labie darbiņi tiek 
atalgoti! Sniegavīrs saprata, ka 
vairs nav viens, viņš bija ieguvis 
daudz draugu un beidzot zināja, 
kā tiek svinēti Ziemsvētki un 
kāpēc Ziemsvētki tiek dēvēti par 
gada skaistākajiem un baltāka-
jiem svētkiem. Sniegavīrs jutās lai-
 mīgs un saprata, ka tikai vie  no-
tībā un draudzībā ir spēks! 

Un tad pienāca ilgi gaidītais 
mirklis! Ciemos ieradās Ziem-
svētku vecītis un atnesa bērniem 
daudz dāvanu. Savukārt bērni 
vecīti iepriecināja ar skaistiem 
dzejoļiem, dziesmām un kla vieŗ  -
spēles māku. Sniegavīrs Podziņš 
un rūķis Tūtiņš ir pārliecināti – 
kamēr latvieši ir kopā, viņos ir 
spēks! Mūsu bērnos ir spēks! 

Latvieši spēj cits citu iedves-
mot, iepriecināt un mierināt! 
Katrai sirsniņai ir sapnis, ko 
piepildīt, mērķis, uz ko tiekties, 
un svece, ko iedegt par saviem 
mīļajiem! Ziemsvētku vecīša un 
rūķa Tūtiņa, sniegavīra Podziņa 
prieks ir daudzkāršojies! 

Paldies bērniem un vecākiem 
par atsaucību un mīļumu, sarī-
kojuma vadītājai Vivitai Ķikutei, 
gardumu cepējai Terēzei Apsītei un 
Latvijas pārstāvības ANO Ņu -
jorkā darbiniekiem par atbalstu.

Lauma Bilāne

Bērni un viņu vecāki Ziemsvētku sarīkojumā Latvijas pārstāvībā ANO Ņujorkā

Dzejoli deklamē Megija Vilciņa un Roberts Bilāns
nebija svinējis Ziemsvētkus. 
Sniegavīram Podziņam nebija 
draugu, un viņš nezināja, ko no -
zīmē svinēt Ziemsvētkus: rotāt 
eglīti, cept piparkūkas, iet rota-
ļās, klāt svētku galdu, iedegt sve-
cītes, dalīties mīlestībā, izjust 
Ziemsvētku mieru un skaistumu. 
Podziņš jutās pavisam vientuļš 

dalīties rotaļās, dejās, dziesmās, 
dzimumdienas svinībās, kā arī 
svētku mielastā! 

Arī sniegavīrs gribēja sagādāt 
pārsteigumu, iemācot dziesmu 
„Zvaniņš skan”. Podziņam tā li  kās 
visskaistākā dziesma pasaulē, un 
viņš tik ļoti to vēlējās nodziedāt 
un iemācīt bērniem! Sniegavīra 

Ziemsvētku vakara dievkalpo-
jumu Salas baznīcā vadīja 
mācītājs Laris Saliņš. Baznīcā 
bija liela, skaisti izgreznota eglīte 
un daudz sarkano puansetiju. 
Mazais Ēriks Mazzanobile aizde-
dzināja altāŗa sveces. Uz dievkal-
pojumu ieradās sen neredzēti 
ciemiņi no tālienes – Kalifornijas, 
Kanadas, Dienvidkarolīnas, 
Džordžijas, Mičigenas, Teksasas 
un citām pavalstīm, kuŗi atbrau-
kuši pie radiem Longailendā. 
Mācītāja sprediķis šoreiz bija 
īpaši sirsnīgs. Mācītāja abi vecāki 
miruši pēdējā pusotra gada laikā, 
un šie L. Saliņam bija pirmie 

Ziemsvētku vakara 
dievkalpojums Salas 

baznīcā
Ziemsvētki bez viņiem. Mācītājs 
teica, ka tas ir liels emocionāls 
pārdzīvojums. Mācītāja vārdi 
lika arī citiem atcerētos savus 
mīļos, ar kuŗiem kādreiz svinēti 
Ziemsvētki, bet kuŗu vairs nav. 

Māksliniece Indra Ozola dzie-
dāja „Ak, svēta nakts”, Adolfs 
Adams ar flautu spēlēja Georga 
Filipa Tēlemaņa skaņdarbu 
Zaigas Kandelas ērģeļpavadīju-
mā. Dievkalpojuma beigās visi 
apmeklētāji iejūtīgi nodziedāja 
„Klusa nakts, svēta nakts” un 
devās mājās, lai sēstos pie svētku 
mielasta galda. 

Ēriks Niedrītis

Ēriks Mazzanobile aizdedzina altāŗa sveces

Lansingas latviešu draudzes 
Ziemsvētku dievkalpojums un 
eglītes sarīkojums notika Univer-
sity Lutheran baznīcā Īstlansingā 
2011. gada 18. decembrī. Dievkal-
pojumu ar dievgaldu vadīja māc. 
Aija Greiema (Graham), piemi-
not Kristus dzimšanas aprakstu 
Lūkas evaņģelija 1. nodaļā. 

Ziemsvētki Lansingas latviešu draudzē 
Pēc dievkalpojuma draudzes 

eglītes sarīkojumu vadīja drau-
dzes priekšnieks Ģirts Austriņš. 
Ieradās Ziemsvētku vecītis (Gu -
nārs Spielbergs) ar lielu dāvanu 
maisu. Vecītis aprunājās ar bēr-
niem, lai uzzinātu, vai viņi bijuši 
uzvedīgi, godīgi un pieklājīgi un 
tad apdāvināja gan mazos bēr-

nus, gan jauniešus. G. Ozola 
pastāstīja par piedzīvojumiem 
pirmajos Ziemsvētkos Amerikā 
1951. gadā – „Ziemassvētku brī-
numi Amerikā!”. Lansingas lat-
viešu vīru trio – Ģirts Austriņš, 
Tods Greiems un Andris Spiel-
bergs dziedāja „Mazais bundzi-
nieks” un We Wish you a Merry 

Christmas, Andrim Spielbergam 
spēlējot ģitaru. Bērnu koris ar 
māmiņām dziedāja „Mazais eņ -
ģelītis”, Daira Morusa skandēja J. 
Sirmbārža dzejoli „ Ziemas rīta 
dziema”, Beatrise Trīlevena (Tre -
leaven) – J. Poruka dzejoli „No 
baznīcas braucot Ziemassvētku 
vakarā.” Eglītes vakara dalībnieki 
kopā sparīgi dziedāja „Jūs, bērni-
ņi nāciet”, Rudolf the Red Nosed 

Reindeer, „Ak eglīte, ak eglīte!” 
un „Zvani skan” māc. A. Grei-
emas klavieŗpavadījumā. 

Sarīkojumā ieradās 40 dalīb-
nieku, tostarp viesi no Kalamazū 
un Hastingas Mičigenas pavalstī, 
arī no Rīgas. Dāmu komitejas 
priekšniece Ligita Ķepīte aicināja 
visus pie bagātīgi klātiem gal-
diem. 

Gundega Ozola
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Tautas nobalsošana notiks 
2012. gada 18. februārī un tiks 
rīkota arī ārvalstīs, kur balsot 
varēs vēlēšanu iecirkņos vai pa 
pastu. Par vēlēšanu iecirkņiem 
ASV vēstniecība ziņos pēc 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
lēmuma par ārvalstu iecirkņiem. 

Balsošanai pa pastu Latvijas 
vēstniecībā ASV var pieteikties 
no 2012. gada 10. janvāŗa līdz 4. 
februārim. 

Kā pieteikties 
balsošanai pa pastu? 

Reģistrēties balsošanai pa pastu 
var no 2012. gada 10. janvāŗa līdz 
4. februārim Latvijas vēstniecībā 
ASV (2306 Massachusetts Ave., 
N.W., Washington, DC 20008). 
Latvijas pavalstniekiem, kuŗi vē  las 
reģistrēties balsošanai pa pastu, 
pašiem, ar citas personas starp-
niecību vai pasta kurjēru (Federal 
Express, UPS, DHL) uz Latvijas 
vēstniecību ASV jāno gādā iesnie-
gums un Latvijas pavalstnieka pase.

Uz kurieni jāsūta 
pieteikums ar pasi? 
Pieteikums ar pasi jāsūta uz: 
Embassy of Latvia 
2306 Massachusetts Ave., N.W. 
Washington, DC 20008 
Pieteikumus pieņem vēstnie cī-

bā pirmdienās no plkst. 2.00 līdz 

Informācija par 2012. gada 18. februāŗa tautas nobalsošanu par 
likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”

4.00 otrdienās, trešdienās un ce -
turtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Reģistrējoties balsošanai pa 
pastu, jāuzrāda derīga Latvijas 
pavalstnieka pase (oriģināls) un 
jāiesniedz iesniegums. 

Ja pasi un iesniegumu vēstnie-
cībā nogādā ar pasta kurjēru, 
vēlētājam pašam jāapmaksā pas-
ta kurjēra pakalpojumi pases 
no sūtīšanai atpakaļ. Vēstniecība 
neuzņemas atbildību par pasta 
kurjēra pakalpojumu kvalitāti.

Vēlētājiem, kuŗi būs reģistrē ju-
šies nobalsošanai pa pastu, tautas 
nobalsošanas materiāli tiks izsū-
tīti līdz 2012. gada 8. februārim.

Saņemot balsošanas materiālus, 
vēlētājiem balsojums vēstniecībai 
jānosūta ar tādu aprēķinu, lai tas 
vēstniecībā pienāktu līdz balsu 
skaitīšanas uzsākšanai (līdz 18. 
februārim). 

Lūgums ievērot – personas, 
kuŗas pieteikušās balsot pa pastu, 
nevarēs balsot tautas nobalso-
šanas dienā vēlēšanu iecirknī. 

Ar tautas nobalsošanai nodotā 
likuma tekstu ir iespējams iepa-
zīties Latvijas Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapā: www.cvk.lv

Latvijas vēstniecība laipni aicina 
sazināties ar vēstniecības Kon-
sulāro nodaļu, zvanot, tālr.: 202-
328-2881 vai 328-2840, vai rakstot 
e-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv

Latvijas vēstniecība ASV 
2012. gada 9. janvārī

Papildus informācija
(no CVK mājaslapas):
2012. gada 18. februārī notiks 

tautas nobalsošana par likumpro-
jektu „Grozījumi Latvijas Repub-
likas Satversmē”. Likumprojekts 
paredz mainīt Satversmes 4., 18., 
21., 101. un 104. pantu, iekļaujot 
tajos nosacījumu par krievu va -
lodu kā otru valsts valodu, nosakot, 
ka arī pašvaldībās darba va   lodas 
ir latviešu un krievu valodas un 
ikvienam ir tiesības saņemt infor -
māciju latviešu un krievu valodā.

Tautas nobalsošanas zīmē tiks 
iekļauts jautājums „Vai jūs esat 
par likumprojekta „Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē” 
pieņemšanu?” Iespējamie atbilžu 
varianti ir „Par” un „Pret”.

Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas 
Satversmē, kas paredz noteikt 
krievu valodai otras valsts valodas 
statusu, tad viņam tautas nobal-
sošanas zīmē jāatzīmē atbilde 
„Par”. Ja vēlētājs ir pret grozī ju-
miem Satversmē un neatbalsta 
valsts valodas statusa noteikšanu 
arī krievu valodai, tad viņam 
tautas nobalsošanas zīmē jāat-
zīmē atbilde „Pret”.

Tautas nobalsošana šajā jautā-
jumā jārīko, jo Saeima 2011. gada 
22. decembrī noraidīja vairāk 
nekā vienas desmitās daļas vē -
lētāju parakstu vākšanā atbalstīto 
likumprojektu „Grozījumi Lat-
vijas Republikas Satversmē”.

Iesniegums balsošanai pa pastu ārvalstīs
Saskaņā ar instrukcijas

„Balsošanas pa pastu organizēšana ārvalstīs” 1. punktu

____________________   __________________________________
Pārstāvniecības nosaukums

______________________________________________________
Vēlētāja vārds, uzvārds

_
Vēlētāja personas kods

______________________________________________________

______________________________________________________
Vēlētāja dzīvesvietas adrese

Lūdzu reģistrēt mani 2012. gada 18. februāŗa tautas no -
balsošanai par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu. Balsošanas 
materiālus lūdzu nosūtīt uz adresi: 

______________________________________________________
Iela, māja, dzīvoklis/abonenta kastīte

______________________________________________________
Pilsēta, ciems, reģions

______________________________________________________
Pasta indekss

______________________________________________________
Valsts

___________________              ____________________________
        Vieta, datums                                   Vēlētāja paraksts

J. Ķeniņš nesen atgriezās no 
koncertturnejas austrumkrastā, 
un pensionāri dzirdēja to pašu 
programmu.  To ievadīja Jāzepa 
Vītola „Tautasdziesmu svīta”, 
kas komponēta balsīm, bet Ķe -
niņš to pārveidojis čellam un 
klavierēm. Nākamie skaņdarbi 
bija  Tālivalža Ķeniņa vijīgais 
„Aijā žūžū”, un Latvijas kompo-
 nista Pēteŗa Vaska trīs tautas-
dziesmu apdares. Vēl prog ram-
mā bija Jurjānu Andreja „Šū -
puļdziesma” un Lūcijas Garūtas 
„Elēģija čellam un klavierēm”, 
ko viņa komponējusi 22 gadu 
vecumā. Šai sērīgajai kompo-
zicijai kā pretstats bija Arvīda 
Žilinska „Klasiskais menuets”, 
kam atkal pretstatā bija Alfrēda 
Štromberga mazāk pazīstamā 
Andantino pastorale. Latviešu kom-
 ponistu koncerta beigās dzir dē-
jām divu brāļu Mediņu skaņ-
darbi: vispirms Jāzepa Me  diņa 
miniatūras „Gavote” un „Ro  man-
ce”, tad Jāņa Mediņa „Āriju”.

Koncertu papildināja kopā 
dziedātās Ziemsvētku dziesmas 
„Vēsā ziemas naktī” un „Ne šū -
pulī greznā”. Pensionāru kop-
dziesmas vēl nekad nebija ska -
nējušas divu koncertmāksli-
nieku vadībā.  Saieta beigās visi 
kopā dziedāja „Klusa nakts, 
svēta nakts”.
Toronto pensionāri 

atvadās no vecā gada
Toronto pensionāru apvie nī-

bas 2011. gada pēdējā saietā 29. 
decembrī priekšniece Valija 
Briksne paziņoja, ka sveicienus 
sūta Latviešu nacionālās apvie-
nības Kanadā valdes priekšsēdis 

(Turpināts no 6. lpp.)
Andris Ķesteris. Dzimšanas at -
ceres dienā, pasniedzot rozes un 
vēlējot visu labu, tika apsveikta 
koŗa diriģente Irisa Purene. At -
skanēja dziesma „Daudz baltu 
dieniņu...” Pensionāru apvie nī-
bas sarīkojumu vadītāja Liene 
Martinsone pateicās diriģentei 
Irisai Purenei un visiem dzie-
dātājiem. 

Vīru ansambļa „Pusstunda”  da -
 lībnieki ieradās, tērpušies vie -
sību uzvalkos. Galvā visiem 
dziedātājiem bija dažādkrāsu 
cilindrs – balts, melns, zeltīts 
un sudrabots. Programma sākās 
ar „Sniga sniegi...” un tieši to -
brīd pa logu varēja vērot, ka 
lejup lido  sniegpārslas.  Mazliet 
skumji, mazliet sērīgi skanēja 
divas nākamās, dāmām veltītās 
dziesmas – „Atkal vienu dienu 
kalendārā rauju” un „Mīļais, 
nesteidzies...” Sekoja Eduarda 
Rozenštraucha vijīgā „Drauga 
vārdi” un nezināma komponis-
ta dziesma „Kumeliņš”.

Vija Vare lasīja humoresku 
par Jaungada sagaidīšanu un 
nedienām, kādas var rasties,  ja 
pārāk stingri ievēro tradicio nā-
los ticējumus. Irisa Purene stās-
tīja Latvijas anekdotus. Imants 
Lapiņš dziesmā atcerējās, kāds 
bijis „Tas trakais kavalieru gads”.  
Maija Ķuze deklamēja Gunāra 
Griezes padomus, Ziemsvētkus 
un Jaungadu gaidot.

 Arī koŗa „Rota” dalībniekiem 
atbilstoši Vecgada vakara viesī-
bām bija košas galvasrotas. Ne -
trūka pat pēdējā modes klie-
dziena galvassegu pasaulē: fas-
cineitors. „Rota” dziedāja „Pa 
reizītei vien”, „Vēji aizpūš gadus”, 
„Pa kuŗu laiku nosirmoja jūŗa”, 
„Draudziņ, vai tu atceries” un 

beigās  E. Rozenštraucha skum-
jo „Vecās likteņdzirnas”.  Apvie-
nības priekšniece Valija Briksne 
novēlēja visiem veselību un 
izturību 2012. gadā. 
Jaunajā  gadā jau-

nas cerības un mērķi
Toronto pensionāru  apvienī-

bas pirmo saietu  2012. gada 5. 
janvārī atklāja apvienības priekš-
niece Valija Briksne. Viņa ap -
sveica saieta dalībniekus un no -
vēlēja, lai piepildās visas viņu 
ilgas un cerības. 

Sarīkojumu vadītāja Liene Mar-
 tinsone apsveica ciemiņu no 
Kristus Dārza, piebilstot, ka pa -
tiesībā viņi nav ciemiņi, bet gan 
mūsu pašu ļaudis. Apvienībā ie -
stājušies divi jauni biedri: Anita 
Huska un Visvaldis Golde.  

Saietā bija paredzēta vērtīga 
mūzikālā programma, un cerī-
bas piepildījās, jo mūs atkal 
apciemoja populārais pianists 
Andrejs Streļajevs, atkārtoti ap -
liecinot savu virtuozitāti. Viņš 
atskaņoa Friderika Šopena kom-
pozicijas, un varēja tikai apbrī-
not, kā pianista pirksti lidinājās 
pār taustiņiem, spēlējot vētraino 
Skerco Nr. 2. Sekoja vairākas mi -
niatūras, un koncerts beidzās ar 
4. balādi, kas pianistam esot vis -
mīļākā, lai gan mūzikas kri tiķi to 
uzskata par grūtu un sarežğītu.

Apvienības pilnsapulce būs 
23. februārī, un priekšniece ai -
cināja visus ierasties, jo Ontario 
valdības ametpersonas, piešķiŗot 
atbalstu, vadās no pilnsapulces 
dalībnieku skaita. Pensionāru 
apvienības valdes kandidātus 
lūdz pieteikt līdz 9. februārim. 

da

Toronto pensionāru saieti APSVEICAM!

2011. gada 10. decembrī  Dīna Aleksandra Šillere un Artūrs 
Tiltiņš svinēja savas kāzas Rīgā. Dīna strādā Latvijas Universitātē 
par personāla daļas vadītāju, ir s!k! Gaujmaliete filistre un dzied 
Mārtiņkorī. Artūrs strādā IBM Latvijā par IT speciālistu un ir liels 
makšķernieks. Jaunais Tiltiņu pāris dzīvo Ozolniekos (Jelgavas 
rajonā). No kreisās: vedēji Ēriks Mikelšteins un Aija Abens, Dīna un 
Artūrs Tiltiņi.
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Folkloras ansamblis „Ezīši” Floridā
vēl dažus mazāk pazīstamus sen-
laiku baltu instrumentus. Profe-
sors Ains Hāss ilgāku laiku ir 
nodarbojies ar seno igauņu, lat-
viešu, lietuviešu, krievu un somu 
tautas mūzikas instrumentu vēs-
turi un ar Ievas Johnson palīdzību 
atdarinājis vairākus šos veco lai  ku 
instrumentus. Ansamblis ir kon-
certējis daudzos latviešu, igauņu, 
zviedru un vietējo ameri kāņu sa -
rīkojumos, kā arī Gaŗezerā un 
piedalījies Indianapoles latviešu 
dziesmu svētkos. Līdz šim ir 
iesaņoti divi tvarti (CD) un 
pašlaik tiek sagatavots trešais.

Ansamblis pārsteidza floridas 
tautiešus, nospēlējot 24 kompo-
zicijas, vairākās aicinot līdzi dzie-
dāt visai publikai, piemēram, 
„Kur tu teci, gailīti?” un, protams, 

Latvijas vecākā kūrortvieta Bal-
done. Bijusi un... izbijusi. Pirms 
17 gadiem slēgta. Diemžēl. Šajā 
laikā jau izaugusi  vesela paaudze, 
kas par šo kādreiz visnotaļ slave-
no sanatoriju neko nezina. Taču 
Baldones dziedinošie avoti, kas 
atrodas Daugavas krastos, jau 
1186. gadā pieminēti Indriķa 
chronikā. Kūrvietu Baldonē cen-
ties izveidot Kurzemes hercogs 
Ernsts Bīrons. Oficiāli kūrvieta 
nodibināta 1797. gada 25. sep  tem -
brī ar Krievijas imperātora Pāvila 
Pirmā pavēli. Tad arī darbu tur 
sācis Daniils Balks. Muižu pie 
Baldones sēravota rentējuši baro-
ni Korfi. Tolaik kūr  vietā sākušies 
lieli celtniecības un labiekār to-
šanas darbi. Uzbūvētas pārdesmit 
ēkas, atvērta viesnīca un iekārtots 
skaists parks ar celiņiem, uzcelti 
tilti pār Ķekavas upīti.

19. gadsimta sākumā Baldones 
kūrvieta kļuva par lielāko sēra-
votu un klimatisko kūrvietu 
Krievija imperijā. Par Latvijas 
valsts īpašumu kūrvietu kļuva 
1920. gadā. Tās attīstību īpaši 
veicināja 1924. gadā atklātā šo -
seja Rīga –Baldone.

1925. gadā sākās Baldones dū -
ņu izmantošana. Simtiem cilvēku 
tur ārstējās un atguva veselību. 
No 1944. Līdz 1991. gadam Bal do-
nes sanatorija bija valsts īpašums.

Maskavas Hidroģeoloģijas in -
sti tūtā 1970. gadā veiktie pētījumi 
apstiprināja Pladu purva dūņu 
augstvērtīgās īpašības. Sanatoriju 
sāka strauji paplašināt. Tika uz -
celts septiņstāvu dzīvojamais kor-
puss. Diemžēl pašlaik šis korpuss, 
tāpat kā citas agrākās dziednīcas 
ēkas, jau sen ir pamests...

Baldones savulaik slaveno kūr-
 vietu daudzi sen jau aizmirsuši. 
Bet daudzi par to nekad  nav pat 
dzirdējuši, jo piedzimuši pēc 
1994. gada, kad šī kūrortdzied-
niecības un rehabilitācijas iestāde 
tika slēgta. Taču, izrādās, citviet 
aiz Latvijas robežām, piemēram, 
Maskavā un Sanktpēterburgā, 
Bal  dones vārdu joprojām atce-
roties – ar nostalģiju un visnotaļ 
labiem vārdiem.

Taču Baldones vārds nu jau 
atkal ir apritē. Ne vien Latvijā, 
bet arī citviet pasaulē. Un par to 
jāpateicas Baldones dūņām un 
uzņēmīgiem cilvēkiem, kas pra-
tuši novērtēt to izcilās īpašības. 
Savulaik Baldones sanatorijas gal-

Latvijas dūņām – atvērta pasaule
venā ārsta Richarda Šķeltiņa iz -
veidotās Baldones dūņu kosmē-
tikas (BDK) ražošanu un izpla-
tīšanu, turklāt to pilnveidojot un 
paplašinot, turpina jau citi uzņē-
mīgi cilvēki. Kompanijas (firmas) 
piedāvātais kosmētikas produktu 
klāsts ir visai plašs un daudzvei-
dīgs. Pirms gada bija tikai trīs-
desmit produktu,  bet pašlaik to 
ir jau ap sešdesmit. Līdz ar  pa -
rasto BDK produktu seriju izvei-

darbu un arvien savu darbību 
paplašina, Baldones dūņu kos-
mētikas ražošanā un izplatīšanā 
ir lielas priekšrocības. Un ne tikai 
tāpēc vien, ka Baldones Pladu 
purva dūņām pasaulē nav analoga. 
Arī tāpēc, un tas ir ļoti svarīgi, ka 
kompanija ir viena no nedau dza-
jām pasaulē, kam pieder izejviela, 
ir sava ražotne un arī sava mār-
ketinga platforma. Un tā jau ir 
pilnīga neatkarība. ELIER inter-

tamīni, fermenti, aminoskābes, 
antioksidanti, minerālvielas un 
mikroelementi. Dūņas uzlabo 
ādas šunu fizioloģiskās funkcijas, 
enerģētiku un dzīvotspēju. Tās sti -
mulē šūnu vielmaiņu un veicina 
zemādas tauku šūnu (cellulīta) 
regresiju, aizkavē šūnu noveco-
šanos. Turklāt Baldones dūņām 
nav novērota kaitīga blakus ie -
darbība. Par Baldones dūņu pro-
 duktu efektīvitāti pārliecinājušies 

mas efektīvi atrisinot BDK zobu 
pasta. Dūņas  zobu pastā fantas-
tiski iedarbojoties mutes gļotādas 
uzlabošanā, novēršot smaganu 
asiņošanu. Kustīgus zobus varot 
nostiprināt pāris nedēļās. Zob-
ārsti, kas pazīst BDK zobu pastu, 
iesakot to saviem pacientiem.  
Unikālas īpašības piemītot arī 
šampūniem. Ja vien matu sakne 
esot vesela, šampūns to atdzīvinot, 
atjaunojot matus un pat veicinot 
to augšanu. Lietojot sejas un ķer-
 meņa krēmus (tie gan ietilpst 
ekskluzīvajā serijā), āda patiešām 
kļūstot maigāka, jaunāka un zī  dai-
nāka. Produktu klāstā ir arī īpaši 
dūņu tamponi, kas sievietēm ārstē 
neauglību, turklāt ar ļoti labu 
efektu. Tie esot īpaši pie prasīti, 
un gan Latvijā, gan citviet pasaulē 
tiek lietoti jau vairākus gadus.

Lai gan kompanija neatzīst rek-
lāmu presē un izmantojot tikai 
mutvārdu rekomendācijas, paš-
laik šis tabu ir nedaudz pārkāpts. 
Jo kā gan citādi lai lasītājiem 
pastāsta par BDK produktiem?

Turpmāk gan parastā BDK, 
gan elitārā būšot ar vienu zīmolu  
– ELIER. Nosaukums esot ņemts 
no senās baltu valodas un nozī-
mējot: senā ezera dzīvinošās dū  ņas. 
Un šis nosaukums, šis zīmols, sa  ka 
Ritvars Varkalis, esot enerģētiski 
ļoti spēcīgs. Elitārā kosmētikas 
līnija tiekot pozicionēta pēc kva-
litātes kā dārgākā, un pasaulē tai 
neesot līdzvērtīgu. Produkta logo-
tipā ir sievietes profils ar matiem, 
kas mazliet atgādina koku, simbo-
lizējot dabas un cilvēka vienotību.

Par vienu no savas darbības 
veidiem (un ļoti būtisku) kom-
panija izvēlējusies labdarību un 
jau ilgāk nekā pusgadu tajā aktīvi 
darbojas. Viens procents  produkta 
apgrozījuma tiek novirzīts lab da-
rībai, ar konkrētu mērķi – bēr-
niem. Visā pasaulē, valstīs, kur at -
rodas (vai vēl tiks atvērtas) kom-
panijas pārstāvības, tiks izveidots 
labdarības fonds, kas gādās, lai 
līdzekļi netiktu noplūdināti citā 
virzienā, bet sasniegtu paredzēto 
mērķi. Kompanijas mērķis esot 
nevis nopelnīt pēc iespējas vairāk 
naudas, bet izveidot iespējami 
vairāk labdarības organizāciju 
pasaules valstīs.

Pasaule ir atvērta Baldones 
dūņām. Un Latvija var būt lepna. 
Jo nekur citur tādu dūņu nav.

Armīda Priedīte 

„Pūt, vējiņi”. Programmā bija gan 
latviešu, gan igauņu un somu 
tautas dziesmas. Lai gan koncerts 
ilga pusotras stundas, klausītāji 
bija lielā sajūsmā un ar skaļiem 
aplausiem pieprasīja piedevas.  
”Ezīši” tās arī sniedza, nospēlējot 
vēl vienu igauņu un vienu latvie-
šu tautas dziesmu. 

Pēc koncerta profesors Hāss 
lūdza publiku nākt priekšā un 
apskatīt visus izstādītos instru-
mentus. Protams, bija daudz jau-
tājumu par šiem senajiem mūzi-
kas instrumentiem. Pats profe-
sors arī bija ieinteresēts salīdzināt 
šīs veco laiku kokles ar mūsu 
pašu kokļu meistara Ilmāra Vil-
maņa darinātām modernām 
koklēm.

Par ātri sagatavoto pārsteiguma 

koncertu bija 
s ajūsmināt i 
Flo ridas tau-
tieši, savukārt  
paši „Ezīša” 
da  lībnieki prie-
cājās par sir-
snīgo uzņem-
šanu.  Protams, 
kopējai lab  sa-
jūtai palīdzēja 
arī skaistā, siltā 
un saulainā 
Flo ridas pēc-
pusdiena.

Teksts un 
foto:

Gunārs 
Liepiņš

dota arī ļoti plaša Baldones dūņu 
kosmētikas elitārā līnija. Tiesa, 
produkti ir dārgi, taču sastāva 
ziņā pasaulē tiem nav analoga. 
Veikalos elitāro līniju iegādāties 
vairs nav iespējams. To gan var 
nopirkt kompanijas pārstāvībā 
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40.

Par produkcijas nokļūšanu pie 
patērētājiem rūpējas biznesa 
partneŗi, jo, kā pierādījusi prakse, 
rekomendācijas paveic vairāk ne -
kā reklāma preses izdevumos. 
Kompanija atveŗ pārstāvības cit-
viet pasaulē. Tādas jau ir Lietuvā, 
Igaunijā, Norvēģijā, Vācijā. Sep-
tembŗa nogalē pārstāvība atvērta 
Krievijā, Maskavā, un tur esot 
viens no svarīgākajiem tirgiem. 
Viens no lielākajiem tirgiem va -
rētu būt Amerikā, kur arī plānots 
atvērt pārstāvību. 

Uzņēmējiem, kas iesākuši šo 

national darbojas kopš pagājušā 
gada jūlija. 

Gada laikā kompanijas pro duk-
cijas klāsts ir divkāršojies. Pašlaik 
jau var runāt par 60 dažādiem 
produktiem – ziepes, zobu pas-
tas, šampūni, sejas un ķermeņa 
krēmi... Šo produktu pamatā ir 
dūņas – 100% organisks un da -
bisks produkts bez jebkādām 
piedevām. Vienīgais, ko pievieno 
par konservantu, ir jūras sāls. Taču 
arī tas ir dabas produkts. Ir pro -
dukti tieši no dūņām, un ir pro -
dukti, kur klāt ir dūņu eks trakts. 
Dūņu ekstraktu izdala piecu līdz 
pat desmit pakāpju ekstrakcijas 
ceļā, iegūstot visas dūņās atro-
damās augstvērtīgās vielas. 

Baldones dziednieciskās dūņas 
ir unikāls bioloģiski aktīvs dabas 
produkts. Tajās ir antibiotikām 
analogas vielas, fitohormoni, vi -

cilvēki, kas tos lieto.  Profesionāļu 
(ārstu un kosmetologu) viedok-
lis apstiprina, ka produkti ir pa -
saules līmenī. Arī produktu iepa-
kojumam nav mazsvarīga nozī me. 
Elitārās līnijas produktiem ir 
franču dizains, ko izstrādājis Hos-
tāls, kas veidojis pasaulē zināmus 
(piem., Lancome) zīmolus. Tur-
klāt šis dizainers strādājot tikai ar 
tādiem produktiem, kuŗos saska-
tot kaut ko īpašu. Produktu 
ražošanā tiek izmantota Šveices 
technoloģija. Krēmi ir stikla 
(nevis plastmasas) trauciņos.

BDK ziepes ir netradicionālā 
krāsā – melnas. Vīrieši tās labprāt 
lietojot, ne tikai mazgājoties, bet 
arī skujot bārdu, tādējādi izvai-
roties no ķīmiskām putām. Kā 
stāsta kompanijas neatkarīgais 
biznesa partneris Ritvars Varkalis, 
daudzas mutes dobuma problē-

Patīkamu pārsteigumu Flori-
das St. Pētersburgas tautiešiem 
šā gada 8. janvāra pēcpusdienā 
sagādāja Indianapoles folkloras 
ansamblis „Ezīši”. Vietējā igauņu 
saime bija aicinājusi ansambli 
uzstāties viņu gadskārtējā konfe-
rencē, jo ansambļa vadītājs ir 
igauņu izcelsmes Indianas Uni-
ver sitātes socioloģijas profesors 
Ains Hāss (Ain Haas). Tā kā pā -
rējie ansambļa dalībnieki ir lat -
vieši, „Ezīši” koncertu piedāvāja 
nospēlēt arī mums. Šo piedā vā-
jumu mēs, protams, ar lielu prie-
ku, pieņēmām, lai gan bija īss 
laiks to izreklāmēt plašākai sa -
biedrībai. Uz koncertu tomēr 
ieradās vairāk nekā 50 senču 
mūzikas mīļotāji.

„Ezīšī” ir īsts folkloras ansam-
blis. Viņi spēlē ne tikvien kokles, 
bet arī dūdas, plēšas, ģīgu, dūru 
citāru, stabules, kanneles, guzli, 
velna bungas un pūšļu vijoli un Ains Hāss un Ilmārs Vilmanis
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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

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA                                                1. 
APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMOS;
MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;2. 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;3. 

ASV- Ivars A.Petrovskis 
504 Grand Avenue N.E. 
Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 
Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne

Duntes 28-192,
Rīga LV 1005

Tel;(371)29115477
Email: arniszv@gmail.com
ASV- Sigurds Strautmanis

9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

SIA “  JAUNLAUCIŅI” SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;4. 
5. JAUNAUDŽU KOPŠANA,ROBEŽU ATJAUNOŠANA;
6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM.
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Mūžība aizgājis mūsu ilggadējais draugs

ALFRĒDS VIJUMS
Dzimis 1934. gada 27. februārī Jelgavā, Latvijā,

miris 2011. gada 22. novembrī Minneapolis, MN

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

LONĪ RŪSIŅŠ,
dzim. BAGUHL

* 1932. gada 20. februārī Lībekā, Vācijā
+ 2011. gada 4. decembrī Baltimore, MD

Pēkšņi no mums šķīries mūsu mīļais

ULDIS ALKS
dzimis 1934. g. 23. augustā, Jelgavā

miris 2011. g. 28. novembrī, St. Louis, MO

AIZGĀJUSI MŪSU MĪĻĀ

MARGOTA M. AUŠKAPS
dzimusi 1923. gada 8. aprīlī Valmierā, Latvijā

mirusi 2011. gada 21. novembrī Palmdale, CA, ASV

Par viņu sēro
RŪTA UN GUNĀRS BEĶERIS, VIJA KĀRKLIŅA, INA UN ELMĀRS PRIEDĪTIS,

RUTA UN ANDREJS ROZENTĀLS, RANTA UN IKARS SARMA, VELTA SPĀRNIŅA,
BENITA STELMACHERS

Viņu mūžīgi mīļā piemiņā paturēs
INĀRS, LARS UN JUDY AR ANNU UN DĀVIDU

MARTINA UN GERD LEHMANN AR ĢIMENI VĀCIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLS MARKUS, MĀSAS VIJA UN ZINTA, BRĀLIS VITAUTS AR ĢIMENĒM, 

UN RADI UN DRAUGI ZIEMEĻAMERIKĀ UN LATVIJĀ.
Mīlestība nekad nebeidzas...

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA EVA SIGAL

ZNOTS SIGMUND SIGAL
MAZDĒLS DAVID SIGAL

DRAUGI MIRDZA UN DĒLS ROBERTS BRIEDIS (NJ,ASV) UN ADA PABĒRZA VALMIERĀ, LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu čaklā

MIRDZA BREMPELIS,
dzim. OGA

Dzimusi 1919. gada 12. oktobrī Permā, Krievijā
mirusi 2011. gada l. decembrī Portlandē, Oregonas pavalstī

Mūžībā aizsaukts mūsu darbīgais valdes loceklis

ANDRIS PĒTERSONS
Dzimis 1937. gada 26. decembrī Rīgā,

miris 2011. gada 5. decembrī Vest Lin, Oregonas pavalstī

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs – dibinātājs

KĀRLIS STEĢIS
Dzimis 1922. gada 25. decembrī Smiltenē, Latvijā,

miris 2011. gada 15. decembrī Watchung, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā filistre

38. c. fil! VILMA PUĶJĀNIS, 
dzim. GRASMANIS

Dzimusi 1918. gada 20. oktobrī Madlienā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 18. novembrī Henrietā, Ņujorkas pavalstī

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā filistre

24. c. fil! JANĪNA BUCMYS, 
dzim. PRIKULE

Dzimusi 1918. gada 4. augustā Latvijā,
mirusi 2011. gada 26. maijā Dayton, Ohio

Skumju brīdī esam kopā ar
Elmāra Bērziņa tuviniekiem
Amerikā, no viņa atvadoties .

Viņu mīļā piemiņā paturēs
OREGONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Pateicībā un mīļā piemiņā viņu paturēs
OREGONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

SĒRO FRATERNITAS IMANTICA

PAR VIŅU SĒRO KORPORĀCIJA SELGA

PAR VIŅU SĒRO KORPORĀCIJA SELGA

INGRĪDAS ĢIMENE LATVIJĀ UN KANADĀ.

Lai gan aizgājušās dienas nekad vairs neatsauks,
Tomēr atmiņas ikvienam kā sila ziedi plauks.
(G. Viegliņa-Valliete)

Tikai atmiņas – klusas kā mīļi un zināmi soļi –
Palicējiem visu mūžu skan blakus.VB. JĒKABS TERIŅŠ

Dzimis 1931. gada 3. maijā Rīgā, Latvijā,
miris 2010. gada 13. februārī Gēteborgā, Zviedrijā

VB. EDMUNDS BARĀNOVS
Dzimis 1923. gada 31. oktobrī Rīgā, Latvijā,

miris 2010. gada 1. novembrī Toronto, Kanadā

VB. VALTERS GRĪNBUŠS
Dzimis 1922. gada 4. decembrī, Cēres pag., Latvijā,

miris 2011. gada 28. februārī West Roxburijā, MA, ASV

Kur palika balti sniegi,
Kur dižais(i) augumiņš?
Saulē zuda balti sniegi,
Zemē dižais augumiņš.

Viņus patiesā cieņā piemin
AKADĒMISKĀ VIENĪBA AUSTRUMS

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.

No Tevis tik daudz bija ko gūt. 
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Sit tibi terra levis
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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
SARĪKOJUMI   
DETROITA (MI) 
•  22. janvārī plkst. 11.30  Drau-

dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI). Režisores 
un dzejnieces Daces Micānes Zā -
lītes referāts „Piederība un pār -
mantojamība” par tautas morāles 
un ētikas kodeku, to atspogu-
ļojumu lat viešu literātūrā; folk-
loras mācība; radošie impulsi un 
latvietība mūsdienu pasaulē; dze -
joļu grā mata „Vāveŗu gane”;  dze-
 joļi par Latvijas dabu un cilvēku 
gadalaika ritumā; savas zemes mī -
les tība un apliecinājums dzīves 
brīnišķīgajam pulsam. D. Micāne 
parādīs arī Jaunpiebalgas māk-
slas skolas bērnu zīmējumus. Būs 
kafija, karstvīns un uzkodas. Zie-
 dojumi – latviešu jaunatnes iz -
glītībai. Rīko Latviešu apvienība 
Detroitā.

• 29. janvārī plkst. 11.30 Sv. 
Pāvila latviešu ev. lut. draudzes 
Detroitā gada sapulce. 

• 12. februārī plkst. 11.30 Lat-
viešu apvienības Detroitā gada 
sapulce. 

• 26. februārī plkst. 11.30 Dau-
gavas Vanagu un vanadžu gada 
sapulce.  

• 3. martā plkst. 6.00 Pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona 91 
ga du dibināšanas atceres balle 
Italian-American Banquet & 
Conference Center (39200 5 Mile 
Road, starp Newburgh Rd. un 
I-275 Livonia, Michigan), vēlams 
vakartērps.  Rīko Studenšu kor-
po rāciju kopa Detroitā un Kor -
po rāciju kopa Detroitā.  Dalības 
maksa ar vakariņām, dzērieniem 
(open bar) un deju mūziku $75.00, 
studentiem $40.00. Pieteikties, 
sa   zinoties ar fil. Janu Āboliņu, 
daug.,: 410 River Lane, Dearborn, 
MI 48124-105, tālr.: 313-561-1609, 
e-pasts: abolins@comcast.net, un 
samaksājot pilnu maksu līdz 14. 
februārim. Čeki izrakstāmi Janai 
Āboliņai. Izdevīgākās apmešanās 
vietas: divas tuvu Sv. Pāvila baz-
nīcai Courtyard by Marriott, tālr.: 
248-553-0000; Fairfield Inn & 
Suites, tālr.: 248-442-9800; trešā 
netālu no balles zāles – Radisson 
Hotel, tālr.: 734-464-1300.

FILADELFIJA (PA)
• 14. janvārī plkst. 5.00 Fila-

delfijas Brīvo latvju biedrībā (531 
North 7th Street Philadelphia, 
PA  19123) Filadelfijas Brīvo lat-
vju biedrības 120 gadu jubilejas 
atklāšana un  pirmais sarīkojums. 
Filadelfijas latviešu mākslinieku  
(O. Skušķis, A. Treibergs, L. Li -
nauts, V. Jansons, L. Eglītis) dar-
bu izstāde, BLB jaunā mākslas 
darba – Ginta Grīnberga pakava 
saktas skulptūras atklāšana; va -
kariņas; Modŗa Medņa mīlas un 
erotikas dzeja, ko papildinās deju 
trupas Real Live People (in) Mo  -
tion dalībnieki (Ādams Bērziņš 
un citi).  Informācija: www.latvi-
ansociety.com

• 29. janvārī plkst. 2.00 Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums angļu valodā. Roberta Mi -
ļevska referāts par Kurzemes 
zemnieku 19. gs. Bībelēm no 
privātkollekcijas Latvijā. Retu 
grāmatu izstāde. 

• 7. februārī  Filadelfijas Flyers 
latviešu vakars Wells Fargo Cen-
ter, Filadelfijā. Informāciju var 
iegūt, zvanot vai rakstot Kārlim 
Bērziņam, tālr.: 215-479-6279, 

e-pasts: berzins.karlis@gmail.com
LOSANDŽELOSA (CA)  
• 12. februārī plkst. 12.00 Lo -

sandželosas latviešu nama bied-
ru (ziedotāju) pilnsapulce (1955 
Riverside Dr., Los Angeles Ca 
9003903704).

• 12. februārī plkst. 12.30 Drau-
  dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums latviešu skolā (skolēniem iz -
sniegs mācību pirmā pusgada lie -
cības; būs skolas audzēkņu priekš-
nesumi, vecāku sagādāts cienasts).

•  4. martā plkst. 12.30 pulkve-
ža Oskara Kalpaka un Latviešu 
leģiona atceres DK DV apvienī-
bas sarīkojums.

• 18. martā plkst. 12.30 Dien -
vidkalifornijas latviešu biedrības 
biedru pilnsapulce. 

DKLB informācijas tālr.: 323-
663-6267. DK LB Informācijas bi  -
ļetens tīmeklī: www.biletens.com 

MILVOKI (WI) 
• 15. janvārī  plkst 3.00  latviešu 

namā (8845 W Lynx) Latvijas 
mūziķu „Otra Puse”  koncerts. 
Ieeja $25.00.  Izziņas, zvanot A. 
Māguram, tālr.: 920-296-0863.   

ŅUJORKA (NY)  
• 29. janvārī Jonkeru baznīcā 

(254 Valentine Lane, Yonkers 
NY 11705) pēc dievkalpojuma 
Kul  tūras dienu piemiņas sarīko-
jums, kuŗā godinās dzejnieku 
Gunaru Saliņu (1924-2010) un 
literātūrzinātnieci Dr. Jautrīti Sa -
 liņu (1924-2011). Programmā –  
stāsts par Gunara un Jautrītes 
Saliņu dzīves gaitām, viņu dar-
bību trimdas mākslinieku „Elles 
ķēķa“ laikā, aizritējušā gadsimta 
50. un 60. gados Ņujorkā, ko 
papildinās fotoattēli un kompo-
nistu Arnolda Šturma, Gundegas 
Šmites un Lailas Saliņas dzies-
mas ar Gunara Saliņa tekstu; 
dzejoļu un Jautrītes Saliņas pie -
zīmju lasījumi, atmiņu stāsti par 
Elles ķēķa laiku. Programmu 
vadīs un tajā piedalīsies Gunara 
un Jautrītes Saliņu bērni: mācītājs 
Laris Saliņš, dziedātāja Laila 
Saliņa, jaunākā meita – flautiste 
un psīchoterapeute Lalita Saliņa.  
Mācītājs L. Saliņš teiks sprediķi 
rīta dievkalpojumā. Sarīkumā 
godinās arī ALAs Atzinības rak-
sta laureātus – Guntu Ģigu, 
Vinetu Zālīti,  Mārtiņu Zālīti un 
Daugavas Vanagu zelta krūšu 
zīmes laureātu Ivaru Bērziņu.  

PRIEDAINE (NJ) 
•  20. janvārī plkst. 6.00 (1017 

Highway 33 East Freehold, NJ 
07728) sadziedāšanas vakars;  
būs iespēja noskatīties  videofil-
mu – Eduarda Rozenštraucha 
koncerts 1989. gadā DV namā 
Ņujorkā. Lūgums ņemt līdzi 
groziņus.  Ieeja brīva.

SIETLA (WA)
• 29. janvārī  plkst. 11.45 (pēc  

dievkalpojuma) latviešu centrā  
(11710 3rd Ave N. E. Seattle, WA 
98125).  Kursas vasaras vidussko-
las Draudzīgā  aicinājuma atceres 
sarīkojums. Runu teiks Vašing-
tonas universitātes Starptautisko 
studiju programmas maģistrante 
Indra Ekmane. Būs kafija, tēja, 
maizītes. Ieeja par vismaz 10 
dolaru ziedojumu,  pensionari-
em $7, skolēniem un studentiem 
ieeja brīva.

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• Biedrības bibliotēka (1705 9th 

Ave North St. Petersburg, FL 
33706) atvērta katra mēneša 
pirmā pirmdienā no plkst. 5.00 

līdz 7.00; bibliotēkā ir gan grā-
matas, gan videolentes. 

DIEVKALPOJUMI  
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445):   dievk. 15., 22. janv., 
29. janv. ar dievg. Dievk.  sākas 
plkst.  11.00.  Māc. J. Mazura.   

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: 29. janv.  plkst. 2.00  
dievk. Kvēkertaunā (424 Juniper 
St., Quakertown, PA 18951);  pēc 
dievk. kafija. 22. janv. plkst. 3.00 
Jaungada dievk. Lankasterā Mt. 
Calvary Lutheran Church (308 
East Petersburg Rd., Lititz, PA 
17601). 12. febr. plkst. 2.00 Kvē-
kertaunā dievk., pēc dievk. kafi-
ja. 19. febr. plkst. 3.00 Lankasterā 
dievk. Māc. Dr. R. Ziedone un 
emer. māc. Dr. A. Ziedonis.

• Detroitas Sv. Pāvila latv.  ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 15. 
janv. dievk. ar dievg. 22. janv. 
dievk., pēc dievk. Draudzīgā ai -
cinājuma atceres sarīkojums. 29. 
janv. dievk. ar dievg.; pēc dievk.  
Sv. Pāvila draudzes gada sapulce. 
Bībeles stunda 20. janv. plkst. 
11.00 no rīta. 22. janv. dievk.; 
pēc dievk. Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojums. 29. janv. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk, Sv. 
Pāvila dr. gada sapulce, mācītāja 
vēlēšanas. 5. febr. dievk.; pēc 
dievk. draudzības stunda. 12. febr. 
dievk. ar dievg. 19. febr. dievk., 
pēc dievk. pankūku pēcpusdiena. 
Bībeles stunda 20. febr., plkst. 
11.00 no rīta. 26. febr.  Ciešanu 
laika pirmās svētd. dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. Daugavas Va  -
nagu apvienības Detroitā un 
vanadžu kopas gada sapulce. 
Dievk. sākas plkst. 10.00  Drau dzes 
māc.  diak.  F.  M. Sīpols, tālr.: 
248- 433-3435; māc. A.   Greiema, 
tālr.: 517- 614-4853. Ērģ. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte, R. Ozoliņš.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. (Shepard of the Coast Lutheran 
Church  1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale).

• Dienvidkalifornijas  latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704):  dievk. 
15. janv. (ar dievg.),  22.  janv.  
plkst. 11.00. Māc. D. Kaņeps.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr. (100 Rock-
view St., Jamaica Plain, MA  
02130, tālr.:  617-524-4622). 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA  19073, 
tālr.: 610-353-2227): 15. janv. plkst. 
11.00 dievk. pēc dievk. dāmu 
komitejas gada sapulce. 22. janv. 
plkst. 11.00 dievk., pēc dievk. 
literārā pulciņa sanāksme. 29. 
janv. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
5. febr. plkst. 11.00 dievk., pēc 
dievk. Draudzīgā aicinājuma at -
ceres sarīkojums. Māc. Jāņa Si -
liņa stipendijas fonda izloze.  
Māc. I. Dzelzgalve. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org     

•  Fortlauderdeila, FL Shepard 
of the Coast Lutheran Church  (1909 
E Commercial Blvd.): 15. janv. 
dievk. ar dievg., prāv. G. Lazdiņš; 
pēc dievk. kafija.  Dia  kone Abija 
Venta, tālr.: 954-427-3558.                                                       

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): dievk. 22. 
janv., 12. un 26. febr. plkst. 10.00. 
Pēc dievk. informācijas sanāks-
mes pie kafijas un groziņiem.  

Bazn. tālr.: 616-361-6003.   
•  Kalamazū latv. apv. ev. lut 

dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996): 15. janv. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija.  19. janv. plkst. 4.00  
Bībeles stunda Ciemā „Latvija”. 
22. janv. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. 29. janv. plkst. 10.00 
dievk., pēc dievk. kafija. 2. febr. 
plkst. 3.00 Bībeles stunda Kala-
mazū. 5. febr. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. kafija. 12. febr. 
plkst. 10.00 dievk., pēc dievk. 
kafija. 16. febr. plkst. 4.00 Bībeles 
stunda Ciemā „Latvija”. 19. febr. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija. 22. febr. plkst. 10.00 
Pelnu trešdienas dievk. ar dievg. 
26. febr. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. B. Puiķe.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040):  21. janv. plkst. 2.00, 
dievk.;  māc. Daina Salnīte. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414-258-8070): Māc. L. Zu -
sēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com; 
draudzes priekšn.  S.  Kalve, tālr.: 
414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org   

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): 12. janv. plkst. 10.30 
Bībeles stunda. 14. janv. plkst. 
1.00 tikšanās ar LELBAs Jau -
natnes nozares vadītāju Dāgu 
Demandu un Ediju Demandu.  
15. janv. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., sprediķi teiks diak. D. De -
mands, uzruna bērniem un ģi -
menēm; pēc dievk. sadraudzība,  
viesu stāstījums par prakses laiku 
Latvijā. 22.  janv. plkst. 11.00 dievk., 
pēc dievk. sadraudzība. 26. janv. 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 29. 
janv. plkst. 11.00 dievk. un Drau-
dzīgā aicinājuma atcere. 5.  febr. 
plkst. 11.00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. Māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 763-546-8178, 
e-pasts: maija.cz@gmail.com  In -
 formācija: www.mndraudze.org  

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 15. janv. plkst. 
8.30 dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607  E. 7th St.). 22. 
janv.  plkst. 1.30 dievk. ar dievg. 
dr. dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ). 
29. janv. plkst. 1.30 dievk. dr. 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave, East Brunswick, NJ). Māc.  
I. Pušmucāne-Kineiko, tālr.:  
908-638-1101; e-pasts:  latvian-
lutheranchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:  
14. janv. Manhatanā (Seafarers 
& Intl House, 123 E 15th St, NY 
NY 10003) plkst 2.00 dievk, māc. 
L. Saliņš; pēc dievk. novada sa -
pulce. 15. janv. Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Lane, Yonkers 
NY 11705) plkst. 10.00 dievk., 
māc. J. Saivars, pēc dievk. nova-
da sapulce; Salas bazn. (4 Riga 
Lane, Melville NY 11747) plkst 
.10.30 dievk. māc. L. Saliņš. 22. 
janv. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn.  
plkst 10.30 dievk. māc.  L. Saliņš; 
pēc dievk.  novada  sapulce.  28. 

janv. plkst. 9.45 Springfīldā 
(Holy Cross Lutheran Church, 
639 Mountain Ave, Springfield 
NJ 07081) skolas dievk., māc. J. 
Saivars; pēc dievk. novada sapul-
ce. 29. janv. plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. L. Saliņš; pēc 
dievk. piemiņas sarīkojums dzej-
niekam Gunāram Saliņam. Salas 
bazn. dievk. nebūs. 5. febr. plkst. 
10.00 Jonkeru bazn. dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk. māc. L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 22. janv. 
plkst. 1.00 dievk; pēc dievk. kafi-
ja. 19. febr. plkst. 1.00 dievk., pēc 
dievk. gada pilnsapulce. 18. mar tā, 
plkst. 1.00 dievk.; pēc dievk. kafija. 
Māc. R. Franklins. Dr. sekretāre 
Vija Āriņa: vijaarins@yahoo.com

• Sandiego latv. ev. lut. dr.  
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 21. janv. plkst. 12.00 
Ziemsvētku dievk., pēc dievk.  
ka  fijas galds. Izziņas: www.san-
diegodraudze.com vai www.san-
diegodraudze.us 

• Sanfrancisko  latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): 15. janv. 
plkst 11.00 dievk.  18. janv. plkst. 
6.30 meditāciju un pārdomu va  -
kars. 22. janv. plkst 11.00 dievk. 
Māc. K. Žols. 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. 
Kal  niņa. Pēc dievk. saiets ar gro-
ziņiem. Draudzes priekšn. I. 
Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net   

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 – 
3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
15.  janv. plkst. 10.30  dievk ar 
dievg.angļu valodā. Bībeles stunda. 
22. janv. plkst. 10.30 dievk.; diak. 
G. Galiņa. 29. janv. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net Baznīcas mājas lapa: 
www.seattlelatvianchurch.org  

• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: 15. janv. plkst 2.00 dievk. ar 
dievg. Trīsvienības bazn. (35 Fur -
man Str.) Skenektedijā; prāv. O. 
Sniedze, ērģ. D. Vitušinka-Bal ta-
zara. Dz. grām. Pēc dievk. gro-
ziņu azaids. Nelabvēlīgu laikap-
stākļu gadījumā lūdzam sazi-
nāties ar draudzes valdi.   

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. Pe -
 tersburg, FL 33707). 15. janv. plkst. 
2.00 dievk. Draudzes māc. A. Pelds, 
tālr.: 727-368-0935,  dr.  priekšn. 
A. Norberga, tālr.: 727-367-6001.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr. (400 Hurley Avenue, Rockville 
MD 20850-3121, tālr. bazn.: 301-
251-4151):  15. janv. plkst. 11.00 
dievk. 22. janv. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg.; draudzes dibinā-
šanas atcere. 29. janv. plkst. 11.00 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
ģimeņu dievk. un sarīkojums. 
Māc. A. Vārsberga Pāža, tālr.: 
301-293-2052; e-pasts: macavp@
yahoo.com Informācija: http://
www.dcdraudze.org  

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT):  29. janv. plkst. 12.00 dievk. 
ar dievg. vadīs diak. I. Kaņeps. 
Draudzes  priekšn. V. Bachmute, 
tālr.: 860-644-3268.
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FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
120 notikumu 120. jubilejai www.latviansociety.com

14. jan. Kabarē: Fila. mākslinieku grupas izstāde, E. Šturma 
komentē, vakariņas ar M. Medņa mīlas un erotikas dzeju, Ā. 
Bērziņa trupas modernā deja + Brāļu Rīdusu kalumi

29. jan. Draudzīgais aicinājums: R. Milevskis par Kurzemes 
zemnieku Bībelēm + Retas un interesantas grāmatas 

7. feb. Filadelfijas Flyers latviešu vakars

18. feb. Referendums. Dr. Reiners Hauss par mūzikas terapiju 
Latvijā, šodienas Filadelfijas latviešu mākslinieku izstāde
19. feb. 120. jubileja: Pieņemšana ar goda viesiem, K. Bērziņš 
par BLB vēsturi, svinīgas vakariņas +Liecības iz BLB vēstures

3.-4. mar. Latviešu karavīru seminārs: Pirmo reizi ASV 
izstāde par leģionāriem un kaujas rekonstrukcija; no Latvijas 
– vēsturnieks K. Špēlis, režisors A. Saulītis ar filmām Sarkanais 
un brūnais, Bermontiāde, Keep Smiling; I. Zaķe par preses uz-
brukumiem leģionāriem, A. Ezergailis komentē neklātienē;
40. g. retro kabarē: Jūlija un Gunta Plostnieces.
+ Ordeņi (obligāti iepriekš pieteikties liepama1@gmail.com)

30. mar. Pēdējā piektdiena BLB bārā: K. Bērziņš par BLB
1922-1952; ārijas no izrādēm ar G. Plostnieces komentāriem
+ 3 karstās dīvas: Garanča, Kovaļevska, Opolais

120x120 pateicas par atbalstu:

Brāļu Dukuru 
dubultuzvara 

Eiropas 
meistarsacīkstēs 

Altenbergas trasē, Vācijā, Pa -
sau les kausa izcīņas skeletonā 
ceturtā posmā, kas vienlaicīgi 
bija arī Eiropas meistarsacīkstes 
pārliecinoši triumfēja Martins 
Dukurs, trešo gadu pēc kārtas 
kļūstot par kontinenta čempionu. 
Otrā vietā ierindojās Martina 
brālis Tomass Dukurs.

Pārliecinoši ātrākais pirmajā 
braucienā bija pēdējo divu se -
zonu Pasaules kausa ieguvējs un 
Eiropas čempions, kā arī pagājušā 
gada pasaules čempions un 2010. 
gada Vankuveras Olimpisko spē ļu 
sudraba godalgas ieguvējs Mar-
tins Dukurs. Viņš ar ātrāko laiku 
startā (5,08 sekundes) finišēja pēc 
57,18 sekundēm. Tomass Du -
kurs brālim zaudēja 0,77 sekun-
des, ieņemot otro vietu. Trešais 
bija vācietis Aleksandrs Krekels, 
kuŗš no Tomasa Dukura atpalika  
0,12 sekundes.

Otrā braucienā godalgoto trij-
nieks ieņemtās vietas saglabāja. 
Martins ar otro ātrāko startu 
(5,05) brāli finišā divu braucienu 
summā apsteidza par 1,07 sekun-
dēm, Tomass Krekelu divu brau-
cienu summā apsteidza par 0,6 
sekundēm.Līdz ar to otro reizi 
šajā Pasaules kausa izcīņas sezonā 
pirmās divas vietas ieņēma abi 
Latvijas pārstāvji.

Iepriekšējās divās Eiropas mei  s-
tarsacīkstēs Martins Dukurs izcī-
nīja pirmās vietas, Tomass 2011. ga -
dā ierindojās ceturtajā pozicijā.

Pēc četriem posmiem Pasaules 
kausa izcīņas kopvērtējumā Mar-
tina Dukura kontā ir 900 punkti, 
otrā vietā ar 788 punktiem ir 
Tomass, trešajā ar 786 punktiem 
ir Krievijas sportists Aleksandrs 
Tretjakovs.

Pasaules kausa izcīņas ieskaitē 
šosezon notiks astoņi posmi,  
sezona februāŗa otrā pusē beig-
sies ar pasaules meistarsacīkstēm 
Leikplesidas trasē ASV.

Brāļi Dukuri un Krievijas skeletonists Aleksandrs Tretjakovs uz 
goda pjedestāla

Latvijas lāpneses Vīnē

Ministru prezidents aps-
veica brāļus Dukurus
Ministru prezidents Valdis 

Dombrovskis (Vienotība) ap -
sveica skeletonistus Martinu un 
Tomasu Dukurus ar izcīnītajām 
godalgām Eiropas meistarsa  cīk-
stēs. Apsveikuma vēstulē tīmeklī 
Dombrovskis apsolīja, ka izmantos 
iespēju tikties klātienē, lai pateiktos 
par Latvijas vārda nešanu pasaulē.

Līdz medaļai 
pietrūka... 0,01 

sekundes!
Pasaules kausa izcīņas ceturtajā 

posmā bobslejā, kas vienlaicīgi 
bija arī Eiropas meistarsacīkstes, 
ceturto vietu izcīnīja Latvijas 
sportista Edgara Maskalāna pilo-
tētā ekipāža. Līdz bronzas me  da-
ļai mūsu bobslejistiem pietrūka 
vienas sekundes simtdaļas...

Pēc pirmā brauciena Maskalāns 
ar stūmējiem Daumantu Dreiš-
kenu, Raivi Broku un Intaru 
Dambi bija tikai sestajā pozicijā, 
tomēr otrā braucienā sasniedza 
ceturto labāko rezultātu, kas uz šo 
poziciju ļāva pakāpties arī divu 
braucienu summā. Uzvaru izcī-
nīja vācieša Maksimiljana Arnta 
četrinieks, kuŗam Maskalāna eki-
pāža summā zaudēja 0,93 sekundes.

Otro vietu izcīnīja krieva Alek-
sandra Zubkova ekipāža, kas no 
uzvarētājiem atpalika 0,66 se  -
kundes, 0,92 sekundes Arntam 
zaudēja vācu sportista Tomasa 
Floršuca ekipāža.

Pēc pirmā brauciena ceturtajā 
vietā bija Oskars Melbārdis ar 
stūmējiem Helviju Lūsi, Arvi Vilk -
asti un Jāni Strengu, tomēr otrā 
braucienā viņi pieļāva rupjas kļū-
  das, kopvērtējumā atkrītot uz da -
lītu septīto poziciju. Otrā brau  cienā 
Melbārdim bija desmitais labā-
kais rezultāts, bet summā viņš 
Arntam zaudēja 1,37 sekundes.

Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā pirmajā vietā ar 804 pun-
ktiem izvirzījās Zubkova ekipāža, 
kuŗai četrus punktus zaudē Flor-
šuca četrinieks. Savukārt Arnts ar 
779 punktiem pakāpās uz trešo 
vietu. Maskalāns ar 696 punktiem 
ir septītajā vietā, viņam 24 punk-
tus zaudē vienu poziciju zemāk 
esošais Melbārdis. Sacensību lai  kā 
vairākkārt spēcīgi sniga, ietek-
mējot sportistu rezultātus. 

Divnieku sacensībās slikto laika 
apstākļu dēļ tika aizvadīts tikai 
viens brauciens, Melbārdis ar 
Dreiškenu Pasaules kausa izcīņas 
ieskaitē ieņēma sesto vietu, bet 
Eiropas meistarsacīkstēs ierin do  jās 

piektajā pozicijā. Augstajā des-
mitajā vietā ierindojās jaunais 
Uģis Žaļims, kuŗš startēja kopā 
ar Dambi. Neveiksmi piedzīvoja 
Maskalāns/Broks, kas uzrādīja 
tikai 22. rezultātu. Eiropas meis-
tarsacīkšu ieskaitē Žaļima eki pā-
žai devītā vieta,  Maskalāna – 20.

Latvijas lāpneses 
Vīnē

Jaunatnes ziemas Olimpisko 
spēļu uguns tika iedegta Olimpa 

kalna pakājē Grieķijā pērn 17. 
decembrī, savukārt Olimpiskās 
lāpas stafete sākās 27. decembrī 
Insbrukā. 18 dienu laikā Olim-
piskā uguns apceļos visu Austriju, 
un stafete noslēgsies spēļu 
atklāšanas dienā 13. janvārī 
Insbrukā.

Lāpneses no Latvijas Latvijas 
Olimpiskā komiteja izvēlējās no 
to 150 jauniešu vidus, kuŗi brīv-
prātīgi iesaistījušies LOK Latvijas 
Jaunatnes olimpiadas organizē-
šanā un norisē, kā arī bija pauduši 
vēlmi kļūt par lāpnešiem Pasau-
les pirmajās Jaunatnes ziemas 
Olimpiskajās spēlēs.

2011. gada pēdējā dienā, 31. 
decembrī, Latvijas skolnieces 
Anda Āboliņa un Laine Vīgube 
piedalījās Pasaules pirmo Jau -
natnes ziemas Olimpisko spēļu 
lāpas stafetē, Latvijas vārdā nesot 
Olimpisko uguni Vīnes ielās. Šo 
vēsturisko iespēju sadarbībā ar 
Latvijas Olimpisko komiteju 
(LOK) jaunietēm nodrošināja 
firma Samsung kā Olimpisko 
spēļu globālais partneris.

Katrai no Latvijas pārstāvēm 
Olimpiskā lāpa bija jānes 150 m 
gaŗā stafetes posmā Austrijas 
galvaspilsētā Vīnē. Pasaules pir-
mo Jaunatnes ziemas Olimpisko 
spēļu lāpas stafetē kopumā pie-
dalās 2012 jaunieši no 12 pasaules 
valstīm, tajā skaitā 355 Samsung 
lāpneši.

Anda Āboliņa sporto jau no 
agras bērnības, trenējas vieglat lē-
tikā Valmieras Bērnu sporta sko lā 
un aktīvi piedalās kā brīv prātīgā 
dažādos sporta sarīko ju mos. 
„Mani iedvesmo mūsu olim piešu 
sasniegumi. Nesot Olimpisko 
uguni, es ne tikai ar patiesu lep-
numu pārstāvēju Latvijas valsti, 
bet arī paudu savu atbalstu mūsu 
jaunajiem sportistiem, sacīja Anda.

Savukārt 9. klases skolniece 
Laine Vīgube no Ērgļiem, kuŗa 
aktīvi piedalās dažādu sporta sa -
rīkojumu rīkošanā visā Latvijā, ir 
priecīga, ka līdzdalība Olimpiskās 
lāpas stafetē Austrijā ir sniegusi 
lielisku iespēju paplašināt savas 
zināšanas un pieredzi. „Šī man ir 
unikāla pieredze, kas ļāva pilnīgi 
citādāk paraudzīties uz maniem 
līdzšinējiem sportiskajiem sasnie -
gumiem un sajust milzīgu at  bil-
dību pret savu valsti un līdz cil-
vēkiem,” teica Laine.

„Jaunajiem atlētiem, tai skaitā 
16 jauniešiem no Latvijas, šīs 
pirmās Jaunatnes ziemas Olim-
piskās spēles būs ne vien spor-
tiska sacensība, bet arī unikāla 
iespēja izbaudīt Olimpisko spēļu 
gaisotni, kas, cerams, būs papil-
du motivācija viņu sportiskajai 
karjerai,” stāstīja Samsung Elec-
tronics Baltics korporātīvo komū-
nikāciju vadītāja. Iveta Bojāre. 
„Taču olimpiskās vērtības pārstāv 
ne tikai atlēti. Samsung lāpneses 
– Anda Āboliņa un Laine Vīgube, 
ar savu brīvprātīgo darbu, orga-
nizējot sporta sarīkojumus, ir lie-
lisks piemērs, kā Olimpiskos 
ideālus savā ikdienā var īstenot 
ikviens. Tāpēc Samsung ir pa  go -
dināts kā Olimpiskās kustības 
atbalstītājs sniegt iespēju abām 
jaunietēm kļūt par Olimpisko 
spēļu daļu un Latvijas vārdā nest 
Olimpisko lāpu.”

Jaunatnes ziemas Olimpiskajās 
spēlēs, kas 2012. gadā no 13. līdz 
22. janvārim norisināsies 

Insbrukā, piedalīsies kopumā 
1059 jaunie sportisti vecumā no 
15 līdz 18 gadiem. 60 pasaules 
valstu pārstāvji mērosies spēkiem 
15 sporta veidos. Latviju šajās 
sporta spēlēs pārstāvēs 16 spor-
tisti septiņos sporta veidos.

Līdztekus sporta sacensībām 
norisināsies arī īpaša Kultūras 
un izglītības programma, kuŗas 
mērķis ir veicināt olimpiskās 
vērtības, kā arī viedokļu un 
pieredzes apmaiņu starp dažā-
dām kultūrām, padarot pirmās 
Jaunatnes ziemas Olimpiskās 
spēles par unikālu sporta un 
kultūras festivālu.

Mārim Štrombergam 
prognozē zelta medaļu
ASV laikraksta USA Today 

eksperti 2012. gada Londonas 
Olimpiskajās spēlēs Latvijai 
prog nozējuši vienu medaļu, tur-
klāt zelta. Par galveno preten-

dentu uz zelta medaļu BMX 
riteņbraukšanā tiek nosaukts 
2008. gada Pekinas Olimpisko 
spēļu čempions Māris Štrom-
bergs. Sudrabs Londonā šajā 
disciplīnā pienāktos francūzim 
Žorisam Dodē, bronza – Mar-

kam Villersam no Jaunzēlandes.
Ar vienu zelta medaļu valstu 

vērtējumā Latvija ieņemtu dalītu 
59. vietu. Lietuvai tiek prog-
nozētas četras bronzas medaļas, 
Igaunijai – viens sudrabs.

Visvairāk medaļu eksperti 
paredz Ķīnai – 37 zelta, 36 sudra-
ba un 20 bronzas, kopā 93. ASV 
sportistiem atvēlēts visvairāk 
zelta medaļu – 39 un otrā vieta 
pēc to kopējā skaita – 89. Trešo 
vietu ieņemtu Krievija ar 78 
medaļām. Vēl desmitniekā ierin-
dotos Lielbritanija, Vācija, Aus-
trālija, Italija, Francija, Japāna un 
Koreja.

P. Karlsons


