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Par referendumu
Vilis Vītols

Ārzemju latviešu 
centrālo organi zā-
ciju ieskatā gaidā-
mais 18. februāŗa 
referendums par 
krievu valodu kā 

otru valsts valodu Latvijā ir 
apzināts solis, lai izsistu galve -       
no stūŗakmeni, uz kuŗa Latvijas        
valsts tika dibināta. Latviešu tauta 
pārdzīvoja 700 gadu ilgo vāciešu 
un vācu valodas virskundzību,  
bet pusgadsimtu ilgā padomju 
varas okupācija ir laidusi dziļā -  
kas saknes.

Starp referenduma pieprasītā-
jiem ir vienkārši cilvēki, kas mek -
lē ērtāku dzīvi. Tomēr starp tiem 
ir loks Latvijas valstij nelojālu 
cilvēku, no kuŗiem ne viens vien   
ir atbalstījis Krievijas varas at -
jaunošanu bijušās imperijas ro -
bežās. Šis referendums nav nekas 
cits kā bīstams solis uz tādu 
mērķi.

 Diemžēl Latvijas demokra tis-
kajai valdībai un atbildīgajām in- 
s titūcijām nācās pieļaut, ka šī tau -
tas nobalsošana bija jāizsludina. 
Mūsu ieskatā šo procesu mūsu 
valsts vadītājiem vajadzēja laikus 
nobremzēt, katēgoriski un uz 
konstitūcionāliem pamatiem ne -
pieļaujot mēģinājumu grozīt Lat-
vijas Republikas Satversmi. 

Ja nu tik tālu ir nonācis, ka daļa 
Latvijas pavalstnieku vēlas balsot 
par Latvijas valsts pamatu grau-
šanu, tad latviešiem ir maksimāli 

PASAULES BRĪVO 
LATVIEŠU APVIENĪBAS 

AICINĀJUMS
jāpiedalās, balsojot pret Sat ver- 
s mes grozījumiem, lai šķeltnie-
kiem pierādītu, ka latvieši vēlas 
dzīvot neatkarīgā, latviskā Lat -  
vijā. Savukārt referenduma boi-
kots pavērtu iespēju Latvijas ne -
atkarības nīdējiem manipulēt ar    
tā rezultātiem. Tikai šeit, pie Bal-
tijas jūras, ir vienīgā vieta, kur 
mūsu ir pietiekami daudz, lai     
pa  stāvētu mūsu valsts un tās va  -
lo da. Mums jāparāda, ka esam vai-
 rākums un noteicēji savā ze  mē!  

Mūsu ieskatā 18. februāŗa bal -
sojums būs pārbaudījums mūsu - 
latviešu vienotībai un spēkam  
pret Krievijas lielvalsts celtnie-
kiem. Tāpēc aicinām latviešu tau-
tu visā pasaulē 18. februārī būt 
atbildīgiem par tautas un valodas 
nākotni un nobalsot „pret” krievu 
valodu kā otru valsts valodu Lat-
vijā! 

Jānis Kukainis, PBLA priekš- 
sē dis

Juris Mežinskis, Amerikas lat-
viešu apvienības priekšsēdis

Daina Gūtmane, Dienvidame-
ri kas un Karību latviešu apvienī-
bas priekšsēde

Lauma Vlasova, Krievijas lat-
vie šu kongresa priekšsēde

Pēteris Strazds, Latviešu apvie-
nības Austrālijā un Jaunzēlandē 
priekšsēdis

Andris Ķesteris, Latviešu nacio-
nālās apvienības Kanadā priekš sē dis

2012. gada 16. janvārī

2012. gada 18. 
februārī notiks 
tautas nobalsošana 
(referendums) par 
Latvijas Republi-
kas Satversmes 
gro  zījumiem, kas 

piešķirtu krievu valodai otras 
valsts valodas statusu, – ja Sat-
versmes tiesa šo referendumu 
neatcels. Savākt ne  pieciešamās 
balsis grozījumu pie ņemšanai 
nav iespējams, taču tas arī nav 
referenduma patie sais mērķis. 
Referenduma iniciā tors ir ap -
šaubāmas reputācijas Krievijas 
pavalstnieks, kas ie  priekš sēdējis 
cietumā un kam nav ko zaudēt. 
Referenduma īs  tais nolūks ir 
kaitēt Latvijas vals tij. Tomēr ir 
ļoti iespējams, ka re   ferendums 
panāks tieši pre tējo – latvieši ir 
„sapurināti”, iz  rauti no letarģijas, 
un referen duma jautājumā vē  ro -
jama tāda sabiedrības vienotība, 
kāda, ie  spējams, nav bijusi kopš 
barikā žu laika.

Ja referendums notiks, latvie-
šiem un Latvijai lojālajiem cittau-
tiešiem ir divas iespējas: pieda-
līties un balsot PRET vai ignorēt 
referendumu, jo nepieciešamo 
balsu savākšana tik un tā ir ma -
tēmatiski neiespējama – Latvijā 
nav kopumā tik daudz krievu   
un latviešu kollaborātoru, kas 
balsotu par krievu valodu. Dau-
dzi sabiedrībā ievērojami cilvēki 
ir jau izteikušies par šo tematu, 
un absolūtais vairākums aicina 
piedalīties referendumā un bal -
sot PRET Satversmes grozīju-
miem. Šai nostājai pilnīgi pie -
vienojos arī es. Tas šobrīd ir kat -
ra latvieša svēts pienākums. Sva-
rīgos argumentus daudzi jau ir 
izklāstījuši, tie ir zināmi, un ne -
būtu nozīmes tos atkārtot. Vēlos 
tikai nedaudz analizēt krievu  
valodas aizstāvju argumentus.

Iesākšu ar cienījamāko – Rīgas 
un visas Latvijas mētropolītu 
Aleksandru. Intervijā aģentūrai 
LETA mētropolīts, starp citu, 
komentē: „Galvenais ir saglabāt 
mieru un savstarpēju pretim-
nākšanu, tāpat kā ģimenē, kur 
šodien vīrs ir nikns, sievai ir jā -
paklusē. Rīt sieva būs nikna un 
vīram nāksies paklusēt, lai neiz-

celtos nesaskaņas. Ir jābūt sav-
starpējai sapratnei un jārod ko -
pīga valoda. Ja kāds jautā krie-
viski, atbildi krieviski, ja latvis -      
ki, - atbildi latviski. Galvenais,      
lai mūsu sabiedrība vēl vairāk 
nesašķeltos, jo kur gan mēs vēl 
vairāk attālināsimies, - tāpēc 
vajadzētu tuvināties. Dzīve jau 
tāpat ir sarežģīta, un šķiet, ka 
vieglāk nekļūs. Mēs nevienam 
īpaši neesam vajadzīgi, tāpēc pa -
šiem vien jāapzinās, ka Latvija      
ir mūsu kopīgās mājas, kur kā     
vieniem, tā otriem jāmeklē ko -
pīgas sadzīvošanas zelta vidus-
ceļš. Ir jāstiprina vienotība, sa-
pratne un cieņa starp tautām.”

Pirmajā brīdī nebūtu ko iebilst, 
vienīgi pret to, ka tiek atklāti 
sludināta divvalodība, – man un 
tiem latviešu jauniešiem, kas 
krieviski vairs nerunā, būtu ar 
steigu jāmācās krievu valoda, jo, 
ja mums kaut ko pajautā krie-
viski, mums jāatbild krieviski. 
Tomēr svarīgākais ir kas cits. 
Liekas, cienījamam garīdznie-
kam pasaule sākusies 1991. gadā. 
Sešpadsmit tūkstošu latviešu de -
portēšana uz Sibiriju 1941. gadā, 
44 000 deportēšana 1949. gadā, 
73 000 latviešu genocīds 1938. 
gadā un visi pārējie noziegumi 
pret latviešu tautu – čekas pagra-
bos spīdzinātie, gulags, Litene - 
tas nav noticis un, ja arī ir, tad 
nav vērā ņemams un piemi-
nams. 

Jaunajā Derībā ir daudz skais -
tu līdzību, mēģināšu paskaidrot 
manis teikto arī ar tādu kā līdzī-
bu: Dzīvoju savā senču mājā mie-
rīgs un laimīgs. Te pēkšņi mans 
kai  miņš, fiziski daudz stiprāks par 
mani, ielaužas manā mājā. Izsit 
logus, atņem man manas mantas. 
Noslepkavo vienu manu bērnu, 
di   vus aizvelk uz savu māju un liek 
viņiem strādāt bez algas, auk- 
s tumā, pusbadā, līdz viens no-
mirst. Kad pilsētā atkal nodibinās 
zi  nā ma kārtība, noteikšana mājā 
no  nāk manu dzīvu palikušo bērnu 
rokās. Bet kaimiņa bērni neiet 
prom. Tie sūdzas par visu – viņu 
cieņa netiekot ievērota, viņiem 
neļaujot valdīt manā mājā, negri-
bot runāt viņu valodā. Savā mājā 
viņi nevēlas atgriezties, bet prasa, 

ka jāsaglabā pretimnākšana, ka 
maniem bērniem jāpaklusē, lai 
neizceltos nesaskaņas, ka jābūt 
savstarpējai sapratnei, ka jārod 
kopīga valoda, ka tās esot mūsu 
kopīgās mājas. Par agrāk notikušo 
nevajagot runāt. Vai mans kai -
miņš un viņa bērni rīkojas atbil- 
s tīgi kristīgajām vērtībām?

Vai kristīgajā ticībā nav tāds 
jēdziens kā grēku nožēlošana? 
Vai šādā pieejā ir kaut kas no 
morāles vai ētikas? Galvenais – 
vai ar šādu pieeju var nonākt pie 
saticības? Saskaņas centra polītiķi 
(pareizāk būtu šo partiju saukt 
par Nesaskaņas centru) visu laiku 
sūdzas, ka krievu cieņa tiekot 
aizskarta, ka viņi tiekot nicināti, 
ka tiesiskums netiekot ievērots 
un ka viņi tikai aizstāvot savu 
„dzimto valodu”. Neviens no vi -
ņiem gan nepiemin, ka Krievijā 
tikušas iznīcinātas aptuveni div-
simt „dzimto valodu”. To mazo 
tautu valodas, ko krievu imperija 
iekaŗojusi un pārkrievojusi. Sa -
skaņas centra polītiķiem tāpat pa -
saule sākusies pirms 20 gadiem. 
Krievi esot aizvainoti par to, ka 
viņus nelaiž pie valdības. Bet kā  
ir ar latviešu aizvainojumu par 
īstiem pārkāpumiem, kam ir pil-
nīgi cita dimensija? Neviena cita 
minoritāte Latvijā nesūdzas par 
necieņu, nicināšanu, tiesiskuma 
trūkumu, ne par dzimtās valodas 
problēmām. Kopš PSRS sabru-
kuma ap 10 miljonu krievu esot 
aizbraukuši uz ārzemēm. Arī tie 
citur nesūdzas, tikai pie mums 
un Igaunijā, kaut gan citur nav 
skolu ar krievu mācību valodu, 
nav visās malās paskaidrojumu 
viņu valodā, nav krievu polītisko 
partiju, nav līdz riebumam pār-
spīlētā krievu plašsaziņas līdzek-
ļu iespaida. Vai ASV ir kāda valsts 
financēta krievu skola? 

Saskaņas centra un viņu kolla-
borātoru prasības ar katru dienu 
pieņemas nekaunībā, bet mēs pa -
ši tur esam vainīgi – trūkst sting-
rības un drosmes. Dzīve rāda –      
jo būsi piekāpīgāks pret nekau-

KAUT PIE URNAS TEV UZ BARIKĀDĒM KĀPT, 
LATVIETI, VAIRS NEĻAUJ SEVI KRĀPT!
NESTĀVI MALĀ!
TĀ TAVA LIETA: GALU GALĀ!

Uldis Grasis

18. februārī balsosim PRET!

nīgu cilvēku, jo viņš kļūs vēl ne -
kaunīgāks. Bet ar nekaunību ne -
var pretendēt uz cieņu, savstarpē-
ju pretimnākšanu, kopīgas sadzī-
vošanas zelta vidusceļu. Jebkuŗai 
nopietnai izlīgšanai starp Latvijas 
krieviem un latviešiem ir jāsākas 

ar krievu kopienas atvainošanos 
par latviešu tautai nodarītajiem 
pāridarījumiem. Nav un nebūs 
cita ceļa. To rādīs nākotne. Bet 
ta  gad ir pienākusi atkal kāda 
zvaigžņu stunda – iesim balsot – 
balsosim PRET.
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ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

P I E V I E N O S I M I E S  A R Ī  M Ē S !

Pastāstiet mums par sevi un savu 
nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt savus 
draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā 
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 
2012. gada 18. februāŗa numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 
pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz  10. februārim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt  Solvitai –  redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave.,  Metuchen, 
NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445,    e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Digitālizācija palīdz saglabāt 
nākamajām paaudzēm to, ko 
papīra formātā varētu sabojāt 
„laika zobs”. Tas tiek ieskenēts un 
saglabāts elektroniskā formā – 
pieejams datorā.

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
digitālizāciju veic jau kopš 1998. 
gada. Digitālizācijas projektā ko -
pumā no LNB krājuma tiks 
digitalizētas vairāk kā 4 miljoni 
grāmatu un periodikas lappušu. 
Lai arī skaits ir ievērojams, tomēr 
tas aptveŗ tikai nelielu daļu (līdz 
5%) no visa LNB krājuma.

Par Laika digitālizāciju Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā (LNB)

Projektā ir iekļauts ap 500 
trimdas grāmatu, bet periodikas 
daļa galvenokārt aptveŗ līdz II 
Pasaules kaŗam Latvijā izdotos 
žurnālus un laikrakstus. 

Trimdas periodika pagaidām 
ir pārstāvēta tikai ar daļu no 
nometņu laika materiāliem. LNB 
ļoti vēlētos digitālizēt visus no -
zīmīgākos trimdas laikrakstus, 
žurnālus, sabiedrisko organi zā-
ciju izdevumus un nometņu 
laika izdevumus, kas būtu ne  at-
sveŗams faktu un materiālu avots 
ikvienam Latvijas vēstures un 

kultūras interesentam.
Un tas, protams, maksā naudu. 

Laika izdevēji savu iespēju ro -
bežās jau ir atvēlējuši naudu šim 
projektam. Taču mums visiem 
zināmu iemeslu pēc, krītoties 
abonentu skaitam, laikraksta 
izdošanai nepieciešamās naudas 
daudzums sarūk.

Tāpēc Laiks aicina arī Jūs, go -
dātie lasītāji, pievienoties šai 
vērtīgajai LNB akcijai! Savu zie-
dojumu sūtiet Laika birojam 
ASV. Gaidām Jūsu ierosmes!

Jūsu Laiks

„Nakts
aiz polārā loka”

Tāds nosaukums dots Toron -
to Latviešu centra līdzekļu vāk-
šanas sarīkojumam 11. februārī, 
kas sāksies plkst. 19 ar apsvei-
kumiem un jautriem priekš ne-
sumiem pirms un pēc kopējām 
vakariņām. Latviešu centrā mā -
cības rēgulāri notur abas latvie-
šu skolas – Toronto Latviešu 
biedrības Sestdienas skola un 
Latviešu skola „Valodiņa”, no -
darbībām telpas izmanto arī 
latviešu skautu un gaidu vie -
nības, kā arī tautas deju grupas. 
Centrā iekārtota plaša latviešu 
bibliotēka un lasītava, kas at -
vērta otrdienās, ceturtdienās un 
iepriekš izziņotā laikā arī 
sestdienās un svētdienās. Rē -
gulāri telpas sanāksmēm un 
nodarbībām (vingrotāju un 
rok darbnieču grupām) izman-
to Toronto latviešu Pensionāru 
apvienība. Centra telpas bieži 
izmanto arī citas etniskās gru-
pas un vietējās organizācijas. 
Centra vadība aicina visus 
dalībniekus un atbalstītājus 
līdzdalību sarīkojumā pieteikt 
Centra birojā, tālr. 416-759-
4900, iemaksājot 150 dolaru, 
par ko saņems arī Kanadas 
ienākuma nodokļa atlaides kvī -
ti par 50 dolariem. Labvēļi ai -
cināti piedalīties arī ar ziedo-
jumiem, par ko saņems nodok-
ļu atlaides kvīti ziedojuma 
pilnā apmērā. Toronto Latviešu 
centra vadība cer saņemt da -
lībnieku un labvēļu plašu at -
saucību, lai nodrošinātu telpas 
visiem iepriekš minētiem lat-
viešu sabiedriskās dzīves pasā-
kumiem.

R. Norītis



LAIKS 32012. ga da 21. janvāris – 27. janvāris

Uldis Jānis Bērziņš

Aicinu Amerikas latviešu sa -
biedrisko organizāciju pārstāv-
jus un sabiedriskos darbiniekus, 
kuŗus interesē trimdas latviešu 
sabiedriskās darbības un piere-
dzes dokumentēšana un vēstu res 
saglabāšana, piedalīties „Trim-
das latviešu archīvu un ma  te -
riālās kultūras konferencē“. Šo 
konferenci rīko Amerikas lat vie-
šu apvienība (ALA) sadarbībā ar 
Minesotas universitātes Imi grā-
cijas vēstures pētniecības centru 
(IHRC – Immigration History 

Trimdas latviešu archīvu un materiālās kultūras konference 
Mineapolē, Minesotā 2012. gada 12.-14. aprīlī

Sešdesmit un vairāk gadu dzī-
vojot un rosīgi darbojoties ār -
pus Latvijas, trimdiniekiem un 
viņu pēctečiem šīs ,,sakārtojamās 
lietas” ir apputējušas kastes pilnas 
veciem organizāciju sēžu pro  to-
koliem, latviešu sarīkojumu pro -
grammām, fotografijām, dažā dām 
salasāmām un nesalasāmām 
piezīmēm. Ir kastes ar ģimenes 
un draugu sūtītām un saņemtām 
vēstulēm. Tās vēstī ne tikai par 
dzimtas pārdzīvojumiem, pār-
do mām un emocijām (un laik-

sabiedrībā ASV. „Nesakārtotās 
lietas” var arī būt iemantotas 
latviešu grāmatas, žurnāli, glez-
nas, lietiskās mākslas priekšmeti, 
pastmarkas, monētas, rotas, pat 
latviešu teātŗu izrāžu rekvizīti. 
Tie var būt vienreizēji latviešu 
audumi vai tautastērpi, kas pa -
šam varbūt vairs neder vai kuŗu 
valkātāja nu jau staigā aizsaules 
takās. Tas var būt no Latvijas 
kaŗa laikā līdzpaņemts rotaļlā-
cītis, krūzīte vai pasaku grāmata. 
Vecmāmiņas spieķītis vai pie -

vai lasīt DP nometnēs iespiestās 
mīļās, bet nodzeltējušās un iz -
ba lējušās grāmatas, šie archīvi 
un priekšmeti var individam 
sagādāt raizes vai kļūt pat par 
fizisku un emocionālu nastu. Ne -
varam aizmest, negribam aiz-
mest, bet ko ar visu to darīt? Ko 
taupīt? Kā saglabāt? Kā orga ni-
zēt? Kā dokumentēt? Kas vispār 
ir tagad visur lietotais termins 
„digitalizācija”? Un kam oriģi nā-
los archīvmateriālus un priekš-
metus nodot, lai tie tiktu pro fe-

pagriezt muguru, kastes apsegt 
ar lina galdautu, lai nelec tik ļoti 
acīs, vai pat izmisumā un ar 
smagu sirdi vienkārši aizmest. 

ALAs valdes locekļi apzinās, 
ka ir pēdējais laiks draudzīgā un 
organizēta veidā izveidot mūsu 
trimdas archīvu un materiālās 
kultūras ilgtermiņa ,,krāšanas un 
glabāšanas stratēģiju”, mācīties 
no profesionāliem latviešu un 
amerikāņu archīvistiem un bib-
liotēkāriem un 2012. gadā vien-
kārši cilvēcīgi palīdzēt cits citam 
„lietas kārtīgāk un mērķtiecīgāk 
sakārtot”. 

Tāpēc mēs mīļi aicinām visus, 
kuŗus interesē trimdas vēstures 
dokumentēšana un vēstures sa -
glabāšana, pieteikties dalībai kon -
ferencē, ko aprīlī Mineapolē 
rīko ALA sadarbībā ar IHRC un 
„Latvieši pasaulē” mūzeju. Ļoti 
ceru, ka atradīsit laiku un lī -
dzekļus konferencē piedalīties. 
Paredzu, ka tajā valdīs pozitīva 
gaisotne un, kaut pati neesmu 
no Mineapoles, nešaubos, ka 
konferences dalībnieki izjutīs 
mineapoliešiem raksturīgo vien  -
reizējo viesmīlību. Kopā strā dā jot, 
mācoties un konferences darba 
grupās veidojot praktiskus risi-
nājumus nākotnes darbam, iegu-
vēji noteikti būsim mēs visi, gan 
kā latviešu kopiena ārpus Lat vi-
jas, gan kā individi, kas gadu pēc 
gada pārkārtojam mums atstāto, 
iemantoto un pašu sakrāto.

Sīkāku informāciju par kon-
ferences programmu, pieteik ša-
nos, naktsmājam Mineapolē un 
noderīgas saitēs var atrast ALAs 
mājaslapā www.alausa.org Var 
arī rakstīt vai zvanīt Ilzei Ga -
rozai: e-pasts ilze.garoza@alau-
sa.org, tālr.: 301-340- 1914. 

ALAs Kultūras fonda 
priekšniece

 Sarma Muižniece Liepiņa

Kādā ārzemju latviešu mājā organizācijas un privātie archīvi izvietoti visos kaktos

Pērn Latvijas valsts dibināša-
nas atceres svinībās Portlandes 
latvieši iepazinās ar Oregonas 
pavalsts jauno goda konsulu, acu 
slimību ārstu Uldi Jāni Bērziņu. 
Viņš ar dzīvesbiedri Daci dzīvo 
Salemas  pilsētā Oregonā. 

Uldis Bērziņš dzimis 1952. ga -
da 8. janvārī Ņujorkas pilsētā drīz 
pēc vecāku ieceļošanas ASV.  Tēvs 
bija ārsts un kopā ar ģimeni de -
vās uz Dienviddakotu, kur ieguva 
tiesības strādāt savā speciālitātē. 
Pēc 14 gadiem ģimene pārcēlās 
uz Minesotas pavalsti, jo tur  bēr-
niem bija labākas izglītošanās ie -
spējas. Minesotas pavalstī Uldis 
Bērziņš beidza ģimnaziju un 
iestājās Stanforda universitātē 
Kalifornijā,  1973. gadā iegūstot  
pirmo akadēmisko gradu. Tajā 
pašā universitātē 1977. gadā viņš 
beidza medicīnas fakultāti un 
gadu strādāja prezbiteriešu slim-
nīcā Pacific Medical Center San -
francisko. U. Bērziņš studijas tur -
pināja Kalifornijas universitātē 
(University of California) San fran  -
cisko, pievēršoties acu patoloģiju 
ārstēšanai. Sekoja četri prakses 
gadi Aijovas universitātē (Uni-
ver  sity of Iowa), un pēc studiju 
beigšanas 1983. gadā dr. U. Bēr-
ziņš divus gadus strādāja Aijovā 

Oregonas pavalstī darbu sācis jauns Latvijas valsts goda konsuls
par acu ārstu. Kopš 1985. gada 
Uldis Bērziņš ir acu ārsts un chi-
rurgs  Medical Center Eye Clinic 
Salemā, Oregonā, un Veterānu 
slimnīcā Portlandē apmāca jau-
nos acu ārstus.

Uldis Bērziņš ir vairāku profe-
sionālu acu ārstu organizāciju 
biedrs, savulaik bijis Oregonas 
Oftalmologu akadēmijas prezi-
dents (Oregon Academy of 
Ophthalmology).

Kļūt par goda konsulu viņam 
ieteicis  Korejas goda konsuls un 
Korejas imigrantu advokāts. Ore -
gonas pavalstī ir apmēram 30 
dažādu valstu goda konsuli, bet 
Latvijas konsula līdz šim nebija.  
Dr. U. Bērziņš aizrakstīja  Latvijas 
vēstniekam ASV Andrejam Pil  de-
  govičam par vēlēšanos  pārstāvēt 
Latvijas intereses Oregonā. Kopš 
tā brīža līdz goda konsula pilnva-
ras piešķiršanai pagāja divi gadi. 
U. Bērziņš tikās ar Latvijas vēst-
nieku ASV Vašingtonā  un  diplo-
 mātiem Rīgā. Izmantojot izdevī-
bu, viņš iepazinās arī ar Latvijas 
Medicīnas universitātes mācīb-
spēkiem un ārstiem, kā arī ar 
Latvijas institūta darbiniekiem.

Dr. U. Bērziņš cer nākotnē 
aktīvizēt Latvijas jauno ārstu ap -
maiņas programmu, lai viņiem 

Research Center) un mūzeju „Lat-
vieši pasaulē” (LaPa Mū  zejs). 
Konference notiks no 12. līdz 
14. aprīlim Mineapolē, Mine-
sotas pavalstī.

Jauna gada sākumā domas un 
darbi bieži nesas uz ,,lietu” sa -
kārtošanu. Kādreiz šīs ,,lietas” ir 
plaši un filozofiski jēdzieni, bet 
parasti tie ir gluži lietišķi darbi 
un mērķi. 

apstākļiem visos sīkumos ASV 
malu malās 60 gadu gaŗumā!). 
Taču visas kopā šīs personīgās 
vēstules mūsu pašu nesamāk-
slotos vārdos stāsta par mūsu 
tautas daļas liktenīgajiem pie -
dzī vojumiem, atstājot Latviju un 
iesakņojoties jaunās dzīves vie tās. 
Manai un manu bērnu paaudzei 
vēstules stāsta par piedzimšanu, 
skološanos un uzaugšanu lat vie šu 

zīmju blociņš. Graudi, smiltis, 
sēklas. Šīs visas „lietas” ir mūsu 
trimdas latviešu kultūras un 
vēstures bagatība Taču, kad pa -
šam jāpārceļas uz šaurākām tel-
 pām, kad dažas organizācijas 
vispār beidz darboties un archī vi 
izkaisīti pa dažādām mājām un 
pagrabiem, kad redze vai dzirde 
neļauj vairs baudīt rūpīgi sa  krā-
tos latviešu mūzikas ierakstus 

sionāli sakopoti un ar tiem va  -
rētu iepazīties mūsdienu pēt nie ki 
un nākamās paaudzes pārstāvji?

Kongresos, organizāciju sē -
dēs, privatās sarunās esam gadu 
pēc gada par to sprieduši, un šad 
tad atrasti veiksmīgi īstermiņa 
risinājumi. Tomēr šķiet, ka pa -
liek vēl daudz jo daudz prak-
tisku jautājumu. Tik daudz, ka 
vieglāk nopūsties, nolaist rokas, 

būtu iespēja iepazīties ar jaunā-
kajiem acu operāciju instrumen-
tiem un techniku. Speciālistu 
apmaiņa varētu notikt arī citās 
nozarēs, jo Dr. U. Bērziņam ir 
plašs paziņu loks, un Oregonas 
universitātes mācībspēki zivko-
pībā un mežniecībā  labprāt vēlas 
palīdzēt. 

Konsulam ir vēl citi gluži prak-
tiskas dabas pienākumi, piemē-
ram, jāpārbauda dokumenti stu-
dentiem, kuŗi no Latvijas ierodas 
studēt ASV, kā arī jāpalīdz Lat -
vijas pavalstniekiem, kuŗiem ASV 
gadījušies sarežģījumi. Viņš arī cer 
nodibināt sakarus ar ASV uz  ņē  mu-
mu vadītājiem, kuŗi vēlētos sa  dar-
boties ar Latvijas uzņēmējiem.

Daces un Ulža Bērziņa ģimenē 
ir dēls Ēriks, meita Anna un kopš 
2011. gada novembŗa mazdēliņš 
Dāvis. Ēriks studē tieslietas Lewis 
& Clark kolledžā Portlandē, Anna 
ar vīru un dēlu dzīvo Kalifornijā.

Ar Dr. U. Bērziņu var sazināties, 
zvanot, tālr.: 503-581-5287, vai rak-
 stot: e-pasts: UJBerzins@aol.com; 
pasta adrese: Dr. U. J. Berzins 
655 Medical Center Dr., Salem, 
OR  97301 USA.

Vēlēsim dr. U. Bērziņam labas 
sekmes jaunajā amatā.

Zinta Kūlīte 
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G A R A M  U N  D V Ē S E L E I

Dace Micāne Zālīte uzrakstī-
jusi dzejoļu grāmatu ar visai 
neparastu nosaukumu. Mūsdie-
nu  dzejā tas vēl nebūtu nekas 
īpašs – lasītāju piesaistīšanai der 
jebkurš virsraksts, kas vien ie -
nāk prātā. Varbūt attiecībā uz 
kādiem citiem dzejniekiem tā 
ir, bet ne attiecībā uz Daci Mi -
cāni Zālīti. Dace apzināti kopj 
latvietību, dzīvodama ASV, la -

Dzejniece gana vāveres
Dace Micāne Zālīte „Vāveŗu gane”, Rīgā, 2011, autores izdevums

cik mums, lasītājiem, interesē 
valodas skaidrums, dzejā ie -
slēptā enerģija, cik daudz tas 
mūs nodarbina. Dzejas enerģiju 
mūsdienās gandrīz vairs neiz-
manto, tās vietā priekšroku dod 
citiem, it kā modernākiem ga -

iemācījusies sarunāties ar klu-
sumu, sadzirdēt no tāluma un 
noliekties ceļos visas dzīvās 
radības priekšā”.

Tiem kas izjūt izteikta vārda 

spēku, šai gadījumā vārda po  zi-
 tīvo spēku, Daces Micānes Zālī tes 
grāmata ar gaišiem nodaļu nosau-
kumiem („Saulē”, „Sievie tes sap -
ņi”, „Mirkļi”; „Zīmes”; „Mūžīgi tā”) 
ies pie sirds un bagātinās garīgo 
uzkrājumu. Ir vērts izlasīt!

Latvijas Universitātes profesore
Janīna Kursīte

Jēzus dodas uz Galileju, atrod 
Filipu un saka viņam: “Seko 
Man!” (Jņ. 1: 43). Kad Filips ir 
pārliecināts, ka atradis To, par ko 
ir rakstīts Mozus bauslībā un 
praviešos, Jēzu no Nacaretes, un 
pavēsta par to Nātānaēlam, Nā -
tānaāls viņu apšauba, sakot, ka 
diez vai no Nacaretes var nākt 
kaut kas labs. Filips necenšas 
Nātānaēlam neko pieradīt, bet 
saka: “Nāc un redzi!” Jēzus jau 
iepriekš ir pārliecinājies par Nā -
tānaēla sirdi un saka, ka tā ir bez 
viltības. Nātānaēls ir pārsteigts, 
ka Jēzus par viņu zina. Jēzus at -
bild, ka redzējis viņu sēžam zem 
vīģes koka pirms Filips Nātānaēlu 
aicinājis (tradicionāli vīģes koks 
tiek asociēts ar vietu, kur rabīni 
studēja Toru). Taču šim faktam 
netiek piešķirta liela nozīme. 
Svarīgākais šajā situācijā ir tas, 
ko Nātānaēls atzīst, sakot: “Rabbi, 
Tu esi Dieva Dēls, Tu esi Israēla 
Ķēniņš!” Jēzus viņam atbild: “Tu 
redzēsi lielākas lietas par šīm”. 
Viņa vārdu turpinājums izskan 
daudzskaitļa formā, jo tie domāti 
ne tikai Natānaēlam, bet ikvienam 
Jēzus māceklim un Viņa sekotājiem.

Arī mēs, gan latviešu Baznīca 
Amerikā, gan latviešu Baznīca 
Latvijā, gan amerikāņu Baznīca, 
un visas citas Baznīcas esam Jē -
zus sekotāji, vismaz mēs sevi par 
tādiem apliecinām, tātad identi-

Jaunā gadā jaunas cerības
ficējam. Šie panti, kas no  saka 
mūsu identitāti būt par Jēzus se -
kotājiem, atskan no Jāņa evaņ-
ģēlija 1. nodaļas mūsu dievkal-
pojumos latviešu un amerikāņu 
Baznīcās 2012. gada 3. janvāŗa 
svētdienas lasījumos. Tie aicina 
mūs pārdomāt, kam mēs seko-
jam un kā apliecinām sevi kā 
Jēzus sekotāju ne tikai vārdos, 
bet arī darbos. Manuprāt, šī ir 
ļoti pateicīga Rakstu vieta, kas 
veicina mūs domāt, apcerēt, iz -
vēr tēt sevi, garīgi augt un nonākt 
pie atziņas, kas Jēzus mums kat-
ram ir un kā Jēzus redz mūs kā 
savus sekotājus un mācekļus. Jē -
zus aicinājums Filipam neietveŗ 
teoloģiskas doktrīnas un gaŗus 
skaidrojumus par kristietības bū -
tību. Tas ir īss un konkrēts: “Seko 
Man!” Un tad, kad mēs izvēlamies 
sekot Jēzum, izvēlamies Jēzu par 
savu prioritāti, tad mūsu dzīves 
tiek pārveidotas. Mēs iemācāmies 
sekot savam Kungam mīlestībā, 
neatkarīgi no ārējām grūtībām 
un sarežģījumiem mūsu dzīvēs. 
Mēs iemācāmies paust mīlestību 
visapkārt, dažādās situācijās, ku -
rās nonākam, mēs kļūstam par 
Jēzus instrumentiem, paceļamies 
kopā ar Viņu pāri šai pasaulei, 
un pildām savu kristīgo dzīves 
uzdevumu – ceļam Dieva valstību 
šeit uz zemes.

Sekot Jēzum ne vienmēr ir vieg-
li, jo šajā pasaule vieglāk ir dzīvot 
vairākas citās patiesībās, pievelkot 
Jēzus patiesību klāt tajos brīžos, 
kad tas saskan ar mūsu personis-
ko dzīves filozofiju vai emocijām 
attiecīgajā brīdī. Ir taču daudz 
vieglāk pieņemt patiesības,  ko 
piedāvā pasaule, lai justos labi, 
pieņemot dažādus kompromisus, 
un it kā mīļā miera labā nekon-
frontēt netaisnību, liekulību, ne -
patiesību, puspatiesību, neiejauk-
ties konflikta situācijās. Tas ir vieg-
lāk nekā pastāvēt vienā patiesībā, 
kura ir ļoti tieša un nediplomā-
tiska, toties vienkārša un neprasa 
nekādu jaunu stratēģiju vai tak-
tiku kā tikai to, ko Jēzus pats 
mums māca. Šī patiesība nav 
dibināta uz polītiskām vai varas 
spēlēm, bet ir iesakņota paklau-
sīgā, dzirdīgā, atvērtā, un līdzjū-
tīgā sirdī, kas savienota ar mīles-
tības pilno un līdzjūtīgo Jēzus 
sirdi  pret mums visiem, un seko 
Viņa patiesības ceļam. Šis ceļš 
dara mūs patiesi brīvus. Tas dara 
mūs patiesi brīvus ne tikai īsā 
laika sprīdī, bet arī mūžībā. Se -
kojot Viņam, mēs kļūstam brīvi 
no šaubām, no bailēm, no lie  ku-
lības un paštaisnības, no dažā-
diem ienaidnieka (sātana) maldi-
nā jumiem un uzliktajām važām. 
Ja izvēlamies sekot Jēzum, tad 

Viņš mūs bagātīgi apveltī ar sa -
vām dāvanām, Viņš mūs lieto 
Debesu valstības celšanai šeit uz 
zemes. Ja Jēzus mūs ir aicinājis 
un izredzējis, un mēs esam Viņu 
atzinuši un apliecinājuši par savu 
Kungu, par Glābēju, draugu, par 
savas dzīves vadītāju, tad Viņš 
mums dod visu nepieciešamo 
ekipējumu, Svētā Gara vadību, 
lai mēs nemaldītos šīs pasaules 
tuksnešos, bet saņemtu Viņa svē-
 tības un piedzīvotu Viņa klātbūtni 
savā kalpošanā, lai arī kāda tā 
būtu. Jēzus mūs apveltī ar Svētā 
Gara augļiem, lai sadarbībā ar 
Viņu, mēs tiektos pēc Viņa apso-
lītās pilnīgās dzīves, kur vadības 
groži ir Jēzus rokās. Sekojot Jē -
zum, mums ir iespēja piedzīvot 
Viņa apsolījumu īpašā veidā: “Pa -
tiesi, patiesi, Es jums saku: jūs re -
dzēsiet debesis atvērtas un Dieva 
eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam 
uz Cilvēka Dēlu” (Jņ 1: 51). Sa  ņe-
 mot spēku no augšienes, mums 
ir iespējams uzvarēt netaisnību, 
ļaunumu vai arī pašiem sevi un 
teikt tāpat kā Filips teica Nātā-
naēlam: “Nāc, un redzi!” Filips ir 
pārliecināts par Jēzus spēku, par 
Viņa dievišķību un Viņa sūtību. 
Es apliecinu, ka piedzīvot šo 
prieku, ko dāvā Jēzus, ir iespējams 
katram no mums, ja mēs ticībā 
un pazemībā sekojam Viņam, sa -

klausām un darām Viņa vārdus. 
Sekošana Jēzum ienes triumfālus  
notikumus ikviena kristieša dzī  vē. 
Tā audzē mūsu ticību, paļāvību un 
paveŗ jaunas iespējas kalpo šanā. 

Šim gadam iesākoties, mēs sa -
ņemam Jēzus aicinājumu sekot 
Viņam. Ko darīsim ar šo aicinā-
jumu? Ko jaunu ieviesīsim savās 
draudzēs? Kā pagodināsim savu 
Kungu? Kādas jaunas kalpošanas, 
kādas jaunas attieksmes izveido-
sim, kā pārvarēsim savu cilvē cis-
ko egocentrismu, paštaisnību un 
atbrīvosim vietu Dieva Garam, 
labestībai, palīdzībai, sadrau dzī-
bai, laipnībai, priekam, viesmī lī-
bai, iedrošinājumam, dvēseles, 
gara un miesas dziedināšanai? 
Vai varēsim ar pārliecību un ne -
viltotu sirdi aicināt kādu citu no 
malas savās baznīcās, vienalga 
vai tās ir Latvijā vai Amerikā un 
teikt: “Nāc un redzi!” Nāc un re -
dzi šo Jēzus atblāzmu mūsos, kur 
visi esam Viņa miesas locekļi un 
rūpējamies viens par otru bez 
viltus un nosodījuma! Nāc un 
redzi, ko mēs varam paveikt 
Dieva spēkā, nāc un jūties pie -
ņemts, mīlēts, saprasts, atbalstīts 
un dziedināts mūsu baznīcā, 
Kristus Baznīcā! Nāc un redzi, ka 
Jēzus un mēs Tevi mīlam! 

Mācītāja
Dace Jansone
(Theol. Mag.) 

dzejas rindās:
...Tramvaji uzskandina tostu – 
„Par mīlētājiem!”
Un turpina riņķa danci pa Rīgu,
Pār Daugavu pārgrabina un
Ielokās Arkādijai klēpī,
Kur Vācietis ar Mārupīti pus-
nakti svētī.
Bastejkalnā nokrīt kāda lapa
Un gaida vēja plaukstu.
Paliek par aukstu – vakaram 
piestāv šķiršanās scēna.
Sāk līt – un tu izgaisi lietū – lēni.
(„Vecrīgas akvarelis”)
Tas, kuŗš kaut reizi braucis ar 

10. tramvaju pāri tiltam, atpazīs 
šo grabinošo skaņu, atminēsies 
Arkādijas skatus pa tramvaja 
logu, pretim nākošā tramvaja 
gaidīšanu pieturvietās, jo sliežu 
ceļš uz Bišu muižu ir viens. 
Dzejniece vizuālizē Mārupīti, 
gan Bastejkalnu, gan Rīgu kā 
tādu. Sajūta, ka dzejā Latvija, 
bet ne tikai – arī mītnes zeme, 
parādās skaistāka. Ne izskais ti-
nāta, bet skaistāka. Kad ikdienā 
tikpat vairs nelieto vārdu skaists, 
arī attiecībā pret dabu, ļau  dīm, 
Daces Micānes Zālītes uz  drīk-
stēšanās pamanīt skaisto un 
runāt par to, ir apbrīnas vērta.

Un te beidzot jāatgriežas pie 
dzejoļa grāmatas nosaukuma. Vā  -
veŗu gane ir radiniece latviešu 
pasaku zaķu ganam, kas ar bur-
vju stabules palīdzību varēja sa -
valdīt vismežonīgākos zvērus. 
Vāveres mēdz būt pieradinā tā-
kas, salīdzinot ar zaķiem, kas ir 
savā dabā un paliek savā dabā. 
Tomēr noganīt vāveres, kaut vai 
dzejā, nav joka lieta. Ir jābūt 
savstarpējai uzticībai: „Tā ir vā -
veru gane, vāveru gane, kas ir 

sot lekcijas latviešu centros par 
latviešu folkloru un mītoloģiju, 
kopj valodu. Viņas dzejā neat-
rast nejauši vai neuzmanības 
dēļ iešļukušus vārdus. Kaut arī 
tā ir sievietes kaislību, stipru 
jūtu dzeja, tā plūst no tīra valo-
das strauta. Jautājums tikai – 

rīgās enerģijas veidiem.
Un tomēr! Šī atkal par ilgām 

reizēm ir grāmata īstiem dzejas 
izgaršotājiem. Garīgais pārvēr-
šas gandrīz fiziski izjūtamā, 
tveŗamā telpā, atmiņu laiks tiek 
izdzīvots atkal no jauna, īpaši 
Rīgas, Latvijas skatu uzburtās 

Dace Micāne Zālīte

Vai zini, kas ir mīlestība
– Vai zini, kas ir mīlestība? – 

Vaicāju kļavai rudenī.
Pie kājām nokrita 
Viņas pēdējā lapa,
Degot un sadegot
Rudens salnas
Apskauta.

– Vai zini, kas ir mīlestība? –
Man vaicāja ziemas ēna,
Saldama skopā pagalmā. 
Sāka snigt, un ēna izgaisa
Jaunā baltumā.

– Vai zini, kas ir mīlestība? – 
Dvēsele čukst ābeļziedu čemuram,
Pirmspavasaŗa saldumā
Ieģērbjot ābeli
Ziedlapu līgavas plīvurā.

– Vai zini, kas ir mīlestība? – 
Vaicā karsta liedaga smilts
Vasaras tveicē jūrmalā, 
Šķīstot pēdas sāļām asarām
No jūras, ko abi kā savu
Likteni pasmēlām. 
Vai zini, kas ir mīlestība?
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Atis Gunivaldis Bērtiņš savā 
Skaņuplašu mūzejā

Šos stāstus jums, cienījamie 
„Laika” lasītāji, stāstīs vīrs vārdā 
Atis Gunivaldis Bērtiņš. Viņš ir 
Latvijas Skaņuplašu mūzeja 
izveidotājs, kuŗš jau piecdesmit 
sava mūža gadus aizrautīgi 
kollekcionējis vecās skaņuplates 
un ir eksperts tālaika izdotās 
mūzikas jomā. Sadarbojoties ar 
viņu, pirms apmēram desmit 
gadiem viena no pirmajām 
atjaunotās Latvijas mūzikas 
izdevniecībām „Balss” atkārtoti 
laida klajā labākos, cik vien 
iespējams restaurētos izdev nie-
cības Bellaccord Electro ieska-
ņojumus, apkopotus audioka-
setēs un kompaktdiskos.

Tagad daudz kas no toreiz 
izdotā, papildināts ar Bērtiņa 
kunga privātkollekcijas dārgu-
miem, dzirdams Latvijas Radio 
2 raidījumā „Labākais no 
Bellaccord” kopā ar aizraujošu 
ekskursiju Latvijas populārās 
mūzikas vēsturē.

Atis ir Rīgas puika, dzimis un 
audzis mātes – skolotājas – un 
tēva – meža departamenta 
direktora ģimenē. Mājās bija 
patafons, un, būdams pamatsko-
las pēdējās klasēs, viņš uz tā 
uzlika plati ar Reitera koŗa 
dziesmām. Un kopš tā brīža 
„skaņuplašu brīnums” puiku 
aizrāva. Pats gan mūzikas ziņā 
esot tas, par kuŗiem saka „rūcējs”, 
bet lielā aizraušanās palikusi uz 
mūžu.

Atis vairs nav arī rīdzinieks – 
šobrīd viņš dzīvo Kurzemē, kur 
Rumbas pagasta „Birzniekos” 
izveidojis skaņuplašu mūzeju, 
kuŗā, mūzejnieku valodā ru  nā-
jot, glabājas ap 4000 vienībām. 
Plates vāktas vecu lauku māju 
bēniņos un šķūnīšos, pirktas 
antikvariātos un citādi gādātas.

Ja arī jūsu mājās ir kāda 
skaņuplate, ko vairs nav iespē-
jams atskaņot vai nav uz kā, 
varbūt vēlaties to nodot gādīgās 
rokās, tad sazinieties ar Ati: 
e-pasts atis.lv@inbox.lv, tālr. 
+371 63341830.

Klausieties arī: http://lr2.lat-
vijasradio.lv/zinas/01489.htm

Stāsti par Bellaccord Electro
Ir apritējuši apaļi 80 gadi, 

kopš sāka kūpēt pirmās latviešu 
skaņuplašu fabrikas „Bellaccord 
Electro” skurstenis Rīgā, Kaln-
ciema ielā 40. Un „pie vainas” 
bija 28 gadus vecais Bastejkalna 

Ak, kaut man Daliņa kājas 
būtu,

Divdesmit kilometru kuŗām 
soļot nieks,

Tad manas ilgas piepildītas 
kļūtu...

Savās atmiņās „Manas dzīves 
dēkas” Helmars Rudzītis atzīst, 
ka mākslinieciskā ziņā šī plate 
bija uz zema līmeņa un tam 
nevar nepiekrist, bet tautai tā 
patikusi. Āre bija populārs jau 
no ārzemju platēm pirms 
Bellaccord, Viņš savus sace-
rējumus vairumā bija „sadzie-
dājis” vācu Polydor, Adler, Par-
lophon, Homocord firmu platēs, 
kuŗās Latvijas tirgū piedāvāja 
lielā izvēlē.

Rudzīša fabrikas apmēram 13 
gadu pastāvēšanas laikā reper-
tuārā bija daudz tā sauktā vieglā 
žanra dziesmu, kuŗu izpildī-
jums bija labas kvalitātes. 
Operdziedonis Tālis Matīss par 
to ir teicis: „Par vokālo izpil-
dījumu runājot, manuprāt, tas 
vairumā gadījumu vērtējams kā 
spožs tā laika augstās vokālās 
kultūras liecinieks, par ko visi 

zaļie lauri pienākas Latvijas 
Nacionālās operas zvaigznēm. 
Viņi prata arī šlāgeri dziedāt ar 
gaumi, ar vienkāršu, bet dziļu 
sirds siltumu un radīt to tuvību, 
kas nepieciešama starp spožu 
mākslinieku un visdziļākajiem 
tautas slāņiem. Par to viņiem 
mūžīgs paldies!”

Jā, piemēram, izcilais Nacio-
nālās operas tenors Mariss Vētra 
iedziedāja nezināma autora 
valsi ar 19. gs. latviešu dzejnieka 
Vensku Edvarta vārdiem – 
„Debess tumša, mākoņaina”.

Debess tumša, mākoņaina, 
jūra vētras dauzīta,

Tā caur viļņiem, bangām cīnas 
mana dzīves laiviņa...

Tikai tālu rietos atspīd zvaig-
zne vienīga,

Vai tā tumsā ceļu rāda, kurp 
man laiva griežama...

   

Par Helmaru Rudzīti domājot, 
šķiet, ka viņš patiešām ir bijis 
savas laimes zvaigznes vadīts. 
Veiksme viņu pavada gan 
grāmatu izdošanā, gan ražojot 
skaņuplates. Protams, pirmie 
kucēni plašu ražošanas sākumā 
bija jāslīcina, taču ar speciālistu 
palīdzību viss drīz ir kārtībā, un 
„Bellaccord Electro” skaņuplašu 
eksports sāka iet jau uz Igauniju, 
Somiju, Lietuvu, Zviedriju, pat 
uz Ķīnu! Par izciliem nopel-
niem fabrika saņem zelta 
medaļu Latvijas ražojumu iz -
stādē tad Goda zīmi „Kurzemes 
ozola vainags” Liepājas izstādē. 
Bellaccord pārstāv jauno rūp-
niecības nozari starptautiskā 
izstādēs Stokholmā un Briselē.

Pēc valsts vēstures archīva 
ziņām, Helmara Rudzīša ska-
ņuplašu fabrikā, piemēram, 
1935. gadā izgatavotas 93,8 
tūkstoši skaņuplates ar latviešu 
mākslinieku ierakstiem un 4,1 
tūkstotis ar ārzemju mākslinie-
ku ierakstiem.

(Turpinājums sekos)

puika Helmars Rudzītis. Viņš 
jau veiksmīgi un diezgan 
pārdroši, varbūt pat – dēkaini 
bija izveidojis savu apgādu 
„Grāmatu Draugs”. Un nu, 
pazīstamā humorista Uztuptēva 
– Piltenes prāģeru vadītāja 
Roberta Vizbuļa –  rosināts, 
viņš metās jaunā dēkā – skaņu 
plašu ražošanā. Neko lāga nezi-
not un nesaprotot šajā nozarē.

1931. gada 19. novembrī 
Tirdzniecības un rūpniecības 
departamenta Rūpniecības no -
daļa izsniedz Rudzītim atļauju 
atvērt skaņuplašu izgatavošanas 
darbnīcu. Un jau decembrī 
„Jaunākās Ziņās” var lasīt, ka 
atvērta skaņuplašu fabrika 
„Bellaccord Electro”, pirmā 
Latvijā un vispār Baltijas valstīs. 
Viena no pirmajām platēm, kas 
drīzi ieguva populāritāti, bija 
Jāņa Āres iedziedātā „Ak, kaut 
man Daliņa kājas būtu”. Āre to 
bija sarīmējis sakarā ar soļotāja 
Jāņa Daliņa panākumiem 
sportā. (Daliņš, kā zināms, bija 
pirmais latviešu sportists, kas 
ieguva olimpisko sudraba me -
daļu, startējot zem Latvijas 
karoga.)

Bijušā uzņēmuma Bellacord Electro ēka Kalnciema ielā 48/50 ar 
visu skursteni padomju varas gados
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(Turpinājums sekos)

Kādu dienu 1931. gadā mani 
apgādā apciemoja Roberts Viz-
bulis, Nacionālās operas solists, 
pazīstams arī kā humorists Uz -
tuptēvs un kā kvarteta Piltenes 
prāģeri vadītājs. Pazināmies no 
tiem laikiem, kad vienlaicīgi mī -
ņājāmies uz operas skatuves.

Šīs brīnišķīgās Bellaccord plates!
Atmiņu skices no Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas”

gatavotās plates tad importēja 
Latvijā. 

Pazīstot manu interesi par 
Berlīni, sevišķi par tās teātriem, 
Vizbulis bija atnācis man pa -
stāstīt, ko jaunu savā ceļojumā 
redzējis. Stāstīja arī, ko Berlīnē 
iemūžinājis platēs. Studijā esot 

sūtīšana uz Vāciju taču maksājot 
lielu naudu. Vai tad Latvijā ne -
esot neviena, kas par šādu uz -
ņēmumu interesētos? Tad Viz-
bulis esot Oņeginam minējis 
manu vārdu un teicis, ka varbūt 
Rudzīti varētu ieinteresēt. Vai es 
negribot par to padomāt?

Es laikam tikai pasmaidīju. Kas 
man tur bija ko domāt. Tā man 
bija pilnīgi sveša nozare. Par 
skaņu platēm zināju tik daudz, 
ka tās ir apaļas, plīstošas un, ja 
tās uzliek uz gramofona, tās rada 

nedaudzas lielās firmas, bet tām 
līdzās pastāv neskaitāmi sīki 
uzņēmumi. Un viss ražošanas 
process vairs nav nekāds noslē-
pums – arī literātūras šai nozarē 
ir pietiekami. 

Ar varenajiem koncerniem bija 
cīnījusies arī kāda mazāka fabri-
ka Vox, kas bija pastāvējusi dau -
dzus gadus, tomēr arī tai beidzot 
bija jāizbeidz darbība. Šīs fabri-
kas pilnīgs mašīnu komplekts 
bija pārdošanā. Zipmanis mani 
iepazīstināja ar vecu kungu, kam 

tīju savu vajadzību. No Einberga 
saņēmu vislielāko pretimnāk-
šanu. Man atļāva nevien lietot 
Radiofona studijas un tur novie-
tot manu aparatūru, bet iz  strā-
dājām arī kopdarbības plānu. 
Radiofonam tobrīd nebija savas 
ieskaņošanas ierīces. Man tāda 
tagad bija. Vienojāmies, ka es 
lietošu Radiofona studijas saviem 
ieskaņojumiem, bet Radiofons 
manu iekārtu saviem ieskaņo-
jumiem. Ieskaņojumus kā man, 
tā Radiofonam veica Radiofona 
galvenais techniķis Kārlis Ozols 
kopā ar manu brālēnu Ernestu 
Rudzīti. Ozols bija ne vien labs 
techniķis, bet arī ļoti mūzikāls. 
Ozols un Ernests ir tie, kas 
ieskaņojuši visas manas plates. 

Fabrikai devu daiļskanīgu vār -
du: BELLACCORD ELECTRO. 
Vienkāršības dēļ turpmāk to 
saukšu par Belakordu, kā tas 
vēlāk bija ieviesies Latvijā. Pir-
majam vārdam vajadzēja nozī-
mēt, ka šai fabrikā ražotās plates 
būs ar labu skaņu. Otrajam, ka 
tās uzņemtas ar elektronisku 
iekārtu atšķirībā no vēl nesen 
lietotām akustiskām iekārtām.
Tādi piedēkļi „electro” toreiz bija 
visām skaņu platēm, vienalga, 
kur tās ražoja. 

Tomēr pirmās skaņas, ko iz -
dvesa manā fabrikā ražotās 
plates, neattaisnoja tām doto 
daiļskaņas nosaukumu. Tās šņā-
ca un krāca un bieži iznāca pat 
pumpainas. Tādas nevienam ne -
varēja rādīt. Vēmens, kas bija 
ieradies no Berlīnes vadīt fabri-
ku, netika ar problēmām galā. 
Likās, ka vainai jābūt galva nizē-
šanas iekārtā, bet atrast to nebija 
viegli.

Plates ieskaņojot, skaņas toreiz 
tika iegrieztas biezā vaska ripā. Šī 
ripa tad nonāca galvanizēšanā, 
kur tai uzaudzēja plānu vaŗa 
kārtu, kuŗu sauca par „tēvu”. 
Apsudrabojot šo „tēvu”, no tā 
būtu iespējams iespiest plates, 
bet ja nu „tēvs” sabojātos, viss 
ieskaņojums būtu pagalam.Tādēļ 
„tēvs” vēl reizi gāja atpakaļ gal-
vanizēšanā, kur tam uzaudzēja 
jaunu metalla kārtu. Tā bija 
„māte”. No „mātes” plates spiest 
tomēr nevarēja, jo tai bija pretējs 
nospiedums. Tādēļ gāja atpakaļ 
skābju vannā, lai uzaudzētu 
„dēlu”. Nosudrabotais „dēls”, uz -
montēts uz biezākas vara ripas, 
tad nonāca spiedē un ražoja 
plates. Ja sabojājās dēls, māte 
varēja ražot jaunu dēlu, bet ja 
sabojājās māte, tēvs varēja ražot 
jaunu māti. Tēvs, kā jau ģimenes 
patriarchs, parasti atdusējās ar -
chīvā līdz nākamai vajadzībai. 
Arī māte parasti baudīja ilgāku 
atpūtu. Bet dēliem burtiski bija 
„jāraujas melnās miesās”, no 
karstas melnas masas gatavojot 
plates, kuŗām vajadzēja tik labi 
skanēt. Bet neskanēja. Oņegina-
Vēmena zināšanas nebija pietie-
kamas. Viņš tomēr bija mūziķis, 
ne techniķis. Viņa vietā fabrikas 
vadību uzticēju savam brālēnam 
Ernestam Rudzītim, kam bija 
sevišķas spējas techniskās lietās. 
Atsaukuši palīgā speciālistu no 
Berlīnes, tad beidzot arī tikām uz 
ceļa, un plates sāka attaisnot savu 
nosaukumu.

Bellacord Electro ēka Kalnciema ielā 48/50 mūsdienās

Helmars Rudzītis Bellacord Electro dibināšanas laikā
Vizbulis bija tikko atgriezies 

no Berlīnes, kur Odeona firmai 
kopā ar citiem prāģeriem bija 
iedziedājis skaņu plates. Mums 
pašiem šādas ierīces nebija. 
Mākslinieki brauca dziesmas vai 
mūziku ieskaņot uz Berlīni 
Odeona vai Parlofona firmām, 
vai arī uz Londonu – His Masters 
Voice firmai. Vācijā vai Anglijā 

saticis arī kādu latviešu mūziķi 
Zigfrīdu Oņeginu. Dīvains vārds, 
nodomāju – pus Vāgners, pus 
Čaikovskis! Kāds gan izskatās 
cilvēks ar tik mūzikālu vārdu? 
Oņegins it kā labi pārzinot plašu 
ieskaņošanu un esot brīnījies, ka 
mums joprojām nav pašiem sava 
uzņēmuma, kas varētu veikt 
ieskaņošanu. Šāda mākslinieku 

mūzikas vai dziesmu skaņas. Nē, 
par šādu piedāvājumu man ne -
bija ko domāt. Tā arī pateicu 
Vizbulim. Viņš tomēr katram 
gadījumam man iedeva Oņegina 
adresi. Ar to tad arī šo sarunu 
varēja nodot aizmirstībai. 

Un tomēr kaut kur sāka gruzdēt 
tāda uzmācīga doma. Kā būtu? 
Kā būtu, ja painteresētos? Tāpat 
kā grāmatas arī mūzika un dzies-
mas bija man tuvas. Nozare gan 
sveša, bet tādēļ izaicinājums vēl 
interesantāks. Painteresēšanās jau 
vēl nenozīmē, ka tiešām jādodas 
šai ēkā iekšā.

No kārdinājuma vairs netiku 
brīvs, un drīz vien jau Berlīnē, 
Ēdenes viesnīcā sēdēju pie galda 
iepretī Zigfrīdam Oņeginam, un 
viņš man izklāstīja savu projektu. 
Man tas likās diezgan sarežģīts 
un robu pilns, tomēr elementāra 
skaidrība par skaņu plašu ga -
tavošanu man bija radusies. 

Tuvāk iepazīstoties, uzzināju, 
ka Oņegins nav nekāds Oņegins 
un pat viņa vārds nebija Zigfrīds. 
Oņegina īstais uzvārds bija daudz 
prozaiskāks, – Vēmens, priekš-
vār du neatceros, bet arī tas nebija 
tik mūzikāls kā Zigfrīds. Vēmens 
bija Latvijā strādājis Nacionālās 
operas orķestrī par bračistu. Ne -
prasīju, kādēļ devies uz Berlīni 
un pārdēvējies par Oņeginu. 
Pieņemu, lai strādātu kādā Ber-
līnes orķestrī, divu operu kom-
binēts vārds bija iespaidīgāks par 
latvisko Vēmenu. 

Vēmens par skaņu plašu ra -
žošanu zināja diezgan daudz, bet 
pilnīgas viņa zināšanas nebija. 
Ar Vēmena starpniecību iepazi-
nos ar vācieti – Zipmani, kas 
toties bija izcils speciālists šajā 
nozarē. 

Skaņu plašu ražošana Eiropā 
30. gados bija dažu koncernu 
rokās. Mazākiem gariem nebija 
ko maisīties pa kājām, visu no -
teica šie nedaudzie koncerni. Arī 
tagad šai nozarē noteicējas ir 

šī fabrika bija piederējusi, viņa 
vārdu vairs neatceros. Viņš iz -
vadāja mani pa apklusušajām 
fabrikas telpām, ar skumjām 
noraudzījās uz savām mašīnām 
un laikam necerēja, ka tās atkal 
kādreiz darbosies. 

Bet es jau biju saindējies ar 
skaņu plašu sērgu. Manā fantazijā 
fabrikas skurstenis jau kūpēja 
Rīgā. Ko es varēju darīt? Es no -
pirku visu fabriku, kā tā stāv. 
Vienīgi ieskaņošanas aparatūru 
es gribēju jaunāko, modernāko. 
Ar to radās sarežģījumi. Dažādi 
jaunumi, kas iebūvēti šais ap  arā-
tos, bija patentēti, un patentes 
piederēja koncerniem. Šos mo -
dernos aparātus Berlīnē ražoja 
kāda Neimaņa firma. Zipmanis 
mani sapazīstināja arī ar šīs fir-
mas īpašnieku, savu labu draugu, 
un panāca, ka Neimaņa firma 
man izgatavoja modernu aparā-
tūru, vienīgi neliekot uz tās savas 
firmas vārdu. Bet man jau va  ja-
dzēja labu ieskaņošanas ierīci, ne 
firmas vārdu.

Sākās drudžains darbs. Fabriku 
Berlīnē nomontēja un visu ie -
kārtu pārveda uz Rīgu, kur to 
Kalnciema ielā 40 atkal samon-
tēja. Mana fabrika bija spējīga 
ražot visu, kas nepieciešams 
skaņu platēm. Lielākās un sma-
gākās bija mašīnas, kas gatavoja 
plašu masu. Tad tur bija plašu 
spiedes, galvanizēšanas iekārta, 
tvaika katls, slīpēšanas ierīces utt. 
Un kad visas mašīnas bija savā 
vietā, fabrikas skurstenis tiešām 
sāka kūpēt.

Bez telpām, kur ražot plates, 
man bija vajadzīgas arī telpas kur 
tās ieskaņot. Bija vajadzīga studi-
ja ar labu akustiku. Tāda bija 
vienīgi Radiofonam, bet tas bija 
valsts uzņēmums un ar īrēšanu 
nenodarbojās. Radiofons bija 
pakļauts satiksmes ministrijai, 
un šo ministriju toreiz vadīja 
Bernhards Einbergs. 

Aizgāju pie Einberga un izstās-
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Staunton, 
January 13 – 
Irina Pavlova, 
one of the most 
thoug  ht  fu l 
observers of 
the Moscow 
political sce -
ne, says that 
despite the 

euphoria of those who have ta -
ken part in the recent demon-
strations, she does not see in 
Russia a political crisis, and for 
precisely that reason she sees 
chaos or neo-totalitarianism 
ahead.

In an essay on the Grani.ru 
portal, Pavlova argues that there 
is no crisis because those who 
have taken part in the meetings 
have not met even that mini-
mum condition necessary for 
putting non-violent pressure on 
the powers that be, that analysts 
agree are necessary to move from 
dictatorship to democracy.

In Russia, she points out, the 
meetings have stopped, rather 
than continued as in Ukraine or 
Egypt. The atomization of those 
protesting had not been over-
come; instead, it has only deep-
ened to the point where literally 
a war of all against all has begun. 
There is no common strategy, 
and there is no unity on the issue 
of the monopoly of power.

According to Pavlova, the 
December protests do reflect the 
general state of Russian society, 
that she says is just as in 1991, 
pseudo-democratic. There has 
been one major change, however. 
Twenty years ago, there was sup-
port for both Western demo-
cratic ideals and eastern totali-
tarian habits. Now, support for 
the former has fallen, while back-
ing for the latter has risen.

Russian society, she continues, 
perhaps really has fallen out of 
love for Vladimir Putin and is 
dissatisfied with its life, although 
this fact says more about the 
nature of the society itself, in 
which only three years ago a dia-
metrically opposed picture was 
observed, with almost 80 percent 
being satisfied with their lives.

But now and then, the demon-
strators put their hopes in the 
powers that be. Without Putin 
but with the same powers. 
Regardless of their place in the 
political spectrum, left, right or 
center, everyone awaits for the 
moment when the “Power” will 
finally display a “political will”, 
something the demonstrators 
themselves have not yet shown.

That is why, despite the curses 
directed against “the national 
leader”, Russia is condemned to 
have a new vozhd. Indeed, Pav -
lova says, one thing is clear: the 

new turn of historical develop-
ment of the country dictates the 
strengthening of traditional Rus-
sian statehood and the enslave-
ment of society with all the con-
sequences that flow from that.

A democratic alternative is 
simply not in view; it isn’t even in 
its cradle. Instead, few would 
dispute that no democratic revo-
lution took place in August 1991, 
although then too everyone was 
euphoric. But in the following 
years, the “Power” only strength-
ened its position, subordinating 
all including the so called “the 
new Russians”.

That is because the latter, while 
becoming rich through the posse -
ssion of state property never hav-
ing cleared a title to the property. 
As a result, in an irony of history, 
these wealthy new Russian have 
found themselves in the position 
of servants to the supreme power 
rather than a new autonomous 
class.

That allowed the power corpo-
ration, which also became a pro-
perty owner, to put under con-
trol not only the force structures 
but society as well, having made 
it into the object of its own 
manipulations. And that is also 
true of the protesters whose 
meetings play into the hands of 
the Power because they legiti-
mate the election campaign in 

the eyes of the West.
Consequently, Pavlova says, the 

main question now is whether 
the country can escape from a 
repetition of the Russian past. 
Can it avoid both a new time of 
troubles such as the one it expe-
rienced in 1917, or a new wave of 
totalitarianism like the one that 
engulfed Russia in 1929?

Theoretically it can, but still 
only theoretically, the Russian 
analyst suggests, because there 
are still no signs that business-
men are capable of challenging 
the supreme power and demand-
ing from it guarantees of the 
rights of private property. Instead, 
all of them remain quiet.

No one is even trying to raise 
the principal question about the 
review of the results of privatiza-
tion of the early 1990s and the 
establishment of honest game 
rules. No one is trying to establish 
a normal liberal party. And no one 
is requesting a review of criminal 
cases and the freeing of thou-
sands of prisoners who are serv-
ing time for economic crimes.

Instead of doing that, the busi-
nessmen are preparing to buy 
property abroad, to throw money 
to the wind, and to invest in foot-
ball clubs that no one needs rath-
er than invest the in the develop-
ment of their own country. That 
helps the Kremlin hold them in 
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Abound, Pavlova Says 

its power by cultivating their 
guilt complexes.

Pavlova argues that world his-
tory does not know any other 
path of establishing democratic 
procedures and institutes other 
than the affirmation of the right 
of private property. That creates 
the basis of the legal state in the 
West, and without it, there will not 
be one in Russia anytime soon.

Consequently, to demand in the 
current circumstances honest 
elections, elections to a pseudo-
parliament in which pseudo-
parties sit is nonsense, a contra-
diction in terms, not to mention 
that these demands only help the 
Power to strengthen the façade 
of imitating democracy that they 
have thrown up.

If things are to change, the 
Grani analyst continues, Russian 
society which is interested in the 
free development of the country 
must turn to enlightening busi-
nessmen, organizing and educat-
ing their civic consciousness,and 
convincing them to come out 
from under the shadow of the 
powers that be.

Any other path is a path to 
neo-totalitarianism, Pavlova con-
tinues, with computers, I-phones, 
I-pads, and new industrializa-
tion, but also a new enslavement 
of the population by the tradi-
tional supreme power.

P A R  L A T V I J A S  R A Ž O J U M I E M

Ar SIA Lielezers valdes locek-
 li Normundu Bomi sarunājās 
Ar mīda Priedīte

Jau divus gadu desmitus Latvijā 
ir labi zināma SIA Lielezers N. 
Bomja maiznīcas produkcija. Tā 
ir maize, kuŗai īpaša reklāma nav 
vajadzīga. Jo, kuŗš  kaut reizi to 
nobaudījis, pirks arī turpmāk un 
ieteiks saviem draugiem. 
Kas jūs pamudināja pievērsties 
šādai uzņēmējdarbībai – mai -
zes cepšanai?

Dzīves apstākļi. Kādu laiku 
strādāju Kuldīgas rajona kolchozā 
„Vārme”. Tajos gados visiem kol-
choziem bija izveidotas palīgno-
zares, lai piepelnītos. Kādam bija 
dārzniecība, kādam – zivju audzē-
  tava vai zivju pārstrāde, citiem – 
alus darītava. „Vārmē” bija mai  zes 
ceptuve, un es palīdzēju pārdot 
tās produkciju. Biju atbildīgs arī 
par citas kolchozā ražotās pro-
dukcijas pārdošanu. Ar maizi 
sākumā īsti labi neveicās. Sāku 
meklēt meistarus, kas mācētu 
cept labu maizi. Liels ieguvums 
bija, kad izdevās sameklēt Al -
bertu Blumbergu, izcilu meistaru, 
kas atbrauca no Ventspils un ļoti 
īsā laikā parādīja, kā pareizi jācep 
maize. „Vārmes” priekšsēdis vi -
ņam piedāvāja darbu un dzī -
vesvietu. Alberta Blumberga va -
dībā ceptuve sāka strādāt ar 
labiem panākumiem. 

Rados man neviens ar maizes 
cepšanu nenodarbojās. Taču, līdz-
darbojoties „Vārmes” ceptuvē (pār-
dodot tās produkciju), abi ar 
sievu Lāsmu izdomājām, ka va -
rētu uzsākt paši savu uzņēmēj-

„Minchauzens” – bez konkurences
darbību. Maizes cepšanas tech no-
loģiju Lāsma veselu gadu apguva 
pie vecmeistara Alberta Blum-
berga. Tā, protams, bija ļoti laba 
skola. Biznesa vadība savukārt 
varēja būt manās rokās. Pār cē-
lāmies uz dzīvi Limbažos un tur 
atvērām savu ceptuvi. Apritējuši 
nu jau divdesmit gadi. 
Viss maizes cepšanas process 

rikozēm un vēl visu ko.
Mums ir vairāk par divdesmit 

šķirnēm. Pamatā – rudzu maize. 
Starp citu, svētku maizi Latvijā 
mēs sākām cept vieni no pirma-
jiem.
Ar kuŗu no savām maizes šķir-
nēm jūs  visvairāk lepojaties?

Ar „Albertu”, kas nosaukta 
maizniekmeistara Blumberga 

Vai mājās ēdat tikai savas cep-
tuves maizi?

Tikai. Kādas citas ceptuves 
maizi ēdam ļoti reti. Savu pro -
dukciju mēs pārzinām, esam par 
tās cepšanas procesu atbildīgi. 
Ģimenē labprāt ēdam apaļo sald-
skābmaizi, kas ir ļoti garšīga. 
Starp citu, saldskābmaize ir gar-
šīga pirmās divas trīs dienas, pēc 
tam tā savu šarmu zaudē. Pretēji 
ir ar rupjmaizi, kuŗai labāka garša 
ir trešā ceturtā dienā – kad iz  pau-
žas īstās garšas īpašības. Baltmaizi 
mūsu ģimenē ēdam reti, jo uz  ska-
tām to par neveselīgu. Kas var būt 
garšīgāks un labāks par rudzu 
maizi! Un ja vēl virsū uzliek 
speķa šķēli... Jā, daudzi varbūt 
nezina, ka īstai rudzu maizei pat 
nav obligāti jābūt tumšai. Visi 
mūsu bērni ir izauguši, ēdot 
rupjmaizi.
Cik bērnu ir Bomju ģimenē?

Pieci. Vecākajai meitai Gintai ir 
24 gadi, Lindai – 23, Diānai – 18, 
Alisei – 16 un Rūdolfam – 9 gadi.
Jau piecus gadus jums ir cep-
tuve arī Krievijā.

Jā, 350 km no Maskavas, Iva -
novā. Šajā uzņēmumā esam trīs 
kompanjoni. Saimnieks (vienam 
ir jābūt saimniekam) ir Sergejs 
Sirenko, kas ir dzīvojis Latvijā. 
Technoloģiju uzrauga maizniek-
meistars Dzintars Kalniņš, kas 
Latvijā bija Lāsmas labā roka. Vēl 
no Latvijas strādā pieci puiši, 
pārējie darbinieki ir no Krievijas. 
Es pats divreiz divarpus mēnešus 
esmu Latvijā, trīs nedēļas pavadu 
Krievijā. Tā visu laiku – gan 
vienā, gan otrā valstī.
Vai esat domājuši par maizes 

ceptuves atvēršanu vēl kādā citā 
valstī?

Par ceptuves atvēršanu – no -
teikti ne. Lai gan – kas to zina! 
Tomēr diža doma par to nav. Jo 
tas ir ļoti grūti un sarežģīti. Kād-
 reiz domājām par ceptuves atvēr-
šanu Norvēģijā, bet tad radās jau -
tājums: vai sapratīs? Un nosprie-
dām, ka Krievijā cilvēki ir tuvāk 
mūsu produkcijai, ir to ēduši un 
novērtējuši. Starp citu, tirgojam 
maizi arī Sanktpēterburgā. Cep-
tuves tur nav, vedam no Ivanovas.

Eiropas tirgū iekļūt ir pagrūti. 
Vācijā, manuprāt, vispār neie spē-
jami. Tur ir sava ēšanas kultūra, 
laba maize un citādi garšas iera -
dumi. It kā jau viņi saprot, tomēr 
citiem neuzticas. Tā man šķiet. 
Mūsu ceptuves produkts ir labs, 
īpatnējs. Taču mūsu maizi nav 
ēduši tepat blakus, Igaunijā. Tur 
maize ir citāda. Pilnīgi ctāda. Arī 
Lietuvā tā ir atšķirīga. Par rudzu 
maizi es varu teikt, ka Latvijā tā 
ir viena no garšīgākajām maizēm. 
Nezinu, vai kaut kur cep labāku. 
Vai esat domājuši par Amerikas 
tirgu?

Esam. Un mēģināsim ar savu 
maizi tur iekļūt. Tā ir zeme, kas 
vairāk pieņem jauno, ir atvērta 
jaunajam. Jāmeklē sadarbības 
partneŗi.
Uzņēmējiem Latvijā esot grūti.

Bet kam gan ir viegli? Vai 
pensionāriem ir viegli?
Ja tagad vajadzētu izvēlēties, ar 
ko nodarboties, vai jūs atkal 
pievērstos maizei?

Nezinu, ko citu es varētu darīt. 
Paldies Dievam, daru to, kas man 
patīk.

acīmredzot ir Lāsmas rokās...
Lai gan visur pa priekšu skan 

mans vārds, Lāsma ir galvenā 
atbildīgā par maizes cepšanu. 
Viņa ir maizniekmeistare, viena 
no pirmajām brīvās Latvijas 
laikā. Diplomēta bioloģe, beigusi 
Latvijas Universitātes Bioloģijas 
fakultāti. Savulaik strādājusi ko -
pā ar Albertu Blumbergu un 
apguvusi labas maizes cepšanas 
iemaņas – visu šo procesu. 
Jūsu ceptuves produkcijā, šķiet, 
ir vismaz divdesmit šķirņu 
maize. Rupjmaize, saldskāb mai-
ze, baltmaize. Maize ar dažādām 
piedevām, pat ar dzērvenēm. 
Svētku maize ar riekstiem, ap -

vār dā. Tā ir viena no visvairāk 
pārdotajām. Labi pērk arī rudzu 
rupjmaizi („Alberts” arī ir no ru -
dzu miltiem), arī formas maizi, 
ko tautā dēvē par „ķieģelīti”. Tā -
pat „Seno rupjmaizi”. Tā visa ir 
klasika. Neko labāku neviens nav 
izdomājis un nekad neizdomās. 
Rupjie rudzu milti, starp citu, 
tiek malti akmens dzirnavās. 
Kuŗa no jūsu ceptuves maizēm 
jums pašam vislabāk garšo?

Es ēdu „Minchauzena rupjmai -
zi” vai „Seno rupjmaizi”. At  klā šu ma -
zu noslēpumu: „Min chau zena 
rupjmaizes” mīklai tiek pievie-
nota īsts ābolu džems, kas maizei 
piešķiŗ īpatnēju saldskābu garšu. 
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Daudzus gadus viena no vis jau-
kākajām svētku laika tradicijām 
Filadelfijā ir bijusi latviešu bap-
tistu draudzes Ziemsvētku ieska-
ņas koncerts. 

Šogad koncerts diriģentes Gun-
tas Plostnieces vadībā notika 11. 
decembŗa pievakarē Filadelfijas 
Sv. Jāņa latviešu ev.-lut. draudzes 
dievnamā. Viena no jaunajam tra -
dicijām, kas pēdējos gados ir iz  vei-
dojusies, ir laba sadarbība starp 
baptistu un luterāņu draudzēm šī 
lielā Ziemsvētku koncerta rīko  ša-
nā. Vienu gadu koncerts notiek 
baptistu draudzes dievnamā, nā -
kamo gadu – luterāņu baznīcā. 
Arī koncertkorī dzied koristi no 
abām draudzēm. Bet sadarbība 
starp šīm draudzēm nav nekas 
jauns. Tās ir bijušas labi kaimiņi 
vairāk nekā simt gadus. Abām 
draudzēm ir sena vēsture – Fila-
delfijas latviešu baptistu draudze 
pirms gada nosvinēja savu 110. ju -
bileju un Sv. Jāņa draudzei nākam-
gad būs 120. dzimšanas diena. Tās 
ir visvecākās latviešu baptistu un 
luterāņu draudzes ārpus Latvijas.

Šiem koncertiem ir ļoti laba 
slava, tādēļ interese vienmēr ir 
liela un arī šoreiz apmeklētāji 
piepildīja dievnamu. Par apmek-
lētāju pieplūdumu varēja pārlie-
cināties jau iebraucot baznīcas pa -
galmā, kur pat pusstundu pirms 
koncerta sākuma auto novie to ša-
nas laukumā vairs nebija nevie-
nas brīvas vietas. Bija jadodas tā -
lāk, pļavā, kas arī līdz koncerta sā -
kumam piepildījās. Nav brī nums, 
jo klausītājus pievelk iepriekšējo 
gadu programmas augstā kvali-
tāte un dažādība – katru gadu ir 
kaut kas jauns un pat pārsteidzošs.

Filadelfijas latviešu koncertkoŗa Ziemsvētku koncerts
Paula “Krīt, pārslas, krīt”) un 
Aīda Bērziņa (poļu tautasdzies-
ma “Silītē guldīts”).

Svarīgs faktors šo koncertu 
augstajai kvalitātei beidzamos 
gados ir bijis Guntas Plostnieces 
īpašā spēja atrast un piesaistīt ta -
lantīgus dziedātājus un mūziķus 
ne tikai korim, bet arī par viesu 
solistiem un instrumentālistiem. 
Gadu tecējumā filadelfieši ir ša  jos 
koncertos pirmo reizi dzirdējuši 
ne vienu vien tagad ļoti pazīstamu 
“zvaigzni”. Šādā veidā iepazinā-
mies ar pianistu Reini Zariņu, 
kuŗu kopā ar Vestardu Šimku Lat -
vijas Radio 3 Klasika ir tikko iz  rau-
dzījusi par pagājušā gada izcilāko 
instrumentālistu par “krāšņajiem 
koncertiem gada gaŗumā”. Tā arī 
esam iepazinušies ar Andrew Mar -
tenu, kas ir jau vaiākkārt pieda-
lījies šajos Ziemsvētku koncertos 
un arī šogad bija viens no viesu 
solistiem.

Bass A. Martens pirmajā daļā 
dziedāja divu Viktora Baštika 
Ziemsvētku dziesmu aranžē ju-
mus. Komponists V. Baštiks ilgus 
gadus bija Filadelfijas latviešu 
baptistu draudzes koŗa diriģents 
un šīs ļoti mūzikālās draudzes 
mūzikas vadītājs. Viņa aranžē ju mi, 
“Ziemsvētku vakars” (ar V. Dzel-
mīša tekstu) un ”Šī nakts mirdz 
gaismā brīnišķā”, pirmo reizi at -
skanēja šo koncertu sērijā. Vēl 
pirmajā daļā A. Martens dziedāja 
itāļu izcelsmes komponista, ilgga-
dējā Ņujorkas Sv. Patrika kated-
rāles ērģeļnieka, Jona (P.A. Yon) 
“Gesu Bambino”, čellistes Lindas 
Aļļes-Murphy un pianistes G. Plost -
nieces pavadījumā. Otrajā, “drāma-
tiskajā”. koncerta daļā, A. Martens 

Par latviešiem agrāk daudz neko 
nav zinājusi, bet izrādās, ka 2008. 
gadā iznācis noskatīties tiešraidi 
no Mētropolītena operas – ”Kar-
menas” uzvedumu, kuŗā titullomu 
dziedāja Elīna Garanča. Arī par 
Garanču neko nebija zinājusi, sā -
kusi interesēties un, atklājot, ka tik 
pārsteidzoši daudz izcilu dzie dā-
tāju nāk no Latvijas, nolēmusi, ka 
jānoskaidro, kāpēc. Tagad meklē 
kontaktus ar latviešiem un ir pie-
 teikusies Fulbraita stipendijai, lai 
varētu mācīties pie Elīnas Ga  ran čas 
mātes, pazīstamās dziedāšanas 
skolotājas Anitas Garančas. Dzie-
dāšanā panākumu netrūkst, pie -
mēram, 2011. gadā Mētropolītena 
operas konkursā jaunajiem dzie-
dātājiem iekļuvusi finālā. Pirmajā 
koncerta daļā T. Libermane dzie-
dāja maigi lirisko M. Rēgera “Ma -
rijas šūpuļdziesmu” (Maria Wie -
gen lied), bet otrajā daļā – soprāna 
āriju “Let the Bright Seraphim” 
no Hendeļa oratorijas “Samsons”. 
Ja klausītāji ļoti atzinīgi, bet klusi, 
bez aplausiem, kā jau dievnamā 
parasts, uzņēma visus līdz šim 
koncertā dzirdētos gabalus, tad 
pēc šīs ārijas nodziedāšanas, viņi 
izrādīja savu sajūsmu un atzinību 
solistei ar ļoti sirsnīgiem, spon-
tāniem aplausiem. Tādus pašus 
aplausus savukārt izpelnījās arī 
A. Martens pēc viņa nodziedātās 
Hendeļa ārijas.

Arī Andrew Martens nonācis pie 
dziedāšanas netiešā ceļā. Uzau dzis 
ārsta ģimenē, augstskolā gatavo-
jies medicīnas studijām, bet kol-
ledžas laikā tomēr vairāk vilinā-
juši mūzikas kursi un dziedāšana. 
Tā mūzika, nevis medicīna ir kļu -
vusi par Martena profesiju. Mar-

māksliniekiem pēc koncerta at -
klājās interesanta sagadīšanās – 
abi viesu solisti, izrādās, studējuši 
vienā augstskolā, Ziemeļkarolīnas 
Duke universitatē.

Diriģente Gunta Plostniece spēj 
ne tikai atklāt jaunus talantus, bet 
aktīvi piesaistīt arī jau pazīstamus 
māksliniekus. Koncertā ar čella 
solo un pavadījumiem piedalījās 
filadelfiete Linda Aļļe-Murphy, 
kas koncerta apmeklētājiem labi 
pazīstama un kuŗas ģimenei ir dzi-
 ļas saites ar šo kori. Arī viņai ir bi -
jusi starptautiska karjēra. Beigusi 
Ņujorkas Džuljarda mūzikas sko -
lu, papildinājusies pie Janoša Star-
kera un citiem, uzstājusies kā soliste 
un ansambļos vairākos avangarda 
mūzikas festivālos Eiropā un citur. 
Vadījusi meistarklasi Latvijas Mū -
zikas akadēmijā par laikmetīgās 
mūzikas čella technikām un pie -
dalījusies Rīgas festivālā Arsenāls. 
Svētku koncerts iesākās ar viņas 
čella ievadu dziesmai “Klusa 
nakts”, ko koris dziedāja ienākot 
baznīcā, draudzei pievienojoties 
trešajā pantā.

Koncerta ieskaņā un izskaņā Sv. 
Jāņa draudzes ērģeļniece Mudīte 
Streipa-Pizzini spēlēja divus K. 
Renfro (Refrow) aranžējumus – 
”Tur Betlēmē silītē” un franču 
Ziemsvētku dziesmu “Eņģeļus 
mēs dzirdējām.”

Interesanti, ka tieši koncerta 
dienā Filadelfijas lielākajā laik-
rakstā The Philadelphia Inquirer 
parādījās avīzes galvenā klasiskās 
mūzikas kritiķa Sternsa (David 
Patrick Stearns) raksts, kuŗā, kā 
jau parasts gada beigās, apskatīti 
iepriekšējā gada sasniegumi Fila-
delfijas koncertu dzīvē. Starp des-

aprindas interesējās par latviešu 
mūziku un mūziķiem. “Latvija ir 
mūzikas lielvalsts” – tas, vismaz 
Filadelfijā, nav tukšs jēdziens.

Kā parasts šajos koncertos, drau-
 dzei bija dotas vairākas iespējas 
piedalīties, dziedot kopdziesmas, 
bez jau pieminētās “Klusa nakts” 
arī angļu Ziemsvētku dziesmu 
“No debesīm šurp eņģelis steidz” 
un Hendeļa “Prieks pasaulei”. Ska -
nēja labi! Draudzei tas patika, un 
tā labprāt būtu vēl kādu dziesmu 
līdzi dziedājusi.

Bet koncerta sākumā, draudzei 
bija vēl viena, neierastāka, izde vī-
ba aktīvi piedalīties, kad Sv. Jāņa 
draudzes mācītāja sava ievada 
uzrunā, uzsveŗot tieši dziedāšanas 
motīvu, aicināja klātesošos “dzie dāt 
Dievam jaunu dziesmu”. Šī nebija 
tradicionālā kopdziesma, ko va  rētu 
nodziedāt no dziesmu lapiņām, jo 
katram apmeklētājam bija jāiz domā 
pašam sava dziesma, savā mel dijā. 
Koncerta noslēguma svētīšanas 
vārdus teica Filadelfijas latviešu 
baptistu draudzes mācītājs Dr. 
Uldis Ukstiņš.

Ja koncerts iesākās ar “Klusas 
nakts” mieru un klusumu, kam se -
koja arī citas pieklusinātas dzies-
mas (arī K. Iņča, B. Skultes un J. 
Vītola Ziemsvētku dziesmas), pa -
mazām atskaņojumi kļuva krāš-
ņāki, spirgtāki, skaļāki, sasniedzot 
līksmīgu kulmināciju ar slavas 
dziesmu svētkiem un Dievam, 
dziedot A. Vivaldi “Gloria”. 

Pēc koncerta apmeklētāji uztu-
rēja šo koncerta izraisīto līksmi 
un priecīgi pulcējās sarīkojumu 
zālē pie Sv. Jāņa draudzes dāmu 
komitejas bagātīgi sarūpēta kafi-
jas galda. Jauki bija tikties ar 

Soprāns Talya Liebermane Filadelfijas latviešu koncertkoris ar solistiem.  Pirmajā rindā no kreisās:  Gunta Tighe, Aīda Bērziņa, Ruta Ore, Astrīda Rudolph, 
diriģente Gunta Plostniece, Ruta Ķere, Zaiga Alksnīte, Aina Stūrmane,  Mudīte Streipa-Pizzini,  Linda Aļļe-Murphy,  Talya Lieberman.  
Otrā rindā:  Jānis Plostnieks, Vilnis Ore, Gatis Ķeris, Aaron Rudolph, Matt Holly, Valdis Ķeris, Ģirts Stūrmanis, Imants Lukstiņš, 
Andrew Martens

Šogad, pēc koncerta, noklauso-
ties klausītāju komentārus, varēja 
izjust viņu sajūsmu, kas skaidri 
liecināja, ka “firmas” kvalitāte ir 
noturējusies: “ļoti interesanti aran-
žējumi”, “nešabloniska program-
ma”, “vienreizēji solisti”, “izteikts 
profesionālisms”.

Koncerta augstā kvalitāte ir di -
 riģentes Guntas Plostnieces no -
pelns. Viņa šim koncertam bija 
izveidojusi ļoti skanīgu ansambli, 
nebaidoties no sarežgītām kom-
pozicijām. Koris, lai gan skaitliski 
mazāks nekā pirms dažiem gadiem, 
ar to nav cietis, pat ieguvis. Šķiet, 
tas kļuvis saliedētāks un izsmal-
cinātāks prasīgās diriģentes rokās. 
Divas koristes izcēlās ar solo dzie-
dājumiem – Astrīda Rudolfa (R. 

dziedāja āriju “For Behold, the 
People that Walked in Darkness”, 
no Hendeļa oratorijas “Mesija”.

Pilnīgi jauns “atradums” šogad 
bija amerikāniete Talja Libermane 
(Talya Ilana Lieberman). Intere-
sants ir viņas stāsts, kā viņa no -
kļuvusi pie dziedāšanas un pie lat -
viešiem. Savu pirmo gradu ieguvusi 
lingvistikā, turpinājusi ar mūzi-
kas studijām, bet ne dziedāšanu. 
Bijusi intrumentāliste, trombo-
niste. Tikai vēlāk, pēc maģistra 
grada iegūšanas, pievērsusies dzie -
dāšanai, ko patlaban mācās Fila-
delfijas izcilajā Vokālo mākslu 
aka dēmijā (Academy of Vocal Arts). 

tens dzīvo Ņujorkā, bet strādā 
“globāli”. Latviešu izcelsmes oper-
dziedonis strauji kļuvis pazīstams 
uz Amerikas operu skatuvēm, 
dzie  dot atbildīgas lomas daudzos 
uzvedumos. Starptautiski ievēro-
jamais diriģents Ozava (Seiji Ozawa) 
izvēlējās Martenu Svalova (Swal low) 
lomai operas „Pīters Graimss” (Peter 
Grimes) 50 gadu atceres svinībās 
Tanglevudā. Koncertējis gan lat -
viešu, gan amerikāņu un cittautu 
publikai, arī Latvijā, kur Ilonas 
Breģes operas pirmuzvedumā 
“Dzī  vais ūdens”, Latvijas Na   cio-
nālā operā tēloja Priesteŗa lomu. 
Patlaban paredzēti koncerti Sietlā 
un Sanpaulā (St. Paula). Sarunā ar 

mit virsotnēm jau kā otro Sternss 
min komponista Ērika Ešenvalda 
jaunās kompozicijas “Senekas zo -
diaks” pirmatskaņojumu jūnijā. 
Šo unikālo darbu dziedāja izcilais 
koris The Crossing, un kompo-
nists pats bija ieradies no Latvijas. 
Jāmin, ka pie šī koncerta organi-
zēšanas un komponista viesoša nās 
aktīvi piedalījās Gunta Plostniece, 
arī izkārtojot radio intervijas un 
citas tikšanās. Sternss rēgulari rak-
 sta par jaunumiem Latvijas un 
Igaunijas mūzikas dzīvē, pats 
brauc uz Baltiju, uz koncertiem 
un festivāliem, kuŗus apraksta 
avīzē. Tātad ne tikai T. Libermane, 
bet plašākas Filadelfijas mūzikas 

daudziem viesiem – gan 
kaimiņiem priedainiešiem, kas 
bija atbraukuši ar savu “busiņu”, 
gan vairākiem bijušajiem fila-
delfiešiem, kas tagad izkaisīti pa 
dažādām pasaules malām, no 
Latvijas līdz Floridai. Un bija 
interesanti tikties arī ar vietējiem 
filadelfiešiem, kas pārāk bieži 
nav redzami citos sarīkojumos, 
bet Ziemsvētku koncertā noteik-
ti ierodas. Tāds ir šīs tradicijas 
pievilkšanas spēks. Par to paldies 
korim, solistiem, abām draudzēm 
un it sevišķi diriģentei Guntai 
Plostniecei!

 Valdis Bašēns
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents 
Andris Bērziņš

16. janvārī tikās ar Ukrainas 
ār lietu ministru Kostjantīnu  
Griš čenko. Amatpersonas pār ru-
nāja abu valstu divpusējo attie-
cību aktuālitātes un sadarbību  
ES kontekstā, Rīgā atjaunotās 
ukraiņu skolas atklāšanas nozī -
mi abu valstu attiecību nostip ri-
nāšanā. Andris Bērziņš saņēma 
Ukrainas prezidenta  Viktora Ja -
nu  koviča  ielūgumu šī gada maijā 
piedalīties Centrāleiropas prezi-
dentu apspriedē Ukrainā.

***
Piemin 1991. gada 

barikāžu laika notikumus
 Tradicionāli, atceroties 1991.

gada barikāžu laiku, visā Latvijā 
tiek iekurti ugunskuri. Šogad      
ap  rit 21. gadskārta kopš Latvijas 
Tau tas frontes organizētajām ba -
rikādēm, kuŗās piedalījās Latvijas 
neatkarības aizstāvji no visiem 
no   vadiem. Tas bija satraukumu 
pilns laiks, kad kopā pulcējās       
visi, kuŗi savā sirdī loloja ideju 
par brīvu Latviju. 1991. gada ba -
rikādes bija unikāls nevardarbī-
gas pretošanās paraugs.

Rīgā šogad ikviens bija aicināts 
sajust tā laika īpašo gaisotni pie 
atceres ugunskuriem Zaķusalā 
un Doma laukumā, godināt kri-
tušos barikāžu upuŗu piemiņas 
vietās un pārdomāt sev nozī mī-
gākos barikāžu laika mirkļus pie-
miņas svētbrīdī un koncertā Rī -
gas Domā.

Ar atceres ugunskura iedegša-
nu Zaķusalā 13. janvārī Rīgā sā -
kās 1991.gada barikāžu atceres 
sa  rīkojumi, kas turpinājās līdz  
20. janvārim. Zaķusalā, akcen-
tējot paaudžu pēctecību, pie ba  ri-
kāžu atceres ugunskura jaunsar -
gi deva zvērestu, dziedāja koŗi, 

piedalījās Nacionālo bruņoto 
spē  ku orķestris, sanākušos cie-
nāja lauka virtuve.

Barikāžu laika atceres sarīko ju-
mi notika pie Vecmīlgrāvja til ta, 
at  ceres brīdis  Mārupes kapos pie 
pieminekļa brīvības cīnītā jiem, 
1991. gada barikāžu mūzeja kon-
ferenču zālē - grāmatas “Bari kā  des 
barikāžu aizstāvju acīm” at  vēr šana.

***
Referenduma 

jautājums mainīts
Centrālā vēlēšanu komisija ap -

stiprinājusi saistībā ar krievu va -
lodas statusu rīkotā referenduma 
jautājuma jauno formulējumu. 
Vēlēšanu zīmē paredzēts balsotā-
jiem jautāt: Vai jūs esat par likum-
projekta „Grozījumi Latvijas Re -
publikas Satversmē” pieņemšanu, 
kas paredz krievu valodai noteikt 
otras valsts valodas statusu?

Lēmums tika pieņemts pēc sē   -
dē izsludinātā  pārtraukuma, ku  ŗa 
lai  kā lēmēji bija konsultējušies ar 
Valsts valodas centra pārstāv jiem.

***
Deputāti ST apstrīd 

referendumu par krievu 
valodas statusu un prasa to apturēt

Satversmes tiesā (ST) ir saņemts 
Saeimas deputātu pieteikums, 
kuŗā apstrīdēta tautas nobalso-
šana par krievu valodas statusu. 
Deputāti lūguši arī piemērot pa -
gaidu norēgulējumu un apturēt 
18. februārī plānotā referenduma 
norisi. Dokuments reģistrēts tie-
sā, un ST priekšsēdim trīs dienu 
laikā tas jāizskata un jālemj par 
lietas nodošanu trīs tiesnešu kol-
lēģijai, kuŗa viena mēneša laikā 
izlemj lietas ierosināšanu vai at -
teikšanos ierosināt lietu.

Deputātu parakstu vākšanu 
ini ciēja Visu Latvijai/Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK (VL/TB/
LNNK), un to atbalstīja arī vai-
rāki Vienotības deputāti. Depu-
tāts Raivis Dzintars (VL/TB/
LNNK) informēja, ka savākti 30 
deputātu paraksti, lai apstrīdētu 
leģitimitāti referendumam par 
krievu valodu. Iesniegumu Sa- 
t versmes tiesai (ST) parakstījuši 
visi 14 Nacionālās apvienības de -
putāti, no opozicijas zaļzemnieku 
deputāte Iveta Grigule, kā arī 
partijas Vienotība  15 pārstāvji. 
Zi    nāms, ka savu kollēgu iniciā-
tīvu nav atbalstījuši Dzintars Ābi-
ķis, Aleksejs Loskutovs, Andrejs 
Judins, Jānis Lāčplēsis, kā arī 
Solvita Āboltiņa, kuŗa šādu soli 
pamato ar ētiskiem apsvērumiem 
nenonākt pretrunā ar Saeimas 
prezidija iepriekš pieņemtajiem 
lēmumiem. Bet Zatlera Reformu 
partijas (ZRP) Saeimas frakcija 
ierosmi vērsties ST vērtē skep-
tiski pilnā sastāvā, un neviens tās 
pārstāvis sagatavoto dokumentu 
nav parakstījis.

Raivis Dzintars aģentūrai LETA 
pauda cerību par labvēlīgu re  zul-
tātu, proti, ka referenduma no -
rise tiks apturēta un vēlāk būs 
pozitīvs ST spriedums, ka par šā -
diem jautājumiem tautas nobal-
sošana nav iespējama.

***
No iesnieguma 

Satversmes tiesai
Pēdējos gadu desmitos ļoti dažā-

das pasaules valstis papildina sa -
vas konstitūcijas ar normām, ku -
ŗās valoda tiek noteikta par valsts 
pamatu, valsts simbolu, t.i., konsti-
tūcionālu vērtību ar visaugstāko 
juridisko aizsardzības līmeni. Va -
loda kā valsts suverēnitātes sim-
bols un saturs tiek nostiprināta 
līdz ar valsts pamatiem un valsts 
simboliku. (Prof. Dr. iur. Santa 
Osi pova,  „Valsts valoda kā konsti-

tūcionāla vērtība, Jurista Vārds, 
2011. gada 18. oktobris)

Izveidojot savu valsti, latviešu 
nācija no mazākumtautības Krie-
vijā kļuva par valstsnāciju savā 
valstī – Latvijā. Nācija ir tauta, 
kam ir sava nacionāla valsts. Lat-
viešu nācija ieguva savu valstisku 
ietvaru. Bez savas valodas nevar 
būt nedz nācijas, nedz valsts. Tā -
pēc ir loģiski, ka valstsnācijas va -
loda ir valsts valoda. (Dr.iur.h.c. 
Egils Levits, „Par latviešu valodu 
Satversmes 4. pantā nacionālas 
valsts kontekstā”, Jurista Vārds, 
2011. gada 25. oktobris)

***
Urbanovičam liedz pieeju 

valsts noslēpumiem
Saskaņas centra (SC) Saeimas 

frakcijas priekšsēdis Jānis Urba-
no  vičs no tiesībsargājošām iestā-
dēm saņēmis oficiālu apstipri nā-
jumu, ka viņam ir liegta pielaide 
valsts noslēpumam. Urbanovičs 
no  lēmis pārsūdzēt Satversmes aiz-
sardzības biroja (SAB) lēmumu 
par atteikumu izsniegt speciālo at    -
ļauju darbam ar valsts noslē pumu.

***
Izveido populāru videoklipu 

par saviem līdzekļiem
Deviņpadsmit gadu vecais LU 

students Mārtiņš Pavasaris (viņa 
viedoklis par referendumu la -
sāms BL un Laika 3. numurā – 
red.) izveidojis  videoklipu, kuŗā  
aicina piedalīties tautas nobalso-
šanā un aizstāvēt latviešu valodu. 
Videoklips tīmeklī guvis lielu 
populāritāti, savācot vairāk nekā 
120 000 skatījumu. Tas saistījis 
arī valsts iestāžu uzmanību, un 
šobrīd tiek apsvērta iespēja klipu 
izmantot informēšanai par tu -
vojošos referendumu.

 Videoklipu Pavasaris izveido -
jis pats par saviem līdzekļiem ar 
drauga palīdzību pagājušā gada 
nogalē. „Tā ir mana pilsoniskā 
nostāja, ka katram ir jāaizstāv 
mūsu valoda.” Skaņas celiņu viņš 
esot ieguvis no tīmekļa vietnes, 
kuŗā autors piedāvājis to izman-
tot bez maksas. „Nu ir pienācis 
laiks mums parādīt savu vienotību 
par mūsu valsti un par mūsu 
identitāti,” skaidro Mārtiņš.

***
Kur bijušais ieslodzītais 

Lindermans meklē atbalstītājus?
Kopumā parakstu vākšana par 

Satversmes grozījumiem, kuŗi 
no  saka krievu valodu par otru 
valsts valodu, nav nesusi būtiskus 
pārsteigumus, kaut gan ir daži 
interesanti fakti. Jo etniski latvis-
kāks novads, jo mazāks ir parak-
s tu skaits. Jo lielāks cittautiešu 
īpat  svars novadā, jo lielākā skaitā 
ir paraksti par krievu valodu. 
Daugavpilī par krievu valodu kā 
otru valsts valodu ir parakstī-
jušies 44,3% pilsoņu, Zilupes no -
vadā - 37,3%, Rēzeknes pilsētā - 
36,1%.

Uzmanību saista parakstījušos 
skaits  Burtnieku novadā. Kopu-
mā latviskajā novadā četrās ne -
dēļās savākti 20 paraksti, bet 
pēdējās divās dienās šis skaits 
maģiski izaudzis vairāk nekā 
līdz... 409 parakstiem. Patiesība, 
izrādās, ir gaužām vienkārša - 
Burtnieku novada iecirknī par 
krievu valodu bija parakstījušies 
tikai 26 pilsoņi, bet novadam    ti -
ka pieskaitīti Valmieras cietumā 
savāktie paraksti, jo tas atrodas 
Burtnieku novadā. Valmieras cie-

tumā ir parakstījušies 385 pil  - 
soņi, kas izcieš sodu ieslodzījuma    
vietā, jeb 70,6% no visiem pil so-
ņiem ieslodzījuma vietā. 

Vēl skarbāka aina vērojama ci -
tos cietumos. Iļģuciema cietumā 
parakstīties par divvalodību aiz-
gājuši 92,9%, Daugavgrīvas cie-
tu mā - 85,6%, Jelgavas cietumā – 
77,7%, Jēkabpils cietumā – 76%, 
Brasas cietumā – 66,8%, Vecum-
nieku cietumā – 66%, Centrāl-
cietumā – 66,5%, Olaines cietu-
mā – 57,7%, Šķirotavas cietu -    
mā – 47%, Liepājas cietumā – 
36,8% ieslodzīto. 

Saeimas deputāts Jānis Dom - 
b rava (VL/TB/LNNK) rakstā 
por tālā Delfi secinājis: „Rodas 
jau tājums - kāda ir Latvijas no- 
ziedz nieku etniskā struktūra, ja 
tik liels īpatsvars pavalstnieku ie- 
slo dzījuma vietās ir parakstīju- 
šies par divvalodību? Ja pieskai-
tām nepavalstniekus, kuŗi atrodas 
Latvijas cietumos, tad cittautiešu 
īpatsvars varētu pārsniegt ie -
priekš plašsaziņas līdzekļu vidē 
figūrējušo skaitli - 75%. Bijušais 
ieslodzītais V. Lindermans ir spē-
jis uzrunāt savu auditoriju Lat-
vijas cietumos. Varam  spriest, ka 
Nils Ušakovs un Jānis Urbanovičs 
ar paziņojumu, ka referendumā 
balsos par krievu valodu, vēlas 
iegūt labvēlību no krievu valo -
das dedzīgākiem atbalstītājiem – 
noziedzniekiem.

***
Apstiprina amatā  

FKTK vadītāju
Saeima 2011. gada 8. decembrī 

no amata atbrīvoja līdzšinējo Fi -
nanču un kapitāla tirgus komisi -
jas (FKTK) priekšsēdi Irēnu Krū-
mani. Viņa iesniedza atlūgumu 
pēc Latvijas Krājbankas darbības 
apturēšanas.

Finanču ministrs Andris Vilks 
(Vienotība) un Latvijas Bankas 
pre zidents Ilmārs Rimšēvičs pēc 
konsultācijām FKTK vadītāja 
ama tam apstiprināšanai Saeimā 
virzīja elektronisko sakaru snie-
dzēja Lattelecom Drošības nodaļas 
vadītāju Kristapu Zakuli. Saei -
ma aizklātā balsojumā Zakuli ie -
vēlēja FKTK priekšsēža amatā. 
Par viņa iecelšanu amatā nobalso-
ja 73 deputāti.

***
Atzinīgi vērtē Krievijas 

prezidenta rīkojumu
Krievijas prezidents Dmitrijs 

Med vedevs aizvadītā gada nogalē 
izdeva valsts iekšpolītikai visai ne -
tipisku rīkojumu - izveidot darba 
grupu, kam jāsniedz priekšliku -
mi polītisko represiju upuŗu pie-
miņas iemūžināšanas program-
mai. Priekšlikumi jāiesniedz līdz 
1. martam.

Latvijas vēstnieks Maskavā Ed -
gars Skuja atzīst, ka minētās pro-
grammas īstenošana kopumā bū -
tu nozīmīgs solis uz priekšu Krie-
vijas vēstures izzināšanā un vēs tu-
risko procesu izanalizēšanā, īpaši 
tik jutīgajā jautājumā kā totāli - 
tārā režīma seku izvērtēšana. Tas 
no  teikti papildus palīdzētu īste -
not Latvijas un Krievijas parakstīto 
vienošanos par apbedījumu sta-
tusu, arī uz represēto piemiņas 
vie   tu iemūžināšanu. Tas varētu 
palīdzēt Latvijai mūsu centienos 
atrast un atzīmēt Krievijas territo-
rijā represēto Latvijai piederīgo 
apbedījuma vietas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Jaunsargi ar Latvijas karogiem pie barikāžu dienu atceres 
ugunskura  Zaķusalā
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Ušakovs un Ur -

ba  novičs dievojas, 
ka tie 190 000, kas 
parakstījušies par 
krievu valodu kā 
otru valsts valodu 
Latvijā, un tie, kuŗi 
grasās tiem pie-

vienoties 18. februāŗa referen du-
mā, skaidri apzinoties, ka šī pra-
sība neiegūs vajadzīgo balsu skai-
tu, bet vēlas “tikai” izkliegt savu 
protestu pret to, ka ar viņiem “ne -
rēķinās”, viņus neuzklausa, viņus 
pazemo u.tml. Bet izaicinošais, 
pro vokātoriskais minētās prasī -
bas raksturs taču paliek?

Viskrasāk šo poziciju formulējis 
Saeimas SC frakcijas deputāts un 
avīzes Vesti Segodņa publicists 
Nikolajs Kabanovs, kuŗa spalva ir, 
jāatzīst, razor-sharp. Savā rakstā 
Par ko mēs iesim balsot viņš, citējot 
Annas Achmatovas vārsmu par 
“vīrišķību, kas mūs nepievils”, gan 
atzīst, ka “mums” nav nekādu illū-
ziju - zinām demografisko aritmē-
tiku, bet galvenais tas, ka pienā-

Vai SC sašķelsies? Pimenovs pret Kabanovu
kusi fināla spēle: pretinieks gan 
objektīvi ir spēcīgāks, taču vaja -
got sakostiem zobiem nodrošināt 
maksimālo iznākumu.

Tie zobi šņirkst, dzirdam jau, 
dzir  dam. Dusmas, niknums, žults... 
Kabanovs iestājas par t.s. vēstu-
risko taisnību, jo jāpierāda, ka 
“krievu valoda te nav svešvaloda”: 
krievu valoda “apvienos mūs ar 
gandrīz 300 miljonu un 1000 ga -
du kontekstu”. Imperiski dižoda-
mies, Kabanovs prasa, lai “faktiski 
pastāvošā lingvistiskā prakse” tik-
tu “institūcionāli un leģislātīvi sa -
kārtota”. Tik vien!

To nevar vilcināt bez gala, brī-
dina Kabanovs,"citādi šī atspere 
vienkārši sprāgs”. Ko tas nozīmē - 
dumpi? Kabanovs tālāk raksta, ka 
“vietējie diletanti” ir spējīgi tiktāl 
kompromitēt savu valsti, ka “sē -
dēt ar LR pie starptautiskā gal -     
da” būšot tikpat apkaunojoši        
“kā pirms 30 gadiem ar Dienvid-
afriku”. Arvienvārd - aparteids.

Nobeigumā Kabanovs kļūst 
daiļrunīgs: “Mums ir mests izai ci-

nājums (..) Mierīgi un civīlizēti 
at   bildēsim tam, turklāt vienoti,   
kā to gadsimtos pierādījuši cil -
vēki, kuŗu valoda ir krievu valoda.”

Cits Saeimas SC frakcijas de  pu-
tāts - Igors Pimenovs, krievu sko -
lu atbalsta apvienības aktīvists,      
arī ir īstens krievu cilvēks. Un 
tomēr viņš katēgoriski noraida 
U&U un Kabanova “nostādnes”. 
Intervijā Vesti Segodņa žurnā - 
listei Natalijai Sevidovai viņš brī-
dina: “Mēs ļaujamies ievilkt sevi 
bīstamā mutulī.!” Viņaprāt visa tā 
parakstu vākšana un paredza -
mais referendums tikai spēcinā -
šot nacionālradikāļus un vājinā -
šot krievu valodas pozicijas.

Igors Pimenovs lūko Natalijai 
Sevidovai skaidrot, ko domā lat-
vieši: “Latvietis izprot neatkarīgās 
nacionālās valsts atjaunošanu kā 
savu personisko uzvaru, kā savas 
biografijas faktu. Bet to, ka ir tikai 
viena valsts valoda, - kā šīs uzva -
ras pazīmi, tās sinonimu. Jebkuŗš 
mēģinājums latviešu valodai pie-
līdzināt citu valodu, vienalga   

kuŗu, tiek uztverts kā pretenzija 
apšaubīt notikumu, ar kuŗu viņš 
lepojas.” Tāpēc, paskaidro Pime-
novs, referendums liek latviešiem 
“etniski mobilizēties”. Viņaprāt 
referendums tikai saasināšot kon-
frontāciju starp latviešiem un ne -
latviešiem. Tiek apdraudēts pats 
galvenais, uz ko balstās starpet-
niskā saskaņa, - uzticība: “Tas ir 
netaisnīgi un ļoti bīstami.”

Pimenovs ar nožēlu konstatē,   
ka krievu inteliģence “nav aici-
nājusi tautiešus ignorēt provo-
kātorisko aptauju par otras valsts 
valodas statusa piešķiršanu krie vu 
valodai” (izcēlums mans - F.G.).

Igors Pimenovs raksta: “SC 
frak cija Saeimā aicinājusi Lat -
vijas pilsoņus piedalīties refe ren-
dumā. Tālāk katrs pats izšķirsies. 
Es uz referendumu nedošos.”

Tātad - Pimenovs, kam savā 
partijā ir zināma ietekme, ir pret 
Kabanovu, pret Ušakovu, pret 
Urbanoviču. Vai varam progno-
zēt, ka Saskaņas centrs sašķelsies?

Tikmēr Lindermans, Osipovs 

un Gapoņenko turpina ārdīša-
nos: tiklīdz Eiropas Parlamenta 
deputāts Krišjānis Kariņš (Vie-
notība) intervijā žurnālam Play-
boy uzdrošinājās bilst, ka vaja-
dzētu panākt, lai krievvalodīgo 
bērni latviskotos, negantā trijot-
ne biedrības Rodnoj jazyk 
(Dzimtā valoda) vārdā vērsās      
LR prokurātūrā, apsūdzot Ka -
riņu ... genocīda veicināšanā,        
jo, raugi, “piespiedu asimilācija” 
esot tas pats genocīds saskaņā ar 
Latvijas Republikas Krinināl ko-
deksa 71.1 pantu, kur vienu no 
genocīda pazīmēm minēta “bēr-
nu pārcelšana piespiedu kār tā    
no vienas (nacionālas) grupas uz 
citu”. Un, tā kā “atklāts aicinā- 
jums uz genocīdu sodāms ar brī-
vības atņemšanu uz astoņiem 
gadiem”, negantā trijotne alkst 
Kariņu iespundēt.

Lindermana, Osipova, Gapo-
ņenko krievu “troika” trakā steigā 
auļo - kurp?

Franks Gordons

Parakstu vāk ša-
na par dažādiem 
jautājumiem mū -
su valstī kļuvusi 
par sava veida 
mo   des lietu. Kā 
zināms, kriev va lo-
dīgo tiesību atbal-

s tītājiem izdevās savākt pietiekami 
daudz parakstu, lai forsētu tautas 
nobalsošanu (referendumu) par 
to, vai krievu valoda kļūt par    
otru valsts valodu. Tas paredzēts 
Satversmē: „Ne mazāk kā vienai 
desmitajai daļai vēlētāju ir tie -       
sība iesniegt Valsts prezidentam 
pilnīgi izstrādātu Satversmes gro-
zījumu projektu vai likuma pro-
jektu, kuŗu Prezidents nodod Sa -
eimai. Ja Saeima to nepieņem bez 
pārgrozījumiem pēc satura, tad 
tas ir nododams tautas nobal so-
šanai.” Pirmo reizi tauta šīs tiesī -
bas izmantoja tālajā 1923. gadā, 
kad referendums bija par valsts 
tiesībām atsavināt baznīcas un 
lūgšanu namus. Toreiz nesanā -    
ca kvorums, tāpat tas bija arī ar       
čet riem citiem referendumiem 
pirms  kaŗa Latvijā, lai gan pārējos 
gadījumos ierosinājums nāca no 
Saeimas deputātiem, nevis no   
tautas. Laikā pēc okupācijas bei-
gām arī bijuši vairāki tautas vai 
deputātu ierosināti referendumi, 
bet nevienā no tiem nav savākts 
pietiekams kvorums. Referen-
dums par iestāšanos Eiropas Sa -
vienībā un referendums par 10. 
Saeimas padzīšanu notika ar ci -
tiem noteikumiem. 

Mūsdienās parakstu vākšana 
notiek arī citā kontekstā, proti, 
tīmeklī ir portāls Manabalss.lv, 
kur jebkuŗš cilvēks var ierosināt 
kādu jautājumu. Patlaban pa  -
raksti tiek vākti par latgaļu valo-
das statusu, par domu, ka depu-
tātiem no padzītas Saeimas ne -
pienākas kompensācija, par pro-
g resīvas nodokļu sistēmas ievie -
šanu u.c. Ja tiek savākti 10 tūks - 

Pilsonība: viena, divas, trīs
toši parakstu, jautājums tiek ie -
sniegts Saeimā, lai gan par to, kas 
parlamentam tādā gadījumā jā -
dara, patlaban  stingru noteikumu 
vēl nav. Saeima otrā lasījumā ir 
pieņēmusi likumprojektu, kas 
ļautu parlamentā vērsties nevis 
desmit tūkstošiem, bet gan pie -
ciem tūkstošiem petīciju paraks-
tītāju. Likumprojektā teikts, ka 
šādi iesniegtus dokumentus pār-
baudīs Saeimas Mandātu un ie -
sniegumu komisija un tā arī lems 
par jautājuma virzīšanu turpmā-
kai apspriešanai.

Tāds  ievads nepieciešams, lai 
ķertos pie šī komentāra galvenā 
temata, proti – pilsonības (pavalst-
niecības). Jo portālā Manabalss.lv 
patlaban arī tiek vākti paraksti     
par pilsonības piešķiršanu visiem 
Latvijas nepilsoņiem. „Šī ir iespēja 
izbeigt 20 gadu ilgušo netaisnību, 
kuŗas rezultātā esam nonākuši  
līdz šodienas katastrofai. Ir nepie-
ciešams tūlītējs Saeimas lēmums 
šīs netaisnības apturēšanai, lai 
kopīgiem spēkiem mēs sāktu celt 
jaunu dzīvi,” – tā skaidrojuši do -
mas autori. Arī pagalam kreisā 
po     lītiskā apvienība Par cilvēka tie-
sībām vienotā Latvijā (PCTVL) tā 
paklusu  ierastajā kārtībā ir sā  kusi 
vākt parakstus par visu ne  pilsoņu 
padarīšanu par pilso ņiem, un tas 
notiek tā paša pro cesa ietvaros,       
kā notika parakstu vākšana par 
krievu valodas tie sībām. 

Taču doma par nepilsoņiem 
tomēr nav ideja, kuŗai spīdētu 
īpaši labas izredzes. Tiesa, ja Lat-
vijas pilsoņu kopienā atradās pie-
tiekami daudz atbalstītāju domai 
par krievu valodas statusa paaug-
s ti nāšanu, nav izslēgts, ka atradī -
sies pieci tūkstoši, kas atbalstītu 
vi  su nepilsoņu padarīšanu par pil-
soņiem vienā acumirklī (vai arī, 
ie  spējams, atradīsies pietiekami 
daudzi, lai pieteiktu referendu mu 
ierastajā kārtībā), taču nav ab  so-
lūti ne mazākā jautājuma par to, 

ka Saeima šādu domu neatbalstītu 
un, ja notiktu referendums, tad, 
tāpat kā ar krievu valodu, nebūt 
ne Latvijas pilsoņu vairākums par 
to nobalsotu pat tad, ja savāktos 
kvorums. Nepilsoņi tomēr paši ir 
vainīgi, ja  kopš valsts neatkarības 
atjaunošanas nav bijuši spē jīgi 
iemācīties valsts valodu pietie-
kamā līmenī, lai izturētu naturāli-
zācijas procesu. Lai kāds bijis ie -
mesls („Esmu pārāk veca, lai ie -
mācītos valodu”, „Esmu aizvainots 
par to, kā Latvija pret mani iztu-
ras”, „Esmu aizvainota par to, ka 
pilsonību man nedod automatis-
ki”), aizbildinājuma tam nav un 
nevar būt. Fakts tomēr ir tāds, ka 
ar 99 procentu pārliecību var       
teikt - krievu valoda par valsts va-
lodu nekļūs un nepilsoņiem au -
tomatiski pilsonību neviens nedos.

Toties ir cits pilsonības jautā-
jums, kas ir itin svarīgs Laika un 
Brīvās Latvijas lasītājiem, proti,  
jautājums par dubultpilsonību. 
Par šo jautājumu Latvijas polītikā 
ir runāts jau sen,  lielākoties gan 
ne  gribīgi. Pirms vairākiem ga -
diem Saeimā uzpeldēja priekš li-
kums dubultpilsonību lielākam 
skaitam cilvēku nevis pieļaut, bet 
gan atņemt, - runa bija par cilvē-
kiem, kuŗi valsts pārvaldē vēlas 
ieņemt dažādus amatus. Toreiz 
ne  kas nesanāca, un patlaban Saei-
ma beidzot ir konceptuāli apstip-
rinājusi domu, ka dubultpilso -
nību varētu iegūt cilvēki, kas ir 
pa  valstnieki Šveicē, Austrālijā, 
Bra zīlijā, kā arī jebkuŗā Eiropas 
Savienības vai NATO dalībvalstī. 
Tas būtībā attiecas uz visām tām 
valstīm, kur dzīvo latviešu tautas 
Otrā pasaules kaŗa laika emigran-
ti, kā arī visi tie, kuŗi no valsts ir 
pazuduši laikā, kopš ES valstis 
sāka atvērt savu darba tirgu to 
valstu iedzīvotājiem, kuŗas savie-
nībā iestājās 2004. gadā. Uzskatā-
mi sarakstā nav ne Krievijas, ne 
Baltkrievijas, ne arī citu ārpus ES, 

bet Latvijas robežām tuvu valstu, 
lai gan Sibirijā joprojām dzīvo lat-
viešu ģimenes, kuŗās bijuši kād-
reiz deportētie cilvēki, bet viņu 
bērni un mazbērni nav Latvijas 
pilsoņi. Taču attiecībā uz minēta-
jām diasporas valstīm parlaments 
patlaban gaida priekšlikumus, un 
ir stipri ticams, ka kaut kad ne pā -
rāk tālā nākotnē likums arī tiks 
pieņemts.

Tradicionālajiem emigrantiem 
Amerikā, Kanadā un Rietumeiro-
pā šī jautājuma atrisināšana no  -
dro  šinās, piemēram, ka, pirmkārt, 
ļaudis varēs piedalīties Latvijas 
Saeimas vēlēšanās. Neesmu pār-
lie cināts, vai ārvalstīs dzīvojošie 
latvieši tik ļoti seko mūsu valsts 
notikumiem, lai vēlēšanu dienā 
varētu veikt apzinātu, ar informā-
ciju pamatotu izvēli, bet katram 
pilsonim tomēr ir tiesības pieda lī-
ties arī polītiskajos procesos. Otr-
kārt, Latvijas zilā pase nozīmē, ka 
tās īpašnieks ir arī Eiropas Savie-
nības pilsonis un tā dēvētajā Šen-
genas zonā tās iemītnieki var ce -
ļot bez robežkontroles (tas, starp 
citu, ir viens no galvenajiem ie -
mesliem, kāpēc Krievija tik ļoti 
vēlas bezvīzu režīmu ar ES, jo tad, 
ieradies vienā Šengenas zonas 
valstī, Krievijas pilsonis varēs brīvi 
ceļot arī uz visām pārējām tās 
valstīm un tas arī ir iemesls, kāpēc 
Eiropā lēmumu par šo domu 
pieņemt tās pieņēmēji ir vilcinā-
jušies). Un, protams, ir arī fakts, ka 
Latvijas pilsoņu pēcteči dubultpil-
sonību varēja piereģistrēt tikai  
līdz 1995. gadam. Aiz borta palika 
visai daudz cilvēku, kas labprāt 
būtu arī savas dzimtenes vai tēv-
zemes pilsoņi. Nu šis jautājums 
būs atrisināts.

Savukārt jaunajiem emigran-
tiem jautājums ir būtisks tieši 
bērnu dēļ. Automatisku pilsonību 
piedzimšanas brīdī pasaulē no -
drošina vienīgi dažās valstīs, re -
dzamākā, protams, ir ASV. Tas ir 

tā dēvētais ius soli vai „zemes tie-
sību” princips. Vienīgā valsts Eiro-
pā, kas to nodrošina, ir Rumānija, 
savukārt Lielbritanija un Īrija, kur 
mīt vairākums mūsdienu emig-
rantu, tā nedara. Tām ģimenēm, 
kuŗas emigrācijā ir nolēmušas pa -
likt pavisam,  jautājums par pasi 
bērniem ir aktuāls, jo stipri ti -
cams, ka dažs labs bērns ar laiku 
vēlēsies dzīvot un strādāt Latvijā 
un ar pasi tas, protams, būs daudz-
kārt vienkāršāk.

Par dubultpilsonību patlaban 
runā ne tikai Latvijā vien. Pagā-
jušajā nedēļā ietekmīgais britu 
žurnāls The Economist par to raks-
tīja: „No valsts viedokļa dubult pil-
sonība labākajā gadījumā ir ne -
kārtība un sliktākajā – drauds. 
Val dība labprātāk gribētu, lai cil-
vēks piedzimst, dzīvo, strādā, no -
dokļus maksā, subsidijas saņem 
un nomirst vienā un tajā pašā 
vietā. (..) Pilsonība ir līme, kas tur 
kopā individu un valsti. Aizskar 
to, un līme izirst.” Taču žurnāls arī 
atzīst, ka „dzīve ir sarežģītāka”. 
Kons tatēts, piemēram, ka dau-
dziem pasaules ebrējiem kabatā ir 
Izraēlas pase „solidāritātē ar ebrēju 
valsti (un arī kā apdrošināšanas 
polise)”. Konstatēts arī, ka pilsonība 
bijusi būtiska tad, kad valstī ir 
obligāts militārais dienests, bet 
mūsdienās tas ir kļuvis par samērā 
lielu retumu. Un tad tiek secināts: 
„Dubultpilsonība ir nenovērša -
ma un būtībā arī liberāla. Priecā-
simies par to.”

Neprotu teikt, cik daudzi Ame-
rikā vai Austrālijā dzīvojoši latvieši 
ir īpaši ieinteresēti kļūt par Eiro-
pas Savienības pilsoņiem, taču 
pie ļauju, ka  starp Laika un Brīvās 
Latvijas lasītājiem ir pietiekami 
daudzi, kuŗi par Latvijas pilso-
ņiem gribētu būt gan. Nu šķiet, ka 
paredzamā nākotnē tas arī kļūs 
iespējams. Piekrītu žurnālam The 
Economist: priecāsimies par to!

Kārlis Streips
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Mūsu intervija ar LR kultūras 
ministri notika vēl pirms tam, 
kad  Latvijas plašsaziņas līdzekļi 
vēstīja: ministrei Jaunzemei-
Grendei divu mēnešu darbības 
laikā trīs skandali. Pirmais – par 
sliktu darbu atlaista Kultūras 
ministrijas valsts sekretāre Sol-
vita Zvidriņa, pēc viņas iniciātī-
vas savukārt ministres „lieta” sa -
karā ar privātu ieinteresētību 
valsts amatpersonas postenī     
no  dota KNAB izskatīšanai un 
visbeidzot – atteikums parakstīt 
lī  gumu ar Latvijas Nacionālās 
ope  ras ilggadējo direktoru An- 
d reju Žagaru pēc konkursa, kuŗā 
uz minēto amatu pretendēja       
Ža  gars viens pats. Vētra, kas sā -
kās jo īpaši pēc trešā minētā 
skan dala, Latvijā izvērsās plaša 
un daudznozīmīga. Jāteic gan - 
jau pirms pāris gadiem uzņē -
mēji tēvzemē neizpratnē grozīja 
galvu par to, ka Operai „atlaists” 
pusmiljonu lielais nodokļu pa -
rāds. Kā nu ne – pamēģini, ma -
zais vai vidējais uzņēmēj, sav-
laikus nesamaksāt savu tūksto-
tēnu vai pāris tūkstošus latu no -
dokļos, - drīz vien viņam zvana 
Valsts ieņēmumu dienesta in-
spektors. Un te parāds aizlaists 
līdz pusmiljonam! Tolaik mi -
nistrs Ints Dālderis arī intervijā 
mūsu avīzēm teica – netiks pie-
dots, ja tā būs turpmāk! Ne  vie-
nam jau arī nebija noslēpums,  
ka Žagars bijis savulaik kultūras 
ministres Helēnas Demakovas, 
tā teikt, simpatiju lokā. Un De -
makova tolaik un arī tagad ir 
sa tiekama vai it visu operas 
pirmizrāžu skatītājos. Žanete 
Jaunzeme-Grende gan ne. Ir iz -
veidojies uzskats, ka viņas prio-
ritāte ir Gaismas pils. Un „sazī-
mēta” viņas ģimenes draudzība 
ar tās galveno būvnieku Māri 
Saukānu.

Bet uz Vāgnera „Dievu mij-
krēsli” jaunā ministre bija, uz 
ot  ro izrādi 27. novembrī. Un par 
to bija sajūsmā (šim iestudēju-
mam ir apbrīnotāji un nīdēji,      
ir fani un kritiķi. (Mūsu laik -
raks ta 7. lappusē lasiet arī mūzi-
kas apskatnieka maestro Paula 
Damb ja domas. Ja man ļauts 
izteikt savu personisko viedok -     
li – es pievienojos Dambim.)       
No mūsu intervijas ar Ž. Jaun-
zemi-Grendi: „Vāgners divus ga -
dus dzīvojis Rīgā – visi opermīļi 
to zina. Un ir labi, ka mūsu Na -
cionālā opera izmanto iespēju 
iestudēt visu „Nībelunga gredze-
na” ciklu, lai tādējādi iekļautos 
Vāgnera 200 gadu atcerē, kas   
tiks svinēta 2013. gadā. Tas ir 
mūsu pienesums Eiropas kultū-
rai un parāda mūsu varēšanu. 
Biju ļoti pozitīvi pārsteigta par 
režisora Viestura Kairiša darbu. 
Es šai izrādē redzēju daudz sim-
bolu, redzēju Raini - „Uguni un 
nakti”, „Induli un Āriju”, kristie-
tību, simbolus attiecībā uz aiz -
gājušajiem un jaunajiem laikiem. 
Kairišs mūsu sarunā pauda prie-
ku, ka biju saskatījusi  mūsu laik-
meta netīrības un amorāluma 
atklāsmi. Tas bija smalki, dros-
mīgi, ģeniāli.” 

Mūsu sarunā mēģināju minis-
t rei bilst par mākslas sociālo lo -
mu, – vai šai sarežģītajā laik  -
metā tomēr nevajadzētu ak  cen-
tus likt uz to, kas nav nedrošs     

Per aspera ad astra. Vai tas ir par kultūru Latvijā?
Pārdomas pēc tikšanās ar LR kultūras ministri Žaneti Jaunzemi-Grendi

un depresīvs... vismaz. Kādā in -
tervijā režisors  Kairišs teicis, ka 
viņš arī dzīves īstenībā redz 
„alkas pēc asinīm un nogali- 
n āšanas”. Piedodiet, es redzu arī 
dzīvi apliecinātājas un pozitī -    
vas vērtības, paldies Dievam!        
Un ļoti gribētu, lai tieši tās ar 
kultūru tiktu apliecinātas. 

„Neticu plašsaziņas līdzek -
ļiem, neticu nevienam, jo kriti-
zēts tiek viss,” saka ministre, bet 
man pa rokai gadās tieši sla vi-
nātāja atsauksme, kas izdrukāta 
no Neatkarīgās Rīta Avīzes.

Nepatiku pret žurnālistiem no 
ministres uz savas ādas sajutu   
arī es, līdz nācās paskaidrot par     
t.s. trimdas preses vienīgo atka-
rību - no sava lasītāja, tālab pa -
matu būt objektīviem un pir-
mām kārtām – informātīviem. 
Bet ne jau es viena, izrādās, es   -
mu jutusi šo gana atklāto ne -
patiku. Nedēļraksta Ir žurnā lis - 
tes Anda Burve-Rozīte un Indra 
Sprance dabūjušas no Jaun ze-
mes-Grendes niknu „atšķīlumu” 
un atbildi: „Kāpēc ministram 
jābūt vīzijai? Vīzijai par operu 
jābūt direktoram.” Un pēc tam 

lasām nepārprotamu ministres 
mājienu žurnālā Ieva: „Tikko 
man bija saruna ar divām žur-
nālistēm, kuŗas uz mani divas 
stundas bļāva.” Dies pasarg, kā -
pēc „šerpā” ministre viņas neiz-
meta no kabineta tāpēc, ka     
bļauj?! Šķiet, pārāk bieži minis- 
tre arī lieto vārdu salikumus: 
„Kā  pēc Andrejs Žagars?” un 
„die  vība Andrejs Žagars”. Rau-
giet, Ža  gars tiešām „šarmē” un 
pārlie cina. Jaunzeme-Grende šo- 
brīd diemžēl vēl ne, jo pārāk at- 
klāti ik pa brīdim no ministres 
teiktā un darbībām izlien laukā 
polī tikas „āža kāja”. Par polītikas 
klā tieni abu konfliktā intervijā 
Lat vijas Avīzei teic arī Andrejs 
Ža  gars.

Izrādās, tas nolāpītais pusmil-
jons Operai, kā skaidro Žagars, 
velkas līdz kopš 2009. gada, kad 
tieši par šādu summu tika „ap -
cirpts” Operas budžets jau pēc 
iepriekšējās izdevumu samazi-
nāšanas, atlaižot darbiniekus un 
samazinot algas. Bet visi sagai-
dām, lai Opera mirdzētu!

Atgriežoties pie „Dievu mij-
krēšļa” – valsts 170 tūkstošus latu 

dārgajam, septiņas stundas ilga-
jam iestudējumam ar daudziem 
viesmāksliniekiem, ieskaitot sta-
tistu no Zviedrijas, nekurnot at -
vēlēja 100 tūkstošus.

Bet – tās pašas objektīvitātes 
vār dā – teksti no mūsu intervijas 
ar ministri. 

Kultūrai Latvijā ir nepiecieša-
ma investīciju piesaiste un ideju 
piesaiste. Ir jāattīsta radošās in -
dustrijas, kas pašas pelna, un es 
vēlos pievienot [šim procesam] 
savas zināšanas, ko esmu guvusi, 
gan strādājot uzņēmējdarbības 
vidē, gan studējot valsts pārvaldi. 
Ir jādomā par kultūras nozīmi 
tautsaimniecībā un ikviena cilvē-
ka dzīvē. Jo – visas labās ziņas, 
kas saistās ar Latviju, ir par kul-
tūru. Tik maza valsts var dot pa -
saulei tādus brīnumus! Ir ļoti pa -
tīkami strādāt šādā nozarē. Mums 
ir jāapzina un jākultivē personī-
bas, turklāt – tām vēl dzīvām      
esot – kā tēvzemē, tā ārpus Lat-
vijas. Mēs tomēr pietiekami ne -
cienām savus stipros cilvēkus. Un 
tādi ir arī starp trimdā dzīvojo-
šiem latviešiem. Tikai mēs to ne -
zinām.

(Jālasa Laiks un Brīvā Latvija, 
kur ik nedēļu ir apraksti  par kul-
tūras aktīvitātēm un spožām per-
sonībām gan viņpus okeana, gan 
Eiropas mītnes zemēs! Bet Kul-
tūras ministrija nav starp mūsu 
avīžu abonētājiem.)

Mūsu sarunā atminos lai -     
kus, kad, piemēram, Valsts Kul-
tūr ka pitāla fondam nauda tika 
pie šķirta no valsts akcīzes no -
dokļu maksājumiem jeb, vien-
kārši ru  nājot, no alkohola lieto-
tājiem    un pīpmaņiem. Jautā -       
ju – vai jūs, būdama ministre, 
cīnīsities par šīs naudas atgū-
šanu kultūrai?

Un ja nu visi beigs pīpēt?! Šāda 
retorika vienreiz ir jāizbeidz! 
Dro šības, tostarp finanču ziņā, 
nekad nebūs. Kultūrai ir jābūt 
gatavai parādīt, ka ir nevis pa -
tērētāja, bet spēj arī pelnīt! Jēga   
ir radīšanā. Valsts akciju sa  bied-
rība „Latvijas meži” jau ir at -
vēlējuši 800 tūks tošus latu Kul-
tūrkapitāla fon dam. Un šī pa -
pildu nauda ir mērķ tiecīgi jāiz-
manto. Ja man jautā – vai būs 
vai rāk? – es atjau tāju – par cik 
vai rāk jums vajag? 

Vai cīnīšos? Es necīnīšos. Jo cī -
noties neko nevar sasniegt.

Tāda ir ministres nostāja, un  
ar tādu mums acīmredzot jā  rē-
ķinās. 

Visbeidzot labās ziņas, kas no -
teikti iepriecinās mūsu lasītā jus – 
kultūras draugus un atbalstītājus 
Latvijā un ārpus Latvijas. Latvi-
jas Nacionālās operas ģildi Ņu -
jorkā jau nu noteikti.

Jautāju ministrei par viņas at -
tieksmi pret „sāpju bērnu” – lat-
viešu nacionālo operu un latvie-
šu mūziku vispār. Gan  nenosau-
cot precīzi, ministre pavēstīja,       
ka tuvākajā nākotnē paredzami 
jauni iestudējumi 2012. gadā – 
Andŗa Dzenīša „Daukas” iestu-
dējums Operā, 2013. gada rude-
nī – Ērika Ešenvalda „Iemūrētie” 
(iestudējums ar dzejnieces Ineses 
Zanderes libretu, veltīts Gaismas 
pilij), Juŗa Karlsona balets „Karl-
sons lido atkal”, 2014. gada pa -
vasarī – Kristapa Pētersona opera 
„Šachs”, tā paša gada rudenī – 
Artura Maskata opera „Valentī-
na”. Pa vidu arī Romualda Kal-
sona „Pazudušā dēla” atjauno-
jums un... Bruno Skultes „Vilkaču 
mantinieces” izrādes arī. 

Un vēl – Kultūras ministrija 
cītīgi strādājot, lai atjaunotu 
2008. gadā „nocirpto” mērķdo-
tā ciju pašdarbības – koŗu, deju 
kopu u. c. darbības uzturēšanai. 
Lai gaidāmie Dziesmu svētki 
Lat vijā būtu tikpat krāšņi kā      
līdz šim.

Ligita Kovtuna   

P. S.  Mēģināju jautāt arī par 
in   teg rācijas problēmu, kas uz -
ticēta Kultūras ministrijai. Mi -
nistre tik vien pateica, ka aug-  
stu vērtē iepriekšējās ministres 
Sar mītes Ēlertes izveidoto kon-
cep ciju, un apsolīja, ka atsūtīs 
uz     aicinājumu uz kārtējo konfe-
ren ci par šo jautājumu. Uzai ci-
nāju mu nesaņēmu un joprojām 
īsti nesaprotu, kas ir šī noslē-
pumai nā integrācija, kuŗai Lat-
vijas valsts gatava atvēlēt nau -     
du no sava pagalam skopā bu -
džeta.     

Uzziņai
Žanete Jaunzeme-Grende • Dzimusi 1964. gada 10. martā.  • Beigusi 

Latvijas Fiziskās kultūras institūtu, Latvijas Universitātes Ekonomikas 
un vadības fakultāti un Rīgas Starptautiskā biznesa un administrā -     
cijas augstskolu. • Pirmais solis uzņēmējdarbībā – Zviedrijā iegādāto 
auto pārdošana Latvijā. Vēlāk izveidojusi apdrošināšanas brokeru  
firmu, bijusi arī apdrošināšanas kompanijas Marsh valdes priekšsēde.        
• 2006. gadā uzsāka darbu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības ka -
merā, 2008. gada aprīlī kļuva par valdes priekšsēdi. • Nodarbojusies ar 
orientēšanās sportu, bijusi Latvijas Orientēšanās federācijas prezidente, 
organizējusi tautas orientēšanās sacensības Magnēts. • Vīrs - viens no 
savulaik labākajiem Latvijas orientieristiem Ants Grende (patlaban 
strā dā apdrošināšanas sabiedrībā  Marsh). • Ir meita Maija Jaunzeme 
(20 gadi).   
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(Turpināts no Nr. 3)
Tomēr faktiski emigrācijas lī   -

me nis bija daudz zemāks. Emig-
rā cijas potenciālu ierobežoja ne 
tikai cerības uz labāku dzīvi tepat 
Latvijā (2000.–2003. g. bezdarbs 
lē  ni, bet stabili samazinājās un 
algas auga straujāk nekā cenas), 
bet arī ekonomiskajai migrācijai 
nelabvēlīga institūcionālā vide      
un ļoti augstas izmaksas. Lai strā-
dātu ārvalstīs, bija jākārto gan uz -
turēšanāas, gan darba atļauja vai 
arī nācās uzņemties risku uztu rē-
ties un/vai strādāt nelegāli. Lat-
vijas nepavalstniekiem papildu 
šķērslis bija nepieciešamība kārtot 
vīzas iebraukšanai gandrīz visās 
ES valstīs. Meklēt darbu ārzemēs 
bija daudz grūtāk un dārgāk nekā 
tagad. Telefona sarunas ar ārze-
mēm bija ļoti dārgas (un – ticiet 
vai ne – cilvēkiem bija jāiztiek bez 
skaipa...). Tīmeklis (internets) bija 
lēns, dārgs un ne visur pieejams. 
Turklāt informācija par vakan -
cēm ārzemēs, kā arī būtiska kon-
teksta informācija (uzturēšanās 
atļaujas, darba attiecību tiesiskais 
aspekts u. tml.) nebija pieejama 
tik ērtā, sakopotā un pat iztulkotā 
veidā kā tagad. Arī lētās aviobiļe-
tes nebija tik izplatītas. Privātu 
dar bā iekārtošanas firmu pakal-
pojumi bija dārgi, un ne vienmēr 

Michails Hazans Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000–2010
uz tiem varēja droši paļauties. Par 
to liecina arī 2003. gadā veiktās 
Delfi portāla lietotāju aptaujas 
rezultāti: no 2,1 tūkst. responden-
tu, kuŗi izteica gatavību pēc Lat-
vijas iestāšanās ES izmantot dar-
ba spēka brīvas kustības priekš ro-
cības un doties strādāt kādā no      
ES valstīm, 89% bija gatavi braukt 
tikai ar noslēgtu darba līgumu, 
turklāt tikai 20% uzskatīja par pie-
tiekamu līgumu ar licencētu Lat-
vijas darbā iekārtošanas firmu. 

Tātad var teikt, ka pirms ES pa -
plašināšanas ekonomiskajai emig-
rācijai de facto bija diezgan augsts 
cenzs (slieksnis) attiecībā uz per-
sonas iniciātīvu un gatavību uz -
ņemties risku. Šādā situācijā relā-
tīvi zemākas izmaksas darba mek-
lēšanai ārzemēs bija cilvēkiem ar 
profesionāliem vai vismaz privā-
tiem kontaktiem mērķa valstīs, 
labām svešvalodu zināšanām, ie -
spējām personiskos nolūkos iz -
mantot tīmekli darbavietā, la -  
bām informācijas meklēšanas un 
apstrādāšanas prasmēm. Perso-
nām ar augstāko izglītību šīs pa -
zīmes caurmērā piemīt biežāk 
nekā citiem. 

Attiecībā uz migrācijas virzie-
niem no teorijas viedokļa var sa -
gaidīt, ka daļa emigrantu izvēlē-
jušies zemo adaptācijas izmaksu 

stratēģiju, orientējoties uz valstīm, 
kur mitinājās daudzu Latvijas ie -
dzīvotāju radinieki vai draugi no 
iepriekšējiem emigrācijas un imi-
g rācijas viļņiem: ASV, Kanadu, 
Zviedriju un Vāciju, kā arī Krie-
viju, Ukrainu un Baltkrieviju. Sa -
vukārt citi (ar augstāku iniciā -
tīvu) izvēlējās relātīvi jaunus mig-
rā cijas virzienus – galvenokārt 
An   gliju un Īriju (jo angļu valodas 
zināšanas Latvijā ir vairāk izpla-
tītas nekā citu ES valodu prasmes), 
bet arī citas vecās Eiropas valstis.

Rezumējot var izteikt šādas hi -
po tezes:

2000.–2003. g. ekonomisko emig-
rantu vidū 

(a) augsti izglītoto individu īpat-
svars bija lielāks nekā Latvijas ie -
dzīvotāju vidū;

(b) nelatviešu īpatsvars bija lie lāks 
nekā Latvijas iedzīvotāju vi dū.

Turklāt
(c) ekonomiskās emigrācijas plūs -

mu virzieni bija visai diversificēti.
Emigrācija ES paspārnē 

(pirms krizes): institūcionālie 
un tirgus faktori. Pēc Latvijas 
ie  stāšanās Eiropas Savienībā 
2004. gada maijā un līdz eko -  
no miskās krizes sākumam 
2008. gada beigās migrācijas 
pro cesus noteica galvenokārt 
divi faktori:  Eiropas kopienas 

dar ba spēka brīvās kustības    
principu pakāpeniska reālizā-
cija;  ekono miskā izaugsme.  

Ekonomiskā izaugsme vecajā 
Eiropā radīja pieprasījumu pēc 
jauniem darbiniekiem, tādējādi 
palielinot potenciālo darba 
emig  rantu sagaidāmos ieguvu-
mus un stimulējot migrāciju. 
Savukārt Latvijas straujās eko-
nomiskās iz  augsmes rezultātā 
bezdarbs pa  kāpeniski pazemi-
nājās un reālā darba samaksa 
pieauga, reducējot sagaidāmos 
ieguvumus no emig rācijas, tā -
dējādi ar laiku mazinot motī-
vāciju emigrēt un stimulējot ne -
seno emigrantu atgriešanos.

No otras puses, darbaspēka 
brī vās kustības ieviešana tieši  
vai netieši reducēja visus migrā-
cijas izmaksas veidus, tādējādi 
stimu lējot emigrāciju. Atšķirībā 
no samērā lēnām pārmaiņām 
Lat vi jas darba tirgū šis efekts 
iedar bo jās ļoti ātri. Jau kopš 
01.05.2004. savus darba tirgus 
atvēra Īrija, Lielbritanija un 
Zviedrija, kur Latvijas un citu 
jauno dalībvalstu pilsoņi kļuva 
par līdztiesīgiem darba tirgus 
dalībniekiem. Tas mazināja   
migrantu psīcholo ģis kās un 
adaptācijas izmaksas, kā arī 
neveiksmīgas darba migrā cijas 

risku. Vienlaikus Latvijā (un 
citur Eiropā) sāka darboties Ei -
ro pas mobilitātes portāls un Ei -
ro pas valstu nodarbinātības  
tīkla (EURES) konsultanti, kuŗi 
2004.–2005. gadā (kopā) sniedza 
ap 10 tūkstošus konsultāciju,       
bet 2006.–2007. gadā – vairāk 
nekā 12 tūkstošus. Tas būtiski 
pa  zemināja potenciālo emig-
rantu informācijas iegūšanas   
un darba meklēšanas izmaksas. 

Mobilitātei labvēlīgas institū-
cionālās pārmaiņas palielināja 
pieprasījumu pēc starptautis-
kajiem pārvadājumiem un te  -  
le komūnikāciju pakalpoju -
miem, rezultātā Eiropā, tostarp 
Latvijā, būtiski paplašinājās pa -
sažieŗu un kravu lēto pārva -  
dā jumu segments, pazeminājās 
starptautis ko tālsarunu tarifi, 
uzlabojās tīmekļa pieejamība. 
Tas savukārt atkal pazemināja 
gan darba mek lēšanas izmaks as, 
gan migrācijas tiešās izmaksas. 

Ir bijuši kollektīvu romānu 
rakstīšanas eksperimenti, kur 
kat rai nodaļai kāds cits autors. 
Pirms vairākiem gadu desmi -
tiem tādu kopromānu turpinā ju-
mos publicēja Laiks. Bija intere-
santi tvert ikviena autora stila 
īpatnības un vērot, kā viņš tālāk 
izvērsīs kollēgu aizsākto sižetu. 

Citāds eksperiments bijis pa  do-
mā Gundegai Repšei ar vienpa-
dsmit mūsdienu Latvijas raks tu 
māks las kollēģēm. Viņas div des-
mi tā gadsimta Latvijas vēs turi „sa -
griezušas šķēlītēs” un „sa  dalījušas 
uz galviņām”, soloties ne  pilna gada 
laikā katra par sa vu šķēlīti uzraks-
tīt stāstu. Ilze Jan sone rakstījusi 
par 1905. gada re  volūciju, Inga 
Žo  lude par Brīvī bas cīņām, Andra 
Neiburga, Kris  tīne Želve un Nora 
Ikstena par Latvijas pirmo neat ka-
 rības pe  riodu, Gundega Repše par 
krie vu ienākšanu un Ieva Mel gal-
ve par vācu laiku. Pārējās rakst  nie-
ces uzmanību veltījušas padomju 
laikam līdz pat 1991. gada bari kā-
dēm. Tās ir Dace Rukšāne, Andra 
Manfelde, Maira Asare, Inga Ābele 
un Laima Muk tupāvela. Visi div-
padsmit stāsti tagad izdoti krā-
jumā Mēs. XX gad simts.

Sieviešu stāsti
Stāstu krājums Mēs. XX gadsimts, „Dienas grāmata”, 2011.g., 272 lpp.

Grāmatas ievadā literātūrzi nāt-
nieks Valters Nollendorfs atgā di-
na pagājušā gadsimta septiņ des-
mito gadu amerikāņu feministu 
kustības dalībnieču centienus pa -
nākt, lai vēsture turpmāk tiktu 
ap  lūkota arī no sievišķīgā skatu-
punkta, ne tikai no vīrišķīgā vien. 
Rotaļājoties ar angļu vārda histo-
ry (vēsture) nozīmi un izcelsmi, 
viņš sauc atmiņā, kā feministes 
pieprasījušas, lai his story (viņa 
stāsts) tiktu papildināts ar her 
story (viņas stāsts).

Ja jūs krājuma divpadsmit stās-
tus bez autoru vārda dotu izlasīt 
kādam kaut cik vērīgam lasītā -
jam un aicinātu viņu pateikt, kuŗa 
dzimuma autors stāstu saraks-
tījis, kāds varētu būt iznākums? 
Ja šāda izmēģinājuma trusītim 
trāpītos tikt man, es tikai četrus 
stāstus atskārstu par sievietes prā-
ta un roku veidojumu, bet pārē-
jos astoņus būtu varējis sarakstīt 
gan rakstnieks, gan rakstniece.

Inga Žolude 23 lappuses gaŗa-
jās Sarunās no frontes brīvības 
cīnītāju mutē ieliek vienu pašu 
rupju vārdu, un arī viņu žargons 
ir pieklājīgs un maigs. Protams, 
mums var būt vēlēšanās mūsu 
valstiskās neatkarības izcīnītājus 
tagad uzlūkot gandrīz vai par 
svē  tumu, bez miesas un asinīm, 
bez spējas zaimot un lamāties, 
bet uz tik izteiktu ideālizāciju 
vērs ta var būt tikai labi audzi -
nāta sieviete.  -  Andras Neiburgas 
stāstā Kur es esmu sieviešu 
eman  cipācijas ideja ieskanas jau 
1925. gada Rīgā. - Ievas Melgalves 
Laimdotas atbrīvošanā rodas 
iespaids, ka rakstniece savu tēlu 
Juri iekāro vairāk, nekā Juris 
iekāro titulvaroni Laimdotu.

Slavas dziesmu sievietēm par 
viņu spēju pārciest un izturēt 
grūtus apstākļus dzied Laima 
Muktupāvela stāstā Krusttēvs  

un brāļi, dūmi un zelts: „Kaŗus 
uz saviem pleciem iznes sievie -
tes, - kuŗas stiprākas, tās var kaŗu 
pavilkt. Veči saiet mežā un tup, 
viņi lepni var paziņot – čau! – es 
aizeju partizānos/mežabrāļos. 
Kamēr veči sevi kā genu banku 
sargāja, tupēdami ierakumos, 
blindāžās dziļi mežā, sievietes vi -
ņiem sagādāja ēdienu, viņas jū -
dzās arklos, pļāva, samala miltos 
pasauli, no rūgtajām asarām cepa 
saldu maizi un, riskēdamas ar 
savu godu un dzīvību, nesa ar 
bārdu aizaugušajiem večiem 
bun kuros maizi. Viņas sačurks-
tināja gaļiņu, pašas neēda, atnesa 
ēdienu, izmazgāja vīriešu utai -
nos kreklus...”

Kad dažu dienu laikā pēc kār-
tas izlasīti divpadsmit stāsti, ma -
zāk spilgtās vietas jau paguvušas 
no atmiņas pagaist, aizšķiŗot pē -
dējo lapu. Tāpēc te dažas piezī-
mes par labākiem vai krāšņā -
kiem momentiem krājumā ārpus 
sievišķīgā un vīrišķīgā pretno-
statījuma temas.

Grāmatas ievadā tās iedves mo-
tāja Gundega Repše pastāsta, ka 
iecere bijusi jaunākām rakstītā-
jām piešķirt senākus laikus, lai 
viņām būtu „iespēja pētīt un ap -
zināt periodus, kuŗus viņas nav 
piedzīvojušas”. Tad nu jauno raks-
tītāju katēgorijā, tā šķiet, vaja-
dzētu likt pirmā stāsta Pieci au -
tori Ilzi Jansoni. Pieci patika. 
Forma tradicionāla, virziens 
re ālistiskais, bet vēstījums mērķ-
tiecīgs un saspringts kā novelē. 
Jānis 20. gs. sākumā devies no 
Latvijas uz Tērbatu studēt teo-
loģiju, bet kritiskā brīdī atgrie -
zies mājās, kļuvis par sociālistisku 
revolūcionāru. Viņa brālis Pauls 
turpretī ir veco vērtību piekri -
tējs, mācītājs. Konflikts starp 
abiem ir gluži vai ar simbolisku 
nozīmi, jo mūsu tautas idejiska 

sašķeltība taču bija raksturīga vēl 
visam tālākajam 20. gadsimtam. 
Kā pienākas, bojā jāiet trešajam. 
Vienīgais mesls modernismam 
Piecos ir kursīvā rakstā iespiestie 
nervozie jautājumi „mācītāja 
kungam” nodaļu sākumā. 

Andras Neiburgas un Kristī - 
nes Želves stāsti krāsaini parā -    
da    1920. un 1930. gadu Rīgu.     
A. Neiburgai 1925. gadā pagalmā 
aiz kāda Brīvības ielas nama vēl 
ganās govs, bet paplašinās cilvēku 
pasaules pieredze: viņi ceļo uz 
ārzemēm, un dažu dzīvē ienāk 
agrāk par izvirtušām uzskatītas 
morāles normas. K. Želve izceļas 
ar t. s. epistolāro formu, nododot 
lasītājam it kā starp 1920. un 
1934. gadu kādai Līziņai viņas 
māsas rakstītas vēstules. Šī for -
ma spējīga stāstījumam piešķirt 
aktuālitātes nokrāsu, tikai brī-
žiem šķiet, ka autorei vairāk rūp 
laikmeta izgaismošana stāsta 
lasītājam nekā iedomātās Līzi -
ņas informēšana. Pirmoreiz nācās 
sastapties ar deminutīvu „Rai-
nīts”, - vēstulē, kur Līziņai tiek 
ziņots par Raiņa nāvi.

Noras Ikstenas „Paradīzes 
ābolos” skolniecei Ievai piešķirtais 
goda pilnais pienākums Vado-
nim ceremoniāli pasniegt  ābolu 
atstāj Ievā „āboliskas” atmiņas un 
iespaidus līdz pat mūža pēdējai 
stundai. N. Ikstena veikli parāda, 
kā Kārļa Ulmaņa autoritārās  val-
dīšanas gadu (pozitīvā, ideālis-
tiskā) nacionālā jutoņa un pār-
liecība gājusi roku rokā ar (ap -
šaubāmo) vadonības kultu. 

Padomju laiku visas rakstnie-
ces, protams, notēlo negātīvi, to -
mēr katrai ir sava pieeja. Dace 
Rukšāne Ērglī komūnistu gaišās 
nākotnes solījumus saskata kā 
sirreālus un izturas pret tiem 
sarkastiski: „Skolā ir jautri. Mums 
stāsta par komūnismu, kas jau 

pēc divdesmit gadiem ļaus     
mums dzīvot tā, ka visi tikai 
smai dīšot un smiešot – uz darbu 
skries ar prieku, veikalos preces 
būs par brīvu.” Andra Manfelde 
Saules pulksteņa protokolā uz 
padomju iekārtu noraugās ar 
smī nu, ar ironiju. Maira Asare 
stāstā Ilgā klusā sezona par 
okupācijas gadiem (kaut vārds 
„okupācija” nekur netiek lietots)  
vietām raksta ar manāmām dus-
mām. Var jau būt, ka ir piemē -
roti pret režīma ačgārnībām un 
absurditātēm izturēties ar ironiju 
un sarkasmu, kā to savās lugās 
darīja nesen aizsaulē aizgājušais 
čechu drāmatiķis un prezidents 
Vāclavs Havels, bet padomju ie -
kārta taču bija arī varmācīga, un 
pret šo aspektu dusmas noteikti 
ir vairāk vietā nekā smīns.

Visskaļāk un pilnasinīgāk ne 
smīn, bet smejas tā pati jau mi -
nētā krāšņā stila meistare Laima 
Muktupāvela. Žēl, ka viņas rindā 
stāvēšanas aina pie pārtikas pre-
ču veikala un pēc tam aina vei-
kalā („Visi metās ieņemt veikalu 
kā bruņukuģi „Potjomkins” 1917. 
gadā”) ir par gaŗu, lai tās šeit ci -
tētu, bet autores atmiņā sagla -
bāto vērojumu asums un precī-
zitāte ir nepārspējami.

Kā G. Repše, tā V. Nollendorfs 
savu ievadvārdu beigās izsaka 
cerību, ka nākamajos gados krā-
juma stāsti pārtaps romānos. Jā -
jautā: kāpēc lai būtu tāda cerība? 
Vai romāna žanrs jebkuŗā gadī-
jumā ir pārāks par stāsta žanru? 
Vai stāstiem un novelēm nav sa -
vas specifikas, savas pašvērtības? 
Tautai, kam bijuši tādi īsās pro -
zas vecmeistari kā Blaumanis un 
Jānis Ezeriņš, nevajadzētu par 
visu varu tiekties pēc diždarbiem 
apjoma ziņā.

Eduards Silkalns

P. S.
Saīsināti no „Latvija. Pārskats 

par tautas attīstību 2010./2011. 
Nacionālā identitāte, mobilitāte 
un rīcībspēja”. Rīga, LU Aka dē-
miskais apgāds.

Vairāk par autoru lasiet mūsu 
laikraksta 2011. gada 46. nu  mu rā. 
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Pārskatot tīmeklī 
aptaujas par gada 
populārāko cilvēku 
Latvijā, izrādījās, ka 
pirmo vietu ieņem 
Latvijas Nacionālās 
operas direktors 
And rejs Žagars, aiz 

sevis atstājot Ministru preziden -
tu Valdi Dombrovski un eks-
prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. 
Ar ko gan šis cilvēks izpelnījies 
tādu populāritātes lēcienu? Iz -
rādās, ar stīvēšanos par direktora 
krēslu, kas teju, teju ar jaunās kul-
tūras ministres iznācienu izrai -
sīja veselu vētru, tā ka direktora 
krēsls sāka šūpoties. Galvenie mi -
nistres argumenti: operteātŗa ne -
sakārtotā finanču sistēma. Pārtē-
riņi, parādi un citas nepatikša -
nas mūsu Balto namu vajājušas 
visus pēdējos gadus. Un ne tikai 
21. gadu simtenī. Paskatoties at -
pakaļ operas vēsturē, redzam, ka 
līdzīgas naudas grūtības teātri va -
jājušas jau 20.-30. gados. Kas tikai 
netika darīts, lai izvilktu operu 
no tumšā un draudīgā bankrota 
stāvokļa! – Tika uzvestas operetes, 
izrādītas skaņu filmas, mainīti 
direktori. Ļoti līdzīgi kā šodien, 
vienīgi bez tik dedzīgas un vie-
notas plašsaziņas līdzekļu ļaužu 
aizstāvības.

Par to, ka mūsu operas direk-
tors Andrejs Žagars ir talantīgs 
cilvēks, kas teicami pārzina nau-
das kustības noslēpumus, nevie-
nam nav šaubu. Arī  par to, ka 
viņš sēž tajā pašā kabinetā, kuŗā 
savulaik operas plāno maciņu 
taustījuši gandrīz visi viņa priekš-
teči. Taču Žagara kungs ir ambi-
ciozs cilvēks. Daudz ambiciozāks 
par Teodoru Reiteru vai Otto 
Krolu. Viņš ir režisors un daudzu 
operuzvedumu veidotājs. Viņš ir 

īsts teātŗa noslēpumainās dzīves 
mašīnists, kuŗš prot savus pado-
tos turēt īsākā vai gaŗākā saitītē. 
Tie, kuŗi no šīm saitēm norāvu-
šies, Eiropā, pasaulē jau guvuši 
slavu un atzinību. Viņus mūsu 
Baltais nams vairs neinteresē un 
atpakaļ neaicina.

Kamdēļ Mariss Vētra pag. gs. 
30. gados tā rāvās uz Rīgu, lai     
at  kal varētu dziedāt uz dzimtās 
ska  tuves? Vai peļņas kāre? Taču 
ne! Tas bija kaut kas vairāk, un      
to mēs varam sajust arī mūsu 
aizbraukušo mākslinieku iztei-

Tumšie un slapjie Ziemsvētki un gaišie mūzikas svētki
kumos, - cik ļoti viņi vēlētos uz -
stāties uz dzimtās operas skatu-
ves... Taču viņus neaicina. Un    
ne jau honorāru dēļ. Manuprāt, 
galvenais trūkums ir paša direk-
tora ambīcijas un normālas ko -
mūnikācijas trūkums. Tāda ir 
situācija, un tāds ir pieņēmumu 
kopums. Taču situācija nav iz -
smelta.

Pagājušajā gadā iestudētā Bru-
no Skultes opera Vilkaču man-
tiniece, kaut ar lielām grūtībām, 
piedzīvoja savu uzvedumu. Tas 
bija veiksmīgs un pieredzēja vai-
rākas izrādes. Klīda runas par vēl 
kādas latviešu operas uzvedumu...

Par Žagara kunga režiju šoreiz 
nevēlos izteikties, taču savāda ir 
viņa nostāja latviešu operu jau-
tājumos. Galvenais arguments: 
„Skatītāji nenāks tās skatīties,” -  
ir vairāk nekā spekulātīvs. Pat 
nedaudz nekorrekts. Taču viņa 
režisētām operām gadu gaŗumā 
parasti ir viena, divas izrādes. Tā -
tad viens pamatīgs, dārgs, krāšņs 
uzvedums, kas pēc mēneša jau 
tiek aizmirsts? Labi, ja dažkārt 
pēc gada notiek vēl kāda izrā -      
de. Šādi uzvedumi ir financiāli 
diskutabli. Jājautā - kāds menedž-
menta modelis viņam norāda uz 
„iespējamo latviešu operas ne -
veiksmi”? Vienīgi ja šis menedž-
ments balstās uz materiāla nezi-
nāšanu vai aplamiem ieteiku-
miem.

Kādā tumšā, lietainā 11. no -
vembŗa vakarā devos uz Latvijas 
operu, lai noskatītos  Richarda 
Vāgnera grandiozās sāgas Nī  bel-
unga gredzens trešo operu – 
Dievu mijkrēslis. Trešās dienas 
izrāde ilga gandrīz septiņas stun-
das. Jaunais iestudējums, ko bija 
veicis Viesturs Kairišs (arī Val-
kīras iestudējuma režisors pirms 

gadiem), Dievam žēl, neapmie-
rināja ne tikai manu izlutināto 
uztveri, bet krietni daudzus citus 
apmeklētājus.

R. Vāgnera operu tetraloģi -     
jas filozofiskais pamats ir visai   
komp licēts, bet katram vēstures 
pakritienam piemērots un iz -
protams. Šajā operā, kuŗā dievu 
un cilvēku konflikti sasniedz 
spriedzes augstāko punktu, kul-
mināciju, kuŗas rezultātā Valhalla 
iet bojā, par varoņu nāves cenu 
iegūtais miers, katarse režisora 
iecerē nav vajadzīga. Viņa izprat-

nē sabiedrība pēc visa pārdzīvotā 
kļuvusi trula, mietpilsonīga, deg-
radēta. Citiem vārdiem – postmo-
dernā sabiedrība, bez dzīves jē -
gas. Taču, ja dzīve zaudē jēgu, tad 
atliek vēl pašas zudušās jēgas 
kustība, atrašanās kustībā. Šī 
kustība nav romantiķu iemīļotais 
ceļojums paša apziņā, dvēselē. 
Drī zāk tā ir grūstīšanās, stumdī-
šanās ar sev līdzīgiem. Vāgnera 
drāmatisma spēks minimālizēts 
līdz lubeņu, ziepju operu līme-
nim. Hipiju midzenis, seksuālās 
rotaļas, marihuānas audzēšana      
ir tas, ko Kairišs spējis izvilkt no 
šīs laika pārbaudi izturējušās drā-
mas. Nekorrektuma triumfs – tā 
varētu nosaukt šo režisora dar -
bu, ko nespēja glābt jaukie zvied-

ru dziedoņi galvenajās lomās (Jo -
hans Sinklers - Hāgens, ļoti noīsi-
nātajā  Albericha lomā bija Kos-
ma Ranauers, Larss Klāve mans – 
Zig  frīds, Elizabete Strida Gudru-
nas lomā). Starp citu, Vī  nes operā 
Zigfrīdu spoži dzied mūsu pašu 
Egils Siliņš.

Operas orķestris bija papildi  -
nāts ar Nacionālā simfoniskā or -
ķestŗa mūziķiem, un tos mū  zikāli 
droši pa postmoderni iz  ārdītā 
ope  ras libreta paliekām va dīja 
Kor   nelijs Meisters. Visu cieņu 
mūziķiem!

11. decembrī Lielajā ģildē, kuŗā 
vēl joprojām nav izdarīts remonts 
un klausītāji sēž uz 60. gadu šau-
rajiem koka sēdeklīšiem, Ziem-
svētkus sagaidot, orķestris Simfo-
nietta-Rīga diriģenta Kristofa Po -
pena vadībā kopā ar vācu vi  jol-
nieci Izabellu Faustu atskaņoja 
trīs J. S. Bacha koncertus un kā -
du Mocarta simfoniju. Bacha 
koncerti vijolei mi mažorā, 1720, 
un viņa Dubultkoncerts vijolei 
un obojai do minorā, ko kāds ne -
zināms autors pārlicis no pikolo 
vijoles un 3 -2 obojām diviem 
ins trumentiem, ir reti atskaņoti 
darbi. Pirmajā jaušama krietna 
deva Vivaldi mūzikas klātbūtnes, 
bet otrs koncerts mulsināja ar 
savu vācisko priekšnesuma vien-
mu lību. Vaina gan vācu vijolnie-
ces, gan poļu – vācu diriģenta 
ro  mantizēti pelēcīgajā dežūrat-
ska ņojumā. Nobeigumā spēlētā 
V. A. Mocarta Simfonija mi ma -
žorā, 1788, izskanēja jau krāsai-
nāk un techniski nevainojamā 
orķestŗa atskaņojumā.

Interesants, spilgts izvērtās va -
kars operā 17. decembrī, kad mū -
su pazīstamais bass Egils Siliņš 
svinēja savu 50 gadu jubileju.      
Pēc leģendārā Jāņa Kļaviņa Si liņš 
ir otrs, ko pazīst Eiropa. Abiem 
piemīt kopīga īpašība: abi mīl 
Šū bertu. Bet varbūt būtu vērts ie -
dziļināties un papētīt jautāju -    
mu, kādēļ tieši basi, baritoni tā 
mīl un tik teicami interpretē šo 
romantisko autoru. Kādēļ tieši 
viņi, nevis soprāni vai tenori? 
Kur melējams noslēpums?

Egila Siliņa operrepertuārs ir 
visai plašs un daudzveidīgs – no 
italiešiem, frančiem, krieviem 
līdz sevišķi iemīļotajiem vācu au -
toriem viņš dziedājis uz daudzu 
Eiropas operteātŗu skatuvēm, 
vien mēr vokāli noturīgs, emo cio-
nāli dažāds, krāsains. Cilvēciski 
vienkāršs un pretimnākošs jeb-
ku ŗai mūzikālai iecerei.

Savai jubilejas reizei dziedonis 
bija izvēlējies raibu programmu: 
V. Bellīni Rodolfo kavatīni no 
ope ras Mēnessērdzīgā un Dona 
Rui da Silvas āriju no Dž. Verdi 
Ernani. Abu varoņu raksturu at -
šķirības, psīcholoģiskās motīvā-
cijas tik dažādas, atšķirīgas, taču 
romantiskais cildenums un vī -
riš ķība abus vienoja. Dziedonis 
bija spējis atrast romantiskajam 

traģismam un cildenajam drā-
ma tismam tik atšķirīgas krāsas, 
ka prātā nāca jau pieminētā Jā - 
ņa Kļaviņa repertuāra Emīla Dār-
ziņa un Jāzepa Vītola dziesmu 
interpretējumi, tik atšķirīgi un 
tomēr autentiski.

Š. Guno operas Fausts Mefis -
to felis kļuvis par dominējošo 
lomu operā, tālu aiz sevis atstājot 
abus nelaimīgos mīlētājus. Mefis-
to loma ir kārdinoša ikvienam 
dziedonim, jo te paveŗas plašs 
iespēju lauks cilvēcisko vājību 
analizei, psīcholoģiskām div kau-
jām. Siliņš, izmantojot vācu kul-
tūras tradicijas, ir radījis bagātu, 
vispārinātu ļaunuma iemieso-
jumu, viņa varoņa destruktī -
visms prot teicami manipulēt ar 
cilvēku likteņiem.

Kādreiz Šarla Guno laikabied -
ri komponistam pārmeta ne -
prasmi uzrakstīt „skaistu melo-
diju”. Šodien tas izklausās muļ-
ķīgi, jo vēl nesen daži antiroman-
tiski noskaņotie kritiķi pārmeta 
„Faustam” pārmēru melodisku-
mu! Bet tā tas ir: jaunradē jābūt 
gataviem uz šādiem neracio nā-
liem, neizskaidrojamiem mo -
mentiem, tie ir bijuši un būs visos 
laikos, un cauri!

Protams, protams, koncertā 
ne  trūka dziedoņa iemīļotās De -
mona ārijas no A. Rubinšteina 
tāda paša nosaukuma operas. Cik 
reižu tā nav iestudēta sovjetijas 
gados, grūti pat izskaitīt. Šaļapins 
savā laikā radīja Demona klišeju, 
ko pēc tam daudzi centās atda-
rināt, arī uz mūsu operas skatu-
ves. Taču Siliņa Tumsas kungs 
stin dzināja ar savu drāmatisko 
patosu. Telpā uzvēdīja mūžības 
saltā dvesma...

Priecēja, ka koncertu neviens 
nebija centies režisēt pēc saviem 
ieskatiem. Tad būtu iznācis kā ar 
Kairiša Dievu mijkrēsli: peri fē-
riska vīzija Sūnu ciemā.

Orķestŗa pavadījums gan varēja 
būt krāsaināks un lokanāks. Di -
riģents M. Pitrens no Lietuvas, 
kas pašreiz veic operas galvenā 
di  riģenta pienākumus, dažbrīd 
šķita nedaudz samulsis. Varbūt 
viņu mulsināja Egila Siliņa spožā 
aktieriskā un lieliskā vokālā va -
rēšana, kuŗa mūsu teātrī pēdējos 
gados nav īpaši manīta?

P. Dambis

Skats no izrādes "Vilkaču mantiniece"

Skats no izrādes "Dievu mijkrēslis"
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Latvijas Republikas
Satversmes tiesas priekšsēdim
Gunāram Kūtrim

Augsti godātais Kūtŗa kungs!
Iepazinos ar likumā noteikto 

kārtību, kas dod iespēju lūgt Jūsu 
atbildi. Saprotu, ka mans lūgums 
neatbilst noteikumos minētam 
gadījumam.

Tomēr, būdama pilsone (pa -
valst niece – red.), lūdzu Jūs sniegt 
profesionālu atbildi jautājumā 
par referendumu, kas paredz ot -
ru valsts valodu. Saprotu, ka re -
ferenduma sagatavošanas pro-
cess mūsu valstī ir sācies, un to -
mēr mani vada šaubas, vai mūsu 
valsts augstākās amatpersonas 
izmantojušas visus Satversmes 

garu reprezentējošus skaidroju-
mus, lai novērstu, manuprāt, šā -
du antikonstitūcionālu pasāku mu.

Mana domubiedru grupa ir 
vērsusies ar vēstulēm pie Latvi -
jas Valsts prezidenta, Ministru 
prezidenta, Saeimas priekšsēdes 
un deputātiem. Kā redzam, ne -
viena no amatpersonām nav ap -
šaubījušas šādas pilsoņu tiesī -
bas. Neesmu zinātāja valsts li -
kum  došanā citās zemēs, taču 
man rada bažas, ka Latvijā liku-
mi vairāk tiek skaidroti un in -
terpretēti pēc rakstītā burta, ne 
gara. Būdama socioloģe, apzinos 
spriedzi, kāda valda sabiedrībā, 
un izsludinātais referendums, 
iespējams, sabiedrību sašķels    
vēl vairāk. Tāpat vēlos saprast, 

Latvijas Nacionālās bibliotē -
kas (LNB) Atbalsta biedrība pa -
tei  cas ārvalstu latviešiem, kuŗi 
zie dojuši 2011. gadā: 

Latvijas Universitātes studentu 
korporācijai Fraternitas Lata-
vien sis un personiski Alfonam 
Kalnam par nozīmīgu atbalstu 
LNB krājumam un trimdas pe -
riodikas digitālizācijai, Anoni-
mai ziedotājai, kuŗa jau otro      
reizi veic lielu ziedojumu LNB 
grāmatu iepirkumiem un savu 
vārdu neatklāj, Jānim Liepkal nam, 
Veltas Tomas piemiņas fon  dam, 
Bostonas Latviešu evaņ ģeliski 
luteriskajai draudzei, LATS Asso-
ciation Kanadā, Zigurda Miezīša 
piemiņas fondam, Anglijas lat-
viešu izglītības fondam, Ansim 
un Mildai Rozenbachs, Andre-
jam Valdim Ozoliņam, Ameri-
kas latviešu apvienībai, Birutai 
Bokumai-Kelley, Imantam Zeid-
lickim, Gunāram Zāgaram, Irē-
nai Zvejnieks, Rutai Inārai Sni-
ķerei, Ilgai Hermanei, Andrejam 
Stērstem, Līgai Ziemelis Stam, 
Me  lānijai Lejasmeiers, Baibai 
Ha  ringtonei, Aijai Kundziņa-
Las manis, Ķezberu Dacei, Lat-
viešu apvienībai Francijā, Inesei 
Bērziņai, Pēterim Paulim Bolšai-
tim, Ingrīdai Daģei, Aldim Kauf-
manim, Ģirtam un Lienei Kau-
gariem, Emīlijai Koklei, Sarmītei 
Māliņai, Emīlijai Truslei, Pēte-
rim Zilgmem, Jānim Skābardim 
un Saginavas latviešu klubam. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
jaunā ēka ik dienu top jo gata-
vāka. Šobrīd notiek intensīvi 
iekšdarbi, un vairs nav tālu brī-
dis, kad durvis tiks vērtas ap -
mek lētājiem. Tāpēc arvien aktuā-
lāk ir piepildīt bibliotēkas sie -  
nas ar vērtīgu saturu un papil-
dināt tās krājumus. Jau vairākus 
gadus Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Atbalsta biedrība īsteno 
labdarības projektu „Atbalsts 
LNB krājumam”, aicinot ziedot 
grāmatu iepirkumiem un tagad 
arī grāmatu un periodikas digi-
tā lizācijai. 

Ikvienam ziedotājam dota 
vien reizēja iespēja atstāt liecību 
nākamajām paaudzēm, iemūži-
not savu, ģimenes locekļu vai 
dzimtas vārdu Gaismas pilī pie 
galda, krēsla vai plaukta. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība pateicas ziedotājiem

biedrība un Kultūras ministrija 
ir noslēgušas vienošanos, ka ik -
viena ziedotāja vārds tiks iemū-
žināts Gaismas pilī.

Atbilstīgi ziedojuma summai 
ziedotāja vārds tiks iemūžināts 
plāksnītē pie jaunās bibliotēkas 
krēsla, galda, plaukta vai audi-
torijas. 

Ziedojuma apjoms atbilst šā -
diem iemūžināšanas veidiem:

Ls 1-100 – ziedotāja vārds īpa-
šā Ziedotāju grāmatā; 

Ls 100 – ziedotāja vārds lielā 
sie  nas plāksnē Gaismas pils ves-
tibilā;

Ls 300 – ziedotāja vārds uz 
plāks  nītes pie krēsla;

Ls 500 – ziedotāja vārds uz 
plāks nītes pie galda lasītavā;

Ls 1000 – ziedotāja vārds uz 
plāksnītes pie plaukta lasītavā;

Ls 50 000 un vairāk – ziedotājs 
iegūs tiesības uz īpašas pateicības 
zīmes izvietošanu Gaismas pils 
auditorijās vai stāvos.

Ziedot iespējams:
ar kreditkarti www.gaisma.lv
nosūtot čeku: Latvijas Nacio-

nā  lās bibliotēkas Atbalsta biedrī-
bai, Tērbatas iela 75, Rīga, LV1001, 
Latvija

Biedrībā: Tērbatas ielā 75, 4. 
stāvā, 404. kab.

bankā
Beneficiary: Latvijas Nacio nā-

lās bibliotēkas Atbalsta biedrība
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. : 
LV84HABA0551006763188
Beneficiary’s bank: Swedbank
Address: Balasta dambis 1a, 

Riga, Latvia
SWIFT code: HABALV22

Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS, 
New York
ABA/FW: 021001033
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Atbalsta biedrība gatavo aplie ci-
nājumus ziedotājiem par vārda 
iemūžināšanu jaunajā biblio -
tēkas ēkā, ko pēc laika izsūtīs 
visiem, kuŗi LNB ziedojuši līdz 
šim.

vai viens tāds referendums, kas 
skaŗ valsts pastāvēšanas pama-
tus, nākotnē var radīt līdzīgas 
aktīvitātes.

Esmu vēsturniece pēc pamat-
izglītības, un mani dara uzma-
nīgu sabiedriskajā saziņas telpā 
paustie viedokļi, ka Latvija nav 
tikai latviešu valsts. Laikā, kad 
pieņēma mūsu valsts pamatliku-
mu - Satversmi, ar Latvijas tautu 
saprata vispirms latviešus, jo to -
laik šeit dzīvojošās minoritātes 
neveidoja tik lielu procentu, kā 
tas ir šodien.

Godātais Kūtŗa kungs, lūdzu 
Jūs - pilsoni un profesionālu cil-
vēku, kas iemieso augstāko mo -
rālo autoritāti mūsu valstī, sniegt 
atbildi, ko Latvijas augstākās 

V I E D O K L I S         "18. feb ruāŗa referendums ir antikons  ti tū cionāls."

Šajā gaišajā namā jau divdesmit gadus atrodas Madonas mākslas 
skola. Līdz izsūtījumam uz Sibiriju tā bija Latvijas armijas pulk-
veža Andreja Kalniņa mājvieta. Mūsdienās 120 Madonas novada 
bērni šeit apgūst mākslu. Mēs mīlam savu skolu un cienām tās 
vēsturi. Skolas bibliotēkas materiāli ir novecojuši. Aicinām no -
vadniekus Draudzīgā aicinājuma vārdā atcerēties mūsu skolu. 
Būsim pateicīgi, saņemot dāvinājumā  grāmatas par moderno 
māks lu, grafiku, etnografiju, lietisko mākslu. Grāmatas par trim-
das latviešu māksliniekiem.

Madonas mākslas skolas direktore
Marika Zeimule

Madonas mākslas skola, Valdemāra bulvāris 3, Madona, 
LV-4801 Madonas nov. Latvija

Latvijas Nacionālās biblio tē-
kas Atbalsta biedrība izsaka 
pa  teicību Jānim Liepkalna kun-
gam par ziedojumu Nacionā-
lajai bibliotēkai.

Lūdzam Liepkalna kungu ar mums sazināties:
e-pasts: gaisma@gaisma.lv
tālrunis: +371 67843767
adrese: Tērbatas iela 75, 404. istaba, Rīga, LV-1001. 

PATEICĪBA

amat  personas varēja izdarīt, bet 
neizdarīja, lai novērstu referen-
dumu par otru valsts valodu.

Patiesā cieņā
Dagmāra Beitnere, Dr. sc. soc.,

LU Filozofijas un socioloģijas 
institūta vadošā pētniece

Pirmdienas rītā Saeimas de  pu-
tāte Ilma Čepāns plašsaziņas lī -
dzek ļos izplatīja ziņu, ka refe -
rendumu iespējams apstrīdēt.

Urda jautājums, kāpēc mūsu 
valsts augtsākās amatpersonas ne -
centās apturēt referendumu - arī 
tad, kad to lēma Saeimas sēdē.

Draugi un domubiedri, mēs 

katrs darām savu darbu, bet, kā 
re  dzams pēc notikumu gaitas, 
mums jānes sardze par mūsu 
valsti.

Mans aicinājums visiem - rak-
s tiet un izsakiet savas domas, 
pro    testējiet.

Rakstiet un sūtiet savas vēstu les 
Satversmes tiesai. Mūsu val dība 
spēlējas ar demokratijas nor mām.

Gribu atgādināt, ka visi pro-
cesi un notikumi ir cilvēku rak-
s turu vadīti, iespaidoti un tādē-
jādi no  teikti.

Gļēvulība ir nodevība. 18. feb-
ruāŗa referendums ir antikons  ti-
tū cionāls.
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M U M S  R A K S T A

Vēlaties uzzināt par tautiešiem 
Lielbritanijā? 

Skatiet tīmeklī 

www.latviesiem.co.uk
Rīgas Latviešu biedrības namā 

Latviešu valodas attīstības kopa 
par 2011. gada vārdu atzina stai-
dzināt, par nevārdu – konsolidēt,  
par gada spārnoto teicienu - 
Rīkojums Nr. 2. 

Gada vārds ir spilgtākais un 
trā pīgākais pēc latviešu valodas 
likumībām veidotais vārds, kas 
pirmo reizi izskanējis, kļuvis 
populārs vai populāritāti atguvis 
2011. gadā, vai arī jau pazīstams 
vārds, kas lietots ar šim gadam 
raksturīgu jaunu vai īpašu no -
zīmi.

Gada nevārds — visnejēdzīgāk 
darinātais vai visnevajadzīgāk   
no citas valodas aizgūtais vārds, 
kas parādījies vai manāmi izpla-
tījies 2011. gadā, vai arī jau pazīs-
tams vārds, kas šajā gadā plaši 
lietots ar visneiederīgāk vai vis-
ne vajadzīgāk sagrozītu nozīmi 
(pie  mēram, pēc citu valodu pa -
rauga).

Gada spārnotais teiciens - 
spilg   tākais vai dīvainākais tei-

Paziņoti 2011. gada vārds, nevārds un 
spārnotais teiciens 

ciens, kas īpaši bieži lietots vai 
sevišķi pamanīts 2011. gadā.

Gada vārds staidzināt atgādina 
plašās latviešu valodas iespējas 
vārdu darināšanā. Par gada vār -
du tika ieteikti arī stulbināt (ka -
vēt saprašanu), skārdene (atguvis 
populāritāti), varējums (atguvis 
populāritāti), lielumkārt (aiz stā-
jējs teicieniem “lielos vilcienos” 
un “pa lielam”), zivtings (reklām-
vārds, kuŗā izmantota parodija), 
bankings (citāda parodija, angļu 
vārds attiecināts uz Latvijas ie -
dzīvotāju rosību ap bankām), 
sve  šup (par došanos svešumā, 
pre tējs “’mājup”), tējotava un 
fuk tuks (FKTK jeb Finanču un 
kapitāla tirgus komisija).

Gada nevārds konsolidēt atgā-
dina piedzīvotās ekonomikas 
grū  tības un arī pauž centienus 
“budžeta griešanu” ietērpt ska nī-
gā, bet aplam lietotā svešvārdā.

Gada nevārda katēgorijā tika 
piedāvāti arī outlets (autlets/out-
let - izpārdotava), brokasteri 

(“Bel vita” brokastu cepumi), sup-
laičeini (piegādes ķēdes; tipisks 
netulkotu angļu vārdu piemērs), 
ekrānšāviņš (ekrānkopija, ekrān-
uzņēmums), nekonkurētspējīgs 
(domāts konkurētnespējīgs; lī -
dzīgi aplami pārstatījumi ir ne -
polītkorrekts, neilgtspējīgs un 
ne  dzīvotspējīgs), davai (un ti  pis-
kā atvadu fraze okei, davai, čau), 
“da labi” (“integrācijas” rezultāts) 
un paldies liels (aplama vārdu se -
cība, tāpat kā krējums saldais un 
mērce tomātu).

Gada spārnotais teiciens “Rī -
kojums Nr. 2” atgādina vispret-
ru nīgāk vērtēto notikumu Lat-
vijas polītikā 2011. gadā. Gada 
teiciena katēgorijā tika piedāvāti 
arī “Raiņa stilā Aspazijas vār-
diem” (Ainārs Šlesers), “Visaug- 
s tākais sirdsmiera procents” 
(Krāj  banka), “Ar mūsu banku 
viss ir kārtībā”, “Tikai ar tankiem” 
(Valdis Zatlers) un “Investīcija 
lat  viešu valodā ir investīcija val-
s tiskumā” (Andris Piebalgs).

Lasot Latvijā izdotos žurnālus 
(pavāru slejas) vai arī tīmeklī 
meklējot kādu īsti latvisku re -
cepti, parādās vārds BLENDE-
RĒT!! Zinu, ko man grib ar šo 
sulīgo vārdu pateikt, tāpat kā 
„noparkenēt” spēkratus un „šo -
penēt” svētku dāvanas. Taču di -
vus beidzamos vārdus dzirdu 
ikdienā tikai mutiski.

Gada nevārds – 2011 (...viens no...)
Angļu vārds BLENDER (liet-

vārds) virtuvē ir elektriska ierī -
ce, ar ko var malt, sasmalcināt, 
sajaukt, sakult dārzeņus, putras, 
viras, mīklas, saldos ēdienus utt.

Vārds TO BLEND ir darbības 
vārds – smalcināt, jaukt, kult...

Ja nu tiešām ēdienu gatavoša-
nas receptēs jālieto angļu vārds, 
tad mani, kad es kuļu debess-

mannu, būtu jāpamāca: „Pēc pa -
gatavošanas BLENDĒT, līdz 
masa maina krāsu un satvaru.”

„Blenderēt” varētu būt kāds 
jaunlatvisks vārds, tikai ne sais-
tīts ar virtuvi, tāpat kā „plende -
rēt”. Vārds varētu būt „anglet-
tisch” va  lodā... vai Esperanto...?

Jums visu labu Jaunā gadā vēlot,
KRIKA

Tā nosaukta neliela izstāde,    
ko izveidojis mūzejs un pēt nie-
cības centrs „Latvieši pasaulē” un 
kas skatāma Latvijas Nacionālā 
archīva skatlogos Rīgā, Šķūņu 
ielā. Ar izstādi strādājusi Maija 
Hinkle, Marianna Auliciema un 
Juris Zalāns, piesaistot Džere-
miju Smēdi (Jeremy Smedes),     
kas veicis dizianera darbu. Izstā-
di financējusi Ārlietu ministrija 
un Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība.

Izstādes pieteikumā sacīts - tas 
ir „stāsts par Otrā pasaules kaŗa 
latviešu bēgļiem un bēgļu no -
metnēm Vācijā un to ietekmi    
uz turpmāko trimdinieku dzīvi 
mītnes zemēs”. Viss stāsts ie -
kļauts septiņās planšetēs – divām 
ievaddaļām seko sadaļas „Ideo-
loģija”, „Polītika”, „Organizācijas”, 
„Jaunākās paaudzes” un „Kultūra 
un prese”. Tajās izlasāms teksts, 
kuŗā autori dažos teikumos cen-
tušies pateikt būtisko un neap-
tve ŗamo –  piemēram, par bied-
rību lomu latviešu apvienošanā 
bēgļu nometnēs un vēlākos ga -
dos mītnes zemēs. 

Protams, katrs izstādes vei-
dotājs pieņem savu lēmumu        
par sadaļu nosaukumiem, un       
viņam bieži ir taisnība, taču arī 
lasītājam ir savas domas. Manu-
prāt, diez vai nebija pareizāk sa -
daļu „Jaunākās paaudzes” no -
saukt par „Izglītību”, jo disku-

LATVIEŠU STĀJA SVEŠUMĀ
tējams ir jautājums, kuŗas šajā 
gadījumā ir jaunākās un kuŗas 
vecākās paaudzes. Piemēram, 
teks tā minētajā Baltijas univer-
sitātē Pinebergā studēja nevis 
pusaudži, bet jau pieauguši cil-
vēki. Tiesa gan, attēlos skatāmas 
ainas no skolu, skautu un vasa -
ras nometņu dzīves.

Savukārt sadaļā „Organizā-
cijas” minēts, ka „jaunajās mītnes 
zemēs latvieši izveidoja spēcīgas 
organizācijas gan vietējā, gan 
nacionālā, gan arī starptautiskā 
mērogā, un tās 1955. gadā apvie-
nojās Pasaules brīvo latviešu ap -
vienībā (PBLA)”. Saprotams, ne -
būtu prātīgi lasītājam Latvijā 
jaukt galvu ar precīzējumu, ka 
PBLA sākumā sauca Brīvās pa -
saules latviešu apvienība, taču 
mani samulsināja tās dibināša-
nas gadskaitlis. „Latvju enciklo-
pēdijas” 3. sējumā lasāms: „ALAs 
valde 1956.25.II konstatēja, ka 
BPLAs darbība uzskatāma par 
uz  sāktu uz statūtu projekta pa -
mata...” Ja atceramies, 2001. ga -
dā PBLA un Latvijas Valsts 
archīvs svinēja apvienības pastā-
vēšanas 45. gadadienu, gan sa -
gatavojot izstādi, gan izdodot 
krājumu „Pasaules brīvo latviešu 
apvienības darbības pārskats        
45 gados 1956-2001”(sastādītāji 

Artūrs Cipulis un šo rindu au -
tors). Toreizējais PBLA valdes 
priekšsēdis Andrejs Ozoliņš pār-
skatā, starp citu, precīzēja: „Nav 
pierakstīta noteikta dibināšanas 
diena, bet 1956. gada 25. febru-
āris tiek uzskatīts par datumu, 
kad BPLA jau darbojās”. Varbūt 
tagad ir precīzēts PBLA dibinā-
šanas datums? Būtu labi, ja tas 
tiktu publiskots.

Dažas kritiskas piezīmes ne -
mazina mūzeja un pētniecības 
centra „Latvieši pasaulē” un tā 
darbinieku cildināmo iniciā -     
tīvu radīt šādu izstādi, – tā vien 
šķiet, ka šī ir mūzeja un centra 
pirmā plašākā iznākšana pub-
likas priekšā Latvijā - izlikt to 
apskatei ikvienam interesentam, 
kam pagadās ieklīst šajā Vecrī -
gas ielā. Kopš 2000. gada, kad 
Rīgas Latviešu biedrības namā 
tika sarīkota konference un iz -
stāde „Latviešu gaitas bēgļu no -
metnēs Vācijā. 1945.-1949.”. bez 
šaubām, ir pagājis ilgs laiks, un 
to atceras tikai rīkotāji un tie, 
kam šī tema ir īpaša. Ir lietas,      
par kuŗām jārunā nepārtraukti, 
un šī ir viena no tām – atgā di-
nāma, iecērtama latviešu tautas 
vēsturē un katra latvieša sirdī.

Māris Brancis
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls     

Šogad janvārī aprit 21 gads  
kopš 1991. gada janvārī (13.-20. 
janvāris) Latvijas Tautas frontes 
(LTF) organizētajām barikādēm, 
kuŗās piedalījās Latvijas neatkarī-
bas aizstāvji no visiem Latvijas no -
vadiem. 1991. gada janvāŗa dienas 
dēvē par laiku, kad iedzīvotāji, 
īstenojot nevardarbīgu pretoša -
nos, aizstāvēja 1990. gada 4. maijā 
atjaunoto Latvijas neatkarību. 

 No 13. līdz 21. janvārim 1991. 
gada Barikāžu mūzejā Rīgā, Lat-
vijas pilsētu un novadu kultūras 
namos, novadpētniecības mūze -
jos, bibliotēkās tiek rīkotas atmiņu 
pēcpusdienas, izstādes par Latvijas 
Tautas frontes organizēto 1991. ga -
da janvāŗa barikāžu laiku, kas liek 
atcerēties notikumus pirms 21 ga -
da – par laiku, kad Latvijas iedzīvo-
tāji vienoti sargāja savu 1990. gada 
4. maijā atgūto neatkarību. Laiku, 
kad no visiem novadiem uz Rīgu 
devās ļaudis autobusos un ar sma-
go lauksaimniecības techniku, lai 
celtu barikādes, kas bloķēja stratē-
ģiski svarīgos objektus - piebrauk-
tuves tiltiem, Televīzijas tornim 
Zaķusalā, Latvijas Radio un Vecrī-
gai. Izstādēs aplūkojamas kartes     
ar 1991. gada janvāŗa barikāžu 
aizsardzības loku, var pārskatīt to 
dienu chroniku un ieklausīties aiz-
stāvju atmiņās. 

 Pirmais trieciens Baltijas valstu 
neatkarības centieniem tika dots 
1991. gada 13. janvāŗa naktī Lietuvā, 
kad padomju armijas tanki Viļņā 
aplenca Lietuvas parlamentu, ieņē-
ma televīziju, radio, telegrafu; tika 
nogalināti 14, ievainoti 110 neat -
ka rības aizstāvji. 14. janvāŗa rītā 

1991. gada janvāŗa barikādes atceroties

Latvijas Radio pārraidīja Latvijas 
Tautas frontes aicinājumu iedzīvo-
tā jiem pulcēties, lai paustu atbal- 
stu Lietuvai. Daugavmalā tautas 
manifestācijā piedalījās vairāk ne -
kā 500 000 cilvēku. 

To dienu notikumus Lietuvā at -
sauc atmiņā Kongresu namā Rīgā 
atklātā Lietuvas bērnu zīmējumu 
izstāde „1991. gada janvāris bēr-
nu acīm” (apskatāma līdz 28. jan-
vārim). Traģiskos notikumus at -
spo  guļo pērn Lietuvā uzņemtā do -
kumentālā filma „Janvāŗa kauja” 
(autori V. Motjejūniene un J. Sa -
boļus; filmu Latvijas Televīzija de -
monstrēja tieši Lietuvai liktenīgajā 
dienā - 13. janvārī, kad vakarā Za -
ķusalā pie Latvijas televīzijas tika 
kurti ugunskuri. Par spīti snieg-
putenim, pulcējās barikāžu aiz -

stāvji un jaunsargi ar sarkanbalt-
sarkanajiem karogiem. Piedalījās 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks, 
aicinot atcerēties, ka barikāžu laikā 
par Latvijas valsti iestājās ne tikai 
latvieši, bet arī citu tautību pār-
stāvji. Savukārt Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) komandieris ģenerāl-
majors Raimonds Graube aicināja 
barikāžu laika vienotību nodot no 
paaudzes paaudzē, kā arī uzsvēra, 
ka barikāžu laikam jāiegulst vēs-
tures lappusēs vienlīdz svarīgam     
kā Brīvības cīņām Latvijas brīv-
valsts pirmajā periodā. Svinīgu 
noskaņu radīja NBS orķestris, at -
skaņojot patriotiskas melodijas. 

 1991. gada barikāžu mūzejā       
tika atvērta grāmata „Barikādes 
ba rikāžu aizstāvju acīm”. 

14. janvārī tūlīt pēc notikumiem 

Lietuvā, Latvijas Tautas frontes ai -
cināti, iedzīvotāji Rīgā sāka celt ba -
rikādes. Lauksaimniecības mi  -
nistrs Dainis Ģēģeris telefonsa -
runā ar satiksmes ministru Jāni 
Janovski nolēma stratēģiski svarī-
gos punktos izvietot smago celt-
niecības un lauksaimniecības tech-
niku, ko nevarētu nostumt ar bru-
ņutransportieŗiem. Barikādes bija 
izveidotas pie Augstākās padomes, 
Ministru padomes, Radio, Tele vī-
zijas Zaķusalā, Telefona un tele gra-
fa centrāles un tiltiem. 1991. ga  da 
janvārī Lauksaimniecības (tagad – 
Zemkopības) ministrijas augst-
celtnē bija izveidots koordinācijas 
centrs. Vecrīgā barikādēm izman-
toja no Latvijas novadiem atvesto 
lauksaimniecības, mežsaimnie cī-
bas un meliorācijas techniku, kā   
arī krāva akmeņus, betona bluķus 
un smilšu maisus. 

Zemkopības ministrijas vestibilā 
tagad atrodas 1991. gada janvāŗa 
barikādēm veltīta piemiņas plāks-
ne. Latvijas neatkarības 31 166 aiz-
stāvji saņēmuši Latvijas Republikas 
apbalvojumu - 1991. gada barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīmi. 

 „Pirms 21 gada bija liela tautas 
vienotība. Padomju armijas militā-
rajam spēkam pretī likām savu ga -
ra spēku. Kad gāju viņiem gaŗām 

ar Sarkano Krustu uz mediķu so -
mas pār plecu, viņi smīkņāja,” at -
ceras mediķe Aija Bērziņa. Tomēr 
pretī neatkarības aizstāvjiem tika 
raidīta padomju armijas specvie-
nība OMON. Pie Vecmīlgrāvja tilta 
16. janvārī tika nošauts Satiksmes 
ministrijas šoferis Roberts Mūr-
nieks, divi vīri bija ievainoti. Ar to 
pašu automašīnu bija vajadzējis 
braukt arī satiksmes ministram       
J. Janovskim. 

Maskavā 20. janvārī notika vairāk 
nekā 100 000 cilvēku liela de -
monstrācija Baltijas aizstāvībai, bet 
vakarā Rīgā OMON kaujinieki 
uzbruka Iekšlietu ministrijai, kur 
tika nošauti milicijas darbinieki 
Vladimirs Gomonovičs un Sergejs 
Konoņenko, nāvējoši sašāva Rīgas 
kinostudijas režisoru Andri Sla pi-
ņu, kas filmēja apšaudi pie mini- 
st rijas. Režisora pēdējie vārdi kino-
ope rātoram Jurim Podniekam bija: 
„Filmē mani!...” Sašāva arī kino-
operātoru Gvido Zvaigzni, kuŗš 
vēlāk slimnīcā nomira. 

25. janvārī pulksten 17:30 
Latvijas Okupācijas mūzejā de -
monstrēs režisores Dzintras Ge -
kas dokumentālo filmu „Gvido 
Zvaigzne”. Pirms filmas būs tik-
šanās ar režisori.

Valija Berkina

No celtniecības bluķiem veidotās 1991.gada janvāŗa barikādes 
Vecrīgā, kuŗas netika novāktas līdz augusta pučam
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Līmeniski. 1. Upe Vācijā, Rei-
nas pieteka. 4. Tumšsarkans. 7. 
Gal venā doma; iecere. 9. Likteņ-
dievība latviešu mītoloģijā. 12. 
Seni Peru valsts iedzīvotāji. 13. 
Čūskveidīga zivs. 14. Starptautiska 
naudas vienība. 17. Rotājumi, kam 
raksturīgs stilizētu elementu sali-
kums. 18. Ar elpošanu saistītas 
raudas. 20. Žogi. 22. Pilsēta Tur-
cijas DR. 24. Dažu dzīvnieku ķer-
meņa daļa. 25. Saistīt. 26. Krodziņš 
(Italijā). 30. Pelēcīgi blāvas. 33. 

Ro  žu dzimtas koks vai krūms ar 
baltiem snaržīgiem ziediem. 36. 
Apmelojoši sacerējumi. 37. Ogļ-
skābais natrijs. 39. Rēķini bankā. 
40. Darināt ar adatām, sasaistot 
dzijas (diega) valdziņus. 41. Siļķ-
veidīgo kārtas saldūdens zivs. 42. 
Mūrnieka darbarīks. 43. Deko-
rātīvs dārzs pilsētā. 44. Būvkon- 
s trukciju elementi. 

Stateniski.  2. Vācu automobiļu 
matka. 3. Sengrieķu teikās – ka -
reivīgas sievietes, kas dzīvoja Mel-

nās jūras piekrastē. 4. Ar krītu         
vai kaļķi krāsot sienas, griestus.      
5. Pilsētas pārvalde. 6. Dienvid-
zemju krūms ar sīkām lapām un 
baltiem ziediem. 7. Sengrieķu mī -
toloģijā Daidala dēls. 8. Rīks (kā) 
saspaidīšanai. 10. Irt. 11. Izkultas 
labības vārpas. 15. Briesmu signāls. 
16. Atkārtot vēlreiz. 19. Dzirdes 
organs. 21. Galdnieka darbarīks. 
22. Pārvietoties soļiem. 23. Grie-
zīga. 27. Tjurku tautām – ievēlē-
jams vecākais; cienījams cilvēks. 
28. Upe Anglijas vidienē. 29. Miris 
cilvēks. 30. Asinsvadu sieniņu pe -
riodiskas svārstības. 31. Pilsēta 
Francijas DR. 32. Vulkāns Fili pī-
nās. 33. Pilsēta Japānā, Honsju 
salā. 34. Bezastains abinieks. 35. 
Publiska demonstrēšana. 38. Tru-
badūru dzejā – rīta dziesma. 40. 
Dānijai piederoša sala Baltijas jūrā. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr.3) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Tallina. 5. Spināti. 
12. Kaite. 13. Miegt. 14. Gulta. 
15. Abas. 16. Ārzemes. 17. Vita. 
19. Betons. 21. Rente. 23. Doma. 
27. Akrs. 28. Odere. 29. Kult. 32. 
Līst. 33. Pogas. 34. Prasīt. 36. 
Tuba. 38. Portāls. 40. Tēja. 44. 
Nulle. 45. Ievas. 46. Ābels. 47. 
Madaras. 48. Papeles.

Stateniski. 2. Atika. 3. Liet. 4. 
Numurs. 6. Patverties. 7. Nags. 8. 
Talsi. 9. Skramba. 10. Zeme. 11. 
Pasakas. 18. Anīss. 20. Tikls. 22. 
Eleja. 24. Ogles. 25. Pomoloģija. 
26. Skart. 30. Platīns. 31. Atraust. 
35. Plūsma. 37. Balva. 39. Tavs. 
41. Ēvele. 42. Mesa. 43. Vāle. 

Tukuma vēstures mūzejs „Pils tornis” saņēmis polītiski repre-
sētā Ilmāra Binavs-Binaus dāvinājumu – viņa mātes Lilijas Binavs-
Binaus Sibirijā darinātu grāmatiņu no bērza tāss - dzejā uzrakstītu 
dzīves stāstu par 1941. gada 14. jūnija izsūtījumu uz Sibiriju un        
tur aizvadītajiem 16 mūža gadiem. Latvijas mūzejos saglabājušās 
tikai 19 no savulaik vairākiem desmitiem tūkstošu bērza tāss vēs tu ļu, 
kas 2009. gadā iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 
Latvijas nacionālajā reģistrā. 

Latvijas skolās tiek rīkots literārās jaunrades konkurss sko-
lēniem, pieminot pirmā Latvijas bruņoto spēku komandieŗa Os -
kara Kalpaka 130 gadus. Konkursa mērķis ir rosināt Latvijas vēs -
tures plašāku izzināšanu. Piecu labāko darbu autori balvā saņems 
samaksātu braucienu uz Eiropas Parlamentu Briselē. 

Tērvetes pagasta agrofirma “Tērvete” pērn strādājusi ar 6,8 mil-
jonus latu lielu apgrozījumu un 1,3 miljonu latu peļņu. Firmas 
darbības pamatvirzieni ir augkopība, piensaimniecība, gaļas pro-
duktu pārstrāde, sabiedriskā ēdināšana, konditorejas, kulinārijas 
izstrādājumu un alus ražošana. Nākamo triju gadu laikā attīstībā 
plānots ieguldīt 13 miljonus latu biogāzes koģenerācijas stacijas, 
jauna piena lopkopības kompleksa izveidei un alus ražotnes rekon-
s trukcijai. 

Valkas novadpētniecības mūzejā līdz 30. janvārim atvērta iz -
stāde „Mūzeja ziemas stāsti”, kur ar senām pastkartēm (no 19. gad-
simta), ziemas apģērbu un rokdarbiem no meitu pūralādes tiek 
izstāstīti Ziemsvētku, Pilsētas un Lauku stāsti.

Latgales Kultūrvēstures mūzejā Rēzeknē līdz 4. februārim 
apskatāma personālizstāde „Brōļi Voguli” - dvīņubrāļu Jāņa un 
Māŗa Vogulu 30 gadu jubilejas izstāde ar 100 keramikas darbiem – 
vāraunieki, krūzes, vāzes, dekorātīvi šķīvji un svečtuŗi ar sīkplas -
tikas figūriņām. 

Vidzemes Olimpiskais centrs (VOC) Valmierā sadarbībā ar 
Valmieras SOS bērnu ciematu no 13. janvāŗa līdz marta beigām 
rīko konkursu „Mans ledus gladiātors”, kuŗa laikā bērni atveidos 
„Ledus gladiātoru” logotipu, izstrādājot tā figūras no koka. Savu -  
kārt VOC visiem konkursa dalībniekiem nodrošinās bezmaksas sli-
došanu Ledus hallē.

Latvijā medību sezonas laikā jau nomedīti 175 vilki. Tā kā        
vilku populācija ir liela un stabila, tie savu plēsonīgo dabu de -
monstrējuši, lauku saimniecībās uzbrūkot lopiņiem, Valsts meža 
dienests atļāvis papildus nomedīt vēl 50 pelēčus.

Alūksnē 7. jūlijā notiks pūtēju orķestŗu pirmais defilē festi -    
vāls „Alūksnes tamburmažors”, kuŗā piedalīsies orķestŗi, kuŗu 
repertuārā ir skatītāju iecienītās defilē programmas. 2010. gadā 
Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnazijas pūtēju orķestris ieguva 1. vietu defilē programmu 
veikumā. Arī citi orķestŗi aicināti jau tagad nopietni gatavoties        
šim festivālam.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Tā vien šķiet, ka Atlantijas 
okeana tuvums ietekmējis Bos-
tonas sabiedrisko dzīvi. Arī tās 
viļņojumus grūti paredzēt.

Agrāk Jaungada sagaidīšana 
notika divās vietās – Amerikas 
latviešu tautiskās savienības na -
mā un Daugavas Vanagu namā. 
Bija vēl citi  mazāka apjoma sa -
rīkojumi. Tad pienāca laiks, kad 
latvieši Jaungada gaidīšanu vairs 
nerīkoja. Šogad sabiedriskajā ka -
lendārā bija izsludināti trīs noti-

Gadu mijas sarīkojumi Bostonā

DZIESMU DRAUGU EGLĪTE
Ciema LATVIJA dziedātāju kopa un Kalamazū Apvienotās 

draudzes koris Ziemsvētkus svin Gaŗezerā

kumi. Pirmais – vecgada vakara 
dievkalpojums mācītājas Jogitas 
Mazures vadībā. Otrais – Jaun-
ga  da balle Trimdas draudzes na -
mā. Balles ienākumi bija pare-
dzēti draudzes nama fondam. 
Trešais – Pensionāru biedrības sa -
rīkojums ar atjautīgu nosaukumu 
–  „Vecgada vakars Jaungada dienā”. 
Šis bija vislabāk apmeklētais sa -
rīkojums un atbilda visiem balles 
noteikumiem, ar polonēzi un 
dejošanu, kaut sākums pulksten 

Ballē tika sumināti jubilāri, no kreisās: Aivars Vītiņš, Gunars Richters, Marcis Voldiņš, Mārtiņš Duhms, Dzidra Knechta, Gunta 
Eglīte, Lidija Gablika, Aina Priedīte,  Ilga Rudzroga; ballē piedalījās, bet attēlā nav Iraīdas Jansones un Helgas Jēkabsones

Polonēzes vadītāji Dzidra Knechta un Marcis 
Voldiņš

Kvartets: no kr. G. Veidemane, G. Grīviņa, A. Ķeņģe, I.Reine, 
pavadītaja B. Dumpe

divpadsmitos dienā. 
Pensionāru biedrības Jaungada 

balli pašā Jaungada dienas vidū 
var uzskatīt jau par tradiciju. Ve -
cāka gadagājuma ļaudis vairs ne -
jūtas droši braukt vakaros, kad 
iestājusies tumsa, tāpēc viņu dzī  ves 
stilam vairāk atbilst sarīko jumi 
dienā. Taču jāteic, ka  pensionāru 
biedrības sarīkojumu populā ri-
tāte ir tās vadītāju prasmīgā dar-
ba un pūļu rezultāts.

Pensionāru Jaungada balles ap -

    meklētājas pārsvarā bija dāmas, 
tāpēc priekšniece Dzidra Knechta 
paziņoja, ka sievietēm, kuŗām nav 
pavadoņa, par polonēzes partneri 
jāizvēlas kāda cita dāma, citādi 
netiks laistas pie mielasta galda. 
Drauds tika uztverts nopietni, 
un polonēzē sanāca vairāk nekā 
30 pāŗu. Polonēzi vadīja Marcis 
Voldiņš un Dzidra Knechta.

Ballē bija arī priekšnesumi  – 
Veltas Bērziņas un Helgas Jē  kab-
sones divbalsīgs dziedājums, kā 

arī Dagnijas Vēverbrantes ie -
priek šējā gada balles videofilma. 
Maira un Ritvars Reinbergi mā -
cīja dejot grieķu deju Zorba the 
Greek stilā. Cienastu sagādāja 
paši ballinieki, kuŗi laikam cits 
citu centās pārspēt gan izdomā, 
gan ēdiena daudzumā. Netrūka 
arī dzērienu. Pēc skaisti pava -
dītām stundām ballinieki varēja 
atgriezties mājās pirms vakara 
krēslas.

Ivars Galiņš

Pēc māc. R. Franklina Zvaig-
znes dienas dievkalpojuma Ka -
lamazū latviešu Apvienotā drau  -
dzē vairāki baznīcēni devās uz 
Gaŗezeru, lai kopā ar ciema Lat-
 vija dziedātājiem Ciema Bal sis, 
viņu vadītāju B. Dumpi un Ka -
lamazū Apvienotās draudzes 
koŗa dalībniekiem un diriģentu 
R. Kalnmalu pulcētos pie Ziem-
svētku eglītes. Gaišās dienas spo-
žie saulstari sacentās ar viesu 
galdos iedegtajām svecītēm un 
vēl vairāk izcēla svētku noska-
ņu. Sarīkojumu atklāja koŗa 
priekšniece G. Veidemane, ap -
sveikdama visus klātesošos. 
Viņa uzsvēra dziesmas lielo 
nozīmi, abu dziesmoto vienību 
darbu, un lūdza ievērot, ka 
Kalamazū latviešu Apvienotās 
draudzes koris ir vienīgais lat-
viešu draudzes koris Mičigenā. 
G. Veidemane atzīmēja arī, ka 
Ciema Balsu mūzikālās vienības 
vadītāja B. Dumpe savu darbu 
veikusi jau 20 gadus. Tāpat viņa 
varēja pastāstīt, ka draudzes 
koris tūdaļ uzsāks mēģinājumus 
Lieldienu dievkalpojuma kup-
lināšanai, un ir pārrunāts, ka 
abas vienības varētu piedalīties 
Dziesmu svētkos, kas notiks šo -
vasar Milvokos. Norises va  dī-
tājas aicināts, apsveikumu teica 
ciema Latvija valdes priekšnieks 
A. Rozentāls. Viņš pateicās sarī-
kojuma vadītājai G. Veidemanei 
un abu dziedātāju vienību vadī-
tājiem B. Dumpei un R. Kaln-
malam. 

Kad bija tukšotas karstvīna 
krūzītes, ciema kvartets G. Grī-

viņa, A. Ķenģe, I. Reine un G. 
Veidemane B. Dumpes pava-
dījumā nodziedāja Kristus bēr-
nam veltītu dziesmu. Piemērotus 
dzejoļus, kas mijās ar R. Kaln-
mala vadītām kopdziesmām, 
skandēja I. Reine, G. Grīviņa 
un I.Šīmane, bet Ālant Viļa dze-
joli ventiņu izloksnē nolasīja A. 
Aistars.

Pēc mācītāja R. Franklina 
teik tās galda lūgšanas, viesīb-
nieki devās pie mielasta galda, 
par kuŗu bija rūpējusies A. Ķen-
ģe ar palīdzēm. Kā izcils gar-

dums tika novērtēta A. Vilem-
sona ceptā rupjmaize. Ziem-
svētku vecītis bija atstājis dā  va-
nas B. Dumpei, R. Kalnmalam, 
D. Koplandei (Copeland), A. 
Vilemsonam un Gaŗezera ad -
minstrātoram A. Dumpim, tās 
izdalīja G. Veidemane. Savkārt 
G. Grīviņa un I. Reine pasnie-
dza dāvanu G. Veidemanei.

Dziesmu gara spirdzināti, visi 
devas mājup, paņemdami līdzi 
šīs dienas sagādāto prieku.

Ilze Šīmane

Toronto pensionāru saietu 12. 
janvārī atklāja sarīkojumu va  dī-
tāja Liene Martinsone. Viņa ap -
sveica ciemiņus no Milvokiem un 
aicināja viņus pēc pārcelšanās uz 
dzīvi Toronto iestāties apvienībā.

Valdis Tikiņš bija sagatavojis 
referātu par Ziemsvētku kaujām. 
Viņš dzīvi attēloja apstākļus Tī  reļ-
purvā 1916. gada 23. decembrī, 
kad strēlnieki, tērpušies baltos 
maskēšanās pārvalkos, grieza 
stieples, lai pārsteigtu vācu vie  nī -
bas. Pārsteiguma frontes pārrā-
vums izdevās bez artilērijas at -
balsta, bet krievu vadības nemā-
kulības dēļ tas netika turpināts, 
un strēlnieki cieta nevajadzīgus 
zaudējumus. Šī kauja beidzās 
1917. gada 18. janvārī. Cildinot 
šo strēlnieku vienību varonību, 
tās tika nosauktas par „zvaigžņu 
pulkiem”. Tīreļpurvā 1944. gada 
23. decembrī atkal viena otrai 
pretim stājās vācu un krievu 
armija. Šis purvs, „no kuŗa bēg 

Toronto pensionāru saietā 
piemin Ziemsvētku kaujas

cilvēks, un reti kad iemaldās 
vilks” bija daļa no gaŗās frontes 
līnijas, aiz kuŗas sākās Kurzemes 
cietoksnis. Šoreiz tā bija lielkauja, 
kuŗā piedalījās tanki, lidmašīnas, 
un plosījās artilērijas viesuļuguns. 
Kauja ilgas deviņas dienas un de -
viņas naktis, bija daudz upuŗu. 

Daugavas Vanagu vīru koris sa -
vu programmu sāka ar svinīgo 
jundu. Koŗa priekšnieks Ēriks 
Eislers teica īsu uzrunu, atceroties 
kritušos varoņus un aicināja pie -
minēt viņus, kā arī mūžībā aiz -
gājušos koristus, noklausoties vi -
ņiem veltīto dziesmu „Augstienē 
pie Madonas”. Nākamās bija divas 
romantiskas dziesmas – „Cēsu 
vada dziesma” un „Kad pār aus-
trumiem nakts krēslot sāk”. Braši 
skanēja marši – „Cēsu vada 
dziesma” un „Kad ar uzvaru šo 
kauju”, tāpat atvadu piedeva 
„Paliec sveiks, mans mazais 
draugs!”.

da

GADU  SĀKOT
Laiks Vecam gadam paldies teikt
Par to, kas bijis.
Un Jaunam neprasīt, kas gaida mūs?
Kā Dievs mums kalendārā ierakstījis,
Tā arī būs!...

Ivars Galiņš
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ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un 
paliekošu pa matu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju 
tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu 

darbu turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.

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

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA 
AICINA IERAKSTĪT KALENDĀRĀ UN PLĀNOT 
PIEDALĪTIES ŠĀDOS PASĀKUMOS 2012. GADA 
PIRMAJĀ PUSĒ:

2012. gada 2. – 4. marts:
ALAs Izglītības nozares Skolotāju konference Bostonā
Sīkāka informācija un reģistrācijas veidlapa atrodama  ALAs 
mājaslapas Izglītības sadaļā. ALA atbalsta dalības un ceļa izde-
vumus vienam skolotājam no katras ASV latviešu skolas. Aicinām 
vietējās organizācijas un draudzes segt izdevumus vēl vienam 
skolotājam!

2012. gada 10. marta nedēļas nogale: 
ALAs valdes sēde Priedainē, Ņudžersijā
Sestdienas vakara programmā  paredzēts kultūrāls un sabiedrisks 
sarīkojums: Piemiņas vakars dzejniekam Gunaram Saliņam un 
viņa dzīvesbiedrei, literātūrzinātniecei Dr. Jautrītei Saliņai.
Gunara Saliņa dzejoļu lasījumus  papildinās  mūzikāli priekšnesumi  
un fotoattēli. Sarīkojumu vadīs mācītājs Laris Saliņš, piedalīsies 
dziedātāja Laila Saliņa, un flautiste Lalita Saliņa. Būs vakariņas un 
deju mū  zi  ka.Informācija, sazinoties ar Anitu Bataragu: abat-
arags@optonline.net

2012. gada 12. – 14. aprīlī:
Trimdas latviešu archīvu un materiālās kultūras
konference Mineapolē, Minesotā  Elmer L. Andersen Library,
222 21st Ave S, Minneapolis, Minnesota 55455
Konferences mērķi: 1) izstrādāt vadlīnijas trimdas latviešu 
vēstures un materiālās kultūras mantojuma apzināšanai, 
dokumentēšanai un saglabāšanai; 2) apmācīt Amerikas latviešu 
organizāciju pārstāvjus un sabiedriskos darbiniekus darbā ar 
archīviem un materiālās kultūras materiāliem; 3) veicināt 
sadarbību starp archīvu un materiālās kultūras liecību 
glabātājiem. Informācija ALAs mājalapā vai rakstot Ilzei Garozai: 
ilze.garoza@alausa.org

2012. gada 3. – 6. maijs:
ALAs 61. kongress, Anarbora, Mičigenā
Kongresu rīko Detroitas un apkaimes latvieši, tajā  piedalīsies 
pārstāvji no visām lielākajām ALAs biedru organizācijām. Tiks 
pārrunāts uzmetums ALAs stratēģiskās darbības plānam nā -
kotnei. ALAs valde plāno kongresa programmu. Informācija, 
rakstot ALAs ģenerālsekretāram Raitam Eglītim: alainfo@alausa.org

2012. gada janvāris – aprīlis:
Stratēģiskā plānošana 2012 
ALA aicina visus biedrus un biedru organizācijas atsaukties cen-
tieniem novērtēt ALAs līdzšinējo darbību un izstrādāt rīcības 
plānu nākotnei. Būsim pateicīgi, ja piedalīsities aptaujās un 
mūsu rīkotajās pārrunu grupās. Plašāka informācija par 
stratēģisko plānošanu būs ALAs mājaslapā: www.alausa.org

 Šā gada 11. janvārī laikrakstā 
Diena bija publicēts Sanitas 
Igaunes raksts par ministru pre-
zidenta V. Dombrovska plānu 
trīs posmos veicināt demografi-
jas pieaugumu.

Mums patīk dziesma „Tev mū -
žam dzīvot, Latvija!”. Latvijas 
mū  žīgu pastāvēšanu var nodro-
šināt tikai vienā veidā, tas ir, 
katrai Latvijas pavalstniecei lai-
žot pasaulē vairāk nekā divus, 
tātad trīs bērnus. Cita ceļa nav!

Demografs Ilmārs Mežs teic, 
ka viena trešdaļa mūsdienu lat-
viešu sieviešu bērnus vispār ne -
grib un trešdaļa nevēlas vairāk 
par vienu bērnu. Tas nozīmē, ka 
divas trešdaļas latviešu sievietes 
nevēlas, lai Latvija pastāvētu mū -
žīgi! Arī latviešu vīriešu viedoklis 
esot līdzīgs.

Pavisam nesenā pagātnē latvie-
šu tautas dzimstība bija pašatra-
žošanās līmenī, tātad nevēlēšanās 
dzemdēt bērnus nav latviešu tau-
tas iedzimta rakstura īpašība. Ie -
spējams, mūsdienu uzskati par vai-
 rošanās nozīmi ir nesenas negā-
tīvas propogandas rezultāts. Nav 
šaubu, ka šos uzskatus nevarēs 
mainīt ar budžeta machinācijām. 
Ir jāpartrauc negātīva propoganda 
par sievieti-māti, tā jāaizstāj ar 
sievietes – mātes godināšanu. Tas 
jādara visiem Saeimas un valdī bas 
locekļiem, sākot ar Valsts prezidentu.

Zelta atslēgu devis pētniecības 
organizācijas RAND sabiedrības 
novecošanās jautājumos vadītājs 
Džonatāns Grants, ka nepār pro-
tamai valdības deklarācijai jābūt: 
mēs gribam, lai Latvijā būtu vai -
rāk bērnu! Ministru prezidenta 
teiktais „Dienas Biznesa” organi-
zētajā konferencē ir līdzīgs šai 
deklarācijai – viņš vēlas, lai Lat-
vijā būtu vairāk bērnu! Tas ir ļoti 
apsveicams svarīgs pirmais aici nā-
jums, un gaidīsim šādu dekla rā-
ciju no valsts prezidenta un Sa -
eimas deputātiem.

Sanitas Igaunes rakstā teikts, 

jas uzlabošanas plāns nav nekas 
cits kā kārtējā budžeta machi nā-
cija tautas acu apmānīšanai, nevis 
nopietns mēģinājums panākt, lai 
Latvijā dzimtu vairāk bērnu. At -
ļaušos pievērst lasītāju uzma nību 
Bena Vatenberga (Ben J Wattenberg) 
grāmatai Fewer, kuŗā ar praktis-
kiem piemēriem pierādīts, ka so -
ciālo pabalstu palielināšana dzim-

proporcionāli naudas ieguldī ju-
mam. Demografiem patīk pētīt 
datus šajās trīs fazēs, jo ar šiem 
skaitļiem var manipulēt.

Potenciālo vecāku izvēli nauda 
nevar nodrošināt (sk. www.
eraksti.lv – Ziedars Jēkabs). Šī 
teorija saskan ar Bena Vatenberga 
teikto, ka bērnu aprūpē, audzi-
nāšanā un izglītošanā ieguldītie 

Mēs gribam, lai Latvijā būtu vairāk bērnu!

ka Ministru prezidentam esot 
padomā trīs etapi demografijas 
uzlabošanai. Pirmais paredzot no -
drošināt bērnudārzus, otrais – 
valsts atbalstu vecākiem, kuŗiem 
ir mazi bērni, trešais – repro-
duktīvās veselības aprūpes pro-
grammas uzlabošana. 

Diemžēl jāteic, ka šis demografi-

kultūra nevar pastāvēt.
Pretrunīgos faktus palīdz iz  skai d-

rot Andŗa Zeidaka tautas vairo-
šanās teorija par četrām fazēm: 
dzimšanas, aprūpes, audzinā šanas 
un izglītošanas. Aprūpe, audzi nā-
šana un izglītība ir procesi, kas 
norisinās pēc bērna piedzimšanas, 
un panākumi šajās fazēs ir tieši 

stības pieaugumu nekur pasaulē 
nav veicinājusi. Tāpēc nez vai Mi -
nistru prezidenta plānotā rīcība 
vairos dzimstību. Piemēram, ja 
bērnudārzu skaitu dubultotu, vai 
dzimstība dubultotos no 19 000 
uz 38 000? Noteikti ne! Latvijā jau 
ir nesens praktisks piemērs, ka 
valsts pabalsti vecākiem dzim stī bu 
neveicina. A. Kalvīša valdības laikā 
dubultoja māmiņu algas, paredzot, 
ka katrā ģimenē dzims 3-4 bērni, 
bet rezultāts bija kārtējais čiks. 
Pirmajā gadā pēc māmiņu algu 
palielināšanas dzimstība pieauga 
par pāris simtiem, bet jau nākamā 
gadā atkal samazinājās. Repro duk-
tīvās veselības aprūpes program-
ma, protams, veicinās dzimstību, 
jo bērni dzims vecākiem, kuŗi bēr-
nus grib, bet vai tiktu atrisināta 
valsts zemās dzimstības problē ma? 
Varbūt dzimstība pieaugs par 1%, 
labākā gadījumā par 5%, bet jā  būt 
vismaz 100% pieaugumam, jo ci  -
tādi Latvija, latviešu valoda un 

triljoniem dolaru dzimstības pie-
augumu nekur nav veicinājuši. 
Latvijā tas nebūs citādi! Ir ne  pie-
 ciešama citāda polītika, lai Latvijā 
dzimtu vairāk bērnu – jāpārliecina 
tauta, sevišķi tās divas trešdaļas 
sieviešu, kuŗas vēlas laist pasaulē 
ne vairāk kā vienu bērnu, ka 
valdības vadītāji un mēs visi 
gribam, lai Latvijā būtu vairāk 
bērnu! Cita ceļa nav!

Man vairāki teikuši, ka es tikai 
gudri runājot, un jautā, ko es 
darītu, ja man būtu dota iespēja? 
Vispirms Latvijā izveidotu labi 
atalgotu vadītāju sabiedrisku 
organizāciju, kas savu darbību 
veltītu tikai dzimstības pieau gu-
mam (par 100%) piecu gadu 
laikā. Šādas organizācijas veido-
šanā talkā lūgtu latviešu sabied-
rības vadītājus: PBLA valdes 
priekšsēdi Jāni Kukaini; LAZAs 
priekšsēdi Jāni Dimantu un LBF 
pārvaldes priekšsēdi Jāni Lucu. 
Viņu rīcībā ir LBF līdzekļi, ko 
ārzemju latvieši ziedojuši tēvze-
mes brīvības centienu sekmēša-
nai. LAZAs biedri ir sevišķi iein-
teresēti dzimstības veicināšanā, 
viņi arī stāv un krīt par Latvijas 
mūžīgu pastāvēšanu.

 Jēkabs Ziedars
 Melburnā
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ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma un meža izciršanas jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

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

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

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

jurjans@apollo.lv

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Latvijas skautu un gaidu fonds ir biedrības "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija" 
struktūrvienība, kuŗas mērķis ir ar ziedojumu līdzekļiem veicināt šīs organizācijas darbību. 
Fonds ir dibināts 2010. gada 5. oktobrī, divdesmit gadus pēc skautisma un gaidisma 
atjaunošanas Latvijā.

Ar savu ziedojumu Tu parādi, ka atbalsti skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju darbu, centienus 
veidot pilnvērtīgu Latvijas bērnu un jauniešu dzīvi un audzināt Latvijas nākotnes vadītājus.

Ziedojot Tu vari kļūt par Latvijas skautu un gaidu fonda biedru.
Mūža biedrs – vienreizējs ziedojums no 700 latiem vai vairāk
Gada biedrs – vienreizējs ziedojums no 70 latiem līdz 699,99 latiem
Ziedotājs – individuāli ziedojumi zem 70 latiem

Ziedojumus Latvijas skautu un gaidu fondam var veikt naudas vai mantas veidā, kuŗu ziedotājs 
skautu un gaidu rīcībā nodod bez atlīdzības. Naudas ziedojumus var veikt uz Latvijas skautu 
un gaidu centrālās organizācijas kontu, kas tiek izmantots Latvijas skautu un gaidu fonda 
darbībai:
Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija, biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008000437
Konta numurs: LV29HABA0551030071532

Latvijas skautu un gaidu fonds, kā Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas 
struktūrvienība, ir sabiedriskā labuma organizācija, tāpēc mūsu ziedotāji Latvijas Republikā var 
saņemt nodokļu atlaides.

Latvijas skautu un gaidu fonds
Tallinas iela 3-11, Rīga, LV 1001, Latvija
Tālrunis +371 26380555
info@skautugaidufonds.lv
www.skautugaidufonds.lv
Twitter: @skautiLV
Facebook: Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija

Palīdzi veidot Latvijas nākotnes vadītājus –
skautus un gaidas!
„Skautisms jauniešos rada dzīves vērtības,
kas paliek uz visu mūžu. Atbalsts skautu darbam
ir vislabākais ieguldījum pilnvērtīgai,
pilsoniskai sabiedrībai nākotnē.”

Uldis Grava, skauts, sabiedriskais darbinieks

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:

LATVIEŠU KOMPĀNIJA PĒRK MEŽUS AR ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Pērkam arī meža izstrādes tiesības. Augstas cenas.

Palīdzēsim juridiski pareizi sakārtot visa veida dokumentus.
Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz epastu

mezs.latvija@gmail.com vai zvanīt 0037129331441
Mūsu pārstāve ASV – Astrīda Rīdere, tel.nr. 0014409305847 www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!
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(Turpināts 21. lpp.)

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 

Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI). Režisores un dzejnieces 
Daces Micānes Zālītes referāts 
„Piederība un pārmantojamība” 
par tautas morāles un ētikas 
kodeku, to atspoguļojumu lat-
viešu literātūrā; folkloras mā -
cība; radošie impulsi un lat-
vietība mūsdienu pasaulē; dze-
joļu grāmata „Vāveŗu gane”; 
dzejoļi par Latvijas dabu un 
cilvēku gadalaika ritumā; savas 
zemes mīlestība un aplieci nā-
jums dzīves brīnišķīgajam pul-
sam. D. Micāne parādīs arī 
Jaunpiebalgas mākslas skolas 
bērnu zīmējumus. Būs kafija, 
karstvīns un uzkodas. Ziedojumi 
– latviešu jaunatnes izglītībai. 
Rīko Latviešu apvienība Det-
roitā. 

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

• 12. februārī plkst. 11.30 
Latviešu apvienības Detroitā 
gada sapulce. 

• 26. februārī plkst. 11.30 
Daugavas Vanagu un vanadžu 
gada sapulce. 

• 3. martā plkst. 6.00 Pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona 91 
gadu dibināšanas atceres balle 
Italian-American Banquet & 
Conference Center (39200 5 Mile 
Road, starp Newburgh Rd. un 
I-275 Livonia, Michigan), vē -
lams vakartērps. Rīko Studenšu 
korporāciju kopa Detroitā un 
Korporāciju kopa Detroitā. Da -
lības maksa ar vakariņām, 
dzērieniem (open bar) un deju 
mūziku $75.00, studentiem 
$40.00.Pieteikties, sazinoties 
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 ap -
mešanās vietas: divas tuvu Sv. 
Pāvila baznīcai 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) 
• 29. janvārī plkst. 2.00 Drau-

dzīgais aicinājuma atceres sa -
rīkojums angļu valodā (531 
North 7th Street Philadelphia, 
PA 19123). Roberta Miļevska 
referāts par Kurzemes zem-
nieku 19. gs. Bībelēm no pri-
vātkollekcijas Latvijā. Retu grā-
matu izstāde. 

• 7. februārī plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās 
(531 North 7th Street). Valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība, 
pārrunas par jaunākajiem noti-
kumiem, dzimšanas atceres 
dienu svinēšana, kafijas galds. 
Viesi arvien laipni gaidīti. 

• 7. februārī Filadelfijas Flyers 
latviešu vakars Wells Fargo 
Center, Filadelfijā. Informāciju 
var iegūt, zvanot vai rakstot 
Kārlim Bērziņam, tālr.: 215-
479-6279, e-pasts: berzins.kar-
lis@gmail.com 

KATSKIĻI (NY) 
• No 24. līdz 26. februārim 

Jauniešu dienas; vadītāja Austra 
Zubkova. Istabu var rezervēt, 
rakstot: jauniesudienas2012@
gmail.com Informācija: www.
facebook.com/events/   145180  -
  922260707 

KLĪVLANDE (OH) 
• 29. janvārī plkst 12.30 

Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums Apvienotās draudz-
es namā (1385 Andrews Ave., 
Lakewood, OH). Lilitas Spures 
referāts „Mūsu senču rotas”; 
skolas audzēkņu priekšnesumi. 
Gleznotāju Ingrīdas Dāves un 
Indŗa Eidemaņa darbu izstāde. 
Siltas pusdienas.

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 12. februārī plkst. 12.00 

Lo sandželosas latviešu nama 
biedru (ziedotāju) pilnsapulce 
(1955 Riverside Dr., Los Angeles 
Ca 9003903704). 

• 12. februārī plkst. 12.30 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums latviešu skolā (sko-
lēniem izsniegs mācību pirmā 
pusgada liecības; būs skolas au -
dzēkņu priekšnesumi, vecāku 
sagādāts cienasts). 

• 4. martā plkst. 12.30 pulk-
veža Oskara Kalpaka un Lat -
viešu leģiona atceres DK DV 
apvienības sarīkojums.

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

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

ŅUJORKA (NY) 
• 29. janvārī Jonkeru baznīcā 

(254 Valentine Lane, Yonkers 
NY 11705) pēc dievkalpojuma 
Kultūras dienu piemiņas sarī-
kojums, kuŗā godinās dzejnieku 
Gunaru Saliņu (1924-2010) un 
literātūrzinātnieci Dr. Jautrīti 
Saliņu (1924-2011). Programmā 
– stāsts par Gunara un Jautrītes 
Saliņu dzīves gaitām, viņu 
darbību trimdas mākslinieku 
„Elles ķēķa“ laikā, aizritējušā 
gadsimta 50. un 60. gados Ņu -
jorkā, ko papildinās fotoattēli 
un komponistu Arnolda Štur-
ma, Gundegas Šmites un Lailas 
Saliņas dziesmas ar Gunara 
Saliņa tekstu; dzejoļu un Jaut-
rītes Saliņas piezīmju 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 
raksta 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 vi -
dusskolas Draudzīgā aicināju-
ma atceres sarīkojums. Runu 
teiks Vašingtonas universitātes 
Starptautisko studiju program-
mas maģistrante Indra Ekmane. 
Būs kafija, tēja, maizītes. Ieeja 
par vismaz 10 dolaru ziedoju-
mu, pensionariem $7, skolēniem 
un studentiem ieeja brīva.

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 28. janvārī plkst. 3.00 bied-

rības namā (1705 9th Ave North 
St. Petersburg, FL 33706) pian-
ista Vladimira Hohlova un 
koklētāju koncerts, pēc koncer-
ta groziņu mielasts. Dalības 
maksa par vismaz 10 dolaru 
ziedojumu; tiem, kuŗi nevēlas 
nest groziņu, papildus samaksa 
– $5.00.

• 11. februārī plkst. 5.00 bied-
rības namā „Sirsniņu ballē” 
Toronto viešņu Sandras Ķuzes 
un Maijas Ķuzes mūzikāla pro-
gramma un īsluga „Es esmu 
Jānis”; viņu priekšnesumus pa -
pildinās vietējie mākslinieki 
Andris Ritums un Vladimirs 
Hohlovs. Deju mūziku atskaņos 
Ilmārs Dzenis un Pēteris Ozols. 
Būs siltas vakariņas, notiks iz -
loze. Dalības maksa – vismaz 
$25.00 ziedojums.

• 14. februārī plkst. 100 bied-
rības namā Latvijas Nacionālā 
teātrī iestudētā Kaspara Dimi-
tera un Zigmāra Liepiņa mū -
zikālā uzveduma „Vadonis” vi -
deoizrāde. Būs kafija un cepu-
mi, dalības maksa par vismaz 
$3.00 ziedojumu.

• 18. februārī plkst. 1.00 bied-
rības namā biedrības pilnsa-
pulce, kuŗā vēlēs jaunu valdi; 
pēc vēlēšanām cienasts. 

• 28. februārī plkst. 1.00 bied-
rības namā režisora Jāņa Streiča 
mākslas filmas „Rūdolfa man-
tojums” izrāde. Būs kafija un 
cepumi. Dalības maksa – vis-
maz $3.00 ziedojums.

• 10. martā, plkst 2.00 bied-
rības namā diriģenta Vladimira 
Hohlova 20 gadu darbības ju -
bilejai veltīts biedrības koŗa 
koncerts.

• Biedrības bibliotēka atvērta 
katra mēneša pirmā pirmdienā 
no plkst. 5.00 līdz 7.00; biblio-
tēkā ir gan grāmatas, gan video-
lentes. 

VAŠINGTONA (DC) 
• 21. janvārī plkst. 7.00 vaka-

 rā Vašingtonas draudzes nama 
mazajā zālē (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121), 
apmeklētāji, 1991. gada janvāŗa 
barikāžu dienas atceroties, 
aicināti noklausīties triju acu-
liecinieku stāstus, noskatīties 
īsu videofilmu par tā laika noti-
kumiem, pakavēties atmiņās un 
pārrunās. Ieeja par vismaz 10 
dolaru ziedojumu. Atlikums 
stipendijai jaunietim, kas šo -
vasar strādās Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejā. Ielūdz Va  -
šingtonas studenšu korporāciju 
kopa un Vašingtonas konvents. 
Informāciju var iegūt, zvanot 
Baibai vai Knutam Ozolam, 
tālr.: 703-425-9575

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): dievk. 
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 Ju -
niper St., Quakertown, PA 
18951); pēc dievk. kafija. 22. 
janv. plkst. 3.00 Jaungada dievk. 
Lankasterā Mt. Calvary Lut-
heran Church (308 East Peters-
burg Rd., Lititz, PA 17601). 12. 
febr. plkst. 2.00 Kvēkertaunā 
dievk., pēc dievk. kafija. 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): 
22. janv. dievk., pēc dievk. 
Draudzīgā aicinājuma 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 pēc pus-
diena. Bībeles stunda 20. febr., 
plkst. 11.00 no rīta. 26. febr. 
Ciešanu laika pirmās svētd. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
Daugavas Vanagu apvienības 
Detroitā un vanadžu kopas 
gada sapulce. Dievk. sākas plkst. 
10.00 Draudzes 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. Com-
mercial Blvd, Ft. Lauderdale).

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr. (1927 Riverside Dr. 
Los Angeles, CA 90039-3704): 
dievk. 22. janv. , 29. janv. ar 
dievg. Dievk. sākas 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): 
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 atceres sarīkojums. 
Māc. Jāņa Siliņa stipendijas 
fonda izloze. Māc. I. Dzelzgalve. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org 

• Fortlauderdeila, FL Shepard 
of the Coast Lutheran Church 
(1909 E Commercial Blvd.). 
Diakone Abija Venta, tālr.: 954-
427-3558. 19. febr. dievk. vadīs 
diak. I. Kaņeps. 18. martā 
dievk., pēc dievk. draudzes gada 
sapulce. Dievk. sākas plkst. 
2.00. Nākamie dievk.: 15. apr., 
18. nov., 30. dec. Pēc dievk. 
groziņu azaids. 

• 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. infor-
mācijas sanāksmes pie kafijas 
un groziņiem. Bazn. tālr.: 616-
361-6003. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Ka -
lamazoo, MI 49996): 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 Ka -
lamazū. 5. febr. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafi-
ja. 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. kafi-
ja. 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) . dievk.: 
22. janv. un 29. janv. (pēc 
dievk. Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojums), 5. febr. (ar 
dievg.), 12. febr. Dievk. sākas 
plkst. 11.00. Bībeles stundas: 
18. janv. un 1. febr. plkst 10.00. 
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. 
Zusēviča, 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): 22. janv. 
plkst. 11.00 dievk., pēc dievk. 
sadraudzība. 26. janv. plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 29. janv. 
plkst. 11.00 dievk. un Draudzīgā 
aicinājuma atcere. 5. febr. plkst. 
11.00 dievk.; pēc dievk. sa  drau-
dzība. Māc. M. Cepure-Zem-
mele, tālr.: 763-546-8178, e-pasts: 
maija.cz@gmail.com Informā-
cija: www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 22. janv. plkst. 
1.30 dievk. ar dievg. dr. diev-
namā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave, East Brunswick, NJ). 29. 
janv. plkst. 1.30 dievk. dr. diev-
namā 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.: 
22. janv. plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Lane, 
Yonkers NY 11705) dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. (4 Riga 
Lane, Melville NY 11747) 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 sa -
pulce. 29. janv. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. L. 
Saliņš; pēc dievk. piemiņas sa -
rīkojums dzejniekam Gunāram 
Saliņam. Salas bazn. dievk. nebūs. 
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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. 
kafija. 19. febr. plkst. 1.00 
dievk., pēc dievk. gada piln-
sapulce. 18. martā, 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. 
kafijas galds. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): 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 Lut -
heran bazn. (#1 Selma Avenue, 
Webster Groves, MO 63119), 
māc. A. Kalniņa. Pēc dievk. 
saiets ar groziņiem. 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): 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@earth -
link.net Baznīcas mājas lapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707): 
15. janv. dievk., dziedās Andris 
Ritums. 5. febr. dievk., kokli 
spēlēs Ilmārs Vilmanis. 19. febr. 
pēc dievk. draudzes pilnsapulce. 
Dievk. sākas plkst. 2.00. 22. 
febr. plkst. 1.00 biedrības namā 

(1705 9th Ave North St. Pe  ters-
burg, FL 33706) svecīšu svēt-
brīdis Bībeles stunda biedrības 
namā: 22. janv., 29. janv., 12. 
febr. plkst. 11.00. 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): 22. janv. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; 
draudzes dibināšanas 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., Willi-
mantic, CT): 29. janv. plkst. 12.00 
dievk. ar dievg. vadīs diak. I. 
Kaņeps. Draudzes priekšn. V. 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālis

ANDREJS ĶEŅĢIS
Dzimis 1937. gada 18. janvārī „Sietiņos”,

Kocēnu pagastā, Vidzemē, Latvijā,
miris 2011. gada 30. novembrī Three Rivers, MI, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA GINTA SĪKA, KRUSTDĒLS IVARS SĪKA AR SANITU, IEVU, RŪTU UN ANNU

KRUSTDĒLS DAINIS SĪKA AR DAINU, MATĪSU UN TIU
BRĀLIS JĀNIS ĶĒŅĢIS, KRUSTMEITA ANDREA AR TONY FOSS UN ANTHONY JĀNIS

MĀSA AIJA AR JĀNI KUKAINI, GINTA AR RYAN MCNALLY,
RONALDU, MATĪSU UN INĀRU

KRUSTDĒLS ROBERTS KUKAINIS AR LIENI UN LAURI; MATĪSS KUKAINIS

Aizgāja mājās ilggadīgā gaidu vadītāja

MIRDZA PAUDRUPE,
dzim. RENEBUŠA

Dzimusi 1915. gada 25. februārī Rīgā,
mirusi 2011. gada 11. novembrī Alabamā, ASV

Mūžībā aizgājusi mana bērnības un bēgļu gaitu līdzgaitniece

INTA NOLLENDORFA,
dzimusi GAIDE

Dzimusi 1934. gada 1. martā Rīgā,
mirusi 2011. gada 11. novembrī Rīgā

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA

Mīļā piemiņā paturēs
MĒTRA SPALVIŅŠ PĒTERSONS AR ĢIMENI

„Kluss miers pār zemi 
Savus spārnus raisa...”

Pa to ceļu, kas gar ciemiem
Slīd, kur dārzos rozes zied,
Soļiem viegliem, smaidu sejā
Manas bērnu dienas iet.

Mūsu sirsnīgā, gaišā bērnības dienu draudzene

RŪTA KRONENBERGA
mūžībā.

Dzimusi 1928. gada 29. jūlijā Rīgā,
mirusi 2011. gada 20. oktobrī Rīgā

Mīlestībā piemin
MARIANNA UN RITA

Pārtrūcis ir darbu pavediens, izirusi mīlestības dzija.
Tomēr sirdis mūžam kopā sien gaisma tā, kas dzīvē kopā bija.

Dieva mierā aizgājušas mūsu apvienības biedres:

CINOVSKIS ZENTA,
dzim. DREIMANIS

Dzimusi 1915. gada 18. novembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 8. septembrī Oaklandē, Kalifornijā

ŠTEINBLUMS LĪGA,
dzim. BAUERS

Dzimusi 1923. gada 28. februārī Rankā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 10. jūlijā Redwood City, Kalifornijā

Mūžībā aizsaukti
mūsu biedri 2011. gadā:

DR AUSTRA KONDRATS - Mūža biedre
ŽANIS A PRĀVS - biedrs

MIRDZA STENDZINIEKS - Mūža biedre
DR DZINTARS R. PAEGLE - Mūža biedrs

ANNA STRAUSS - biedre
ERIKA ZADINS - Mūža biedrs

JĀNIS ELBERTS - biedrs
DIANA LIEPA - biedre

MIRDZA SMITS-KRILOVS - Mūža biedre

Sērās piemin
 ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Mīļā piemiņā Jūs paturēs 
DAUGAVAS VANAGI UN VANADZES 

ZIEMEĻKALIFORNIJĀ

Ak, retākas rindas 
ik gadus mums tiek...

Ņemiet mūsu mīlestību,
Sev zvaigžņu ceļā līdz,
Lai tā mūs kopā saista,
Līdz ausīs lielais rīts.
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Mūžībā aizgājušie mūsu biedri 2011. gadā:

HARIJS FRIŠS
IRMA RUNGULE

GUNĀRS LĪCĪTIS (Mūža biedrs)
MĀRA TOMSONE (Mūža biedre)
JĀNIS VEITMANIS (Mūža biedrs)

ALBERTS RAIDONIS (Goda biedrs)

Aizgāja mājās ilggadīgā gaidu vadītāja

ZINA PRIKULIS,
dzim. ASMUSS

Dzimusi 1918. gada 28. novembrī Rīgā,
mirusi 2011. gada 22. novembrī Kanadā

Viņus mīļā piemiņā paturēs ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA

Ar dziļu sirsnību atceramies 
un pieminam mūsu mīļo 2011. 
gada 5. decembrī  mūžībā aizgā-
jušo Andri Pētersonu. Pirms 
vairāk nekā sešiem gadiem An -
dris un viņa dzīvesbiedre Anita 
ieradās Oregonā no Anglijas. 
Viņi abi drīz vien pievienojās  
mūsu darba darītāju grupiņai,  
Andris  tika ievēlēts Oregonas 
latviešu biedrības valdē. Šo 
darbu viņš uzņēmās ar prieku 
un po  zitīvu pieeju. Viņa ierosmē 
notika vairāki sarīkojumi ar 
mērķi piesaistīt jaunāka ga  da-
gājuma  ļaudis, kā arī ieintere-
sēt jaukto tautību ģimenes. 
Daļēji tas arī izdevies. Mums 
ļoti pietrūks viņa padoma, ener-
ģijas un labestības.

Andris Pētersons nāca pasaulē 
Rīgā Ziemsvētku laikā – 1937. 
gada 26. decembrī. Būdams 
smai   dīgs un rātns bērns, viņš 
iemantoja tuvinieku  mīlestību. 
Taču mierīgais un priecīgu 
mirkļu piepildītais laiks nebija 
ilgs. Ko  mūnistu okupācijas lai-
kā 1941. gadā tēvs Kārlis tika 
apcietināts un izsūtīts uz Sibi-
riju. Rīgā palika viņa ģimene – 
sieva Elza, meita Vija un dēls 
Andris. 

Baidoties, ka pēc atkārtotas 
komūnistu okupācijas atkal va -
rētu notikt izsūtīšanas, ģimene 
1944. gadā atstāja Latviju un 
kaŗa beigas sagaidīja Vācijas 
dienvidos. Skolas gaitas Andris 
sāka Eslingenā. Pētersoni 1949. 
ga  da rudenī izceļoja uz Ameri-
ku, un viņiem laimējās nokļūt 
Ma  sa ču setas pavalstī pie labiem 
saimniekiem, kuŗiem piederēja 
ābolu un vistu farma. Andris 
drīz vien izcēlās ar veikalnieka 
prasmi, sekmīgi pārdodot olas 
un ābolus apmierinātajiem kli-
entiem.

Ģimenei radās iespēja pār-
celties uz Bostonu, kur bija liela 
latviešu kopiena. Andris beidza 
ģimnaziju un sāka studēt Zie -
meļaustrumu universitātē 
(North eastern Uni versity), ko 
beidza, iegūstot gra  du inže nieŗ-
zinātnēs. Studiju laikā viņš  
iestājās korporācijā Selonija. 
Pēc militārā dienesta Francijā 
Andris turpināja studijas Stan-
forda universitātē Kalifornijā 
un ieguva maģistra gradu uzņē-
mu mu vadībā (MBA).

Andris Pētersons un Anita 
Ziediņa 1966. gada jūnijā nodi-
bi nāja ģimeni, un viņiem sākās 
jauns dzīves posms Boizē, Ai -
da ho pavalstī, kur Andris da -
būja darbu. 1968. gadā piedzi-

Atmiņas par Andri 
Pētersonu

ma ve  cākais dēls Ēriks, pēc trīs 
gadiem – dēls Kārlis. Andris 
strādājis arī Kolumbusā, Oahijo, 
un Luisvilā, Kentakijā.

Amerikā Andrim Pētersonam 
bija iespēja pierādīt savas spējas 
dažādos darbos, taču 1980. gadā 

viņam radās izdevība atgriez-
ties Eiropā. Ģimene pārcēlās uz 
Hāgu Nīderlandē, kur Andrim 
pie  dā vāja darbu kompanijā  
American Airfilter, un tajā, ra -
žīgi strādājot, pagāja deviņi  
gadi. Dēli pieauga, beidza ģim-
naziju un aizbrauca studēt uz 
Ameriku. Vecākiem radās ie -
spēja ievirzīt karjēru citā gultnē, 
pārceļoties uz Angliju, jo Ame-
rikas būvmateriālu uzņē mums 
Simpson Strong-Tie vēlējās savus 
produktus  izplatīt Eiropā. An -
dris bija ieinteresēts sākt ko ko 
jaunu, tāpēc uzņēmās šo jauno 
darbu, ko darot, 16 gadi pagāja 
kā viens mirklis. Grūtības at -
maksājās, visā Eiropā tika no -
dibināts ražotņu un izplatītāju 
tīkls. Tagad Simpson Strong-Tie 
ir viena no lielākajām celtniecī-
bas materiālu firmām Eiropā.

Līdztekus darbam Andris Pē -
tersons atlicināja laiku  arī ceļo-
šanai, slēpošanai un iemīļotajai 
tenisa spēlei. Izaudzināti divi 
braši dēli. Andrim lielu prieku 
sagādāja vairākreizēja tikšanās 
ar tēvu, kas pārdzīvoja visas 
Sibirijas grūtības un atgriezās 
Latvijā. Pēdējā dzīves gadā 
Andrim bija iespēja paauklēt 
mazdēliņu Kai Jēkabu un pacie-
moties pie mazmeitiņas Kiras. 
Andris bija vienkāršs, sirsnīgs 
un mērķtiecīgs, cīnītājs visās 
dzīves nozarēs.

Mēs nesakām Andrim ardie-
vas, jo mūsu domās viņš vien-
mēr būs kopā ar mums.

Vija Džonsone (Johnson)
Sandra Brigsa

Mūsu mīļais draugs

ANDRIS PĒTERSONS
Dzimis 1937. gada 26. decembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2011. gada 5. decembrī, West Linn, Oregonā

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais, labais

ALBERTS RAIDONIS
Dzimis 1914. gada 20. martā Nirzas pagastā, Latgalē,

miris 2011. gada 28. decembrī Čikāgā

Viņu mūžīgā piemiņā paturēs
DRAUGI OREGONĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs sērojošie
PERLE, LAURA, MARKS, ALLANS

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs.
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

„Kluss miers pār zemi 
Savus spārnus raisa...”

Mīlestība nekad nebeidzas,
Tu dzīvosi mūsu atmiņās mūžīgi.

Sērās pieminu manu coetus biedru

TĀLRĪTU KRISTOFORU,
Lett.38/II

Dzimis 1918. gada 11. augustā Rīgā,
miris 2012. gada 2. janvārī California

Lai Tev vieglas smiltis, mans mīļais draugs!

VITAUTS AVOTIŅŠ
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No mums šķīries

ANDRIS PĒTERSONS
Dzimis 1937. gada 26. decembrī Rīgā,

miris 2011. gada 5. decembrī West Linn, Oregonā

Siltā atmiņā paturēs draugi no Bostonas un jaunības laikiem

Māksliniece Zane Mellupe

Māra Abermane, Antons Benjāmiņš, Gunta Cīrule-Grīsle,
Rūta Dreijmane-Ehlers, Gunta un Lauris Eglīši, Gunta un
Brunis Hirši, Jānis Kēnigs, Līga un Dzintars Lauri, Lolita
Lejiņa-Ball, Ivars Melngailis, Vija Palde-Moore, Maija  
Priede, Maira un Ritvars Reinbergi, Maija un Juris Šleseri,
Ruta Smilškalna, Rūta Straumane, Andrejs Strīķis, Aivars  
Vasmanis, Astra Vasmane-Holmes, Rasma un Egils Vēverbranti,
Rasma un Vitolds Vītoli, Gundars Zaļkalns, Valda Zaļkalna

Un jauks bij ceļš,
Ko visi kopā gājām.
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām…

Nikolajs Kalniņš

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais draugs

GUNĀRS ZARIŅŠ
Dzimis 1932. gada 7. septembrī Rīgā,

miris 2011. gada 24. novembrī Appleton, Wi

Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā

LAIMDOTA DŪDA ZEKUNDE,
dzimusi JAUNZEMS

Dzimusi 1934. gada 17. septembrī Daugavpilī,
mirusi 2011. gada 6. novembrī Lakewood, N.J.

Aizsaules ceļos aizsaukta
savā 99. dzīves gadā

VERA ŠLESERS,
dzim. BEIMANIS

1913. gada 23. septembrī Rīgā,
2011. gada 29. decembrī Toronto

Mīļā piemiņā paturēs
LILIJA, GUNĀRS UN COLLEN STRUNGS, ALMA DEKSNIS

JIM un SKAIDRĪTE BUCKMASTER

Pieminot un atminot
ŅŪDŽERSIJAS DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA

Mīlestībā un pateicībā piemin 
MEITA ANDA HIGGITT UN DĒLS ĀRIS ŠLESERS

MAZBĒRNI PATRICIA, NICHOLAS, CLEA, ALEKSANDRS un ADAMS
MAZ MAZBERNI OLIVERS, MAXIMUS, JASPERS un ZARA

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ...
Bet mūžība atnākot saka:
Vēl atmiņās ziedēt tā var.

Meklētāja ceļš ir galā,
Vakars metas, tālu iets,
Baltā ziemā, svešā malā
Sārti uzplaukst blāzmas zieds.
Kārlis Skalbe

Daudz ir Dieva dārzos ziedu, 
Pacel acis – gaisma mirdz, 
Tomēr skaistākais no visiem
Mātes svētums, mātes sirds.

I N  M E M OR IA M

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

***
Pavisam drīz uzsnigs balts, mir -

dzošs sniegs, pārklās un sa  sildīs 
pasauli. Ziemsvētku zvaigzne  ie -
mirdzējās, un miljoniem eņģeļu 
posās uz zemi ikvienu sargāt, 
mierināt un iepriecināt. Un tad 
kāds eņģeļa spārna pieskāriens, 
tik viegls, tik gai sīgs, tādu mīles-
tību apliecinā tājs, lika atkal un 
atkal domāt   par Almu Alužāni, 
bezgala dāsnu un labestīgu cil-
vēku, kuŗas dvē sele  pirmssvētku 
laikā devās Mū  žības ceļā. 

Ir nodzīvots 101 gadu gaŗš 
mūžs – tajā ir bijis gana daudz 
bēdu, skumju un šķiršanās sāp -
ju, bet vēl vairāk prieka, laimes, 
mīlestības un gandarījuma par 
paveikto. Un padarīts ir daudz: 
izaudzināti un izskoloti pašas 
bērni, zināšanas sniegtas neskai-
tāmiem skolēniem gan savulaik 
Latvijā, gan vēlāk Minsteres ģim-
nazijā, ir vadīti koŗi un veikts 
rosīgs sabiedriskais darbs. 

Kaut arī Almas Alužānes dzī -
ve vairāk nekā sešdesmit gadu 
ritēja  Minsterē, viņas sirds tomēr 
piederēja Latvijai. Almas kundzi 
interesēja viss, kas notiek viņas 
Tēvzemē, īpaši jauniešu iespējas 
izglītoties. Viņas ieskatā  jaunajai 
paaudzei ir jāpalīdz, ,,.. lai tie 
savai nākotnei pārņem cilts 
garīgo mantojumu,” tāpēc savā 
100 gadu jubilejā viņa aicināja 

Ardievas Almai Alužānei

radus un draugus dāvanu vietā 
ziedot stipendijai Vītolu fondā.

Tādu gaŗu mūžu liktenis Al -
mas kundzei dāvāja acīmredzot 
tādēļ, lai viņa paspētu paveikt     
tik daudz laba, un šos labos dar-
bus vēlas turpināt arī viņai tuvie 
cilvēki, aicinot bēŗu dienā zie -
dot Vītolu fondam Almas Alu-
žānes piemiņas stipendijai. 

Nu Almas kundzei priekšā 
slimību un raižu neapēnota Mū -
žība, gaŗa jo gaŗa. Bet mums, Šai  -
saulē palikušajiem, – cerība kā  du-
 dien atkal sajust balta, mī  lestības 
apstarota eņģeļa spārna pieskā-
rienu – tik liegu, tik maigi sar-
gājot, cilvēkmīlestību aplie cinot.

Vita Diķe

Piedāvājam mūsu redakcijā
iznākušās grāmatas!

JURIS ZĪVERTS
„Kā mēs pārdzīvojām „interesantāko” laikmetu 

vēsturē”
Lasiet E. Silkalna recenziju Laikā nr.2! Turpat arī par 

iegādāšanās iespējām.

ZIGFRĪDS FON FEGEZAKS
„Senči un pēcteči”

Lasiet E. Silkalna recenziju Laikā nr.3! Turpat arī par 
iegādāšanās iespējām.

VILNIS BAUMANIS
„Pārbaudījums”

Jauns romāns ar saistošu intrigu.
Pasūtiniet autoram: 155 42 Ambiance Drive

North Potomac MD 20878 (par USD 15,-)

Grāmatas var iegādāties, arī sazinoties ar Rīgas redakciju!
tālr. +371 67326761

e-pasts: redakcija@laiks.us

Vēlaties izdot grāmatu?
Sazināsimies!
Divas mūsu apgāda izdotās grāmatas saņēmušas 
PBLA Kultūras fonda Goda diplomus:
Māra Celle. Ilgais ceļš mājup.
Kārlis Zvejnieks. Zelta cauna.
(Grāmatas var iegādāties Rīgas redakcijā)
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S P O R T S
Insbrukā 

kamaniņbraucējiem 
sudrabs un bronza!
Insbrukā 13. janvārī atklāja 

Pirmās jauniešu ziemas olim-
piskās spēles. Tajā piedalās 15 
līdz 18 gadus veci sportisti no 65 
valstīm un sacenšas septiņu 
sporta veidu 15 disciplīnās. 

Latviju pārstāv divpadsmit puiši 
un četras meitenes. Vis lielākā vie -
nība ir kamaniņu braucējiem – 
siguldieši Ulla Zirne, Riks Kris-
tens Rozītis un Richards Lozbers, 
kā arī ropažnieks Kristens Putins 
un Imants Marcinkēvičs no Nauk-
šēniem. Biatlona trasē cīnās Gu -
nita Gaile (Cēsis), Jānis Slavēns 
(Vecpiebalga) un Linards Zēmelis 
(Alūksne), bobslejā – Oskars Ķiber-
manis (Rencēni) un Elvis Kamšs 
(Gulbenes novads), distanču slē-
pošanā Zane Eglīte (Priekuļu no -
vads) un Arnis Pētersons (Amatas 
novads), kalnu slēpošanā – Ag -
nese Āboltiņa (Rāmava) un Miks 
Edgars Zvejnieks (Rīga). Divās 
disciplīnās mums būs tikai pa 
vienam olimpietim. Dāvis Drei -
manis no Siguldas startēs ske  le-
tonā. Hokejists Augusts Vasi ļo-
noks Austrijā jūtas gandrīz vai kā 
mājās, jo patlaban spēlē Zalc bur gas 
jauniešu vienībā Red Bulls. Viņš 
rādīs savas spējas hokeja elemen-
tos – iespējami ātrā apļa nosli do-
šanā, metienu precīzitātē un spē-
 kā, slidošanas veiklībā, piespēļu 
precīzitātē un ripas kontrolē.

Spēļu atklāšanas ceremonijā 
Latvijas karogu nesa kamaniņu 
braucēja Ulla Zirne. Par karog-
nesēju viņa tika izvēlēta, izvērtējot 
jauno sportistu panākumus un 
līdzšinējo pieredzi nopietnās 
sacensībās.

Pirmā sacensību diena Latvijas 
sportistiem atnesa sudraba me  daļu. 
To ieguva kamaniņu braucējs Riks 
Kristers Rozītis. Šī Latvijai bija 
pirmā godalga vēsturē Jaunatnes 
ziemas olimpisko spēļu vēsturē.

triete Kastlungere, kuŗa pēc pirmā 
brauciena bija otrā. Sudraba 
medaļa vācietei Langerei.

400 punktiem – 17. vietā..
Edgars Maskalāns ar stūmējiem 

Daumantu Dreiškenu, Raivi 

bija jāmēro gandrīz 9000 kilo-
metru no Mardelplatas līdz 
Limai. Sacensībās piedalījās arī 
Latvijas ekipāža Māris Saukāns/
Andris Dambis, viņi brauca ar 
unikālo elektriskās piedziņas  
OSCar eO automašīnu.

Rallijs finišēja 15. janvārī. Sau -
kāna/Dambja ekipāža ierindojās 
77. vietā. Smagās automašīnas 
ekipāžā braukušais Kaspars Dam -
bis savā Twitter vietnē informēja, 
ka komanda ir lepna un laimīga 
par OSCar eO rezultātu. Braucēju 
uzdevums bija nodrošināt OSCar 
eO tikšanu līdz finišam.

Latvijas Re Auroclub ekipāža ar 
krieviem Antonu Meļņikovu un 
Antonu Nikolajevu kopvērtējumā 
palika 18., Iļja Kuzņecovs ar 
Romanu Jelaginu – 36. vietā.

Otra Team Latvia vieglā auto-
mašīna ar krievu Antonu Grigo-
rovu un latvieti Aināru Princi 
izstājās pēdējā posmā.

Starkovs paliks Latvijas 
futbola izlases galvenā 

treneŗa amatā
Latvijas Futbola federācija (LFF) 

pagarinās līgumu ar valstsvienības 
līdzšinējo galveno treneri Alek-
sandru Starkovu. Līgums ar Star-
kovu tiks noslēgts līdz 2014. gada 
Pasaules kausa izcīņas kvalifikā-
cijas cikla beigām, taču, ja abas 
puses būs apmierinātas ar paveikto 
darbu, tad to varēs pagarināt arī 
uz nākamo atlases ciklu. Oficiāli 
Starkovs amatā tiks apstiprināts 
25. janvārī, kad paredzēta LFF 
valdes sēde.

Runājot par 2014. gada Pasaules 
kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēm, 
Starkovs pauda cerību, ka izlase 
spēs nostartēt tajā cienījami un var -
būt atkārtot 2004. gada brīnumu, 
kad Latvijas izlases iekļuva Eiro-
pas meistarsacīkšu finālturnīrā.

Pirmā oficiālā spēle šogad Lat-

Riks Kristens Rozītis

Ulla Zirne

Latvijas rallistu automašīna

Haralds Silovs

Otrs mūsu kamaniņu braucējs 
Richards Lozbers 25 dalībnieku 
konkurencē ieguva sesto vietu.

Lielisku panākumu guva  arī 
jaunā kamaniņu braucēja Ulla 
Zirne. Viņa izcīnīja bronzas me -
daļu. Pirmajā braucienā 24 
dalībnieču konkurencē Ulla sas-
niedza trešo labāko laiku, uzva -
rētajai Saskijai Langerei no Vā -
cijas zaudējot 0,218 sekundes. 
Otrā braucienā Latvijas sportiste 
sasniedza otro labāko laiku, kas 
summā nodrošināja bronzas me -
daļu. Par uzvarētāju kļuva aus-

Divnieku sacensībās septītajā 
vietā ierindojās Latvijas ekipāža 
Kristens Putins/Imants Marcin-
kēvičs.

Kamaniņu braucēji par panā-
kumiem pateicīgi mūsu vispie-
redzējušākajam sportistam Mār-
ti ņam Rubenim. Viņš ir viens no 
mūsu vienības treneriem Insbrukā.

Biatlonā mūsu jauniešiem pē -
dējās vietas: 10 km iedzīšanas 
braucienā Linards Zēmelis 43., 
Jānis Slavēns – 48. vietā. Mei-
tenēm 7,5 km distancē Gunitai 
Gailei 46. vieta.

Skeletons
Latvijas skeletonists un Pa  sau-

les kausa izcīņas kopvērtējuma 
līderis Martins Dukurs Vācijā, 
Kēnigzē trasē, piektajā posmā 
ieņēma sesto vietu. Tādējādi pār-
trūkusi Martina dominance Pa -
saules kausa izcīņas posmos. Mar -
tins Dukurs līdz šim Pasaules kausa 
sacensībās bija ātrākais 11 braucie-
nos pēc kārtas. Neviens Mar  ti  nu 
Dukuru braucienā nebija pār spē-
jis kopš pērnā gada 28. janvāŗa.

Otrs Latvijas skeletonists To -
mass Dukurs divu braucienu sum-
 mā ieņēma dalītu septīto vietu.

Bobslejs
Latvijas bobsleja ekipāža ar 

pilotu Oskaru Melbārdi un stū -
mēju Daumantu Dreiškenu Pa -
saules kausa izcīņas piektā posma 
sacensībās Kēnigzē trasē, Vācijā, 
izcīnīja devīto vietu.

Otra ekipāža – Edgars Maska-
lāns ar stūmēju Intaru Dambi 
ierindojās 17. pozicijā.

Pēc pieciem posmiem Pasaules 
kausa izcīņas kopvērtējumā div-
niekiem Melbārdis ar 872 punk-
tiem kopvērtējumā pašreiz ir 
ceturtajā vietā, Maskalāns ar 480 
punktiem – 14. vietā, Žaļims ar 

Broku un Intaru Dambi pēc 
pirmā brauciena atradās dalītā 
desmitajā vietā, bet otrajā sas-
niedza 11. rezultātu, kas šo vietu 
deva arī summā. Kopvērtējumā 
Melbārža ekipāža ir sestajā vietā.

Kamaniņas
Latvijas divnieku ekipāža An -

dris un Juris Šici izcīnīja 13. vietu 
Oberhofas trasē Vācijā Pasaules 
kausa izcīņas piektajā posmā. Pēc 
pirmā brauciena Šici atradās 12. 
vietā, bet otrajā sasniedza 16. re -
zultātu. Summā viņi par 1,562 se -
kundēm atpalika no uzvaru izcī -
nījušajiem mājiniekiem Tonija 
Egerta un Sašas Benekena.

Oskars Gudramovičs un Pēteris 
Kalniņš otrā braucienā  pieļāva 
vairākas kļūdas un trasi veica uz 
kritiena robežas, summā ieņemot 
19. poziciju. Viņi uzvarētājiem 
zaudēja 3,101 sekundi.

Kvalificējas Londonas 
Olimpiskajām spēlēm
Olimpiskajās spēlēs šovasar 

Londonā Latvija būs pārstāvēta 
arī vingrošanā. Pēdējo iespēju 
kva  lificēties daudzcīņai izmantoja 
Dmitrijs Trefilovs.  Kvalifikācijas 
sacensībās Londonā, viņš 98 vin-
 grotāju konkurencē ieņēma 44. 
vietu, daudzcīņas summā savācot 
83,448 punktus, labāko rezultātu 
sasniedza vingrojumā uz zirga – 
21. vieta ar 13,958 punktiem. Uz -
varēja mājinieks Daniels Pērviss 
(89,948).

Pagaidām ceļazīmes uz Lon do nu 
saņēmuši 22 Latvijas sportisti. 
Visvairāk to ir vieglatlētiem – 15. 
Delegācijā būs arī modernās piec -
cīņas pārstāve Jeļena Rubļevska, 
smaiļotāji Krists Straume un 
Aleksandrs Rumjancevs, cīksto nis 
Armands Zvirbulis, peldētājs Uvis 
Kalniņš un viens riteņbraucējs. 
Par sportistu vēl lems Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija.

Izredzes startēt Londonā sa -
gla bā vēl vairāki individuālo 
sporta veidu pārstāvji. Olim-
piešu pulkā ceram ieraudzīt arī 
BMX riteņ braucēju Māri 
Štrombergu, svar cēlāju Viktoru 
Ščerbatichu vai Artūru Plēs-
nieku, plūdmales vo  lej bola pāri 
Mārtiņu Pļaviņu/Jāni Šmēdiņu 
u. c. Visiem kandidātiem uz 
Olimpiadu vēl jāiziet cauri 
kvalifikācijas sietam Eiropas un 
pasaules mēroga sacensībās.

Dakaras rallijs
pabeigts sekmīgi

Tradicionālajā Dakaras rallijā 
dalībniekiem divu nedēļu laikā  

Silovs labo rekordu
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Silovs izcīnīja sesto vietu Eiropas 
meistarsacīkstēs ātrslidošanas 
daudzcīņā. Silovs laboja Latvijas 
rekordu 10 000 m distancē un 
tagad viņam pieder valsts labā -
kie sasniegumi pilnīgi visās ātr-
slidošanas distancēs.

Pirms 10 000 m distances Si -
lovs kopvērtējumā bija trešajā 
vietā. 500, 5000 un 1500 m sli do-
jumā viņš izcīnīja sesto vietu. 
Tomēr tā kā ātrslidošanas gaŗāko 
distanci viņš veica pirmo reizi kar -
jērā, nebija iespējams tikt augstāk 
par devīto vietu – 14: 23,38. Līdz-
 šinējais Latvijas rekords 10 000 m 
distancē ilgstoši piederēja Alek-
sandram Viškerim – 15:4,81.

vijas izlasei būs 29. februārī, kad 
Turcijas pilsētā Antalijā paredzēta 
pārbaudes spēle ar Kazachstānas 
valstsvienību.

Šachs
Pēc tīmekļa portāla parsportu.lv 

informācijas, Latvijas šacha izlases 
dalībniece Viktorija Ni (21) pār-
 gājusi ASV šacha pavalstniecībā.  
Viņa dzimusi, uzaugusi un starp-
tautiskās meistares titulu ieguvusi 
Latvijā, bet nu jau kādu laiku dzī  vo 
Amerikā pie sava vīra Jurija Šul-
mana, kuŗš 2008. gadā kļuva par 
ASV šacha čempionu, abu ģime nē 
aug dēls Gabriels. Viktorija de  vi ņas 
reizes piedalījusies pasaules un 
Eiropas jauniešu čempionātos, di -
vas reizes bija Latvijas komandā 
Pasaules šacha olimpiadā (2008, 

Silovs kvalificējās pasaules 
daudz cīņas meistarsacīkstēm 
februāŗa beigās Maskavā.

Iepriekš vislabāk Eiropas mei -
starsacīkstēs veicies Alfonam Bēr-
ziņam, kuŗš 1939. gadā Rīgā kļuva 
par absolūto Eiropas čempionu.

2010), taču pērn netika iekļauta 
izlasē, kas piedalījās Eiropas ko -
mandu meistarsacīkstēs. Tas tiek uz -
skatīts par vienu no šacha pa  valst-
niecības maiņas iemesliem. Spe -
ciālisti spriež, ka Viktorijai Ni jau 
šogad ir izredzes ASV dāmu izla ses 
sastāvā cīnīties pret savas dzim te-
nes vienību Šaha olim pia dā Turcijā.

P. Karlsons


