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Ar 2012. gada sākumu jaunā 
ALJA (Amerikas Latviešu Jau-
natnes Apvienība) valde sāka 
sa  vu darbību un ir gatava pie -
dāvāt ALJA biedriem stipendi-
jas, lai tie varētu turpināt savu 
akadēmisko, sabiedrisko, un kul -
tūrālo darbību! Šogad ALJA 
atkal piedāvās dažādas stipen-
dijas 2012. gada vasarai! Šīs sti-
pendijas ir galvenokārt domātas 
ārpus Latvijas uzaugušiem lat-
viešu izcelmes jauniešiem, sti-
pendijas kandidātiem jābūt 
ALJA biedriem.

Diviem jauniešiem paredzēta 
iespēja strādāt slavenajā Okupā-
cijas mūzejā, vadot ekskursijas, 
piedalīties projektos vai tulkot, 
atkarībā uz individa zināšanām 
un pieredzes. ALJA piedāvā sti-
pendiju $2500 apmērā, lai at  bal-
stīt šo darbu. Stipendātiem jā -
strādā vismaz 150 stundas 4-8 
nedēļu laikā. Kandidātiem ir 
obligāti jābūt vidusskolas absol-
ventiem. 

Jauns gads – jaunas stipendijas!
ProLat „Projekts Latvija“ stipen-

dija tiek piedāvāta līdz $2500 
apmērā, lai atbalstītu jaunieša 
pašizstrādātu projektu kutūras 
vai izglītības nozarē Latvijā. Sti-
 pendija ir domāta, lai palīdzētu 
segt izdevumus, kas rodas pro-
jekta izpildīšanas posmā. Stipen-
dija ir paredzēta kā vienīgais 
ienākumu avots projekta izpil dī-
šanas laikā (minimums 6 nedē ļas). 
Kandidātiem ir jābūt ar vis maz 
divu augstskolas gadu studiju 
pieredzi. Priekšroka tiks dota 
projektiem, kas veicina izaugsmi 
individa studiju/profesijas laukā.

Ir arī ispēja mācīties Latvijā! 
Jaunatnes apvienība piedāvā sti -
pendiju $1000 apmērā, lai at  bal-
stītu mācības kādā no Latvijas 
vidusskolām vai augstskolām. Sti -
pendijas saņēmējam ir jā  dzī vo 
latviešu ģimenē vai latviešu kop-
mītnēs, jāmācās vismaz vienu 
semestri, mācībām ir jānotiek 
latviešu valodā.  

Šogad ALJA atkal piedāvā kul -

tūras nometnes stipendiju, kas 
vismaz $100 apmērā palīdz ALJA 
biedram apmeklēt kādu 3x3 
nometni. 

Kā tie, kas bija Vašingtonas D.C. 
kongresā novembrī, jau zina, nā -
kamais ALJAs kongress ir pare-
dzēts Ņujorkas pilsētā. Lai palī-
dzētu ar līdzekļiem, ALJA pie-
dāvā stipendiju, kas segtu ALJAs 
kongresa dalības maksu. Stipen-
dijas pieteikumā ir nepiecie šams 
vienīgi rakstisks iesniegums (vie-
 na lapas gaŗumā) kuŗā iz  skaid-
rots, kāpēc tieši šis ALJA biedrs 
ir pelnījis šo stipendiju. Šā ir 
vienīgā stipendīja, kam termiņš 
ir 1. oktobris. 

Pieteikšanās termiņš stipen di-
jām ir 15. marts (pasta zīmogs). 
Pieteikšanās informācija ir atro-
dama tīmekļa lapā alja.org. Ja ir 
jautājumi vai gribat pieteikties, 
sūtiet e-pastu ALJA Izglītības 
no  zares vadītājai Annai Jansonei 
(adjansons@gmail.com)! 

Piektdien, 
20. janvārī, 
Satversmes 
tiesa (ST) no -
lēma, ka nav 
jāaptur re -
ferendums 
(tautas no -
bal sošana) 
par krievu 
valodas kā 

otras Latvijas valsts valodas 
ieviešanu. Attaisnotājs iemesls: 
referenduma apturēšanas ie -
snie gumā nav norādīti pārlie-
cinoši argumenti. Turklāt visas 
valdošās instances, ieskaitot pa -
šu Saeimu un Valsts prezidentu, 
nav parādījušas pietiekamu in -
teresi, lai referendumu apturētu 
demokratiskā ceļā. Un ST šajā 
ziņā bija pilnīga taisnība – bija 
noticis tas, ko amerikāņi tik 
precīzi sauc par passing the buck.

Kas tad būtu nākamais parei-
zais solis, kuŗš apturētu šo ne -
kaunīgo provokāciju, kas izraisī-
jusies it kā pati no sevis vairāk 
nekā 20 gadus pēc valsts ne  at-
karības atjaunošanas? Iemesli 
akcijas izraisīšanai ir jāmeklē uz 
austrumu pusi no mūsu sargātās 
Eiropas Savienības robežas.

Nākamais solis katram kārtī-
gam latvietim ir iet 18. februārī 

VISIEM JĀBALSO PRET
Ojārs Celle un nobalsot PRET krievu valo-

du kā otru valsts valodu. Pro-
tams, ja arī neviens latvietis bal-
sot neietu, bet tāpat, kā to solījis 
Valsts prezidents, tikai sēdētu 
savā rezidencē un nedarītu ne  ko, 
balsojums izgāztos un krievu 
valoda netiktu šādā nepelnītā 
godā celta. Taču pasīvā demon-
strācija pasaulei paliktu saprasta 
kā latviešu tautas vienaldzība 
šajā jautājumā. Bet mēs taču cie  -
nām un mīlam savu valodu, esam 
lepni par tās senumu kā vienai no 
vecākām indoeiropiešu kul tūrā. 
Mēs taču vēlamies, lai mūsu ap -
ņēmību saredz Eiropa, kā arī visi 
tie, kas slēpjas aiz šīs provokā-
cijas. Tāpēc vien lielajam lat-
viešu vairākumam kā dzimtenē, 
tā visās mītnes zemēs ir jābalso 
un jāapliecina sava nostāja.

Lai šādas nepatīkamas balso-
šanas vairs nenotiktu, mūsu li  -
kumdevējiem ir jānodrošina lat -
viešu valodas neaizskaŗamība 
pret līdzīgiem apdraudējumiem 
nākotnē. Turklāt  ir svarīgi, lai 
turpmāk minoritātēm būtu 
skaidrība, ko īpaši nozīmē in  te-
 grācija Latvijas iedzīvotājiem. 
Tikai pagājušajā gadā iepriekšējā 
kultūras ministre Sarmīte Ēlerte 
šo jautājumu bija ievadījusi sa -
protamās sliedēs un definējusi, 

ko tas īsti nozīmē mūsu zemes 
pavalstniekiem. Šajā definīcijā 
pamatā nebija birokratiski ES 
ierēdņu savārstījumi, bet, ievē-
rojot Latvijas apstākļus, tika  sa -
protami izskaidroti integrācijas 
vienotie pamati. Galvenā loma 
šajā procesā ir latviešu valodai, 
kas ir vienotāja visiem un kas 
jāprot ikvienam. Nav nekādi 
vērā ņemami iebildumi, ka vēl 
kāds latviešu valodu neprot. Vai 
20 gadi nav pietiekami ilgs laiks, 
lai arī paši trulākie valodas 
nepratēji to apgūtu? Atbilde ir 
vienkārša. Okupācijas gados Lat -
vijā ieradās paši vai tika iesūtīti 
svešu tautu cilvēki, kuŗi saprata, 
ka pārvietojas uz citu vietu 
Padomju Savienībā, ka arī te 
valsts valoda ir krievu valoda. 
Fakts, ka viņi tagad dzīvo na  cio -
nāli brīvā latviešu valstī, daudziem 
no viņiem  nekad nav dziļāk ie -
sēdies apziņā. Vēl ļaunāk, lat vieši 
ar viņiem joprojām sarunājas 
krie viski un pat nepūlas ieskaid-
rot, ka šeit ir latviešu valsts un 
tas ir jāiegaumē arī visiem na -
cionālās valodas nerunātājiem.

Ir nožēlojami, ka Saskaņas 
centrs, Saeimā visplašāk pārstā-
vētā polītiskā partija, arī ir ie -
saistījies krievu valodas „tiesību” 
cīniņā. Šobrīd, kad sabiedrībā 

un arī polītiskajā dzīvē ienāk 
pa   audze, kas uzaugusi brīvas, 
demokratiskas Latvijas laikā, 
nebūtu jādebatē par vajadzību 
pēc kādas citas valodas Latvijā. 
Šāda rīcība ir mēģinājums sa -
šķelt Latvijas pilsonisko sabied-
rību laikā, kad tai vajadzētu sa -
liedēties ap neatkarīgu Latvijas 
valsti. Saskaņas vietā notiek šķel-
šana, nesaskaņu vairošana. Urba-
novičam un Ušakovam pienāk-
tos savas partijas nosaukumu mai-

nīt, lai precīzāk apzīmētu šo 
vīru rīcību – Saskaņas centra 
vietā ir radies Nesaskaņas centrs.

Atbilde uz visām šādām pro -
vokācijām var būt tikai viena – 
tās ir jānoraida. Un to darīsim 
skaidri un pārliecinoši 18. feb-
ruārī. Aizstāvēsim savu valodu, 
jo tā ir pamatvērtība mūsu tau-
tai un valstij. Nevienai citai 
valo  dai šādas tiesības mūsu 
zemē nepienākas. 

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) apstiprinājusi Ārlietu 
ministrijas ierosinājumu tautas 
nobalsošanai 18. februārī ār  -
valstīs izveidot 85 vēlēšanu 
iecirkņus 41 valstī. 

Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs 
atradīsies gan Latvijas Repub-
likas diplomātiskajās un kon-
sulārajās pārstāvībās, gan arī 
citās balsošanai piemērotās tel-
pās. Tautas nobalsošanā vēlē-
šanu iecirkņi būs Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Austrālijā, 
Austrijā, Azerbaidžānā, Balt-
krievijā, Beļģijā, Brazīlijā, Če  -
chijā, Čīlē, Dānijā, Ēģiptē, Fran-
cijā, Grieķijā, Gruzijā, Igaunijā, 
Italijā, Izraēlā, Īrijā, Japānā, Ka -
nadā, Kazachstānā, Krievijā, 
Ķīnā, Lielbritanijā, Lietuvā, Luk-
semburgā, Nīderlandē, Norvē-
ģijā, Polijā, Portugalē, Slovēnijā, 
Somijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā, 
Ukrainā, Ungārijā, Uzbekistānā, 
Vācijā, Venecuēlā un Zviedrijā.

Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs 
tautas nobalsošanas dienā – 18. 
februārī būs atvērti no pulksten 
7.00 līdz 22.00 pēc vietējā laikā.

Līdz 4. februārim vēlētāji ār  -
valstīs var izmantot iespēju pie-
 teikties arī balsošanai pa pastu. 
Balsošanai pa pastu iespējams 
pieteikties 21 Latvijas Republi-
kas diplomātiskajā un konsulā-

Tautas nobalsošanā 
ārvalstīs būs

85 vēlēšanu iecirkņi
rajā pārstāvībā – ASV, Austrāli-
jā, Beļģijā, Brazīlijā, Čīlē, Dānijā, 
Grieķijā, Igaunijā, Izraēlā, Īrijā, 
Kanadā, Krievijā, Ķīnā, Lielbri-
tanijā, Lietuvā, Norvēģijā, Po -
lijā, Portugalē, Uzbekistānā, Vā   -
cijā un Zviedrijā. 

Lai reģistrētos balsošanai pa 
pastu, vēlētājam jebkuŗā no 
pār stāvībām, kas rīkos balsoša-
nu pa pastu, jāiesniedz pietei-
kums un pase. Šos dokumentus 
var iesniegt personiski vai ar 
trešās personas starpniecību. Tā 
kā tautas nobalsošanā Latvijā 
netiek lietots vēlētāju reģistrs, 
tad pase ir nozīmīgs balsošanas 
dokuments, kuŗā iespiedīs zī -
mogu par piedalīšanos tautas 
nobalsošana. Tādējādi tiek no -
drošināts, ka katram vēlētājam 
ir tikai viena balss.

Informācija par 
balsošanas iespējām 
ārvalstīs: www.cvk.lv 

CVK Informācijas nodaļa
67814900
Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251
e-pasts: cvk@cvk.lv
Vēlēšanu iecirkņu sarakstu 

skatieties mūsu laikraksta 
mājaslapā
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* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2012

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

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

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

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Lasiet tīmeklī! 
www.laiks.us

L A S Ī TĀ J U  B A L S I S

Es nesaprotu pašu jēdzienu – 
“krievvalodīgie” – to cilvēku  
apzīmēšanai, kuŗu dzimtā vai 
sadzīvē lietotā valoda ir krievu 
valoda. Vai tad tāpēc, ka mana 
dzimtā valoda ir latviešu, es 
būtu ieskaitāms kaut kādā “lat-
viešvalodīgo” katēgorijā? Taču 
nē! Es esmu dzimis latvietis, 
dzī voju un arī nomiršu, bū  -
dams latvietis, bet ne “latvieš-
valodīgais”.

Nācija, tauta, tautība ir vēs-
turiski izveidojušās cilvēku sa -
biedrības formas, kam rakstu-
rīga vispārnacionāla gan valo-
das, gan etnopsīchiskās struk-
tūras, kultūras, nosaukuma, 
nacionālās psīcholoģijas un 

Kas tie tādi – „krievvalodīgie”?
nacionālās pašapziņas kopība. 
Nācijai, tautai ir kopēja vēsture, 
kopēji mērķi, ideāli, svētumi un 
ticējumi, bieži vien arī kopēja 
reliģija. Un, protams, arī sava, 
vēsturiski izveidojusies territo-
rija un, vairumā gadījumu, sava 
valsts. Un jebkuŗa individa 
piederība pie kādas tautas ir 
pašsaprotama lieta, jo katram 
taču ir vai ir bijuši vecāki, vec-
vecāki vai vēl tālāki senči, 
piederīgi tai vai citai tautībai. 
Kāpēc gan šie senči, sava iz   cel-
sme, savas saknes būtu jāno-
liedz un jāiesaistās kaut kādā 
pārnacionālā struktūrā, kuŗā 
vienojošais elements ir tikai 
krievu valoda?

Bet varbūt viņi ir tie, kuŗus 
Pēteris Pirmais raksturoja kā 
“ļaudis bez cilts un dzimtas, 
klaiņojošus starp sētām”? Un 
pavēlēja tādus “klaiņotājus ie -
kalt dzelžos un sūtīt uz Sankt-
pēterburgu pāļus purvā dzīt!”  
Var jau būt...?

Un ja vēl viņu valoda būtu 
Puškina vai Ļermontova valoda! 
Visbiežāk saskarsmē ar “kriev-
valodīgajiem” mēs gan dzirdam 
ļoti ierobežotu krievu valodas 
krājumu, kas bagātīgi tiek “sa -
piparots” ar tā dēvētajiem “mā -
tes vārdiem”, vieglas uzvedības 
dāmu un cilvēka intīmo ķer-
meņa daļu pieminēšanu...

Savulaik Staļina mērķis bija 
visu tautību nacionālo īpatnību 
nonivelēšana, to inteliģences 
izskaušana, veselu tautu pie -
spiedu pārvietošana, ekonomis-
ka migrācija un vienveidīgas 
pelēkas masas – padomju tautas 
izveidošana uz vienas– krievu 
tautas un vienas – krievu valo-
das bazes.

Bet kāpēc gan šodien, kad 
tam nav nekādu, ne polītisku, 
ne ekonomisku iemeslu, polis 
negrib būt polis, ukrainis negrib 
būt ukrainis, kāpēc ebrējam 
jāizliekas par krievu un visiem 
kopā – par “krievvalodīgajiem”, 
tā noliedzot savas saknes, savu 
izcelšanos, savu vēsturi, savu 
kultūru, savu valodu?      

Mēdz teikt, ka “atgriezts ķe -
ceris kļūstot par viscītīgāko 
katoli”. Novērojot mūsu “kriev-
valodīgo” runasvīrus, šis tei-
ciens apstiprinās: viskaismīgāk 
par “krievvalodīgo” tiesībām, 
par viņu “apspiešanu” un par 
otras (krievu) valsts valodas ne -
pieciešamību Latvijā, uzstājas 
tieši tie, kuŗiem ar krievu tautu 
vispār nav nekā etniski kopēja.

Pašreizējā vispārējas globāli-
zācijas laikmetā, kad pa pasauli 
pārvietojas gan lielas cilvēku 
masas, gan viņu miljardiem 
lielie kapitāli, būtu nereāli  sa -
gaidīt, ka katra tauta kompakti 
dzīvos tikai savā vēsturiski iz -
veidotajā territorijā, savā valstī.

Taču jebkuŗam, vienalga kā -
das tautas pārstāvim, atrodo-
ties, un, vēl jo vairāk, ilgstoši 
dzīvojot citas tautas vēsturiskajā 
territorijā un valstī, ir jāievēro 
un jāciena tās valoda, kultūra, 
nacionālās īpašības un apziņa. 
Ir sakāmvārds: “Nelien svešā 
klosteri ar saviem pātariem!” 
Un šie savi “pātari” konkrētajā 
gadījumā ir prasība pēc mūsu 
Satversmes grozīšanas, un, 
protams, ne jau ukraiņu, ne 
poļu, ne ebrēju, bet tikai un 
vienīgi pēc krievu valodas kā 
dominējošās valsts valodas no -
teikšanas Latvijā.

Nav iespējams būt interna-
cionā listam, ja neesi arī na -
cionālists. Nav iespējams cienīt 
citas tautas, ja necieni pats 
savējo. Un, ja tu necieni tautu, 
kuŗas vidū un kuŗas valstī tu 
dzīvo, velti gaidīt, lai kāds 
cienītu tevi un tavu tautu, bet 
vēl jo vaitāk – mistisko pār -
nacionālo veidojumu “krievva-
lodīgie”!

E. V. Upelnieks
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BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA                                                1. 
APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMOS;
MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;2. 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;3. 
MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;4. 

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA,ROBEŽU ATJAUNOŠANA;
6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM;
7. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATGŪŠANA,
MANTOJUMA DOKUMENTU ATGŪŠANA

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

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

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

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

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

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?

Šovasar būs maiņas Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes Kat-
skiļu nometnes latviešu valodas 
periodu vadībā: Ieva Alversone  
no Anitas Bataragas pārņems 
nometnes latviešu valodas pe -
rio du vadību. Ievai līdzās stāsies 
brašs pulciņš jauno vadītāju, 
kuŗi nometnes gaitas sāka, bū -
dami īkšķīši, vēlāk bija nomet-
ņotāji, audzinātāji un tagad, ro  -
tācijas kārtībā būs programmu 
vadītāji, vecākie audzinātāji, ap -
ceru vadītāji un kopā ar Ievu 
nometnes vadītājas palīgi, lai 
gadu gaitā kļūtu par galvena-
jiem vadītājiem.

Ieva Alversone nometnes ģi -
me nēm jau pazīstama, jo vadī-
jusi gan īkšķīšu un valodas no -
metnes, gan bijusi lielajā no -

Jauna nometnes vadība Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes
Katskiļu nometnes  latviešu valodas periodiem

2012. gada Katskiļu nometnes latviešu valodas periodu vadītāji. Pirmā rindā no labās: nometnes 
vadītāja Ieva Alversone, Kārlis  Budkēvičs, Lija Kurēna, Līna Bataraga; otrā rindā: Alīda Saliņa,  Tija 
Ore, Inga Stota

metnē audzinātāja un program-
mas vadītāja.

Nometnes 1. periods šovasar 
sāksies 8. jūlijā,  nedēļu vēlāk 
nekā parasti, lai gimenes varē -
tu piedalīties Dziesmu svētkos 
Mil vokos. Īkšķīšu nometnes 
vienas nedēļu posmi notiks 
līdztekus lielajai nometnei, un 
tajā būs krāšņa programma 2-6 
gadu veciem bērniem un viņu 
vecākiem: „A“ nedēļu vadīs 
Linda Zālīte; „B“ nedēļu – Valda 
Grīnberga, „C“ un „D“ nedēļas – 
Inga Mieme Garbarino. Piektā 
īkšķīšu nedēļa – „Valodas īk -
šķīši“ – notiks valodas perioda 
pirmajā nedēļā, bet valodas 
perioda otrajā nedēļā pulcēsies 
„senči“, par kuŗiem gādās In -
grīda Mieme. Valodas periodu 

vadītājas arī turpmāk būs Elisa 
Millere un Māra Dajevska. Būs 
vēl citi jaunumi – līdz šim 
grāmatvede bija Ruta Lediņa, 
turpmāk šo darbu darīs Venta 
Černoka. 

Pieteikšanās visām nomet-
nēm sāksies 1. martā tīmeklī  
Ņujorkas draudzes mājaslapā 
(www.nydraudze.org), bet jau 
iepriekš lūdzam apskatīt vad-
līnijas katram periodam un īk -
šķīšu valodas nedēļai. Gaidām 
lielus un mazus nometņotājus!

Anita Bataraga

Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes.  Viesnīcas istabu cena: $119 
plūs nodoklis; cenā ieskaitītas brokastis un auto novietošana. (Piemaksājot $5, iespējamas sil-
tas brokastis) No Detroitas lidostas un atpakaļ visērtākais sabiedriskā transporta veids ir 
Michigan Flyer „busiņi” (www.michiganflyer.com). Istabas jāpiesaka līdz 3. aprīlim, atsaucoties 
uz American Latvian Association. 
Līgumā paredzēts, ka kongresa delegāti var ierasties divas dienas agrāk un palikt viesnīcā 
divas dienas pēc kongresa par to pašu ALAs likmi. Delegātu dalības maksu kongresam noteiks 
Rīcības komiteja un izziņos februāŗa otrā pusē, kad tiks izsūtītas arī organizāciju delegātu 
pieteikuma veidlapas. Reģistrācijas maksā būs ieskaitītas maltītes un dalība visos kongresa 
sarīkojumos.

Aicinām pieteikties ALAs atsevišķos biedrus (tos, kuŗi nav iestājušies  Amerikas latviešu 
apvienībā ar savas vietējās organizācijas starpniecību) būt par kongresa delegātiem, 
pārstāvot apvienības atsevišķo biedru intereses.

Lūdzam kandidātus sūtīt pieteikumus uz ALAs biroju (400 Hurley Avenue, Rockville, MD 
20850) vai elektroniski (alainfo@alausa.org), vēlams līdz  5. martam. Pieteikuma vēstulē, ja 
neesat iepriekš bijis delegāts, lūgums uzrakstīt pamatojumu savai kandidātūrai un pievienot 
īsu aprakstu par savu darbību latviešu sabiedrībā.

Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

PAZIŅOJUMS
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS 61. KONGRESS

notiks Anarboras pilsētā, Mičigenas pavalstī
no 2012. gada 3. līdz 6. maijam

viesnīcā Sheraton Ann Arbor 
3200 Boardwalk, Ann Arbor, MI 48108

Tālr.: 734-996-0600, www.sheratonannarbor.com



LAIKS  2012. ga da 28. janvāris – 3. februāris4

Fo
to

: A
st

ra
 M

oo
ra

Tagad šķiet – tas bija sen, tik 
sen, kad Amerikas pilsētu lie -
lajās iepirkšanās galerijās ap -
meklētājus iepazīstināja ar da -
toriem, rādot, ko ar tiem darīt 
un cik noderīgi tie var būt. 
Apmēram 20 gadu laikā datori 
mūsu dzīvi pārvērtuši pašos 
pamatos, tagad gandrīz ikviens 
nēsā visur līdzi savu burvju 
šķirstiņu, kuŗā, kā pasakā solīts, 
var atrast visus pasaules dār gu-
mus. Grūti iedomāties, kā vispār 
varējām bez datora iztikt. Vai 
katru dienu uzzinām, ka var 
iegādāties vēl labāku, jaudīgāku 
datoru, bet vienlaikus arī sa -
režģītāku, tā ka tie, kuŗiem pāri 
30, pat nespēj aptvert, ko visi 
neskaitāmie atveŗamie lodziņi 
nozīmē. 

Taču ir gudri cilvēki, kuŗi par 
datora pavēlniekiem kļuva 
daudz agrāk par pārējiem. Pa -
visam nesen nejauši uzzinājām, 
ka viena no šiem zinīgajiem bi -
jusi latviete Maiga Volfa (Wolf), 
dzimusi Vanaga. Iepa zīstoties 
ar viņu, izgaist visi iesīkstējušie 
pieņēmumi par kādas noteiktas 
profesijas pārstāvjiem.

Vanagu ģimenes stāsts ir lī -
dzīgs daudziem citiem. Tēvs Kār-
   lis, māte Anna, meitas Maiga 
un Grācija laimīgi dzīvoja Rīgā, 
cerēdami, ka tā būs mūžīgi. 
Maiga Vanaga Rīgā mācījās 3. 
valsts meiteņu ģimnazijā, līdz-
tekus konservātorijā un privāti 
spēlēt klavieres un dziedāt, jo 
sapņoja par mūziķes karjēru. 
Krievu armijas kaŗavīriem pir-
mo reizi iesoļojot Rīgā, Vanagu 
ģimene pārcēlās uz savu va  sar-
nīcu Ķemeros. Kaŗam sākoties, 
Latvijas armijas kapteini Jāni 
Vanagu, kam Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis savulaik bija 
pasniedzis medaļu „Par Tēviju”, 
iesauca Latviešu leģionā, un 
viņš pazuda cīņās bez vēsts. 

Māte ar abām meitām devās 
bēgļu gaitās, ar kaŗakuģi no  kļu va 
Gotenhāfenā, no turienes vil-
cienā brauca uz Austriju, kur 
kūrortpilsētā Badgasšteinā da -
būja darbu vācu kaŗa hospitāļa 
birojā. No tiem laikiem Maigai 
ir jaukas atmiņas, darbinieki 
bijuši draudzīgi, viņa glabā gal-
venā ārsta sirsnīgu veltījumu 
„no kaŗa lazaretes laikiem”. 

Kalpones un 
bibliotēkāres darbs 

Kanadā
Kaŗam beidzoties, ceļš veda uz 

Vāciju, ģimene nokļuva bēgļu 
nometnē Memingā, kur Maiga 
kļuva par guntiņu vadītāju un 
mācījās gaidu vadītāju sagata-
vošanas kursos. Kādu laiku 
Mai  ga ar māsu un māti dzīvoja 
Kemptenē un strādāja bēgļu 
nometnes slimnīcā. Pienāca iz -
ceļošanas laiks, Vanagu ģimene – 
māte Anna ar meitām Maigu 
un Grāciju pieņēma piedā vā-
jumu strādāt Kanadā par kal-
ponēm kanadiešu ģimenē. Lī  -
gums bija uz vienu gadu, alga – 
30 dolaru mēnesī. No Italijas 
pilsētas Dženovas viņas izbrau-
ca ar kuģi, kas Halifaksas ostā 
Kanadā pienāca 1948. gada 2. 
maijā, no turienes tika aizvestas 
uz Londonu, Ontario, katra no -
kļuva atsevišķā ģimenē. Turīgās 
ģimenes locekļi bijuši pārsteigti, 
ka viņu kalpone spēlē klavieres 
un lepojušies, jo citiem paziņām 

Burvju šķirstiņa pavēlniece
tādas nebija. Maigu pat uzaici-
nāja sagatavot pusstundas ilgu 
klavieŗmūzikas koncertu vietējā 
radiostacijā, kas īpašā pro gram mā 
Welcome New Cana dian ie  pa-
zīstināja ar jauniebraucējiem. 
Maigai saglabājusies šīs pro-
grammas lapiņa – 1949. gada 6. 
februārī viņa spēlējusi Johana 
Burgmillera „Balādi”, Ludviga 
van Bēthovena „Valsi”, Jana 
Sibēliusa Finlandia un Teodora 
Kullaka Grandmother Tells A 
Ghost-Story.

Pēc līgumgada beigām māsai 
Grācijai nākamā darbavieta bija 
Londonas slimnīcas admini-
strācijā, Maigai – pilsētas bib-
liotēkā. Maiga jau pamatskolā 
bija labi apguvusi angļu valodu, 
viņa prata arī citas svešvalodas 
– poļu, krievu, un vācu, un tāda 
darbiniece bibliotēkā, kur ie -
griezās daudzi jaunieceļotāji, 
bija ļoti noderīga. Laikraksta 

minidatoriem, kādu varēja 
dabūt – firmas LOMAC skait-
ļotāju ADAM. Tam bija cietais 
disks, ekrāns un drukātājs. 
Maiga nevarēja atrast nevienu 
gatavu grāmatvedības pro-
grammu, tāpēc pati iemācījās, 
kā Adamu lietot, un pati veidoja 
programmas savām vajadzī-
bām. Pagāja apmēram divi 
mēneši, līdz pirmā versija dar-
bojās, un pēc vajadzības viņa 
radīja jaunas. Klientu netrūka, 
lai gan viņa nekad nekur ne -
reklāmējās. Slavu par viņas labo 
darbu izplatīja paši klienti. 

Skaitļotāju un programmu 
Maiga turpināja lietot līdz aiz-
iešanai pensijā 1995. gadā, bet 
pirms tam nopirka otru līdzīgu 
skaitļotāju, ko izmantoja rezer-
ves daļām. Firma LOMAC pie -
dāvāja atpirkt viņas program-
mu, bet Maiga atteicās to pār-
dot. Adamu viņa uzdāvināja 

nebija, tāpēc vienmēr, kad kaut 
kur apstājās, tam apkārt sa  pul-
cējās bariņš ziņkārīgo. Viņas 
automašīnai bieži sekojuši arī 
policisti. Maiga poršu lietoja 25 
gadus un pārdeva ar peļņu.

Sanfrancisko viņa atkal no -
pietni sāka mācīties dziedāt 
gan pie privātskolotāja, gan 
mūzikas skolā un piedalījās 
privātos koncertos kopā ar vi -
jolnieku Voldemāru Rakstiņu, 
tenoru Frīdrichu Bošu, pianisti 
Intu Sālzirni. Sālzirņu mājā 
1983. gada 23. janvārī notika 
klasiskās mūzikas koncerts, 
kuŗā Maiga dziedāja solo. 

Trauku veikals, kāds 
nevienam citam

Ar laiku grāmatvedības darbs 
sāka apnikt, un Maiga Volfa 
1985. gadā Sanhozē atvēra 
porcelāna un kristalla trauku 
veikalu, gadu vēlāk pārcēla to 
uz Saratogu turpat Ziemeļka-
lifornijā, pārņemot veikala 
Barretts īpašumu, un tur klien-
 ti tika iepazīstināti ar dažādās 
pasaules valstīs – Francijā, 
Vācijā, Anglijā, protams, arī 
ASV ražotiem smalkiem por-
celāna un kristalla izstrādāju-
miem, demonstrējot tos uz klā -
ta galda. Laikraksta Saratoga 
News 1989. gada 9. augusta 
numurā bija ievietots atzinīgs 
raksts par šo īpatnējo veikalu. 
Maiga atceras, ka reiz tajā 
iegriezies Ojārs Celle un pār-
steigts iesaucies: „Šī nav vis ne -
kāda bodīte, bet īsts veikals!” 

Septiņus gadus Maiga strādāja 
septiņas dienas nedēļā, katru 
dienu 16 stundu, jo pēc darba 
veikalā, kur pati bija vienīgā 
darbiniece, sākās grāmatvedes 
darbs mājās.

Sanfrancisko 1989. gada 17. 
oktobrī satricināja spēcīga 7,2 
balles stipra zemestrīce, tās 
epicentrs bija netālu no veikala 
Barretts, un no daudziem skais-
tiem traukiem pāri palika tikai 
lauskas. Apdrošināšana daļēji 

sedza zaudējumus, Maiga no -
pirka jaunus traukus, bet pircēji 
turpmāk baidījās riskēt. Ēkas 
īpašnieks paaugstināja telpas 
īres cenas, un veikalu nācās 
likvidēt. 

Tagad Maiga Volfa jau 15 
gadu dzīvo pilsētā ar skaistu 
nosaukumu Santa Maria, kas 
atrodas pusceļā no Sanfrancisko 
uz Losandželosu. Šo pilsētu 
viņa izvēlējas par dzīvesvietu 
tāpēc, ka te vecļaudīm ir īpašas 
priekšrocības – pilsētas dom-
nieki nolīguši firmu, kuŗas dar-
binieki par lētu naudu sagādā 
transportu uz veikalu, restorānu, 
pie ārsta. 

Pelnīta atpūta
skaistā pilsētā 

Maiga Volfa nopirka zemes 
gabalu un pati izprojektēja, 
kādu vēlas savu nākamo māj-
vietu. Jāteic, ka viņas mājā valda 
mākslinieciska kārtība. Viss ir 
perfekti skaists, viss savā vietā, 
viegli atrodams, nav nekā lieka. 
Grāmatu plauktā izcilu ārzemju 
rakstnieku darbi – Somerseta 
Moema, Ernesta Hemingveja, 
Irvina Šova, Ļeva Tolstoja, 
Fjodora Dostojevska, Volfganga 
Gētes, Irvina Stona, Vladimira 
Nabokova; arī vēstures grāmatas, 
tostarp valstsvīra Vinstona 
Čērčila seši sējumi par Otro 
pasaules kaŗu, goda vietā lat-
viešu grāmatas – Anšlava Eglīša 
romāni, izlase „Dzejas un sejas”, 
brāļu Kaudzīšu „Mērnieku 
laiki”, tautasdziesmu sējumi, 
Aspazijas dzejoļi, grāmatas par 
Latvijas lielākajām upēm. Tur-
pat arī pirmās darba devējas 
Kanadā dāvinātā grāmata – 
Aleksandra Dimā ,,Trīs mus-
ketieri” 1893. gada izdevums. 
Mīļa piemiņa gan no viņas, gan 
mītnes vietas Kanadas ir arī 
medaljons ar kļavas lapu. 

Maigai Volfai ir labāko kla-
sisko filmu, izrāžu, operu video 
kollekcijas, izcilo dziedoņu – 
Friča Vunderlicha, Plasido Do -
mingo, Lučāno Pavaroti, kom-
ponista Henrija Mančini albu-
mi, istabu sienas rotā īpatnējas 
gleznas, vairākas ir īpaši pasū-
tinājumi par kosmosa tematu, 
jo viņa ir liela astronoma un 
kosmosa pētnieka Karla Sagana 
cienītāja, atbalstījusi arī kos-
mosa pētniecības centra Pasa-
denā Jet Propulsion Laboratory 
darbu.

Ir ļoti daudz strādāts, bet 
Maiga centusies izbrīvēt laiku, 
lai apceļotu skaistākās vietas 
Amerikā un Kanadā, un īpašā 
plauktā atrodas daudzo ceļo-
jumu kartes, brošūras, apraksti.

Uz jautājumu, kādu datoru 
viņa lieto, Maiga sāka smieties 
un teica, ka tagad ļoti labi varot 
iztikt bez datora, jo veltījusi 
tiem pārāk daudz laika. Varbūt 
viņa nevēlas, lai dators kļūst par 
Pandoras lādīti, kā tas ne vie-
nam vien jau gadījies? 

Maiga Volfa ir Dienvidka li-
fornijas latviešu biedrības bied-
re un biedrību aktīvi atbalsta. 
Viņa piedalījusies biedrības 
pilnsapulcē, un vairāki biedrī-
bas valdes locekļi viesojušies 
Maigas skaistajā namā, apbrī-
nojot viņas daudzpusību, izdo-
mu, gaumi, enerģiju un dzīves-
prieku. 

Am

The London Ewening Free Press 
1949. gada 28. jūlija numura 1. 
lappusē ievietots raksts Latvian 
Girl to Help Newcomers Find 
Books, kuŗā viņa raksturota kā 
„meitene ar lielām acīm”. Tā 
paša laikraksta 1949. gada 24. 
decembŗa numurā ievietots 
Maigas raksts, kā Latvijā svin 
Ziemsvētkus. Bibliotēkā bija arī 
mākslas galerija, un 1949. gada 
15. oktōbrī laikrakstā pastāstīts 
par baltiešu daiļamatniecības 
izstrādājumu izstādi – Baltic 
Crafts at Museum.

Apbrīnojami noslē pu-
mainā skaitļu pasaule
Aizritējušā gadsimta 40. gadu 

beigās sievietes Amerikā galve-
nokārt izvēlējās skolotājas, žēl-
sirdīgās māsas vai sekretāres 
profesiju, bet 23 gadus veco 
Maigu Vanagu šie darbi ne  vi-
lināja. Viņa iestājās universitātē, 
studēja grāmatvedību un sā  ku-
mā strādāja lielās kompanijas 
Stanley Home Products norēķinu 
maksājumu nodaļā, kur viss 
tika darīts manuāli. Toreiz bija 
biezas grāmatvedības grāmatas, 
kastītes ar kartītēm, skaitīkļi. 
Maiga apprecējās ar jau Kem p-
tenē iepazītu jaunekli Aloizu 
Volfu, 1962. gadā pārcēlās uz 
Saniveilas (Sunny Vale) pilsētu 
Ziemeļkalifornijā un pāris gadu 
strādāja par grāmatvedi un rē -
ķinvedi. Pēc šķiršanās no vīra 
viņa nolēma dibināt pati savu 
grāmatvedības uzņēmumu un 
1975. gadā par 32 000 dolariem 
iegādājās vienu no pirmajiem 

vēstures apvienības mūzejam.
Maigai Volfai ir arī daudzas 

citas intereses. Viņas kaimiņš 
bija firmas Porsche direktors 
Ziemeļkalifornijā, un viņa no -
pirka pirmo porša 912 modeli 
Kalifornijā, kāda nevienam vēl 

Maiga Volfa (labā pusē) rāda Norai Mičulei savu bagātīgo 
skaņuplašu kollekciju

Žurnāla The Analytical Engine 1996. gada maija numurā bija ievie-
tots gaŗš raksts par Maigu Volfu; uz žurnāla vāka – Maigas jaunības 
dienu attēls, viņai strādājot Londonas pilsētas bibliotēkā 
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(Turpinājums sekos)

Tālis Matīss

Pauls Sakss

Stāsti par Bellaccord Electro
(Turpināts no Nr. 4)

Bet tad ir klāt 1941. gads, un 
11. jūnijā LPSR Valsts drošības 
komisārs Simons Šustins sank ci-
o nē lēmumu par sociāli bīstama 
elementa Helmara Rudzīša ap  cie-
tināšanu un izsūtīšanu ar visu 
ģimeni. Bet liktenis atkal ir lab-
vēlīgs. Rudzītis ir nolēmis pavadīt 
atvaļinājumu Jūrmalā, un 14. jū -
nija naktī Rīgas dzīvoklī neviena 
nav. Ceļš uz Gulaga kolonijām 
izpaliek. Kad 1944. gada rudenī 
Rīgai tuvojas Sarkanā armija, 
Rudzītis ar ģimeni dodas bēgļu 
gaitās uz Rietumiem, un viņa 
dzīves laiviņa to laimīgi aizšūpo 
līdz Amerikas krastiem. Nonācis 
Ņujorkā, Rudzītis atjauno „Grā-
matu Drauga” apgādu un mēģina 
to darīt arī ar Bellaccord. 1956. ga -
   dā laikrakstā Laiks parādās ziņa, 
ka dabūjamas atjaunotas Bellac-
cord Electro skaņuplates. Tautieši 
tiek lūgti ziņot par viņu rīcībā 
esošām pirmskaŗa platēm, lai tās 
varētu atjaunot. Diemžēl, izdo-
das atrast tikai nedaudz. Iznāk ap 
50 atjaunotu 78 apgriezienu veco 
skaņu plašu. Starp tām profesora 
Paula Saksa iedziedātā „Dzim-
tene, tu dārgā”, kas tautiešiem 
sve šumā ir īpaši tuva.
Ak, dzimtene, tu dārgā, es tevis 
ilgojos,/Kur dzimu, augu, mū -
žam tur nokļūt vēlēšos...

Helmaram Rudzītim nebija 
lemts atgriezties dārgajā dzim-
tenē. 98 gadu vecumā pēc gaŗa, 
bagāta, ražena darba mūža viņš 
dodas aizsaules ceļos. Nemaz jau 
nerunājot par „Grāmatu Drauga” 
izdevumiem, arīdzan Bellaccord 
melnie šellaka diski ir nenovēr-
tējams Helmara Rudzīša ieguldī-
jums mūsu kultūrvēsturē. Tajos 
atspoguļojas arī latviešu vieglās 
mūzikas attīstība. Un ne tikai 
vieglās. Paskatāmies nodzeltēju-
šajos skaņuplašu katalogos: Rei-
tera koris, ārijas no operām lat-
viešu mākslinieku izpildījumā, 
Emīls Dārziņš, Lūcija Garūta, 
Jāzeps Vītols, mūsu Jānis Zālītis, 
Mediņš, Ivanovs un vēl, un vēl. 
Ne jau viss no Bellaccord ir sa -
glabājies, taču krājumi mūzejos, 
archīvos, privātās kollekcijās ir 
visaptveroši. Ir pat daža laba uni-

Atis Bērtiņš
kāla plate, kā, piemēram, ar Kārļa 
Ulmaņa runu 1934. gadā. Arī re -
portāžas par Goda sardzes maiņu 
pie Brīvības pieminekļa 1936. 
gadā. Tur maršos skanēja daudzas 
latviešu tautas melodijas, piemē-
ram, „Caur sidraba birzi gāju”, ko 
izpildīja 6. Rīgas kājnieku pulka 
orķestris kapel l meistara Alfreda 
Segliņa vadībā.

Skan Espanjalaisia Oita – angļu 
mākslinieku Leslie Sarony un Leslie 
Holmes valsis „Spāniešu naktis”. 
Spēlē Bellaccord orķestris. 1934. 
gads. Tas nebija vienīgais. Ar So -
miju, kuŗai pašai nebija savas ska -
ņuplašu fabrikas, Hel maram Ru -
dzītim izveidojās ra  žīga sadar-
bība. Uz Somiju aiz  ceļoja tuvu 
simtam ierakstu ar Bellaccord 
marku un pieklājīgās tirāžās. 
Gluži tāpat bija ar igauņiem.

Šodien, braucot gaŗām Kaln-
ciema ielas 40. namam, vienmēr 
atceros Helmaru Rudzīti un kļūst 
skumji, ka neesam varējuši pa -
nākt, lai pie vecās fabrikas ēkas 
būtu piemiņas plāksne leģen dā-
rajam Bastejkalna puikam – pir-
mās latviešu skaņuplašu fabrikas 
Bellaccord Electro dibinātājam.   

***
Pirms 80 gadiem, kad jaunais 

skaņu uzņēmums uzsāka plašu 
ražošanu, veikalos parādījās arī 
Ziemsvētku dziesmu pirmie ie -
skaņojumi platēs Roberta Viz-
buļa ansambļa sniegumā. Jauku 
svētku noskaņu piedāvāja Be  l la-
ccord plate ar aktieŗa Teodora 
Lāča mazu svētku apcerējumu un 
Marisa Vētras iedziedāto „Cik 
koši svētku egle laistās” Be  l la ccord 
orķestŗa pavadījumā. Jāpiezīmē, 
ka tā ir 19. gadsimta vācu autora 
Hermana Kletkes sacerētā „Am Weih -
nachtsbaum die Lichter brennen”.

Ziemsvētki – miera un laba 
prāta svētki, brīnuma gaidīšanas 
svētki. Kārlis Skalbe tos ir no -
saucis par bērnu ticības un tau-
tas cerību svētkiem. Man gri bē tos 
teikt vēl – par atmiņu svētkiem. 
Archibīskaps Arnolds Lūsis savā 
laikā ir rakstījis, ka vistālāk cil-
vēks var aizstaigāt atmiņu ceļos, 
un – vai gan kādam svētku eg -
līte liktos tik spoža un mirdzoša, 
ja tas neatšķirtu savas bērnības 
atmiņu grāmatas zilās lapas... 
Manas bērnības pirmās Ziem-

svētku atmiņas saistās ar mātes 
no skapjaugšas nocelto patafonu. 
No tā atskanēja Teodora Reitera 
koŗa iedziedātā „Klusa nakts, 
svēta nakts”, pēc tam orķestŗa 

pamazām kļuva par manu 
lielāko vaļasprieku.

Reitera koris dziedāja arī „Es 
skaistu rozīt’ zinu”. Es tagad zi  nu, 
ka arī šī dziesma nāk no Vācijas. 
Teksts ar notīm iespiests Ķelnē 
1599. gadā. Tā bijusi gan katoļu, 
gan protestantu iemīļota dzies-
ma. Latvijā tā kļuva pazīstama, 
hernhūtiešu dziedāta. Latviski 
to tulkojis 19. gadsimta Jaunpie-
balgas mācītājs Karls Ludvigs 
Kēlbrants.

Tagad es atšķiŗu 1933. gada 
Ziemsvētku Jaunāko Ziņu numuru. 
Lasu: „Visur, kur mirdzēs svētku 
eglītes, lai skan arī Bellaccord 
Electro plates, jo tikai tur, kur 
skanēs mūzika un valdīs dzies mu 
gars, būs īsti priecīgi un laimīgi 
Ziemsvētki. Tādēļ lai Latvijā ik -
vienā mājā Ziemsvētkos skan 
tikai latviešu Belakorda plates!”

Ņemu nākamo. Tajā simfo nis   kā 
orķestŗa ieskaņots popurijs. Ar 
Franča Grūbera „Klusa nakts, 
svēta nakts”, Johana Šulca „Jūs, bēr-
 niņi, nāciet”, vācu tautasdzies ma 
„Ak, eglīte”, sicīliešu „Ak, tu 
prie cīga, ak, tu svētīga”. Četras 
populāras Ziemsvētku melodi-
jas ar jau vairākus gadsimtus 
gaŗu mūžu.

Klausoties „Ak, eglīte” melo-

 ču atbilžu un variantu ir pārāk 
daudz, bez nopietna pamatojuma. 
Minēšu tikai dažus. Piemēram, 
esot ziņas, ka rakstos Ziemsvētku 
egle pirmoreiz minēta 1419. ga -
dā, tā stāvējusi Freiburgas Svētā 
Gara hospitālī, apkarināta ar 
āboliem, riekstiem un piparkū-

spēlētas melodijas ar baznīcu 
zvaniem – tā bija pirmā mūzika 
manā mūžā. Melnajā diskā pa -
slēpušās skaņas bija mans lielais 
Ziemsvētku brīnums! No tā 
laika skaņuplates valdzinājums 

kām. Pirmoreiz ar svecēm – 1611. 
gadā Silēzijā. Uz pirmo eglīti pre -
tendē vesela virkne Vācijas pil-
sētu, pavisam nesen par to sa -
strīdējušās pat Rīga ar Tallinu...

Profesors Pauls Sakss ir iedzie-
dājis jauku, kāda nezināma au -
tora dziesmu „Ganu šūpļa dzies-
ma Kristus bērnam”. Ar Belakor-
da orķestri, protams.

Uz 1931. gada Ziemsvētkiem 
Belakorda platē tika ieskaņots 
neliels uzvedums „Ziemsvētku 
vakars”. To izpildīja tā sauktais 
Radiofona operetes dziedātājs 
Arturs Briedis ar savu ansambli. 
Uz plates minēti vēl Tālis Matīss, 
Vera Fricnoviča un vēl citi 
mazāk pazīstami mākslinieki.

Vēlos nedaudz pakavēties pie, 
manuprāt, šodien aizmirstās Ve -
ras Fricnovičas. Viņa beigusi Paula 
Saksa dziedāšanas klasi Latvijas 
konservātorijā, darbojās Radio-
fonā no 1928. gada, lirisks kolo-
ratūrsoprāns, spēlējusi arī Dai-
les teātrī, daudz koncertējusi, 
saņēmusi valdības apbalvojumu 
– Atzinības krustu. Diemžēl, 
Belakorda platēs tikai divi ierak-
sti – viena latviešu tautas dzies-
ma ar Tāli Matīsu un dalība šajā 
Ziemassvētku uzvedumā.

dijā, nāk prātā dziesmas vārdi 
par gaišām svecītēm, par eglīti, 
kas grezno pilis, būdiņas.... Un 
tad rodas jautājums – jā, bet cik 
ilgi jau, no cik seniem laikiem? 
Esmu mēģinājis to izdibināt, ta -
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Šīs brīnišķīgās Bellaccord plates!
Atmiņu skices no Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas”(Turpināts no Nr. 4)

Mariss Vētra – Sicīlijas zvejnieks slavenā vācu režisora Karla Frölicha 1934. gada mākslas filmā 
„Pavasara teika” („Frülingsmärhen” – Vācijā, „Spring Fairy Tale” ASV). Filma tiek uzskatīta par 
pazudušu, taču no sešām Marisa Vētras filmā dziedātām dziesmām dažas ir saglabājušās firmas 
Homophon skaņu platēs

(Turpinājums sekos)

Viena no pirmajām platēm, 
kas tūliņ ieguva lielu populāritāti, 
bija Jāņa Āres iedziedātā „Ak, 
kaut man Daliņa kājas būtu...”. 
Mākslinieciskā ziņā jau šī plate 
bija uz zema līmeņa. Ne mūzika, 
ne dziedonis nebija augstas klases. 
Tā bija tautas plate, un tautai tā 
patika. Jānis Āre tautā bija po -
pulārs. Viņš bija ieskaņojis dau-
dzas plates gan Vācijā, gan An -
glijā. Viņa balss bija nenozīmīga, 
bet tā kaut kā „nesa mikrofonā” 
un klausītājiem patika.

Kaut arī nopietnas mūzikas 
un nopietnu dziesmu plates tika 
maz pieprasītas, šādu ieskaņo-
jumu Belakorda repertuārā ir 
daudz. Ir ieskaņoti gan koŗi, 
gan solisti, gan simfoniskā mū -
zika. Belakorda platēs varēja 
klausīties Reitera un Prezidiju 
Konventa koŗu dziesmas, varēja 
klausīties Marisa Vētras, Paula 
Saksa, Ar  tura Priednieka-Ka -
varas, Ādolfa Kaktiņa, Tāļa Ma -
tīsa, Hertas Lū ses, Mildas Brech-
manes-Šten geles, Viktora Stota, 
Aleksandra Kortāna, Irmas 
Sakses, Lidijas Blūmentāles, An -
čarova-Kadiķa dziedājumus, lai 
atzīmētu tikai pašus ievēro-
jamākos.

Par humoru un uzjautrināju-
mu gādāja Osvalds Uršteins, 
bieži kopā ar Antu Klinti vai 
Veltu Ozolu. Osīša plates bija 
ļoti iemīļotas. Viņš iedziedāja 
arī tagad bieži atskaņoto „Ak, 
cie  nī jamā kundze” un iepa zīs-
tināja latviešus ar „lambetvoku”. 
Dau dzas no viņa iedziedātām 
dzies mām ir atjaunotas trim das 
dzie doņu platēs. Nebija aiz-
mirsts arī pirmās plates iedzie-
dātājs Jānis Āre un paša Bel-
akorda ierosi nātājs Roberts 
Vizbulis. Simfo niskā mūzika 
bija reprezentēta ar Berlīnes 
simfonisko orķestri. Šos ieska-
ņojumus saņēmām no Vācijas.

Ļoti populārs kļuva Alfreds 
Poriņš, kas operā gan parasti 
dziedāja tikai mazākas lomas, 
bet kuŗa balss labi skanēja 
platēs. Poriņa iedziedātā plate, 
kuŗai vienā pusē ieskaņots „Šalc 
zaļais mežs”, bet otrā – „Brūk-
lenājs”, kļuva par visizplatītāko. 
To laikam bija iegādājies nevien 
katrs lauku puisis savam pār-
nesama jam atskaņotājam, bet 
arī pil sētnieki šo plati bija tik-
pat ie  cie nījuši. Pārāk tālu aiz 
Poriņa nepalika arī Alfreda 
Vintera jautrā kapela.

Biju jau piemirsis, cik plašs 
deviņos gados bija kļuvis Bel-
akorda repertuārs. Atmiņu at -
svai  dzināja firmas katalogs, ko 
man kāds laipns tautietis šeit 
Amerikā atsūtīja. Pārlapojot to, 
redzu, cik daudz šajos gados 
bijām ieskaņojuši. kas gan viss 
nebija Belakorda repertuārā! 
Priednieks-Kavara dziedāja 
„Sme  jies, Pajaco!”, Mariss Vētra 
– Lūcijas Garūtas „Grūtā brīdī”, 
Pauls Sakss – Šūberta „Ave Ma -
ria” un, protams, arī „Veco ra -
tiņu”, ko bija iemīļojuši slid-
skrējēji un kuŗa skaņas bieži 
plūda no Es  planādes pāri Brī-
vības bulvārim. Belakorda pla-
tēs skanēja vēlāk par starptau-
tisku grāvēju kļuvu šais Okolo-
Kulaka tango „Skum jas”. Ber-
līnes simfoniskā orķestŗa izpil-
dījumā varēja klausīties vai visu 

populārāko operešu popurijus. 
Tur bija „Jautrā atraitne” un „Grā-
 fiene Marica”, „Silva” un „Čigānu 
barons”, „Nabaga students” un 
„Putnu pārdevējs”, par „Geiša” 
un, protams, „Trejmei tiņas”.

Repertuārā bija daudz viegla 
žanra dziesmu, bet to izpildījums 
un ieskaņojums bija labas kvali-
tātes. Pat tagad okupētajā Latvijā 
izdotajā Jāņa Petera grāmatā 
par Raimondu Paulu, ir inter-
vija ar operdziedoni Tāli Matīsu, 
kuŗa balss kādreiz skanēja dau-
dzās Belakorda skaņu platēs.

Tālis Matīss šajā intervijā plaši 
stāsta par Belakorda darbību, 
minot vai visus tā laika dzie-
doņus. Šāds ir Tāļa Matīsa atzi-
nums: „Par vo  kālo izpildījumu 
runājot, manu prāt, tas vairumā 
gadījumu vēr tējams kā spožs tā 
laika augstās vokālās kultūras 
lieci nieks, par ko visi zaļie lauri 
pie nākas Lat vijas Nacionālās 
ope ras zvaig znēm. Viņi prata 
arī šlāgeri dziedāt ar gaumi, ar 
vienkāršu, bet dziļu sirds sil-
tumu un radīt to tuvību, kas 
nepieciešama starp spožu māk-
slinieku un visdziļākajiem tau-
tas slāņiem. Par to viņiem 
mūžīgs paldies.”

Drīz arī platēm Latvijas ro -
bežas kļuva par šaurām. Popu-
lārs krievu romanču dziedātājs, 
ru  mānis Pēteris Leščenko bija 
ieklīdis Rīgā. Viņš jau bija ie -
dzie  dājis plates Eiropā, un viņa 
vārds bija pazīstams krievu 
kolonijās. Rīgā Ļeščenko iemī-
lējās namsaimnieka Zaķīša 
meitā, appre cējās un noenku-
rojās uz dzīvi. Sākām uzņemt 
viņa dziesmas platēs, un tā ra -
dās pirmās plates krievu valodā. 
Drīz mums bija jau plašs Leš-
čenko iedziedāto plašu klāsts, 
un ar tām varēja sākt iekaŗot 
tirgus ārpus Latvijas. Nepagāja 
ilgs laiks, kad plates ar Leščenko 
iedziedājumiem ska nēja Kauņā, 
Varšavā, Berlīnē un Sanfrancisko 
– kur vien bija kāda krievu ko -
lonija. Pat Šanhajā un Harbinā 
un Rumānijas Kišiņevā! Tur jau 
visur bija krievu valodā izdoto 
grāmatu pārstāvji, kas ta  gad 
uzņēmās arī plašu pārdošanu.

Pats dziedonis jau sen atdusas 
zem vēlēnām, bet viņa Belakor-

dam iedziedātās dziesmas dzīvo. 
Ņujorkas krievu avīzē Russkoje 
Slovo bieži redzami sludinājumi, 
kur kāda firma sludina divas 
ilgspēlētājas Leščenko plates ar 
Belakorda ieskaņotajām šī dzie-
doņa dziesmām. Veikli ļaudis, 
kuŗu rīcībā bijušas manas plates, 
tās pārskaņojuši lentēs un pēc 
tam iemūžinājuši ilgspēlētāj pla-
tēs. Pasūtināju šīs plates, un ja 
man iepatīkas, varu turpat vai 
divas stundas klausīties Pēteri 
Ļeščenko amerikāņu „jaunražo-
jumā”. Nemaz tik slikti neskan. 
Šo plašu ražotāji, protams, ne  -
kad nav prasījuši man atļauju 
plates pārskaņot. Droši vien vi  ņi 
pat nezina par manu eksistenci 
un arī nevēlas to zināt. Tomēr 
sajūtu mazu gandarījumu, ka 
kādreiz pirms pusgadsimta veik-
tais darbs vēl šodien atrod klau-
sītājus un ka kāds ar to vēl taisa 
veikalu un laikam arī nopelna.

Bet ko nu pārmest nezināmiem 
krieviem (ja tie vispār ir krievi) 
par atļauju neprasīšanu. Vai 
mūsu latvieši ir labāki? Kāds 
latvietis Eiropā, acīmredzot sa -
vācis krietnu kollekciju manu 
plašu vai arī dabūjis no oku-
pantiem matrices šo plašu spie-
šanai, ilgspēlētājās platēs ir 
atjaunojis gan Priednie ka-Ka -
varas, gan Vētras un vēl daudzu 
citu iedziedājumus, ne man, ne 
dziedātājiem atļauju ne  prasot, 
ne arī maksājot dziedo ņiem 
(vismaz, kamēr tie vēl bija dzīvi) 
nelielu honorāru par pār dotām 
platēm, kā to darījām Latvijā. 
Kur nu! Lai arī šis atjau noto 
plašu ražotājs būs domājis tikai 
par savām personīgām veikala 
interesēm, vismaz plates atjau-
nojot, viņš ir saglabājis kādu 
atbalsi no mūsu labo gadu skaņu 
mākslas nākamajām paaudzēm.

Ja latviešiem tāls bija ceļš uz 
Berlīni vai Londonu, igauņiem 
tas bija vēl tālāks. Tā arī viņi iz -
vēlējās tuvāko ceļu: Radiofonā 
sāka skanēt arī igauņu dziesmu 
skaņas. Un nepagāja necik ilgs 
laiks, kad viss Igaunijas plašu 
tirgus bija Belakorda rokās. Ne -
viens vairs neatbrauca uz tālāka-
jām „ārzemēm”, visu varēja no -
kārtot tepat tuvajos kaimiņos. 

Somi noskatījās no igauņiem 

un paši meklēja ar mums sakarus. 
Nu radiofona studijās atskanēja 
arī somu balsis. Bet tās sāka 
ska  nēt pavēlu, bija jau trīsdes-
mito gadu beigu periods. Drīz 
somiem sākās Ziemas kaŗš, tad 
arī pār mūsu zemi nāca oku-
pācija, un radiofonā vairs ne -
skanēja nedz igauņu, nedz somu 
dziesmas.

Belakorda plates ir reprezen-
tējušas šo Latvijas rūpniecības 
nozari arī divās starptautiskās 
izstādēs. Šais izstādēs, kur ap -
meklētāji nāca no daudzām Ei -
ropas zemēm, varēju nevien 
tiem parādīt un dažreiz arī 
nospēlēt latviešu plates, bet arī 
spiest roku kroņprincim, iepa-
zīties ar An  šlavu Eglīti.

1934. gadā šāda izstāde notika 
Stokholmā. Zviedru apmeklētāji 
pulciņiem kavējās pie mana 
stenda, un daudzi bija pārsteigti, 
ka mazajā Latvijā pastāv šāda 
rūpniecība. Izstādi apmeklēja 
arī kroņprincis Gustavs Adolfs. 
Arī viņš pakavējās pie Belakorda 
stenda un lūdza nospēlēt kādu 
plati. Laikam nospēlēju viņam 
„Kas tie tādi, kas dziedāja”. Kroņ-
princis noklausījās, patei cās un 
paspieda man roku. Neatceros, 
vai tikai tai nedēļā vai arī nā -
kamajā nemaz gāju to roku, ko 
bija paspiedis pats Zviedrijas 
troņmantinieks.

Nākamā starptautiskā izstāde 
bija Briselē. Latvijai tur bija savs 
paviljons, tanī atsevišķa noviet-
ne manām platēm. Dienā pirms 
pa  viljona atvēršanas publikai es 
arī palīdzēju ar iekārtošanas 
darbiem.

Un šai dienā mēs paviljonā 
sa  gaidījām arī divus apmeklē-
tājus, divus slaidus jaunekļus, 
kas, cik atceros, bija kādā ceļo-
jumā ar kuģi. Neatceros, kas 
bija otrs jau  neklis, bet vienu no 
tiem pazinu vārda pēc. Tas bija 
Anšlavs Eg  lītis. Dīvaini, ka līdz 
tam Rīgā mūsu ceļi nekad nebija 
krusto jušies un ar vēlāko mūsu 
lite  ra tūras maestro un vienu no 
mana apgāda visizcilākajiem 
au  toriem iepazinos nevis Rīgā, 
bet Briselē. Eglītis šo sastapšanos 
droši vien vairs neatceras. Pa -
saule tiešām ir maza.

***

Grāmatas bija mana pasaule. 
Plates? Sākumā tas bija vienīgi 
tāds pionieŗa pasākums. Gri-
bējās lauzties līdumos, kuŗus 
neviens nebija pasācis apstrādāt. 
Vienmēr gribējās sasniegt ko 
jaunu. Ne jau materiālie ap -
svērumi vien bija tie, kas deva 
apmierinājumu, galvenais bija 
panākumi. Un ja ir panākumi, 
materiālie ieguvumi nāk paši 
no sevis. Kad pirmās „bērnu 
slimības” platēm bija iz  slimotas, 
varēju būt apmierināts, ka esmu 
pasācis jaunu rūpniecības no -
zari Latvijā un guvis arī ma  te-
riālus labumus.  

Mana iemaldīšanās šai ska-
nošajā pasaulē tomēr izrādījās 
liktenīga. Liktenīga vislabākajā 
nozīmē un pie tam ne vienu 
vien reizi, bet vairākkārtīgi. 
Turpmākie dzīves gadi nekad 
nebūtu bijuši tādi, kādi tie 
ievirzījās. Nebūtu bijis Bela-
korda, varbūt es šodien te ne -
sēdētu un nerakstītu šis atmi-
ņas, bet mani kauli jau sen 
balinātos Sibirijā. Bet tas ir 
viens no likteņa labvēlības iz -
paudumiem, par ko vēl nav 
pienācis laiks stāstīt. Vispirms 
par citu liktenīgu sastapšanos 
vēl tais pašos trīsdesmitajos 
gados.

Kā jau vairakkārt esmu mi -
nējis, plates ieskaņoja Radio-
fona studijā. Ieskaņojumus pa -
rasti noorganizēja Edgars For -
šū. Kad notika kāda ieskaņoša-
na ar ievērojamāku dziedoni vai 
labu draugu no dziedoņu pulka, 
arī es mēdzu aizstaigāt uz stud-
iju, lai pasekotu ieskaņošanai. 
Biju iedraudzējies ar dažiem 
Radiofona darbiniekiem un 
šādi apmeklējumi studijā bija 
patīkami atpūtas brīži. Pašam 
nekas nebija jādara, varēju 
parunāties ar dziedoni vai 
orķestŗa vadītāju Teodoru Vēju, 
varēju vērot, kā top jauns 
ieskaņojums.

Tā kādu dienu biju atkal 
aizstaigājis uz Radiofonu. Ne -
atceros, kas tai dienā dziedāja, 
bet droši vien bija kāds no 
izskatīgākajiem dziedoņiem, 
varbūt pat Mariss, jo krēslos gar 
studijas sienām sēdēja vairākas 
Radiofona darbinieces, kas arī 
gribēja noklausīties ieskaņo-
šanu.

Arī es atsēdos un sekoju 
ieskaņošanai. Pa ieskaņošanas 
laiku jāizturas klusu, vienīgi ar 
acīm var sekot tam, kas notiek 
studijā. Un tā gluži nejauši mans 
skats sastapās ar kādas jaunas 
meitenes zaļu acu skatienu. Uz 
brīdi novērsos. Bet jau brīdi 
vēlāk mana uzmanība atkal 
pievērsās šai meitenei. Grūti 
bija novērst skatu no viņas. Šīs 
meitenes zaļās acis mani tik ļoti 
pievilka.

Ja vispār ir tāda iespēja „ie -
mīlēties no pirmā acu uzmetie-
na”, tad tas laikam bija noticis 
šai brīdī. Man šī meitene tik ļoti 
patika. Nolēmu tai tuvoties un 
iepazīties. Apjautājos kādai no 
pazīstamajām Radiofona dar-
biniecēm, kas viņa tāda. Esot 
Radiofona mašīnrakstītāja – 
vārds Austra Plūcis. Iepazinos 
ar Austru!
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Nepieciešamība izveidot Lat-
vijas vēstniecības ASV Facebook 
un Twitter profilu radās pēc 
stažēšanās ASV Valsts depar ta-
mentā 2009. gadā, kad ASV 
valdībā pie varas nāca vēlēšanās 
uzvarējusī Demokratu partija. 
Sociālajiem tīkliem internetā 
tika pievērsta maksimāla uz  ma-
nība: daudzi analitiķi atzina, ka 
Barakam Obamam izdevās uz -
varēt vēlēšanās tieši ļoti veik-
smīgo e-pastu un interneta 
kam   paņu stratēģijas dēļ. Turp-
mākais bija pašsaprotams un 
attīstījās nepieredzētā ātrumā: 
visām iestādēm, firmām, slave-
nībām, polītiķiem, pat atseviš-
ķiem lielu iestāžu departamen-
tiem un nodaļām pēkšņi bija 
savi Twitter un Facebook profili 
un sekotāji. Arī mēs moderno 
technoloģiju laikmetā negri bē-
jām atgādināt dinozaurus. Ru -
nāju par to ar savu tiešo priekš-
nieku – vēstnieku Andreju Pil-
degoviču un Ārlietu ministrijas 
vadību Rīgā un izveidoju vēst-
niecība profilus abos šajos 
saziņu līdzekļos. 
Pārspējām igauņus!
Turpmākai  darbībai pamatā 

bija individuālā pieredze. Strā-
dājot Latvijā, biju aktīvs drau-
giem.lv lietotājs jau no pašiem 
šīs lapas pirmsākumiem, ne -
pieciešamības un intereses lietot 
Facebook gan nebija, kas, pro-
tams, mainījās, atbraucot uz 
ASV – kļuvu par aktīvu Face-
book lietotāju. Tāpēc arī no 
abiem izveidotajiem vēstnie cī-
bas profiliem dabiskais azarts 

Latvijas vēstniecības ASV ziņas Facebook un Twitter
veidot Facebook lapu bija ne -
salīdzināmi lielāks nekā Twitter, 
kas palika novārtā un uz laiku 
tika „iesaldēta”, taču izdevās 
panākt, ka samērā īsā laikā  Fa -
cebook lapā ieskatījās gandrīz 
900 cilvēku, lai gan, manuprāt, 
tas ir maz, tātad jāturpina darbs. 

zīšu ASV vai vēstniecības ikga-
dējā novusa turnīru attēlus.

Liels izaicinājums mūsu Fa -
cebook lapai bija savākt vairāk 
sekotāju nekā mūsu ziemeļu 
kollēgām, un tas arī izdevies –   
igauņu vēstniecības lapai Va -
šingtonā ir tikai 677 karsēji. 

vai kontakttālruņa numuru. 
Protams, esam atklājuši tikai 
mazu aisberga daļiņu, jo latviešu 
ASV ir ļoti daudz. Mūsu lapā 
ieskatās arī cilvēki Latvijā un 
citās valstīs, tostarp  citu Latvijas 
vēstniecību vai pasaules trešo 
valstu diplomāti. Tāpēc lapā 

Potenciāls ir milzīgs, tagad 
svarīgi panākt, lai Facebook lapā 
ieskatās arvien vairāk cilvēku, 
ideāli būtu  2000-3000. Protams, 
tas ir koks ar diviem galiem – jo 
interesantāks būs saturs, jo cil-
vēki labprātāk tajā ieskatīsies. 

Atjaunosim 
komūnikāciju 

Twitter
Vecgada vakarā apņēmos sākt 

lietot Twitter: atjaunoju paroli 
un tvītoju. Par to gan jāpateicas 
manas dzīvesbiedres Gabrielas 
mazajai māsai Annai Grīnbergai. 
Viņa vēl mācās vidusskolā un 
Ziemsvētku brīvdienās bija 
atbraukusi pie mums ciemos uz 
Vašingtonu. Sākumā mēs smē-
jāmies, ka viņa visu dienu sēž 
Twitter lapā un tvīto pilnīgi par 
visu, ko dara. Taču pēc pāris 
dienām sākām to darīt paši, un 
tagad ļoti labi izprotu Twitter 
specifiku un cik tas unikāls. 
Vēlos panākt, lai Twitter lieto 
mani kollēgas vēstniecībā, tāpēc 
sāksim atjaunināt vēstniecības 
Twitter lapu. 

Visiem organizāciju vadī tā-
jiem nopietni jāapzinās dažādo 
saziņu līdzekļu lielās iespējas 
un jācenšas atrast cilvēkus, kuŗi 
var veltīt pietiekami daudz laika 
šo lapu veiksmīgai uzturēšanai 
ikdienā!

Rūdolfs Brēmanis,
Latvijas vēstniecības ASV 
padomnieks ekonomikā, 

atbildīgs arī par 
sabiedriskajām attiecībām un 

komūnikāciju 

Labu pienesumu deva tā laika 
vēstniecības vadītāja vietnieks 
Juris Poikāns, arī viņš ikdienā 
aktīvi lieto savu privāto Facebook 
profilu.

Mūsu mērķis bija vienkāršs: 
publicēt  informāciju un ziņas, 
kas ir ļoti aktuāla latviešiem 
ASV (konsulāra rakstura – par 
pasu nomaiņas iespējām, vēlē-
šanu iecirkņiem un balsošanu 
pa pastu), kā arī interesantu un 
mazāk formālu informāciju, kas 
atspoguļo interesantus mirkļus 
vēstniecības ikdienā –  piemē-
ram, Latvijas amatpersonu vi -

Pērn izpelnījāmies arī vietējo 
Vašingtonas ziņu uzmanību, 
kas salīdzināja Vašingtonas vēst-
niecību Facebook lapas un uz -
slavēja Latvijas vēstniecības 
lapas gaumīgumu.

Rakstām angliski
Nepārprotami, esam daudz 

ieguvuši, jo ar Facebook starp-
niecību mūs sasnieguši visda-
žādāko ASV pilsētu un vietu 
latvieši. Ir izveidots mecha-
nisms, kā šie cilvēki mūs var 
ļoti operātīvi sasniegt, pat nezi-
not vēstniecības e-pasta adresi 

No 2012. gada Latvijas vēst-
niecība piedāvā Latvijas pavalst-
niekiem iespēju saņemt Latvijas 
pasi, nebraucot uz Vašingtonu. 
Šim nolūkam ir iegādāta pār-
vietojamā pasu darbstacija, ar 
kuŗas palīdzību ārpus Latvijas 
vēstniecības telpām iespējams 
fotografēties pasei un nodot 
biometriskos datus, pirms tam 
atsūtot dokumentus pases 
nomaiņai uz vēstniecību.

Kādi dokumenti 
jāiesniedz?

Lai pieteiktos pases apmaiņai, 
izmantojot pārvietojamo pasu 
darbstaciju, nepieciešams ie -
priekš uz vēstniecību nosūtīt 
šādu dokumentu kopijas:

1. Latvijas pases kopiju. Pie -
pra sot pasi pirmo reizi, jānosūta 
dzimšanas apliecības kopija un 
apliecinājums par personas ko -
da piešķiršanu;

2. Dokumenta, kas apliecina 
le  gālu uzturēšanos ASV (ASV 
pase, permanent resident card, 
ASV vīza) kopija;

3. Iesniegums;
4. Pieprasot pasi bērnam, 

jāatsūta bērna dzimšanas aplie-
cības kopija (apliecināta ar 
Apostille). Pasi var pieprasīt 

Latvijas vēstniecības ASV informācija 
par pārvietojamo pasu darbstaciju

bērna vecāki – gan Latvijas pa -
valstnieks, gan citas valsts pa -
valstnieks, uzrādot laulības part-
neŗa notāriāli apliecinātu pie-
kri šanu (arī ar Apostille aplie-
cinātu) pases dokumentu ie  -
snieg šanai un bērna pases sa -
ņemšanai. Persona, kas sasnie-
gusi 15 gadu vecumu, pati var 
pieteikties pases saņemšanai.

Dokumenti jāsūta uz consul-
ate.usa@mfa.gov.lv; var arī 
faksēt: 202-328- 2860, norādot 
savu kontaktinformāciju 
(tālruni, e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāiesniedz, pirms 
ierodas fotografēties un pirk-
stu nospiedumu ņemšanai. Jā -
samāksā arī valsts un konsulārās 
nodevas (skaidrā naudā vai ar 
Money order). Pases apmaiņas 
kopējie izdevumi ir 110 ASV 
dolaru; līdz 20 gadu vecumam 
un pēc 62 gadu vecuma – 90 
ASV dolaru (samaksā ieskaitīti 
izdevumi pases nosūtīšanai uz 
norādīto dzīvesvietu).

Biežāk dzirdētie 
jautājumi

1. Vai iesniegums un doku-
menti vēstniecībai jāsaņem 

pirms fotografēšanās un biomet-
risko datu iesniegšanas?

Jā, visi nepieciešamie doku-
menti elektroniski vai, izman-
tojot faksmašīnu, jānosūta uz 
vēstniecību pirms biometrisko 
datu nodošanas. 

2. Vai dokumentu kopijas var 
iesniegt elektroniski un kam tās 
jaadresē?

Dokumentus var sūtīt elek-
troniski, e-pasta adrese: consul-
ate.usa@mfa.gov.lv vai pa faksu: 
202-323-2860 un obligāti jā  no -
rāda sava kontaktinformācija 
(tālrunis un epasts).

3. Kādi dokumenti jāiesniedz, ja:
– ir beztermiņa pase, izsniegta 

aizritējušā gadsimta 90. ga  dos?;
– ir ceļošanai derīga pase;
– ir ceļošanas pase, kuŗas ter-

miņš beidzies?
Visos šajos gadījumos jāie-

sniedz tie paši augstāk minētie 
dokumenti (pase, kopija doku-
mentam, kas apliecina legālu 
uzturēšanos ASV, iesniegums). 

4. Kas jāiesniedz, ja ir perso-
nas kods, bet pase nekad nav 
izņemta?

Šādā gadījumā jāiesniedz 
dzim šanas apliecības kopija, 
ko  pija dokumentam, kas aplie-
cina legālu uzturēšanos ASV, 
iesniegums. 

5. Vai personas, kuŗām ir arī 
citas valsts pavalstniecība, var 
pieprasīt dubultpilsonibu saviem 
bērniem?

Jā, ja bērni vēl nav sasnieguši 
18 gadu vecumu. 

6. Kādi dokumenti jāiesniedz, 
ja aizritējušā gadsimta 90. gados 
izdotā pase un/vai personas kods 
ir pazaudēts? 
– Visi tie paši dokumenti, tikai 

nozaudētās pases vietā jāie-
sniedz paziņojums par pases 
zudumu, kuŗā sīki jāapraksta 
pases nozaudēšanas laiks, 
vieta un apstākļi. Ja pase no -
zagta vai nolaupīta, jāiesniedz 
policijas izziņa. 

– Jāsazinās ar vēstniecību, lai 
atrastu iedzīvotāju reģistrā 
per sonas kodu (vārdu, uz  vār-
du, dzimšanas datumu, vietu);

– Gadījumā, ja pase nozaudēta, 
valsts nodeva par pases iz  ga -
tavošanu ir lielāka. 
7. Vai iespējams pieteikties 

pases saņemšanai, ja ir mainīts 
uzvārds laulājoties vai šķiŗot 
laulību? Kadi dokumenti jāie-
sniedz, lai mainītu uzvārdu 
Latvijas pasē?

Vispirms jāizdara izmaiņas 
Ie  dzīvotāju reģistrā, tikai tad var 
pieteikties pases saņemšanai. 
Lai veiktu izmaiņas Iedzīvotāju 

reģistrā, jāiesniedz noteiktas 
formas iesniegums, laulības 
apliecības oriģināls (apliecināts 
ar Apostille) vai arī tiesas sprie-
dums par laulības šķiršanu (ne -
pieciešams Apostille apliecinā-
jums), kā arī abu laulāto pasu 
kopijas. Šo dokumentu kopijas 
nosūtīs uz Latviju, kur izdarīs 
izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā, 
un tikai pēc izmaiņu veikšanas 
iespējams pieteikties pases sa -
ņemšanai.

8. Cik ilgs laiks paiet, kamēr 
nodod biometriskos datus?

Aptuveni 20 minūtes.
9. Cik ilgs laiks paiet jaunas 

pases izgatavošanai un nogā-
dāšani?

Jaunā pase tiks izgatavota un 
nosūtīta pases pieprasītājam 
apmēram 6 nedēļu laikā (plūs/
minus 2 nedēļas atkarībā no 
diplomātiskā pasta sūtīšanas 
datumiem). Pase pēc īpašnieka 
lūguma un par papildsamaksu 
(20 ASV dolaru) tiks nogādāta 
ar FedEx kurjērpastu uz pases 
pieprasītāja dzīvesvietu. 

Pārvietojamā pases darbsta-
cija Indianapolē būs 2012. ga -
da 25. un 26. janvārī; Sanfran-
cisko 27. un 28. janvārī.

Latvijas vēstniecība ASV

publicējam informāciju angļu 
valodā, izņemot gadījumus, ja 
tā ir tik specifiska, ka ir aktuāla 
tikai Latvijas iedzīvotājiem.

Patīkami bija saņemt kompli-
mentus no cilvēkiem Latvijā un 
šeit ASV par mūsu lapas veik-
smīgo izveidošanu. Esam iedves-
mojuši arī citas Latvijas vēstnie-
cības izveidot savas la  pas. Pavi sam 
nesen man atrakstīja kollēga 
Oļegs Orlovs no Latvijas vēst nie-
cības Tokijā un intere sējās par 
lapas izveides niansēm. Tagad 
tajā jau rēgulāri ieskatās 150 
cilvēku, kas ir ļoti apsveicami.
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Bija daudzi gadi, kad nebija 
Vecgada vakara bez balles Či  kā-
gas Latviešu biedrības namā. 
Kādreiz bija pat divas balles – 
viena pirmajā, otra otrajā stāvā. 
Abas zāles pilnas, abās čikāgieši 
lustīgi sagaidīja jauno gadu! 
Atmiņā nāk daudz kas labs un 
skaists no šīm ballēm, ieskaitot 
latviešu saimnieču sagatavotos 
gardos ēdienus un Egona Jan-
sona ansambli, kas spēlēja deju 
mūziku. 

Ledusballe Čikāgā
dusballi. Paši sagādājām sev 
ziemu Ciānas lielajā zālē. Ilzes 
Krastiņas-Peppers vadībā zāle 
bija izdekorēta ziemas motīvos, 
baltā un sidraba krāsās. Katram 
galdiņam nevis numurs, bet no -
saukums, kā piemēram: Snieg-
pārslas, Lāstekas, Sniega pikas un 
Leduslāči. Arī bāram bija jauna, 
speciāla mākslinieciska virsotne 
ar ledus motīviem, amatnieka 
Ata Trezuna gatavota.  

Uz izpārdoto balli ieradās tau-

pieejami visu vakaru, līdz pašām 
balles beigām. Ēdiens bez dzē-
riena ir kā puķe bez zieda. Par 
atspirdzinājumiem un bāriem 
bija rūpējies dzērienu maestro 
Mārtiņš Daiga, arī viņam palīgā 
nāca vairāki darbinieki.

Bet ne jau tikai ēdām, dzērām 
un dejojām. Bija arī dažas god-
algas, kuŗas speciāla žūrija pie -
šķīra klātesošiem Ledusbal le-
niekiem par dažādiem panāku-
miem, piemēram, visaugstākais 

atpalikuši! Vija Rauda gādāja, 
lai uz sienas ar datora un 
prožektora palīdzību mēs varētu 
redzēt, kā pulkstenis aiztek līdz 
pusnaktij. Visi kājās, šampanieša 
glāzes rokās! Skaļi skaitām: 
1 0 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 ! 
Pulkstenis rāda 0:00! Skaņu 
meistars Bruno Baumanis ie -
slēdz mūzikas ierakstu, skan 
Valsts himna “Dievs, svētī Lat-
viju!“ Bijām jau pateikuši vi  siem, 
ka mēs sāksim Jauno gadu, go -

Ansamblis Adam Zahl uz skatuves Draudzīgajā lokā

Gadu mijas dejas

un labsajūtu. Ledusballe lustīgi 
turpinājas līdz 2:00 no rīta 
Paldies visiem, kuŗi pavadīja šo 
vakaru Ledusballē!  

Pie balles rīkošanas roku pie-
lika katrs biedrības valdes lo -
ceklis!  Gribētos pieminēt, ka 
valdē, kopā ar jau minētām 
personām, pašaizliedzīgi dar-
bojās Mārīte Plūme, Dace Ķez-
bere, Māra Jauntirāne, Daina 
Jauntirāne, Māra Kīns, Laura 
Ludika, Benita Plūme, Reinis 

Ar gadiem daudz kas mai nī-
jās, un balles vairs nebija. Dau-
dziem bija žēl. Kad tuvojās gadu 
mija, allaž varēja dzirdēt, ka 
cilvēki prasa: vai tad šogad ne -
viens balli nerīkos? 

Pagājušajā gadā Čikāgas Lat-
viešu biedrība nolēma, ka tā 
vairs nevar! Gribam balli! Gri-
bam, lai latviešiem būtu, kur 
kopā sanākt un kopīgi sagaidīt 
2012. gadu. Sākām kalt plānus.

Šogad Vecgada vakars atkal 
iekrita 31. decembrī, turklāt 
tieši sestdienas vakarā. Ballei 
taču ļoti izdevīgi. 

Pienāca 2011. gada 31. decem-
bris. Ārā samērā silts. Nav snie-
ga, ledus vai ziemeļvēja! It kā 
iepriekš to zinot, mēs jau pirms 
vairākiem mēnešiem izvēlējā-
mies savu balli nosaukt par Le -

 tieši no tuvienes un tālienes, pat 
no Latvijas! Par lielo atsaucību 
rīkotāji bija patiesi gandarīti, 
pateicīgi un priecīgi! Balles sā -
kumā es apsveicu visus un iepa-
 zīstināju ar iecienīto, iemīļoto 
ansambli Adam Zahl, kuŗš snie-
 dza sākumā īsu koncertu, tad 
gādāja par deju mūziku, un lielā 
mērā piešķīra vakaram labu 
noskaņojumu. Adam Zahl spēlē 
un dzied Mārtiņš Sīmanis, Ēriks 
Kīns, Edmunds Mednis, Klāvs 
Mednis, Pat Frei, un Arnis 
Šrāders. 

Vienā brīdī pavērās blakus 
zāle, kur bija klāts banketa galds 
ar daudz un dažādām uzkodām. 
Šī ēdamzāle bija Andŗa Antona 
izcilā pārraudzībā. Andrim nā  ca 
palīgā kollēģi, draugi un brālis 
Pēteris. Garšīgie ēdieni bija 

papēdis (sievietēm), visstrīpai-
nākā šlipse (vīriešiem), un vis  sar-
kanākā lūpukrāsa (sievietēm). 

Bet ne jau tikai ēdām, dzērām, 
dejojām un godalgojāmies! Le -
dusballeniekiem bija iespēja ie -
gūt vērtīgus laimestus loterijā. 
Vairākas personas un firmas 
bija ziedojušas skaistus, intere-
santus un vērtīgus vinestus. Par 
loteriju rūpīgi un veiksmīgi gā -
dāja Kristīne Čunčule-Grants 
un Vija Rauda. 

Man bija tas prieks piebiedro-
ties Adam Zahl un nodziedāt 
ballei veltītus Hei lai li pantiņus, 
kuŗus biju uzrakstījis ar Alberta 
Legzdiņa palīdzību. Publika 
droši dziedāja līdzi.

Visu laiku vakara galvenais mēr-
ķis nemitīgi tuvojās! Pusnakts! 
Neba nu mēs technoloģiski 

dinādami Latviju! Kopā ar Lat-
vijas Rādio kori un Doma baz-
nīcas ērģelēm, atcerējāmies un 
godinājām Latviju. Zinu, ka vai-
 rākus klātesošos ļoti aizkustināja 
tas, ar cik lielu izjūtu Tautas 
lūgšanu līdzi dziedāja daudzie 

Kalnājs, Ruta Priedkalne-Zirne, 
Ināra Bundža, Jānis Vilciņš, un 
Aivars Osis. Palīdzēja arī vairāki 
mūsu draugi, kuŗi nav valdē. 
Gribētos arī viņus visus vārdā 
šeit pieminēt, bet tad redakcijai 
būtu jāliek klāt vēl viena lap-

Būs viss obligātais: torte, sve-
ces, šampanietis. Vai tas ir viss? 
Jo uz 120. jubileju gribas kaut ko 
vairāk. Būs arī vairāk! Svinīgajās 
vakariņās sasēdīsimies pie gaŗiem 
galdiem, lai iemūžinātos tieši tā  pat 
kā 25 un 50 gadu jubilejas attēlos 
no 1917. un 1942. gada. Tad arī mēs 
nonāksim vēsturiskā fotografijā 
pie BLB sienas, kuru vēl pēc 120 
gadiem skatīs mūsu pēcteči. Ap -
skatīsim miniizstādi par BLB ga  ŗo 
vēsturi. Būs vecas kartes (1891, 
1911), kas parāda Latvijas muižu 
paveidus; dažādo draudžu namu 
atrašanās vietas; kuŗā novadā ru -
nāja kuŗā izloksnē un kur bija 
vistīrākā latviešu valoda (tā ne  sa-
 krīt ar literāro valodu!); kur 19. gs. 
atradās latviešu kolonijas Viteb-
skas guberņā.

Redzēsim dibinātāju portretus; 
agrīno grāmatvedību vecajā orto-
grafijā, kas pārtrūkst tikai 1949. 

120x120 Filadelfijā.
Vai tu gribi svinēt dzimšanas dienu?

gadā; 19. gs. zīmogošanas mašīnu 
un tikpat veco vēlēšanu iekārtu; 
Latvijas laika Bellacord skaņuplati. 
Uzzināsim par BLB dibinātājiem 
un pirmajiem trīsdesmit gadiem 
Kārļa Bērziņa stāstījumā, un ne 
tikai, jo Kārlis ir izsekojis dibi nā-
tāju dzimtām un pateiks mums, 
kam ir un kam šodien nav pēc te ču 
un kas īsti bija BLB vēsturisko 
mākslas darbu no 20. gs. pirma jām 
dekādām mākslinieks G. Ābol tiņš. 
Paldies ALA KF, kas atbalstīja 
di  vu darbu restaurāciju! Bet nav 
jāsamierinās tikai ar tālo pagātni. 
Pasmaidīsim par sevi pirms 20 ga -
diem 100 gadu jubilejas videoie-
rakstā un baudīsim šodienas ra -
žīgo Filadelfijas un apkārtnes 
mākslinieku darbus, kas rotās 
lielās zāles sienas. Rādīsim šos 
darbus arī citiem, jo pieņemšanā 
pirms vakariņām sagaidīsim citu 
valstu goda konsulus.

Šī 120. jubilejas svinēšana no -
tiks svētdien, 2012. gada 19. feb -
ruārī plkst. 14:00. Sanāksim arī 
iepriekšējā dienā, 18. februārī, lai 
nobalsotu referendumā un lai 
plkst. 14:00 noklausītos vācu ār  sta 
Dr. Reinera Hausa ļoti aizkus ti-
nošo stāstījumu par mūzikas te -
rapijas programmu, kuŗu viņš ir 
dibinājis Latvijā, turklāt savās 
uzturēšanās reizēs iemācījies  te -
koši runāt latviski.

Izziņas un pēdējos jaunumus 
par BLB jubilejas gada notikumiem 
var iegūt www.latviansociety.com. 
Tālbraucēji var griezties pie Mar ka 
Liepas liepama1@gmail.com par 
viesnīcu un citiem praktiskiem 
jautājumiem. Lūdzam tos, kas 
plāno ierasties, paziņot šo faktu 
pēc adreses: 531 N 7th St., Phila-
delphia PA, 19123, vai lgansert@
gmail.com.

Sandra Milevska

jaunieši, kuŗi gandrīz visi bija 
pusnaktī sanākuši uz deju grī-
das pie skatuves. Pēc himnas 
sirsnīgi cits citu sveicām – šam-
panieša tosti, bučas, smaidi, 
laba vēlējumi!

Kamēr Adam Zahl līksmoja 
ar „savējiem“, Bruno ieslēdza 
ierakstus, kur orķestris mums 
spēlēja divus valšus: „Skaista ir 
jaunība“ un „Pie Dzintara jūras“. 
Pēc pusnakts deju grīda vairs 
nebija tukša. Esam Jaunajā 
gadā! Bija patīkami to iesākt 
kopā ar tik daudziem draugiem, 
starp tik daudzām smaidīgām 
sejām. Nevaru atcerēties, ka 
bieži būtu izjutis tādu siltumu 

puse. Visus Ledusballes darbi-
niekus kā saliedētu orķestri 
spējīgi diriģēja un vadīja Dana 
Šaltāne, biedrības sarīkojumu 
daļas vadītāja. Visiem, arī 
Ci ānas draudzei un Krišjāņa 
Barona latviešu skolai izsaku 
lielu paldies!

Uz Ledusballi ieradās visu 
paaudžu latvieši. Tas ļoti ie   prie-
cināja! Mūsu sabiedrība bez 
jauniešiem taču ir kā kalendārs 
bez nākamajā gada. Uz tikšanos 
citos Čikāgas Latviešu biedrības 
sarīkojumos! Laimīgu, veik-
smīgu jums visiem Jauno gadu!

Armands Birkens
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NATO Ģenerālsekretārs 
Latvijā

Valsts prezidents Andris Bēr zi ņš 
Rīgas pilī tikās ar NATO Ģe  ne rāl-
sekretāru Andersu Fogu Ras  mu-
senu. Augstās amatpersonas pār-
ru nāja jautājumus, kas skaŗ maijā 
gaidāmo NATO galotņu apsprie -
di ASV, Čikāgā, NATO Ģenerāl-
sekretāra iniciātīvas „gudrā aiz-
sardzība” (smart defence) nozīmi 
Bal tijas valstu gaisa telpas patru-
lēšanas turpināšanā un citus jau-
tājumus.

Līgums par NATO patrulēšanu 
Baltijas gaisa telpā noslēgts līdz 
2014. gadam, bet patrulēšana va -
rēs notikt bez konkrēta ierobe žo-
juma tik ilgi, cik būs nepieciešams, 
jo situācija pasaulē ir mainīga.

***
Latvijas vēstniecība Dublinā 

informē par fiktīvajām laulībām 
ASV Valsts departamentu 

ASV vēstniecība Īrijā 20. janvārī 
bija noorganizējusi videokonfe-
renci par informācijas sniegšanu 
ASV Valsts departamenta ikga  -
dē jam ziņojumam „Par cilvēku 
tirdz niecības novēršanu”. Latvijas 
vēstniecības Īrijā padomniece   
Vija Buša informēja par fiktīva -
jām laulībām un aktuālo situāciju 
cilvēktirdzniecības novēršanā. 
2011. gadā vēstniecība sniegusi 
kon sulāro palīdzību 89 potenciā-
lajiem cilvēktirdzniecības upu-
ŗiem, no kuŗiem lielākā daļa bija 
iesaistīti fiktīvās laulībās Īrijā. Lat-
vijas vēstniecība aicināja Īrijas in  -
s titūcijas aktīvāk risināt fiktīvo 
lau lību problēmu, neatliekami iz- 
da rot grozījumus likumdošanā,  
lai ierobežotu cilvēktirdzniecību 
fik tīvo laulību formā.

***
 Referendums notiks

Satversmes tiesa (ST) 20. janvārī 
noraidīja  Saeimas 30 deputātu ie -
 sniegto prasību par 18. februārī 
paredzētā referenduma (tautas 
no  balsošanas) apturēšanu. Iedzī-
vo tājiem 18. februārī būs jādodas 
uz balsošanas iecirkņiem un jā -
izsaka savs viedoklis - par vai pret 
otru valsts valodu Latvijā.

Satversmes tiesas lēmumu pa -
matoja tās priekšsēdis Gunārs 
Kūt ris: “Satversmes tiesa rūpīgi 
ie  pazinās ar argumentiem pietei-
kumā un nonāca pie diviem se  ci-
nājumiem. ST var piemērot pagai-
du līdzekli – apturēt referenduma 
norisi, ja tas var novest pie tiesas 
sprieduma neizpildīšanas. Tiesa 
izvērtēja stāvokli un secināja, ka 
jebkuŗos apstākļos tiesas sprie-
dums ir izpildāms un pieteikuma 
iesniedzēju argumenti nav pietie-
kami, lai mēs konstatētu, ka tas 
būtu bezjēdzīgs tiesas process. 
Otrs - būtiskākais juridiskais ar -
guments – šobrīd saskaņā ar Cen-
t rālās vēlēšanu komisijas rīkoju -
mu ir uzsākts tautas nobalsošanas 
process. Tas ir likumdošanas pro-
cess – tauta, būdama likumdevēja, 
dosies balsot par konkrēto liku -
ma projektu. Tiesai vajadzētu ļoti 
būtiskus argumentus, lai ar savu 
lēmumu apturētu likumdošanas 
procesu. ST šādus argumentus ne -
saskatīja.” 

Referendumā Satversmes grozī-
jumi tiks pieņemti, ja par tiem 
nobalsos vairāk nekā puse balss-
tiesīgo vēlētāju - vismaz 771 893 
pavalstnieki.

Referenduma zīmē paredzēts 
balsotājiem jautāt: Vai jūs esat par 
likumprojekta „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” pieņem ša-
nu, kas paredz krievu valodai no -
teikt otras valsts valodas statusu?

***
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
par Satversmes tiesas lēmumu:
Tiesas lēmums apliecina Valsts 

pre  zidenta rīcības tiesiskumu un 
noņem jebkādas spekulācijas par 
to turpmāk. Vienlaikus, neapturot 
referendumu, jautājums par otru 
valsts valodu Latvijā tiks  atrisināts 
tiesiski korrektā ceļā, nedodot po  lī-
tiskajiem provokātoriem jaunus 
argumentus sabiedrības šķelšanai 
un kūdīšanai. Šis tiesas lēmums 
iezīmē vēsturiski nozīmīgu noti-
kumu Latvijas konstitūcionālajās 
tiesībās, jo jautājums par valsts na -
cionālo pamatu negrozāmību ir ie -
kļauts Satversmes tiesas tiesvedībā.

***
Dzintars runās ar Urbanoviču...

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš  sācis sarunas ar visiem Saei-
mā pārstāvētajiem polītiskajiem 
spēkiem par Latvijas tālākai vir-
zībai svarīgiem jautājumiem. 
Bērz iņš 23. janvārī tikās ar Na -
cionālās apvienības Visu Latvijai!/
Tēvzemei un brīvībai/LNNK       
(VL/TB/LNNK) pārstāvjiem. Pēc 
tikšanās ar Valsts prezidentu viens 
no polītiskā spēka līdeŗiem Raivis 
Dzintars žurnālistiem sacīja, ka 
Nacionālā apvienība ir gatava vie-
noties ar saviem polītiskajiem 
opo nentiem Saskaņas centru par 
absolūto minimumu - ka abi 
polītiskie spēki vēlas dzīvot “dro-
šā, prognozējamā un demokra-
tiskā sabiedrībā”. Sarunā ar valsts 
pirmo personu skarts jautājums 
par Latvijas sabiedrības saliedē ša-
nu, ievērojot saasināto nacionālo 
situāciju ap tautas nobalsošanu 
par otras valsts valodas statusa 
pie  šķiršanu krievu valodai. Dzin-
tars uzsvēra: lai arī  starp pusēm ir 
būtiskas viedokļu atšķirības, to -
mēr sabiedrībai nepieciešams dod 
signālu, ka atšķirībām jāpaliek 
polītiskā līmenī un tās nedrīkst 
tikt “pārnestas ielās”.

Savukārt apvienības Saskaņas 
centrs līderis Jānis Urbanovičs      
pēc tikšanās ar Valsts prezidentu 
norādīja, ka Nacionālā apvienība  
pieder pie tām partijām, ar ku -
ŗām var runāt kuluāros, bet darīt 
to caur plašsaziņas līdzekļiem ne -
esot laba prakse. “Gan jau viņi 
pa  ši nāks un runās vai mēs [iesim] 
pie viņiem,” sacīja Urbanovičs.

***
Eksprezidentes brīdinājums
Eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-

berga intervijā telesabiedrības 
TV3 ziņām brīdināja, ka mazai 
aktīvitātei 18. februārī gaidāmajā 
tautas nobalsošanā par krievu va -
lodas stausu var būt starptautis -
kas sekas. Tiem cilvēkiem, kuŗi 
at   balsta latviešu valodu par vie-
nīgo valsts valodu, viņa uzsvēra, 
būtu jādodas uz referendumu un 
jābalso. Ja latviešu valodas aiz -
stāv ju pārsvars nebūs liels, “pa  sau-
les priekšā izskatīsies, ka pārē jiem 
ir vienalga, bet ievērojams skaits 
prasa divas valodas. Tam va   rētu 
būt ļoti nopietnas polītiskās sekas.”

Vīķe-Freiberga pauda viedokli, 
ka krievvalodīgajiem ir tādas 

privilēģijas, kādu ļoti daudzās citās 
valstīs minoritātēm nav. Sāpīgi 
vērot valodas jautājuma aktuāli zē-
šanos pēc 20 neatkarības ga  diem. 
Ja tas, kas līdz šim ir panākts, nav 
spējis šos cilvēkus integrēt, tad 
jāvaicā, kur meklējama vaina.

***
Vāks parakstus arī ES

Eiropas parlamenta (EP) grupa 
„Eiropas brīvā alianse” atbalstījusi 
EP deputātes Tatjanas Ždanokas 
(PCTVL) priekšlikumu sākt pa -
rakstu vākšanas kampaņu, lai ro -
sinātu noteikt vairākām Eiropas 
tradicionālajām valodām, tostarp 
krievu valodai, oficiālas ES valo-
das statusu, kā arī piešķirt oficiālās 
ES valodas statusu vairāku tautu 
valodām, kuŗām pašām nav savas 
valsts ES territorijā. Šādu statusu 
plānots piešķirt basku, kataloņu, 
korsikāņu valodai un vēl vairā-
kām valodām, tostarp arī krievu 
valodai.

Pēc  Latvijas krievvalodīgā laik-
raksta Čas informācijas, - lai šo 
iniciātīvu īstenotu, nepieciešams 
savākt kopumā miljonu paraks -    
tu vismaz septiņās ES valstīs. Pa -
raksti tiks vākti Lielbritanijā, Fran-
cijā, Spānijā, Nīderlandē, Vācijā, 
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Katrā 
valstī nepieciešams savākt noteik-
tu skaitu parakstu, piemēram, Lat-
vijā jāsavāc 6000, bet Lielbrita -  
nijā - 54 000 parakstu.

Ja nepieciešamo parakstu skaitu 
savāks, šī iniciātīva tiks iesniegta 
Eiropas Komisijā, kuŗai tā jāiz -  
ska ta un jāiesniedz EP un ES pa -
domei.

***
Latvija desmit gados zaudējusi 

13% iedzīvotāju
Centrālā statistikas pārvalde 

(CSK) sakopojusi 2011.gadā veik-
tās tautas skaitīšanas provizoris-
kos datus. Latvijas iedzīvotāju 
skaits 2011. gada 1. martā bijis       
2 067 887. Kopš 2000. gada tautas 
skaitīšanas iedzīvotāju skaits  sa -
mazinājies par 13% jeb aptuveni 
par 309 000 cilvēkiem. Iepriek -
šējā - 2000. gada tautas skaitīšanā 
Latvijā tika reģistrēti 2 377 385 ie -
dzīvotāji. Līdz šim, pēc CSP da -
tiem, 2011. gada decembrī Latvijā 
bijuši 2,208 miljoni iedzīvotāju.

Visvairāk - par 21,1% - kopš 
2000. gada iedzīvotāju skaits sa -
mazinājies Latgalē; seko Vidzeme 
ar 17,5% samazinājumu. Savukārt 
vispozitīvākās tendences vēroja-
mas Pierīgā, kur iedzīvotāju skaits 
audzis par 3,2%.

No kopējā iedzīvotāju skaita lat-
vieši ir 62,1%, krievi - 26,9%.

***
Latviešu īpatsvars Latvijā 

11 gados pieaudzis par 
4,3 procentpunktiem 

2011. gada tautas skaitīšanas 
pro  vizoriskie rezultāti liecina, ka 
latviešu īpatsvars Latvijā laika 
posmā no 2000. līdz 2011. gadam 
palielinājies par 4,3 procent-
punktiem - no 57,7% līdz 62,1%.

Laikposmā kopš iepriekšējās 
tautas skaitīšanas absolūtais visu 
skaitliski lielāko tautību pārstāvju 
skaits ir samazinājies. Latviešu ab -
solūtais skaits ir samazinājies no      
1 370 703 cilvēkiem 2000. gadā līdz 
1 284 194 cilvēkiem 2011. gadā. 

Krievu tautības iedzīvotāju 
īpatsvars samazinājies no 29,6% 

2000. gadā līdz 26,9% 2011. gadā, 
krievu absolūtais skaits samazi-
nājies no 703 243 līdz 556 422.

Baltkrievu īpatsvars samazi nā-
jies no 4,1% līdz 3,3%, baltkrievu 
skaits sarucis no 97 150 līdz 68 174.

Ukraiņu īpatsvars samazinājies 
no 2,7% līdz 2,2%, bet ukraiņu 
skaits Latvijā - no 63 644 līdz 45 
699.

Poļu īpatsvars samazinājies no 
2,5% līdz 2,2%, poļu skaits -  no     
59 505 līdz 44 783.

Lietuviešu īpatsvars samazinā - 
jies no 1,4% līdz 1,2%, bet lie tu vie-
šu skaits - no 33 430 līdz 24 426.

2011. gada tautas skaitīšanas 
da ti liecina, ka Latvijā dzīvo vairāk 
nekā 170 tautību iedzīvotāji.

***
Kalnmeiers viesojies Krievijā
Ģenerālprokurors Ēriks Kaln-

meiers un Ģenerālprokurātūras 
Darbības analizes un vadības de -
partamenta virsprokurora pienā-
kumu veicēja Rudīte Āboliņa vai-
rākas dienas viesojās Krievijas gal-
vaspilsētā Maskavā, kur piedalījās 
Krievijas Prokurātūras 290. ga -
dadienai veltītā sanāksmē. Latvi-
jas Ģenerālprokurātūras pārstāvji 
tikušies ar Krievijas ģenerāl pro-
kuroru Juriju Čaiku un viņa viet-
nieku Ivanu Sidaruku, Kazach-
stānas ģenerālprokurora pirmo 
vietnieku Johanu Merkeli, Bul gā-
rijas ģenerālprokurora vietnieku 
Kamenu Sitnilski un Baltkrie - 
vijas ģenerālprokuroru Aleks and-
ru Koņuku. Kalnmeiers ir gan da-
rīts, ka izdevies ar kollēgām no 
citām valstīm pārrunāt tiesiskās 
pa  līdzības un sadarbības jautāju-
mus, kā arī apspriest citas aktuā-
litātes.

***
Režisora Zigurda Vidiņa filmā 

“Tēvu barikādes”,
kuŗas pirmizrāde notika 20. jan-

vārī, stāstīts par 1991. gada jan-
vāŗa barikāžu nedēļu, kas pārkau-
sēja daudzu cilvēku dzīvi, arī  re -
žisora likteni. Vai kāds no torei-
zējiem barikāžu dalībniekiem ir 
teicis, ka viņu drosmei nav bijis 
jēgas? Zigurds Vidiņš: “Neviens 
pats, nevienu mirkli. Šaubas gan 
reizēm pauž tie, kuŗi tolaik tikai 
aizgāja paklausīties kādu koncer-
tu, kuŗi neizdzīvoja  gaŗās, neziņas 

pilnās naktis pie ugunskuriem. 
Bet lauku cilvēku tūkstoši, kuŗi 
bija ieradušies aizstāvēt Rīgu, Lat-
viju, - viņi šo laiku izdzīvoja. Man 
ir nepatīkami dzirdēt, ja kāds no -
pulgo barikāžu nozīmi. Cita tāda 
brīža šīs Latvijas laikā nav bijis.”

***
Lūdz vērtēt Zatlera rīkojuma 

Nr.2 atbilstību Satversmei
Astoņas privātpersonas - Dmit-

rijs Čubukovs, Normunds Ozo-
liņš, Andžejs Zdanovičs, Tatjana 
Popova, Jevgeņijs Okss, Guntra 
Vīksna, Kaspars Dimiters un Ļevs 
Libinsons Satversmes tiesā (ST) 
ie  sniegušas sūdzību, lūdzot iz -
vērtēt Latvijas Valsts prezidenta 
Valža Zatlera pērnā gada 28. mai -
jā pieņemtā rīkojuma Nr. 2 atbil- 
s tību Satversmei. Ar šo rīkojumu 
tika rosināta Saeimas atlaišana. 
Sū  dzības autori norāda, ka Zat -
lers ir pārkāpis Satversmes 14. 
pantā aprakstīto ierobežojumu   
un līdz ar to nav ievērojis savu svi-
nīgo solījumu, kas ir aprakstīts 
Sat versmes 40. pantā. Zatlers ne  -
va  rēja uzņemties Latvijas Republi-
kas Satversmes 50. pantā pare-
dzēto atbildību, jo viņa pilnvaru 
laiks bija jau beidzies līdz tautas 
nobalsošanai. 

***
Lindermana skrejlapas

Biedrības “Dzimtā valoda” lī -
deris Vladimirs Lindermans izpla-
 tījis skrejlapas ar aicinājumu lat-
viešiem “nepiedalīties krusta kaŗā 
pret krievu valodu”. Lindermans 
uzrunā savus līdzpilsoņus - latvie-
šus. Lindermans aicina ieklausī-
ties viņā - “gudrā un godīgā cil vē-
kā, kas bija kopā ar jums barikā-
dēs”. Lindermana uzskati kopš tā 
laika neesot mainījušies, un viņš  
joprojām iestājoties par taisnī gu mu.

“Mēs kopā dzīvojam un dzī vo-
sim šajā zemē,” teikts skrejlapās. 
„Kopā mēs varam izveidot lielisku 
valsti, ko apskaudīs visa pasaule. 
Latvijas krievi ir gatavi strādāt 
Latvijas labā, bet tikai ar vienādām 
tiesībām, nevis kā otrās šķiras cil-
vēki. Mēs neesam šeit nedz ne -
jauši viesi, nedz ārzemnieki, nedz 
okupanti. Mēs esam tādi paši 
saimnieki šajā zemē kā latvieši.”

Ziņas sakopojis P. Karlsons

No Latvijas Ārstu biedrības pre-
   zi denta Pēteŗa Apiņa inter vijas 
Ne  atkarīgajā Rīta Avīzē. Apinis 
ru  nā par Latvijas polītiku, polīti-
kāņiem un latviešu pašcieņu.

„Daži mums naidīgi, par svešu 
naudu barojušies tipi radīja lat-
viešiem brīnišķīgu iespēju pasa-
cīt, ka mīlam savu zemi un paši 
varam lemt tās likteni. Mēs šo 
iespēju gaŗām nelaidīsim (..)

Polītiķiem ir savas darīšanas. 
Latviešu tautas darīšana šoreiz ir 
celt savu pašapziņu. Es gribu, lai 
jau februāŗa sākumā mēs atkal 
pie svārku atloka nēsātu pie-
spraustu sarkanbaltsarkano len-
tīti, kādu nedēļu pirms referen-
duma savām automašīnām pie-

Februārī ar sarkanbaltsarkano 
lentīti pie krūtīm...

stiprinātu sarkanbaltsarkano ka -
rodziņu, bet pēdējās dienās ka -
rogus liktu pie savām mājām. 
Tādējādi mēs parādītu, ka le -
pojamies un mīlam savu valsti. 
Mans sapnis ir, ka referenduma 
dienā visi dziedam kopīgu dzies-
mu: „Viena saule, tas pats mē -
ness, visiem viena tēvu valo-
diņ`...” Mums saviem bērniem ir 
jāpasaka, ka mācēsim saglabāt 
dzimto valodu; ka mācēsim sa -
glabāt savu valsti; ka mācēsim 
izdzīvot pasaules lielajā tautu 
sakausēšanas katlā. Tā būs mūsu 
ziņa – message pasaulei. Tā jāsū-
ta tagad. Ar referenduma palī-
dzību. Tāpēc jāiet balsot un jā -
būt lepniem par savu valsti.”
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

Antilatviskuma 
triecienbrigādes 
nerimstas. Vēl ne -
bija paspējis izvēr-
s ties referendums   
ar prasību piešķirt 

krievu valodai ot   -ras valsts valo-
das statusu, t. i., grozīt LR 
struktūru, padarot to par divu 
nāciju valsti, kad tika ierosināts 
cits referendums - ar mērķi 
automatiski piešķirt LR 
pavalstniecību it visiem pašrei-
zējiem nepilsoņiem – vienalga,    
vai viņi runā vai nerunā, vai ne -
grib runāt latviski, vai jūt pie-
derību Latvijai vai ne. 

Nepilsoņi... Es jau reiz paudu 
viedokli, ka angliskais ieraksts       
LR dokumentos - alien - ir ap -
lams un aizvainojošs, akcentējot 
“svešādību”. Būtu - arī juridiski - 
pa  reizāk nepilsoņu apzīmē ju - 
mam lietot terminu resident at  šķi-
rībā no citizen. 

Ar gandarījumu jākonstatē, ka 

Ietiepīgi atsakās, nekaunīgi prasa

pēdējā gadu desmitā nepilsoņu 
skaits sarucis no pusmiljona       
2000. gadā līdz 290 tūkstošiem 
pērn, t.i., viņu īpatsvars salīdzi-
nājumā ar LR iedzīvotāju kop-
skaitu samazinājies no 21,2 % līdz 
14,1 %. Tātad pāri par 200 tūksto-
šu krievvalodīgo sekmīgi natū rā-
lizējušies, apliecinot elementāru 
valsts valodas apguvi un vismaz 
formālu priekšstatu par himnu, 
valsts iekārtu un pamatprincipiem.

Patlaban jaunās pretlatviskās 
kampaņas ierosinātāji saceļ jezgu 
ap atlikušajiem 290 tūkstošiem 
nepilsoņu: tie, raugi, ir Latvijas at -
stumtie pabērni, aparteida upuŗi, 
otrās šķiras cilvēki u.tml. 

Rīgas krievvalodīgajā avīzē      
Vesti Segodņa Elīna Čujanova 
apraud nabadziņus, kuŗi nespēj 
naturālizēties un kļūt par LR pa -
valstniekiem vecuma, slimības (?) 
vai nabadzības dēļ: vecīšiem par 
vēlu nodarbināt smadzenes, un 
dažiem nav naudas latviešu valo-
das kursiem. Šie argumenti ne - 

  pār liecina, jo divos gadu desmitos, 
kopš sabrukusi “viņu valsts” - 
PSRS, bija iespējams kaut vai “uz 
ielas” iemācīties runāt latviski. Lai 
gan jāatzīst, ka ne mazums latviešu 
viņus diemžēl uz to nemudina,     
jo atbild krieviski - tā ērtāk...

Taču tai pašā Elīnas Čujanovas 
rakstā no maisa izlien pamatīgs 
īlens: izrādās, ka krievvalodīgo 
jauniešu vidū pārsvarā ir princi-
piāli nepilsoņi. Viņi nevēlas apgūt 
latviešu valodu, uzskatot pašu 
prasību to iemācīties par paze mo-
jumu. Čujanova savā rakstā citē, 
ko teicis kāds jaunietis And rejs: 
“Nacionālistu grupa sagrābusi va -
ru republikā, gandrīz pusei savu 
iedzīvotāju atņēmusi visas tiesī-
bas. Natūrālizācija man nav pie-
ņe mama. Pirmkārt, tas nozīmētu 
atzīt varas leģitimitāti. Bet es to 
nevaru pieņemt. Otrkārt, kam 
man jānoliek eksāmens? Maziz-
glītotiem ļautiņiem, kas apsēsti ar 
vienpusīgu vēstures skaidrojumu? 

Nu, atvainojiet...” 
Tādu nav mazums. Negrib, un 

cauri! Taču šis apstāklis nav trau-
cēklis tiem, kuŗi, izpildot nezinā-
ma (?) pasūtinātāja uzdevumu, 
tagad izvērsuši jaunu parakstu 
vākšanas kampaņu. Jaunās kustī-
bas nosaukums ir Za ravnije pra -
va (Par vienādām tiesībām). Tās 
koordinātors Andrejs Tolmačovs 
aicina vākt parakstus referendu-
mam ar prasību: piešķirt LR pa -
valstniecību visiem nepilsoņiem, 
neko neprasot! 

To viņi sauc par taisnību, un 
viņu sauklis skan: “Visi kopā pret 
tumsu.” Kāds patoss! 

Vispirms esot jāsavāc 10 000 LR 
pavalstnieku paraksti. Otrs posms – 
155 000 parakstu. Trešais posms - 
referendums. Lai tajā uzvarētu, 
va  jadzīgs 230 000 balsu. Jau pir-
mais posms prasīšot - pēc liku - 
ma - vienu gadu. Bet iniciātori esot 
gana pacietīgi un mērķ tiecīgi. 

Apbēdina tas, ka ne tikai Ei nārs 
Graudiņš, kam Dienā ir savs blogs, 

bet arī pazīstamais latviešu žur nā - 
lists Sandris Točs šo prasī bu atbalsta. 

Šo kustību vada Miroslavs Mit-
rofanovs un Jurijs Petropavlovskis 
(kam LR valdība pavalstniecību 
liegusi). Tā ir tā pati PCTVL, kas 
10. Saeimas vēlēšanās izgāzās un 
11. Saeimas vēlēšanās nepiedalījās. 
Tagad viņi grib apiet Saskaņas 
centru no kreisās puses un iegūt 
radikālāko krievvalodīgo simpatijas. 

Pilnīgu atbalstu šai kampaņai ap -
liecinājuši: Jurijs Aleksejevs - tī -
mekļa portāla IMHOclub.lv gal  ve-
nais redaktors (tas pats, kas pirms 
dažiem gadiem bija gatavs “atgriez-
ties Latvijā uz tanka”); Vjačeslavs 
Altuchovs - Latvijas Krievu kopie-
nas prezidents, ekonomikas zināt-
ņu doktors, profesors; Viktors Guš-
čins - vēstures zinātņu kandidāts, 
Baltijas vēsturisko un sociālpolī-
tisko pētījumu centra direktors; 
Pā  vels Kirillovs - avīzes Čas galve-
nais redaktors.

Un man vēl gribējās ticēt, ka Čas 
tomēr nav tik griezīgi agresīvs kā 
Vesti Segodņa! 

Franks Gordons

NATO un mēs
Pasaulē nav va -

renākas militāras 
alianses par Zie-
meļatlantijas lī -
guma organi zā ci-
ju, ko mēs visi pa -
zīstam ar tās sa -
īsināto nosauku-

mu angļu valodā, proti, NATO. 
Latvija NATO iestājās 2004. 
gadā, un savā ziņā tas bija liels 
brīnums, jo tādējādi alianses 
da lībvalstis savā pulkā uzņēma 
mazu valsti ar apšaubāmām     
pa  šaizsardzības spējām, taču 
tāds nu tas lēmums bija, un ļoti 
labi, ka tā.

Redzamākais ar NATO saistī -
tais process Latvijā ir gaisa telpas 
kontrolēšana. Kopš 2004. gada  
30. marta šo procesu rotācijas 
kārtā ir nodrošinājušas Beļģija, 
Dā nija, Lielbritanija, Norvēģija, 
Nī  derlande, Vācija, ASV, Polija, 
Turcija, Spānija, Francija, Ru  mā-
nija, Portugale un Čechija. Minēto 
valstu gaisa spēku lidmašīnas ir 
bazētas Lietuvas pilsētā Šauļos, 
valstis uz turieni nosūta lielāko -
ties četras kaujas lidmašīnas un 
kādus 50 speciālistus. Šauļos no -
tiek arī apmācība, lai process      
būtu centrālizēts un vienmēr tāds 
pats, tostarp apmācīti tiek Balti - 
jas valstu gaisa spēku (kādi nu tie 
ir) speciālisti. Šis ir sevišķi būtisks 
process tāpēc, ka mūsu kaimiņ-
valsts Krievija šajā ziņā ir pat ļoti 
nekaunīga, šad tad savas kaujas 
lidmašīnas ievadot Baltijas valstu 
gaisa telpā, varbūt lai pakaitinātu 
NATO, varbūt lai pārbaudītu tās 
reakciju. Lai nu kā, tas ir bezkau-
nīgs process.

Protams, Krievijas attiecības ar 
NATO ir gana sarežģītas arī ārpus 
Baltijas gaisa telpas patrulēšanas. 
Kremlis savulaik sarīkoja īstu his-
teriju par NATO pretraķešu sis-
tēmas izvietošanu Austrumeiropā, 
un NATO Ģenerālsekretārs An -
derss Fogs Rasmusens to nosauca 

par „vēršanos pret iedomātu ie -
naidnieku, kuŗa nemaz nav”. Krie-
viju tas netraucē, šī valsts, starp 
citu, ir izvietojusi kaujas raķetes 
Kaļiņingradā. Īpaši nopietni Krie-
vijas un NATO attiecības sašķo-
bījās 2008. gadā, kad Krievija ie -
bruka Gruzijas separātiskajās ter-
ri  torijās un tās okupēja, taču kopš 
tā laika attiecības pakāpeniski ir 
atjaunotas, daļēji tāpēc, ka Krie -
vi jai tomēr joprojām ir ļoti liels 
kodolarsenāls, kas Rietumu alian-
si var padarīt visnotaļ nervozu.

Neizbēgami ir tas, ka mūsu 
valsts NATO kontekstā vairāk ir 
drošības patērētāja nekā nodroši-
nātāja. Tā pati gaisa telpas kont ro-
lēšana maksā pasakainu naudu, 
un Latvija, kuŗai kaujas lidaparātu 
vispār nav, pati nekādu kontroli 
nevarētu nodrošināt. Taču savā 
ziņā arī mūsu valsts iet palīgā 
NATO. Redzamākais piemērs, 
pro tams, ir Latvijas kaŗavīru  pie -
da līšanās NATO vadītajā misijā 
Afgānistānā, un tur dzīvību ir 
zaudējuši četri mūsu valsts kareiv-
ji.  Latviešiem Afgānistāna ir dzīvā 
atmiņā arī kā tā valsts, kuŗā savu-
laik kaŗoja vēstures mēslainē ie -
slaucītā PSRS. Arī toreiz Latvijā 
no Afgānistānas zārkā atgriezās  
ne viens vien kaŗotājs. Protams, 
kaŗot NATO ietvaros ir kaut kas 
pavisam cits nekā kaŗot sarkan-
armijas rindās, bet tas ir vājš mie-
rinājums to puišu ģimenēm, kuŗi 
Afgānistānā ir gājuši bojā.

Baltijas valstu sniegums NATO 
kopējā darbā ir visnotaļ speciāli -
zēts. Latviešu „niša” ir sapieŗu 
darbs un it īpaši nesprāgušas mu -
nicijas neitrālizēšana. Savukārt 
igau ņi, kuŗiem ir pieredze ar tā 
dēvētajiem „bronzas zaldāta” ne -
mieriem, kuŗu laikā no Krievijas 
puses pret Igauniju tika veikts mil-
zīgs kiberuzbrukums, ir izveido-
juši kiberdrošības centru. Mūsu 
valsts kaŗavīri Afgānistānā ne     
tikai kaŗo, bet arī palīdz apmācīt 

vietējos, lai pēc 2014. gada tie va -
rētu paši pārņemt drošības sargā-
šanu savā valstī. Mūsu kaŗavīri, 
starp citu, ir „apmācījuši” pusau-
dzi Ali, kas gluži labi iemācījies 
latviešu valodu pilnā komplektā  
ar rupjībām no krievu valo das. 
Pameklējiet viņu portālā You Tube – 
būsit pārsteigti. Latviešu kaŗavīri 
piedalās arī misijā Kosovā un ci -
tur. Piedevām caur Rīgu jau ilgā -
ku laiku no Rietumiem Afgānis-
tānas virzienā plūst nemilitāras 
kravas, un arī tas ir  svarīgi. Vārdu 
sakot, tikai patērētāji vien mēs 
neesam un arī nevaram būt.

Tomēr attiecības ar NATO ne 
vienmēr bijušas gludas. Aigara 
Kalvīša otra valdība laboja valsts 
drošības likumu tādējādi, ka 
NATO saausījās un pavēstīja - ja 
labojumi paliks spēkā, alianse, ļoti 
iespējams, vairs neļaus Latvijai sa -
ņemt konfidenciāla rakstura do -
kumentus, jo grozījumos bija pa -
redzēta vārdā nenosauktu trešo 
personu pieeja šāda veida noslē-
pumiem. Procesu  apturēja to  rei-
zējā Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga, notika referendums, 
kuŗā lielais vairākums vēlētāju no -
balsoja pret grozījumiem, kaut 
gan toreiz Saeima bija sakaunē-
jusies un pati tos atcēlusi.

Taču daudz lielāks jautājums ir 
par mūsu valsts aizsardzības 
sistēmas financēšanu. Viens no 
NATO centrālajiem principiem - 
katrai dalībvalstij  jāveltī aizsar dzī-
bai summa, kas atbilst diviem 
pro centiem iekšzemes koppro-
dukta. Latvija no tā krietni atpa-
liek, šī gada budžetā aizsardzībai 
paredzētā summa ir tikai  0,9 pro-
centi no IKP, piedevām šis pro-
cents ekonomiskās krizes laikā sa -
mazinājās. It īpaši Amerikas Sa -
vienotajās Valstīs dzirdēta  ņur dē-
šana par to, ka Eiropas valstis, 
tostarp Austrumeiropas valstis,  
nenes pienācīgu daļu smaguma. 
Šo neapmierinātību var saprast,   
jo arī Amerikā patlaban ar eko-
nomiku tā ir, kā ir, turklāt statis-
tika šajā ziņā ir nepielūdzama. 

ASV kaŗa flote ir lielāka nekā nā -
kamās desmit lielākās flotes citur 
pasaulē. Amerika nodrošina 47 
procentus visas pasaules militāro 
pasūtinājumu u.tml.

Taču nav jāsecina, ka NATO 
grasās Latviju izraidīt no alianses 
tāpēc, ka tai nepietiek naudas. 
Mūsu valsts nav vienīgā valsts,   
kas šajā ziņā atpaliek, patiesībā 
tikai deviņas no 28 NATO da -
lībvalstīm nodrošina prasītos di -
vus procentus. Viena no tām ir 
Igaunija, un tas ir kārtējais pie-
mērs, ka mūsu ziemeļu kaimiņi 
mums ir tālu priekšā. Taču zem 
diviem procentiem ir arī tādi  
smagsvari kā Vācija un Kanada, 
nemaz nerunājot par Īslandi, kas 
interesantā kārtā ir NATO dalīb-
valsts, lai gan pašai vispār nav bru-
ņoto spēku.

NATO Ģenerālsekretārs An -
derss Fogs Rasmusens nule bija 
ieradies Latvijā, pirms tam viņu 
laikrakstam Latvijas Avīze bija in -
tervējusi žurnāliste Ina Strazdiņa, 
un augstais viesis atzina, ka saprot 
problēmas, kas nodarbina  dau-
dzas NATO dalībvalstis: „Protams, 
pašreizējā ekonomiskajā klimatā 
valdībām ir jāveic dziļi griezieni 
budžetos, un  aizsardzība nevar 
būt izņēmums.” Taču viņš arī mai-
gi pabārās: „Protams, ir arī iespē-
jams tērēt vairāk, piemēram, esmu 
priecīgs, ka varu piebilst – jūsu 
kai miņiene Igaunija ir sasnie -        
gusi divu procentu mērķi aizsar-
dzības budžetam.”

Taču  Rasmusens  atzina arī ko 
citu: „Kad valstis nevar tērēt vai-
rāk, tām jāvar tērēt labāk, – tas 
nozīmē tērēt tā, lai būtu maksi -
māls efekts. Īpaši tas attiecas uz 
mazām un vidēji lielām valstīm. 
Vienam vērtīgi izdotam eiro, do -
laram vai latam var būt lielāka 
ietekme nekā diviem, kas iztērēti 
nekoordinētos projektos. Tātad 
tagad katrai valstij ir jālūkojas,        
kā tā tērē un cik daudz. Tām jāat-
rod veids, kā noteikt prioritātes, 
speciālizēties un sadarboties, lai 
tam pašam financējuma apjo -

mam būtu lielāks efekts.”
Latvija šāda veida prioritātes un 

speciālizēšanos ir nodrošinājusi, 
un tāpēc zemais financējuma lī -
menis nav graujoša problēma. 
NATO Ģenerālsekretāra teiktais 
saistāms ar jēdzienu „viedā aiz-
sardzība”, kad runa ir par finan-
cējuma lietderīgāku izmantošanu,  
arī saprotot, ka mūsdienās aizsar-
dzība vairs nav saistāma tikai ar 
tankiem un kaujas lidmašīnām, 
runa ir arī par to pašu kiberdro-
šību, kas var būt tikpat būtisks 
jautājums kā fiziska drošība.

Lai nu kā, Latvija ir pilntiesīga 
NATO dalībvalsts, un tas ir pat 
ļoti svarīgi, ja atceramies alianses 
centrālo principu - uzbrukums 
vienai dalībvalstij uzskatāms par 
uzbrukumu visām dalībvalstīm. 
Cerēsim, ka šis princips mūsu 
vals tī nekad nebūs jāpārbauda, 
taču mulsina Latvijas iedzīvotāju 
skatījums uz savas valsts dalību 
pasaules varenākajā militārajā 
aliansē – tas ir visnotaļ skeptisks. 
2010. gada jūnijā sabiedriskās 
domas pētījumu centrs SKDS vei-
ca aptauju, kuŗā konstatēja, ka 
tikai 39 procenti iedzīvotāju dalī-
bu NATO uzskata par „labu” (vēl 
31 procents atzina, ka tā nav „ne 
laba, ne slikta”). Šī skepse par Lat-
vijas dalību starptautiskās orga  -
ni zācijās saistāma ne vien ar 
NATO, kas garantē valsts drošību, 
bet arī ar Eiropas Savienību, kuŗa 
mūsu valstij nodrošina prāvu fi -
nancējumu, lai arī daudzās jo - 
mās mazāku par vidējo ES da -
lībvalstīs. Runa ir par latvieša au -
to matisko pašizolāciju – es, lepns 
latvietis savā sētā, man nekas cits 
nav vajadzīgs. Taču NATO nav tā 
organizācija, par kuŗu tā vajadzē -
tu teikt. Maijā manā dzimtajā 
pilsētā Čikāgā būs NATO  galotņu 
apspriede, kuŗā, starp citu,  dalīb-
valstis gandrīz noteikti piekritīs 
minēto gaisa telpas patrulēšanu 
turpināt arī nākotnē. Lūdzu, pā -
rāk zemu nevērtēsim, cik tas 
tomēr ir būtiski.

Kārlis Streips
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Statistikas par to, cik latviešu 
strādā Eiropas Parlamentā (EP), 
nav – vismaz ne klasiskajā šī vār-
da izpratnē. Pašlaik Eiropar la-
menta struktūrās strādā aptu -
veni 110 – 120 latvieši. Tulki, 
de    putātu palīgi, preses sekretāri, 
padomnieki – tie ir dažāda ve -
cuma cilvēki ar dažādu pieredzi 
un arī ar atšķirīgu motīvāciju 
strādāt Eiroparlamentā. Arī viņu 
darba līgumi atšķiŗas: izturot 
konkursu, var kļūt par ierēdni, 
bet visbiežāk ir terminētais vai 
beztermiņa tā sauktais aģenta 
statuss. Ja darbinieks, kuŗa lī -
gums tiek noslēgts uz zināmu 
laiku, ko var arī pagarināt, sa  va 
darba laikā nav piedalījies ne- 
vienā no ierēdņu konkursiem  
vai arī kādā konkursā ierēdņa 
amatu nav ieguvis, viņa darba 
gaitas Eiroparlamentā beidzas. 
Tiesa gan, arī konkursi reizēm    
ir diezgan „viltīgi” – ne visu da -
līb valstu darbinieki tajos var pie-
dalīties, ja konkursa noteikumos, 
piemēram, ir iekļauta prasība,    
ka darba pieredzei Eiroparla-
mentā jābūt ne mazākai par 10 
gadiem. Saprotams, ka tādā ga -
dījumā Latvijas (un arī Igauni -
jas un Lietuvas) cilvēki konkursā 
pat nevar piedalīties, jo Latvija 
Eiropas Savienībā iestājās tikai 
2004. gadā. Tāpat arī darbinieks 
var atbilst visām ierēdņu kon-
kursa prasībām, veiksmīgi iz  -
turēt visus rakstveida un mut-
vārdu pārbaudījumus un tomēr 
saņemt atbildi, ka konkursu ir 
izturējis, taču ir atrasts par viņu 
labāks pretendents, jo arī uzva-
rētāju vidū ir zināma sacensība. 
Savukārt pēc konkursa uz tā 
sauktajām aģentu vietām pre-
tendents var saņemt atbildi, ka 
viņa kvalifikācija ir pārāk augsta 
konkrētajam amatam. Vārdu sa -
kot, tikt pie darba EP ne vien -
mēr ir tik viegli un vienkārši,      
kā gribētos. Tomēr tas nav neie-
spējami, un laba izglītība un 
labas angļu valodas zināšanas       
ir galvenais nosacījums, lai strā-
dātu Eiroparlamentā.

Piedāvājam lasītājiem sarunas 
ar četriem latviešiem, kuŗi šo -
brīd strādā Eiroparlamentā un 
kuŗi pieder pie trīsdes mit gad-
nieku un četrdesmitgadnieku 
pa  audzes. Viņu pieredze Parla-
mentā ir dažāda, arī nākotnes 
plāni atšķiŗas, bet jau tagad ir 
skaidrs, ka viņi ne mirkli ne  no-
žēlo savu izvēli, jo tā noderēs arī 
tad, ja darbs Eiroparlamentā ne -
kļūs par darbu visam mūžam.

***
Iveta Ķelpe, Eiropas Parla-

men ta Informācijas biroja Pre -
ses nodaļas vadītāja Latvijā. Lat-
vijas Universitātē ieguvusi baka-
laura un maģistra gradu psīcho-
loģijā; šobrīd pabeigti 8 no 15 
kursiem Briselē MBA grada ie -
gūšanai. Studiju gados piedalī-
jusies dažādu sociālo projektu 
veidošanā, piemēram, kampaņai 
par ielu bērniem. Strādājusi sa -
biedrisko attiecību jomā vairā -
kos projektos lielām starptau tis-
kām sabiedrībām, arī Latvijas 
Darba devēju konfederācijai 
(LDDK) par organizācijas tēla 
veidotāju. Eiropas Parlamentā 
Iveta Ķelpe strādā kopš 2006. 
gada. Pārzina angļu un franču 
valodu. Pastāvīgā darba vieta ir 
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Rīgā, bet daļu darba gada pava -
da Briselē un arī Strasbūrā.

Universitātē biju ieguvusi zi -
nāšanas un arī pieredzi psīcho-
loģijā un komūnikācijā, bet  
MBA gradu izvēlējos, jo, strā-
dājot ar uzņēmējiem LDDK, 
jutu, ka pietrūkst zināšanu eko-
nomikā. Studijās Briselē izvē -
lējos novirzienu lobēšana, inte-

rešu pārstāvniecība Eiropas 
Savienības līmenī. Latvijā iegu -
vu labu izglītību, bet Briselē mā -
cījos apgūt lielu apjomu infor-
māciju un atrast tajā galveno, 
šajās studijās nav jāiegaumē, bet 
ir jāsaprot. Studijas Briselē man 
ir bijušas ļoti vērtīgas, tas bija 
izcils prāta treniņš, turklāt angļu 
valodā. Lai iegūtu MBA gradu, 
vajadzīgs vēl aptuveni viens stu-
diju gads.

Man patīk liels spēles laukums, 
tāpēc pieteicos konkursā uz 
Preses nodaļas vadītājas vietu. 
Šogad oktobrī mans darba lī -
gums ar Eiroparlamentu bei -
dzas, bet ne mirkli savu izvēli 
pirms sešiem gadiem neesmu 
no  žēlojusi, jo šis darbs man ir 
bijis izcils izturības un diplo mā-
tijas treniņš. Polītiskajā vidē ma -
nā amatā ir jāprot ieturēt polī -
tisko neitrālitāti, jo nepārstāvam 
nekādu partiju, ne partiju grupu, 
ne deputātu. Sešus gadus esmu 
strādājusi angļu valodā, un 
parallēli darbam man ir bijusi 
iespēja apgūt franču valodu. 
Esmu ieguvusi izpratni par to,  
kā veidojas dažādi procesi Eiro-
pā un kā tie ietekmē vai neietek-
mē Latviju. Vai man ir žēl, ka 
aiziešu no darba Eiropas Par la-
mentā? No vienas puses, ir žēl, 
bet, no otras puses, nē, nav žēl, jo 
man ir vēl citas intereses. Mana 
pašreizējā darba vide paņem    
ļoti daudz enerģijas, un, kaut arī 
man patīk lielais spēles laukums, 
ir arī ierobežojumi. Es nevaru 
darīt neko tik radošu un reizēm 
arī traku, kā to var darīt, strādā-
jot ar korporātīvajiem klientiem. 
Piemēram, savulaik es rīkoju 
mo    bilo telefonu tālmešanas spē-
les vienā no Rīgas parkiem. 
Darbs Eiropas Parlamentā ne -
vienu brīdi nav bijis mans kar-
jēras mērķis, to esmu darījusi tā -
pēc, ka tas man ir bijis interesan-
ti. Tagad varu teikt, ka esmu 
strā dājusi ar sociālajiem projek-
tiem, esmu strādājusi ar projek-
tiem uzņēmējdarbībā, kur re -
zultāts ir sasniedzams ātri, un 
esmu strādājusi polītiskajos pro-
cesos, kur rezultāts ātri nav sa -
sniedzams. Reizēm mērķis nav 
pats svarīgākais, bet primārais ir 
process. Tie ir trīs pīlāri: sociā-
lais, polītiskais un ekonomiskais, 

kuŗu procesos esmu strādājusi, 
esmu īstenojusi savu interesi, jo 
gribēju redzēt, kā šajās jomās 
viss notiek. Gribēju redzēt, kas 
lācītim vēderā, un redzēju.  Ja ru -
n ājam par nākotni, varu atgriez-
ties Vidzemes augstskolā, kur 
esmu bijusi lektore, bet tagad at -
grieztos jau ar jaunu un svaigu 
skatījumu uz uzņēmējdarbības 

vidi un Eiropas procesiem. Katrā 
ziņā tagad varu domāt, ko es 
gribētu darīt tālāk. Vienu gan es 
zinu jau tagad – es ceļošu, tas 
man ļoti patīk.

***
Jānis Patmalnieks, EP depu-

tāta Krišjāņa Kariņa palīgs.
Latvijas Universitātē ieguvis 

bakalaura gradu jurisprudencē 
un maģistra gradu filozofijā,     
pēc tam gadu studējis filozofiju 
doktorantūrā. Pārzina angļu va -
lodu.

Savulaik, 2004. gadā, bija iz -
sludināts konkurss partijas Jau-
nais laiks Saeimas frakcijā par 
konsultanta darbu juridiskos 
jautājumos. Mani - juristu šis 
darbs interesēja, pieteicos kon-
kursā un sāku strādāt Saeimas 
frakcijā par juristu. Tā bija pro-
fesionāla jurista interese, man 
nebija mērķa kādreiz darboties 
polītikā un būt polītiķim. Pirms 
tam biju par juristu strādājis pa  š-
valdībā, biju to pārstāvējis arī 
tiesā, un mani interesēja likum-
devēja darbs Saeimā. Kad Kriš-
jānis Kariņš kļuva par Eiropar-
lamenta deputātu, viņš piedā -
vāja man deputāta palīga darbu, 
un es piekritu. Šobrīd jau esmu 
partijas Vienotība biedrs, un var 
teikt, ka vienā brīdī polītiskās 
simpatijas un polītiskie procesi 
guva virsroku, profesionālā juris-
ta interese savā ziņā ir palikusi 
otrā vietā. Atklāti sakot, vēl ne -
esmu izšķīries, kādi varētu būt 
mani nākotnes plāni. Viena ie -
spē ja, protams, ir kārtot eksā me-
nus, piedalīties konkursos, lai 
kļūtu par darbinieku kādā no 
Eiropas Savienības institūcijām, 
sa  vu turpmāko dzīvi pavadot 
Beļ ģijā, Luksemburgā vai kādā 
citā Eiropas valstī. Vēl nezinu, vai 
es to gribu un vai to grib mana 
ģi  mene. Protams, ir arī otra ie- 
spēja – iesaistīties polītikā. Katrā 
zi  ņā vēl neesmu izlēmis, kuŗš būs 
mans ceļš. Protams, Eiropa pie-
dāvā dažādas darba iespējas un 
labu atalgojumu, bet, vai ar to 
vien pietiek, nezinu. Abi ar sievu 
tagad dzīvojam Beļģijā, esam 
pieraduši pie vides, bet domāju, 
ka līdz galam šo vidi un cilvē -  
kus izprast būtu grūti, tāpēc 
Latvija man ir labā vieta, kur 

vienmēr var atgriezties. Latvija      
ir dzimtā vieta, kuŗā saprotu, kas 
un kāpēc notiek un kuŗā varbūt 
spēju arī kaut ko mainīt uz labu.

***
Agnese Krivade, Eiroparla-

menta preses sekretāre.
Vidzemes augstskolā ieguvusi 

bakalaura gradu sabiedriskajās 

attiecībās. Jau studiju gados strā-
dājusi par ziņu aģentūras LETA 
reportieri, vēlāk ilgu laiku re- 
k lāmas aģentūrās bijusi tekstu 
rakstītāja un scēnāriju autore. 
Divus gadus strādājusi Eiropar-
lamentā par dokumentu tulku, 
tad pieteikusies konkursā un 
pirms trim mēnešiem kļuvusi 
par Eiroparlamenta preses sek-
retāri. Pārzina angļu valodu. 
Dzejniece. 2007. gadā izdots pir-
mais dzejoļu krājums „Bērnība”. 
dzejoļi un stāsti publicēti lite-
rātūras mēnešrakstā Karogs, laik-
raksta Diena pielikumā Kultūras 
Diena un laikrakstā Kultūras 
Forums. Prozas darbi iekļauti da -
žādos latviešu stāstu krājumos.

Kādā brīdī sapratu, ka morālu 
apsvērumu pēc reklāmā vairs 
negribu strādāt. Atceros, ka vienā 
grāmatā izlasīju jautājumu - 
kāpēc cilvēka vērtības ir jāsaista 
ar lietām, kāpēc mobilais telefons 
ir cilvēka laimes un vērtības 
rādītājs? Toreiz domāju – bet es 
taču visu laiku tieši ar to nodar-
bojos, ar lietu reklāmēšanu, it       
kā lietas būtu kaut kas īpašāks 
par cilvēku. Taču es zināju, ka 
nekur citur naudu, vismaz tik, 
cik es vēlētos, nevaru nopelnīt 
un ka arī jaunu un tik labu cil-
vēku apkārt nevienā citā darbā 
Latvijā man nebūs. Šaubījos, vai 
es gribu un vai varēšu strādāt 
literāru darbu, kā mēdz sacīt, ar 
pilnu slodzi. Tāpēc pieteicos 
konkursā tulkotājas darbam Ei -
roparlamentā. Konkursu iztu -
rēju un divus gadus nostrādāju 
Briselē, tulkojot dokumentus. 
Pieteicos konkursā uz preses 
sekretāra vietu Eiroparlamentā 
un vietu dabūju.  Manos pienā-
kumos ietilpst Latvijas infor mē-
šana par svarīgāko – izvēlos un 
tulkoju ziņas, ko sūtu uz Infor-
mācijas biroja Preses nodaļu Lat-
vijā. Strādāju arī ar Briselē akre-
ditētajiem žurnālistiem no Lat-
vijas, – kā zināms, šobrīd no 
Lat  vijas pastāvīgi Briselē strādā 
tikai viena žurnāliste. Labprāt 
tiekos un apspriežu dažādus jau-
tājumus arī ar tiem Latvijas žur-
nālistiem, kas Eiroparlamentā 
ierodas ik pa laikam. Mans grū-
tākais pienākums ir sekot līdzi 
darbam, kas notiek Eiroparla-
menta Starptautisko attiecību 

komitejā, un informēt par to 
visus manus pārējos kollēgas – 
preses sekretārus. Darbs man 
patīk, lai gan formāli mans darbs 
ir reglamentēts, taču te es jūtos 
brīvāk nekā Latvijā, jo te ir mazāk 
aizspriedumu un homofobijas. 
Atklāti sakot, es gan nedomāju 
visu mūžu strādāt Eiroparla men-
tā, lai gan man ir līgums uz 99 

gadiem jeb beztermiņa līgums. 
Domāju, nostrādāšu dažus ga -
dus un tad domāšu tālāk, ko 
gribu darīt. 

***
Ģirts Salmgriezis, padom-

nieks preses un komūnikāciju 
jautājumos Eiropas Tautas par-
tijas grupā.

Latvijas Universitātē ieguvis 
ba   kalaura gradu komūnikāciju 
zinātnē, pēc tam maģistra gradu 
polītoloģijā.

Deviņus gadus nostrādājis par 
žurnālistu gan Radio Brīvā Ei -
ropa, gan radio SWH. 2006. gadā 
ieguva titulu „Eiropas gada cil-
vēks“, ko nosaka cilvēku balso-
jums. 

Eiroparlametā nokļuvu 2007. 
gada novembrī, un tā bija man 
pašam negaidīta izvēle – nedēļas 
laikā sakravāju somu un pārvā-
cos uz Briseli. Bieži man vaicā, 
vai esmu sācis strādāt Eiropar-
lamentā tāpēc, ka tur labas algas 
un labāki dzīves apstākļi, bet 
man nekādu problēmu šajā ziņā 
Latvijā nav bijis, es tikai gribēju 
pārmaiņas savā dzīvē. Ir viegli 
darīt to, ko cilvēks labi zina un 
ko var darīt aizvērtām acīm, bet 
es laikam biju mazliet nežēlīgs 
pret sevi, taču gribēju kaut ko 
jaunu un vēl nezināmu. Sāku 
strādāt par preses un komūni-
kāciju padomnieku Eiropas 
Tautas partijas grupā, kas ir lie-
lākā Eiroparlamentā. Pēc trīs ga -
diem līguma termiņš beidzās, 
bet bija izsludināts publiskais 
konkurss. Es tajā piedalījos un 
ieguvu šo amatu vēlreiz ar bez-
termiņa līgumu. Domāju, ka sa -
vu turpmāko darba mūžu sais-
tīšu ar Eiroparlamentu. Man      
nav grūti dzīvot ārpus Latvijas,    
jo neesmu atbraucis uz Briseli 
piespiedu kārtā. Ar Latviju man 
ir nepārtraukti kontakti, es gri -
bu sakārtot savu mājvietu Aucē, 
jo tur ir manas vecāku mājas, 
tāpēc remontus organizēju pa 
telefonu. Protams, vislabāk jūtos 
Latvijā. No Auces līdz Rīgai ir 
divas stundas ar autobusu, tāpat 
kā divas stundas ir no Briseles 
līdz Rīgai ar lidmašīnu. Es mē -
dzu teikt, ka dzīvoju Briselē, bet 
manas mājas ir Latvijā.

Sallija Benfelde

Iveta Ķelpe Jānis Patmalnieks Agnese Krivade Ģirts Salmgriezis
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Michails Hazans Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000–2010
Vēl par vienu darbaspēka brīvās 

kustības blakusefektu var minēt 
Īrijā, Anglijā, Zviedrijā, Vācijā un 
citur Eiropā izveidojušās Latvijas 
valsts piederīgo diasporas un uz 
emigrantiem orientētus plašsa zi-
ņas līdzekļus latviešu un krievu 
valodā. Arī tas reducēja ar emig-
rāciju saistīto risku, informācijas 
un darba meklēšanas, kā arī psī-
choloģiskās izmaksas. Laika gaitā 
emigrācijas izmaksas un riski jo -
projām samazinājās vairāku fak-
toru ietekmē. Pirmkārt, pašas 
emig rācijas (kā arī reemigrācijas) 
rezultātā arvien vairāk informā-
cijas par darbu ārzemēss varēja 
iegūt no radiniekiem, draugiem 
un paziņām (t. s. sociālo tīklu 
efekts). Otrkārt, 2006. gada vidū 
sa  vus darba tirgus atvēra Somija, 
Grieķija, Italija, Portugale un 
Spā  nija, daļēji arī Norvēģija, 
2007. gadā tām sekoja Nīderlan-
de un Luksemburga. 

Rezultātā attiecībā uz poten-
ciālo emigrantu apņēmību un 
gatavību uzņemties risku slieks-
nis vairs nebija tik augsts kā  
pirms ES paplašināšanas. Tāpēc 
2004.–2008. gadā darba emigran-
tu pašatlases procesā priekšplānā 
izvirzījās nevis personības īpašī-
bas, bet potenciālie ieguvumi, un 

tie caurmērā bija lielāki cilvēkiem 
ar vidējo vai zemāku izglītību. 
Tie sa, 2005. gadā Latvijā algotie 
darbinieki ar augstāko izglītību 
pelnīja (vienādos pārējos apstāk-
ļos) par 54% vairāk nekā strādā-
jošie ar vidējo izglītību un par 
76% vairāk nekā tie, kam ir tikai 
pamatizglītība. Savukārt ārzemēs 
2004.–2007. gadā 40–50% Lat vi-
jas viesstrādnieku ar augstāko iz -
glītību strādāja darbos, kur aug-
s  tākā izglītība nav nepiecie ša ma, 
un nevarēja nopelnīt daudz vai-
rāk kā citi viesstrādnieki no 
Latvijas. 

Mainījās arī etniskā faktora un 
pilsonības ietekme uz migrācijas 
plūsmām. Pirmkārt, stipra eko-
no miskā izaugsme, emigrācijas 
radīts darba roku trūkums  un 
latviešu valodas zināšanu uzla-
bojums  pozitīvi ietekmēja mino-
ri tāšu poziciju darba tirgū: nelat-
viešu ekonomiskās aktīvitātes       
un nodarbinātības līmeņi auga 
strau jāk nekā atbilstošie latviešu 
rādītāji, etniskajai plaisai nodar-
bi nātībā aizvien samazinoties. 
Otr kārt, nozīmīgai nelatviešu da -
ļai – nepilsoņiem – brīvās darba-
spēka kustības priekšrocības ne -
bija pieejamas. 

Prom no krizes (2009–2010): 

bezdarbs un zaudētās cerības. 
Ekonomiskā krize, kas sākās 
2008. gada beigās, īsā laikā atstā -
ja bez darba ļoti daudz Latvijas 
iedzīvotāju. 2008. gada 2. ceturks-
nī darbu meklēja tikai nedaudz 
virs 6% abu dzimumu ekonomis-
ki aktīvo iedzīvotāju, bet  gadu 
vēlāk šis līmenis vīriešu vidū bija 
vairāk nekā trīskāršojies, sieviešu 
vidū - vairāk nekā dubultojies. 
Savukārt 2009. gada beigās dar -
ba meklētāju īpatsvars jau sa -
sniedza 25% vīriešiem un 16% 
sievietēm. Tikai viens no trīs dar-
ba meklētājiem saņēma bez darb-
nieka pabalstu ar perspektīvu,       
ka pēc sešiem mēnešiem pabal- 
sta apmērs personām ar stāžu 
līdz 20 gadiem (kāds ir vairā ku-
mam potenciālo emigrantu) kri-
tīsies līdz 40 latiem mēnesī. Sa -
vukārt tie, kam darbs saglabājās, 
pie dzī voja algu samazināšanu, 
parasti 25–30% apmērā. Ne ma  zāk 
sā  pīgs bija psīcholoģiskais šoks: 
liela daļa aktīvā vecuma cil vēku 
(ieskaitot tos, kam izdevās sa  gla-
bāt darbu), kuŗi agrāk bija ju  tu-
šies pārliecināti par veiksmīgu 
nā    kotnes karjēru un dzīvi Latvijā, 
par to vairs nevarēja būt tik droši. 

Lai apsvērtu dažādu iedzīvotā-
ju grupu tieksmi emigrēt krizes 

apstākļos, apskatīsim nodarbi nā-
tības un bezdarba līmeņa atšķi-
rības atkarībā no izglītības, tau-
tības un pilsonības  pirms krizes 
un krizes laikā. Redzams, ka bez-
darbs ir īpaši stiprs izstumšanas 
faktors attiecībā uz iedzīvotājiem 
bez augstākās izglītības (un vēl 
stip rāks pret tiem, kam nav arī 
vidējās izglītības), kā arī attiecībā 
uz nelatviešiem bez LR pilsonības. 

Lai gan krize skāra arī Rie tum-
eiropu, atrast tur darbu joprojām 
varēja (neapšaubāmi, grūtāk ne -
kā iepriekš, un tas palielina dia-
sporu neformālo sociālo tīklu 
lomu). Norvēģijā, Nīderlandē un 
Austrijā bezdarba līmenis bija 
ļoti zems (3–4%), bet Lielbritanijā, 
Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, Somi - 
jā – mērens: ap 8%.  Darba vakan-
ču relātīvais līmenis minētajās 
valstīs 2009.–2010. gadā 5–8 rei-
zes pārsniedza Latvijā novēroto. 
Savukārt vidējā nominālā darba 
samaksa vecajā Eiropā  joprojām 
auga un reālā darba samaksa ne -
saruka. Tāpēc salīdzinājumā ar 
pirmskrizes periodu sagaidāmie 
ieguvumi no emigrācijas nodar-
bi nātības un darba samaksas zi -
ņā ir pieauguši. 

Vēl svarīgāks, iespējams, ir kļu -
vis sociālās aizsardzības aspekts, 

kam veiksmīgie cilvēki agrāk ne -
bija pievērsuši uzmanību. At  šķi rī-
bā no Lielbritanijas, Īrijas, Zie meļ-
valstīm, Vācijas un Nīder landes, 
kur strādniekam ar pie tiekamu 
stāžu, kuŗš pelnījis 67–100% no 
vidējās algas, arī ilgstošā bezdarba 
gadījumā so  ciālie pabalsti nodro-
šina ap 70% no iepriekšējiem neto 
ienāku miem, Latvijā jau pēc 9 mē -
ne šiem bezdarba (bet cilvēkiem 
vecumā līdz 35 gadiem un citiem 
ar darba stāžu līdz 20 gadiem – jau 
pēc 6 mēnešiem), pat ņemot vērā 
arī sociālo palīdzību un mājokļa 
pabalstu, ja tie pienākas, ienākumu 
aizstāšanas līmenis ir tikai ap 40%. 
Turklāt uz katru bērnu (vismaz 
līdz 16 gadiem) ve  cajā Eiropā 
maksā pabalstus, kas ir par kārtu 
lielāki nekā Lat vijā – LVL 8 mēnesī 
(piemēram, Īrijā – 140 eiro mēnesī, 
bet Liel bri tanijā 20,3 mārciņas 
nedēļā par pirmo bērnu un 13,4 
mārci ņas – par katru nākamo).

Visu šo faktoru ietekmē par 
emig rāciju sāka domāt arī tie, kas 
agrāk šādu iespēju nebija ap  svē-
ruši: no vienas puses, pēc dabas ne 
īpaši mobilie cilvēki, kuŗiem  ne -
bija citas izejas, no otras puses, – 
cilvēki, kuŗus neapmierināja Lat vi-
jā notiekošais un viņu perspektī -
vas Latvijā. 

(Turpināts no BL Nr. 4)

(Turpinājums sekos)

Tāda nu reiz ir mūsu valodiņa, 
ka vārdiem pils un pile ir vienāds 
daudzskaitļa ģenitīvs. Cienītais 
lasītājs, kas būs pamanījis šā   
raksta virsrakstu, jātbrīvo no do -
mas, ka turpmākās rindas varētu 
stāstīt par Rundāli vai Turaidu. 
Nē, runāts tiks par pilēm jeb       
pilieniem. Grāmatas Personiskā 
Latvija sastādītājs un sarūpētājs 
Atis Klimovičs ievadvārdos pa -
stāsta, kā viņš dažādos Latvijas 
novados meklējis sarunbiedrus – 
vecākus cilvēkus, kas dzimuši ap 
Latvijas valsts dibināšanas laiku, 
un lūdzis viņus „pastāstīt Latvi-
jas vēsturi kā savu personisko”. 
Klimovičs vēl piebilst: „Jūra ir 
katrā pilienā – un nekur citur       
kā šajos pilienos tā nepastāv.” 
Citiem vārdiem, vēsture ir veselu 
cilvēku kopienu vēsture, pat ja 
daži individi izceļas kā vēstures 
veidotāji (teiksim, kā jūras viļņi 
vai vismaz šļakatas), bet citu lo -
ma paliek būt viļņu nestiem un 
mētātiem pilieniem.

Šādu pilienu jeb savas perso-
niskās dzīves svarīgāko notiku-
mu izstāstītāju uz Latvijas 20. 
gadsimta vēstures fona ir trīs-
desmit astoņi. Laba tiesa kopš 

Piļu vēsture
Atis Klimovičs, Personiskā Latvija, Divdesmitā gadsimta stāsti, „Dienas Grāmata”, 2011. g., 607 lpp.

in  tervijas sniegšanas 21. gadsim-
ta pirmajā gadu desmitā pagu-
vuši jau nomirt. Vairākums ir 
tādu, kādus inteliģencei jeb t. s. 
plānā galdiņa urbējiem labpatīk 
dēvēt par vienkāršiem ļaudīm. 
Savā darba mūžā dažs bijis mež-
strādnieks vai zvejnieks, citi – 
mājsaimniece, metallurgs, strād-
niece, pāris bitenieku, pulks teņ-
meistars, dzirnavnieks, autova  -
dī tājs, aldaris... Ir gan arī daži     
vēs tures skolotāji, kinorežisors, 
agro  noms, bet grāmatas izskaņā 
runā vienīgais Latvijā plaši pa -
zīstamais cilvēks, proti, matē ma-
tiķis, paidagoģijas doktors, des-
mi tiem skolu mācības grāmatu 
sastādītājs Jānis Mencis seniors. 
Sastādītājs nav centies atspogu-
ļot Latvijas šā brīža etnisko sa -
stāvu, kā to, intervējot krievus, 
ziņu raidījumos cenšas darīt Lat-
vijas televīzijas kanāļi. Ja atskaita 
divus žīdus, visi pārējie uzrunā-
tie ir latvieši. Viņu vidū gan ir 
tikai viena bijusī trimdiniece,    
pēc Vācijas bēgļu nometnes ilgus 
gadus Beļģijā dzīvojusī filoloģe 
Anna Paklone. 

Daudzi temati 38 stāstījumos 
saprotamā kārtā atkārtojas. Ja 
lasa grāmatu intensīvā režīmā   
no vāka līdz vākam, kā tas jādara 
recenzentam, tā var arī gurdināt, 
tomēr lēnākā tempā tā visa ir 
izlasīšanas vērta. Rodas iespaids, 
ka visi runātāji, lai cik pareizas 
vai nepareizas arī šķistu viena 
otra domas nacionālos jautā ju-
mos, stāsta par sevi, savu nostāju 
un uzskatiem godīgi. No saviem 
amatiem un rīcības padomju lai-
kā dažs cenšas distancēties, cits – 
visu attaisnot. Tagad jau drīkst 
visādi, par „nepareiziem” uzska-
tiem uz Sibiriju nevienu nesūta.

Šāda veida grāmatā uz pārējo 
fona izceļas spilgtākas personī-
bas. Par brašo kareivi Šveiku liek 
domāt Aloizs Bukovskis, kam 

dzīve tā iegrozījusies, ka nācies 
kaŗot divās armijās, vispirms vā -
cu, tad krievu. Uz intervētāja 
jau tājumu, kuŗā armijā viņam 
paticis labāk, Bukovskis atbild: 
„A man bij labi i tur, i tur.” Kad 
intervijas beigās viņam jautā: 
„Laikam gan īsti nevar saprast, 
par kuŗu varu jūs kaŗojāt?” - viņš 
atbild: „Pats nesapratu, par ko     
es kaŗoju. Nemāku pateikt, par 
ko es kaŗoju, nesapratu nekā.            
I pie viena izkaŗojos, i pie otra. 
Izkaŗojos riktīgi.”

Interesanti palasīt bijušās pa -
domju saimniecības „Gaiziņš” 
partijas sekretāres Dzidras Ste-
pā nes atmiņas un vērtējumus. 
Vi  ņa palikusi caurcaurim p a -
dom ju laika cilvēks un nav mie -
rā ar pašreizējo laiku, lai gan at -
zīst: „Ko tad tagad var panākt ar 
savu opoziciju? Neko.” Kaut viņas 
stāsts aizņem divpadsmit lap-
puses, pietiks ar vienu pašu tei-
kumu, lai parādītu sekretāres 
no stalģiskās atmiņas par pa -
domju gadu labumiem: „Tagad 
strādniekus neaizsargā, viņus   
var izsviest uz ielas, bet tad – lai 
viņš bija kaut pēdējais dzērājs, 
viņu nevarēja atbrīvot no darba.” 

Ir cilvēki, kas neko neiebilstu, 
ja viņus atklāti nosauktu par pi -
lēm, jo viņi nav sisti ar iedomību. 
Ļoti simpatisks šķiet Dundagas 
skolotājs, koŗu diriģents, chro-
nis ts, archīvists Ernests Ābols. 
Viņš ir gana pazemīgs, lai pateik-
tu par sevi ko mazāk glaimojošu. 
Par savu skolotāja darbu viņš bei -   
gās saka: „Es centos. Bet pēc pro-
gram mas man neiznāca. Es biju 
slikts skolotājs.” Dzīves pieredze 
katram šādu vārdu lasītājam        
liks domāt, ka Ābols būs bijis 
krietni vien labāks skolotājs, 
nekā viņš pats sevi iedomājies. 

Ābolam pretēja galējība ir Tra-
penes vēstures skolotājs Harijs 
Auseklis. Viņš iedevis publi cē ša-

nai savai mirušajai dievbijīgajai 
mātei veltītu dzejoli, kuŗa ievirze 
kļūst skaidra jau no pirmajām 
di   vām rindām:

Kāpēc piesauci Dievu, māt?
Ticēt Dievam vai meliem, tas 

viss viens. 
Šķistu, ka, nogāžot Dievu Kun-

gu no stiprās pils lomas, dzej-
nieks pats sev būs kļuvis par tādu 
stipru pili, būs kļuvis vismaz ar 
kādu no 20. gs. mainīgajiem Lat-
vijas režīmiem apmierināts un 
pa draugam. Tomēr nelaimīgs 
un neapmierināts viņš, izskatās, 
bijis ar visiem. Par Ulmani viņš 
saka, ka tas „sariebis visiem – 
vi ņš, kā jau budzis būdams, gal-
venokārt aizstāvēja lielsaimnieku 
intereses”. Staļinam bijis „šaus-
mīgs personības kults”, „apmē-
ram tāds kā Ulmanim”, bet Hit-
leram neesot bijis „tik traks kā 
Ulmanim”. Par otro - ilgo pa -
dom ju periodu Auseklis saka: 
„Mums padomju iekārta bija 
tāda, ka mafija bija uzkundzē-
jusies uz visas tautas. No apakšas 
līdz augšai – visur bija blēži. Pū -
lējos atrast tādu darbinieku,      
kuŗa dzīve un darbi saskanētu     
ar to mācību, bet man neizdevās 
tādu atrast. Nevienu.” Bet par pa š- 
reizējo laiku savā miršanas g a - 
dā, 2007. gadā, sniegtajā inter -
vijā Auseklis saka: „Neviens nav 
mūsu tautai tik daudz ļauna iz -
darījis kā pašreizējā valdība.” Sa -
vu attieksmi pret valdībām Au -
seklis summē vārdiem: „Man ir 
tāds liktenis, ka neviena valdība 
man nav bijusi laba. Jā, tāds es 
esmu.” Šie vārdi liek domāt par 
pazīstamo tautasdziesmu „Visi 
man labi bija...” un sauc atmiņā 
polītikas sociologu un psīcholo-
gu vienprātīgu atziņu, ka līdzās 
objektīvai īstenībai un apstāk-
ļiem, kādos cilvēks savā perso-
nis kajā dzīvē nonācis, viņa ska-
tījumu un vērtējumu par atse viš-

ķiem polītiķiem un veselām po -
lītiskām iekārtām lielā mērā nosa-
ka arī paša personība un raksturs.

Stāstījumos daudz salīdzināti 
krievu okupanti un vācu okupan -
ti Otrā pasaules kaŗa laikā, kā arī 
padomju laiks un pašreizējais. Sa -
līdzinājumi vienam par labu un 
otram par sliktu ir dažādi un savā 
ziņā pretrunīgi. Kaut padomju 
laiks tiek daudzējādi kritizēts, ir 
īpati, ka tikpat kā nav jūsmotāju 
par laiku, kas sekojis Latvijas ne -
atkarības atgūšanai. Vai vainīga īsā 
atmiņa? Taču, pirms Otrā pasaules 
kaŗa trimda sāk vainot Ata Kli mo-
viča grāmatas „piles” par to, ka 
vi  ņiem trūkst pateicības Dievam, 
vai par viņu samaitātību padomju 
varas ietekmē, jāievēro, ka ne vien 
trimda nav aizgājušajos divdes -
mit gados dzimtenē masveidīgi 
atgriezusies, bet – gluži otrādi – 
Latvijas latvieši darba gados ievē-
rojamā skaitā pārceļas uz dzīvi un 
darbu Rietumos.

Nāk vēl prātā architektes un sa -
biedrības darbinieces, kādreizējās 
minsterietes un tagad rīdzinieces 
Maijas Sinkas nesen teiktais: 
„Lat  viešiem par visu patīk zūdī-
ties,” - ko vēl varētu papildināt ar 
vārdiem „un visu kritizēt”. Tiesa: 
grāmatā nav kritizēti vienīgi vā -
cieši un krievi, par kuŗiem rūgtus 
vārdus teikt ir labs pamats, bet 
trāpa pat amerikāņiem un zvied-
riem. Dzirnavnieks Kārlis Pēter-
sons ar vārdiem: „Tos amerikāņus 
vajag pakārt,” - zūdās, ka pēc kaŗa 
amerikāņi gan maldinoši mudi-
nājuši pretkomūnistu partizānus 
mežos turēties, tomēr ne mirkli 
viņiem nav bijis padomā iesaistī-
ties un nākt palīgā. Zviedrus par 
„Staļina kāju bučošanu” kaŗa laikā 
un par zviedru arodbiedrību at -
tieks mi pret latviešu strādniekiem 
mūsdienās pašausta Anna Pak lone.

Tādi mēs esam.
Eduards Silkalns
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Šajā teātŗu sezonā, kas nule uz -
ņēmusi straujus apgriezienus – 
gandrīz ik nedēļu kādā Latvijas 
teātrī notiek kāda pirmizrāde –, 
pavisam noteikti uzmanības lokā 
nonākuši jaundarbi, kuŗos risi nā-
tas latviešu tautas eksistencei bū -
tiskas problēmas. 

Jau pirmais solis – sezonas at -
klā šanas izrāde Nacionālajā teātrī 
ar nosaukumu „Tikai tā” pieteica 
plašu atvēzienu uz tautas likteņa 
atklāsmi dažādu laikmetu latvie -
šu dziesmās. Izrāde, kuŗā aktieŗu 
kuplais un jauneklīgais ansamblis 
izdzied galvenokārt visiem labi 
zināmas dziesmas, tajās atklājot 
ai  nas no tautas dzīvē svarīgiem 
brī žiem, ātri izpelnījās skatītāju 
at  saucību, tā vēl aizvien norit pār-
pildītā zālē. Emocionāli piepildī -
tās un izspēlētās sadzīves ainas 
skatuves telpā sabalsojas ar ik kat - 
ra skatītāja paša pieredzi, ļaujot 
izrādes „dziesmoto ceļu” izdzīvot 
kā savas dzīves atmiņu gaitu, kuŗā 
dziesmām, kas latvieti pavada ik 
solī, ļauts apliecināt mūsu spēka 
avotus. Režisors Valdis Lūriņš 
dzies mu atlasē un savienojumā ir 
arī izrādes vēstījuma autors, jo 
citas drāmatuģijas tajā nav, un 
viņa veikumā lieliski atspoguļojas 
dziesmu daudzveidīgā daba. Ar 
dziesmu var ne tikai skumt un 
prie cāties, ar to var saslieties pretī 
citai, nevēlamai dziesmai, var sa -
just drauga un cita cilvēka plecu 
un iegūt spēku, lai pārvarētu grū-
tības, dziesma var spārnot un ie -
dvesmot, bet tā var būt arī pēdējā 
nopūta un mūžīgas cerības aplie-
cinātāja. 

Šajā iestudējumā, kur likts lietā 
tik daudz iztēles un pieredzes, 
drā matiskas ainas mijas ar asprā-
tīgiem, nebēdnības pilniem mir-
k ļiem, skatītājam liekot ne tikai 
skumjās atcerēs nopūsties par reiz 
bijušo un piedzīvoto, bet no sirds 
aizrauties priekā, kas pārņem, sa -
vas kādreiz iemīļotās dzies  mas ie -
raugot mazliet citādā pasniegumā, 
nekā līdz šim pierasts. Par dziļi 
saviļņojošu epizodu izaug aina, 
kad skan „No Rīgas iet vilciens uz 
Valku”, populārā A. Vintera dzies-
ma, kuŗas laikā uz skatuves izsp ē -
lē veselas paaudzes dzīvesstāstu – 
došanos strēlniekos, atgriešanos 
mājās, ilgas pēc mīļotā cilvēka, 
vientulību, kaŗa izpostītu jaunību 
un atkalsatikšanos. Vienā saldā 
dziesmā ielikt tik plašu darbības 
un asociāciju atvēzienu ir liela 
meistarība, un to pierāda gan re -
žisors, gan viņa nodoma īsteno -
tāji – aktieŗi.

Izrādē ir vairākas saviļņojošas 
ainas, kad labi zināmu dziesmu 
ieraugām negaidītā darbības kon-
tekstā, kā, piemēram, A. Kublin- 
ska „Noktirni”, kuŗā, skanot Juŗa 
Brežģa vārdiem par klusiem so -
ļiem Vecrīgas ielās, norisinās tra-
ģis kas ainas – cilvēku apcietinā ša-
na un aizvešana prom noviņu 
mā   jām, no viņu pilsētas. Emocio-
nāli pretēja ir iedarbība, kad, ska-
not dziesmai „Zemeņu lauks”, 
dziedātāji atveido īru deju kustī-
bas, –  šis „viens vienīgs zemeņu 
lauks” tai brīdī asociējas ar peļņas 
darbu svešā zemē. Salikums tik 
tiešām izdevies asprātīgs!

Kas tik viss neskan šai raibajā 
izrādē – no „Meldermeitiņas” līdz 
„Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”, 
un nobeigumā, protams, visi  
dzied Ulža Marchilēviča dziesmu 
„Tikai tā”, pavisam tieši un ne  pār-

KĀDI MĒS, LATVIEŠI, ESAM?

protami apliecinot tautas dzīvot-
spēju, – skatuves telpa vienā mirklī 
piepildās ar vairākiem desmi tiem 
raibraibu bērnu ratiņu, pa pāŗiem 
vai vienatnē izrādes dalībnieki 
stumj tos, ucinot mazuļus, kuŗi     
ne tikai turpinās mūsu tautu (visai 
pārdroša optimistiska prognoze!), 
bet dziedās arī tās pašas dziesmas, 
tādējādi turpinot iepriekšējo pa -
au džu sapņus un ilgas.

***
Valmieras teātŗa repertuāra jau-

nums ir Lauŗa Gundara luga 
„Advents Silmačos”, ko uz lielās 
skatuves iestudējis režisors Felikss 
Deičs. Šis darbs raisa interesi un      
ir uzmanības vērts vairāku iemes-
lu pēc. Pirmkārt, tāpēc, ka autors 
uzņēmies drosmi turpināt Rū -
dolfa Blaumaņa komēdijas „Skro-
deŗdienas Silmačos” notikumus. 
Otrkārt, šis oriģināldarbs vien-
laicīgi iestudēts arī Liepājas teātrī, 
un abu izrāžu sa  līdzinājums ir    
vēl viena intriga. Taču lai tā paliek 
nākotnei.

 Iecere „turpināt Blaumani” pati 
par sevi drāmatiķim ļāvusi iztikt 
bez liekas ekspozīcijas, jo tā vien 
šķiet, ka „Silmačus” jau nu latviešu 
teātŗa skatītājs zina gandrīz no 
galvas, tik populāra šī luga ir itin 
visās paaudzēs. Tāpēc lugā sasto-
pam vienīgi skopas atsauces uz       
to, kas noticis pirms priekškara 
atvēršanās. Tagad mums ir ļauts 
ieskatīties saimes ikdienā labu lai-
ku pēc Blaumaņa tēlotajām „lai-
mīgajām beigām”, lai pārlieci nā - 
tos, ka dzīvē viss nenorit tik gludi 
kā dziesmu spēlē. 

Dūdars ticis saimnieka godā, 
bet pats labi apzinās, ka no lauku 
darbiem un saimniekošanas neko 
lāgā nejēdz, un tas viņu dara ner-
vozu, aizdomīgu un pat greiz sir-
dīgu. Visus darbus rīko un pārzina 
enerģiskā Antonija, Silmaču saim-
niece, taču arī viņa laimīgu ik -
dienu iztēlojusies citā gaismā. Te -
pat ir arī trīs sievas un Pindaks, 
kas pagalam palaidies dzeršanā, 
jauniešu pāris Rūdis un Ieviņa, 
Aleksis un Elīna nu mīt pirtiņā, 
viņiem gaidāms pirmdzimtais. 
Vie nīgi Auce ar Pičuku un abu 
dēlēnu ir prom no Silmačiem, it 
kā devušies uz ārzemēm laimi 
mek lēt. Tuvojas  Ziemsvētki, un  
Antonija ar saimes spēkiem 
iecerējusi iestudēt skatu Bētlēmes 
kūtiņā ar Jēzusbērna piedzimša-
nu. Silmačos, saimnieces aicināts, 
ierodas arī Rūdis, kas no zeļļa nu 
pats kļuvis par skrodeŗmeistaru. 
Klāt ir arī Joske, Zāra un Ābrams. 

Autoram izdevies personāža 
gai tās atklāt daudzu mūslaiku – 
21. gadsimta Latvijas nebūšanu 

iedīgļus. Piemēram, tieksmi pēc 
alkohola, paļaušanos uz nedrošu 
biznesu un fiktīvām laulībām, zi -
nāmu bezatbildību iemīļotā cil-
vēka un ģimenes priekšā, laimes 
meklēšanu svešumā un vēl citus. 
Antonijas vēlēšanās, lai saimes 
ļaudis kaut svētku vakarā mirkli 
apstātos, padomātu par dzīves 
jēgu, gribētu kaut ko mainīt savā 
dzīvē, - brīžam var likties bezce-
rīgi pūliņi. Aicinājums pastāvēt 
kaut mirkli visiem kopā pie jaun-
dzimušā silītes uztveŗams kā vē -
lē ša nās sev un citiem aizsniegt 
mier  pilnu harmoniju un vieno- 
š anos mīlestībā. Šai vēlmē arī ro -
dama visa lugas sāls. Jo tikai ar 
mīlestību un sirdsgudrību Dūdars 
atgūst sievas mīlestību, Antonija 
mīlestībā maina savus ieskatus par 
Alekša un Elīnas turpmāko lik-
teni, pārvarot nepiepildītu mīles-
tību, joprojām dzīvo Rūdis, Ieviņa 
un Kārlēns būs pāris citugad, un 
pat vieglprātīgais Pindaks pie sie -
vas sāniem paliek kā pielaulāts. 

Lai nostiprinātu šo cerību un vie-
nīgo iespēju – dzīvot ar mīlestību – 
autors lugu beidz brīdī, kad pa -
saulē piesakās Elīnas bērns un ve -
ŗas nama durvis, jo ir atgriezušies 
mājās Pičuks un Auce ar Pēterīti. 

Valmieras teātŗa iestudējums 
uzrunā skatītājus ar siltu mājas    
un ģimenes gaisotni, ko palīdz 
vei  dot scēnografa Reiņa Sucha-
nova skatuves risinājums, siltie 
lat  viskie toņi Ilzes Vītoliņas vei do-
tajos tērpos. Izrādes galvenā vēr-
tība ir dzīvie, cilvēciski saprota -
mie aktieŗdarbi, atveidojot itin kā 
pazīstamus, tomēr jaunus tēlus. 
Annas Putniņas Antonija tik 

tiešām ir visas mājas sirds un dvē-
sele, taču pašas iekšējām kollīzi-
jām spēka un izpratnes pietrūkst. 
Imanta Strada Dūdars, brīžam 
paštaisns, „īsredzīgs” un aizdo-
mīgs, tik bruņnieciski cēli uzved 
Antoniju uz vienīgā pareizā ceļa, 
ka nav šaubu – Lauris Gundars ir 
ļoti tuvu piekļuvis Blaumaņa ga -
ram un ētiskajiem kritērijiem. 
Brīnišķīgas ir „vecenes” – patie-
sībā sievas labākajos gados; tās 
tēlo Inese Ramute – Pindacīša, 
Dace Eversa – Bebene un Baiba 
Valante – Tomuļu māte. Arī Elīnas 
Vānes Elīnai un Ģirta Rāviņa 
Aleksim izdodas saprasties mīles-
tībā, Ineses Pudžas Ieviņas un 
Richarda Jakovela Kārlēna attie-
cības veidojas temperamentīgi, 
savukārt Ingus Kniploka Rūdis ir 
iegrimis mīlestības grūtsirdībā. 

Valmieras teātŗa iestudējumā 
iebildumu rada „dzīvā bilde” – 
idille pie silītes – izrādes finālā un 
daži epizodi pirms tās. Rodas 
pārāk uzsvērta nobeigtības sajūta, 
kaut lugā uzrakstīts „atvērtais” fi -
nāls, kas ļauj cerēt un gaidīt daudz 
vairāk nekā skaisti izgaismo tais 
skats ar varoņiem, kas „spēlē 
teātri”.

***
Kopš pērnā gada novembŗa 

Liepājas teātris izrāda mūziklu 
„Pūt, vējiņi!”. Pēc Raiņa lugas un 
latviešu tautasdziesmu motīviem 
libretu rakstījusi Evita Mamaja, 
dziesmu tekstus – Jānis Elsbergs, 
mūziku komponējis Kārlis Lā -      
cis, iestudējuma režisors ir Dž.   
Dž. Džilindžers. 

Teātrim izdevies radīt „senu 
dziesmu jaunās skaņās”, jo, izman-
tojot klasiskās lugas sižetu un tē -
lus, vietām arī dialogu tekstus, 

radīts patstāvīgs, mūsdienīgs 
darbs, kuŗā ar mūslaiku uztverei 
atbilstīgu lakonismu un tēlainu 
ietilpību, izmantojot visu skatuves 
mākslas elementu sakausējumu, 
atklāts stāsts par bārenītes Bai -      
bas un daugavieša Ulža mīlestību. 

Izrādes galvenā, noteicēja daļa   
ir Kārļa Lāča mūzika, kas ir tik 
emocionāli piesātināta un tem pe-
ramentīga, ka liek no jauna skat-
punkta pavērties uz latviskajiem 
raksturiem. Iestudējuma veiksmes 
un panākumu pamats – kompo-
nists tēliem piešķīris šo dedzīgi 
pilnasinīgo skanējumu, parādot 
latviešu meitas un puišus kā ener-

ģiskas, kaislīgas būtnes, kas mīl, 
cieš un priecājas līdz sirds dibe-
nam – dziļi un vērienīgi. Šis mū  zi-
kālais pamats raisījis tēlaini iz -
teiks mīgas scēnografijas rašanos. 
Mārtiņa Vilkārša izveidotie ska-
tuves elementi – tilts, šūpoles, vir-
ves, dēļu ripa fonā – ir kustīgi un 
apspēlējami, taču tie notikumiem 
uz skatuves piešķiŗ tēlainu vispā-
rinājumu. Tilta loks vidū nekad 
nesavienojas, bet cauri dēļu ripai 
(saulei? dzirnakmenim?) manāms 
zvaigžņu mirdzums. 

Staltas, lepnas meitas gaida pre-
ciniekus, māte labprāt izdotu mei-
tas tautās, braši puiši ir klāt, bet 
paredzētais precību rituāls novir-
zās no tradicionālās gaitas. Lai vi-
nieks Uldis, kas braucis bildināt 
mātesmeitu Zani, maltuvē ierauga 
bārenīti Baibu, un nu viņam citas 
vairs nevajag. Sirdij nevar pavēlēt, 
arī Baibai tīk Uldis, taču viņa redz, 
cik daudz nelaimes citiem nes 
viņas laimes apsolījums, un mei-
tene metas Daugavas dzelmē… 

Samezglojušās dzīves, sacirtu-
šies likteņi, ceļš uz laimi nav iespē-
jams, citiem nesot nelaimi, – izrā-
de, kas ir skaniski un vizuāli koša, 
vokāli pārliecinoša un aktieriski 
emocionāli precīzi nospēlēta, ir      
ar augstu ētisko nostādni. Pret-
statā mūslaiku jaunu cilvēku attie-
cībās viegli sasniedzamam apmie-
rinājumam, piepildījumam un 
tikpat viegli „jaunām attiecībām” 
vai parastai „partneŗu maiņai”,      
ko tik kāri apraksta dzeltenās pre-
ses izdevumi, „Pūt, vējiņi!” Dži-
lin džera variantā gan apliecina 
jūtu skaistumu un spēku, gan pa -
mato neiespējamību iegūt reāli 
tve ŗamo piepildījumu. Jaunā ak -
trise Everita Pjata Baibiņas lik - 
teni izdzīvo ar visu būtni, lieliski 

tiekot galā arī ar choreografiju un 
vokālo priekšnesumu. Precīzs un 
atdevīgs partneris viņai ir Kas -
pars Kārkliņš Gatiņa lomā, Ul -       
dis – Edgars Pujāts.

Kad dzied un dejo puišu un 
mei teņu grupa, no skatuves zālē, 
šķiet, lec jaunības enerģijas dzirks-
teles. Šajā izrādē Liepājas teātŗa 
ansamblis ne tikai pierāda lat -
viešu kaislīgo dabu un spēcīgos 
raksturus, bet arī aplie cina savu 
pašreizējo radošo po  ten ciālu,        
un tas ļauj paļāvīgi raudzīties 
nākotnē. 

Gundega Saulīte 

"Advents Silmačos". Antonija - Anna Putniņa, Dūdars - Imants 
Strads

"Pūt, vējiņi!" Baiba - Everita Pjata, Uldis - Edgars Pujāts
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Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.
SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas varat iegādāties 
pie lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

Rasma Grīsle ar kauguriešiem 
raksturīgu stiprumu sadzīvojusi 
deviņdesmito dzimumdienu un 
19. janvārī tika sumināta ar Kār -
ļa Mīlenbacha balvu, kas ir Zi -
nātņu akadēmijas un Rīgas Lat-
viešu biedrības kopīgi radīts pa -
godinājums. Formāli Grīsle gan 
ieskaitāma trikātiešos, jo Trikātā 
dzimusi, bet mūžs saistīts galve-
nokārt ar Kauguriem, kas  no -
dro šināja filoloģei iekļūšanu lat-
viskas jušanas draudzē, kuŗas 
priekšdziedātājs bija Jānis En -
dze līns. Nav no Endzelīna skol-
niekiem neviena, kas ar tādu 
dedzību būtu tālāk virzījis pro-
fesora valodnieciskos principus, 
kā darījusi Grīsle neskaitāmos 
zi  nātniskos un populāri zināt-
niskos apcerējumos. Nesatri ci-
nāma pastāvēšana Endzelīna un 
arī pašas uzskatos sagādāja Grīs-
lei lielus zaudējumus – Zinātņu 
akadēmija, kas nevēlējās endze-
lī nisku rezignēšanu, padzina 
Grīsli no darba Valodas institūtā, 
un Grīsle bija spiesta strādāt par 
sa  nitāri Rīgas pilsētas 1. slimnīcā 
(ar visu zinātnisko gradu un lielo 
pieredzi valodniecībā). Sanitā -
res darbs netraucēja Grīsli paust 
skaidrus latviskus uzskatus baltu 
filoloģijā, un savas publikācijas 
viņa sūtīja ārpus Latvijas, cik nu 
drošības dienests tādu izteikša-

Mīlenbacha balva Rasmai Grīslei
nos pieļāva.

Maijas Sinkas vadītajā Rīgas 
Latviešu biedrības Valodas kopā 
Rasmas Grīsles uzskati aizvien 
tiek ievēroti rīcībā un rakstveida 
izpausmēs. Tieši ar Maijas Sinkas 
enerģisku gādību varēja iznākt 
Grīsles populāri zinātnisku raks-
tu kopojums divās grāmatās, 
kam autore piešķīrusi jaunvārda 
formu: ‘’Spēkildze’’. Abās grāma-
tās ir ļoti nozīmīgi padomi va -
lodas praksē, bez kā mēs būtu 
gluži kā bez kompasa. Mūsu 
žur nālisti, kas valodas tematos 
tiek vāji gatavoti un vēlas skatu-
viski demonstrēt savu neatkarī-
bu, reti rēķinās ar vērtīgajiem 
pado miem, iedomājušies, ka ar 
skolas zināšanām paši ir gana 
gudri valodniecībā. Tad nu avī-
zes tagad ir pārblīvētas ar barba-
rismiem, žargona vārdiem un 
primitī viem aizguvumiem. Jā, 
vecās ģim nazijas gan sniedza 
plašas zināšanas latviešu valodā. 
Ar tām ilgi pietika arī tais no -
zarēs, kam nebija tieša sakara ar 
filo loģiju, bet neba nu vidējā 
izglītī ba tagad nodrošina spēju 
latviski brīvi izteikties, ievērojot 
mazās prasības latviešu valodā. 
Mācību grāmatās skolnieks tiek 
sīkumai ni orientēts uz teorēti-
zēšanu, bet maz vērības veltīts 
valodas te  ma tu iztirzāšanai pa -

reizas runāša nas un rakstīšanas 
lūkojumā.

Nupat grāmatā izdota Rasmas 
Grīsles disertācija, ar ko viņa 
aiz stāvēja kandidātes gradu. De -
viņ desmito gadu sākumā diser-
tā  cijas kodolu atzina par tik   
vēr tīgu, ka Grīsli nostrificēja     
par filoloģijas doktori. Disertā-
cija ir par 17. gadsimta gramati-
kām kā latviešu valodas vēstures 
avotiem. Valodas vēsturi Grīsle 
pārzina iz  cili, galvenais – viņa 
pārzina vi  sus dziļos valodas slā-
ņus, no kā ar izmaņu prot izcelt 
vajadzīgā brīdī vajadzīgu vārdu, 
ko padara par zinātnisku ter-

minu. Medicī nas terminoloģijas 
komisijā  Grīs le bija neaizstājama 
tematu ierosinātāja un zināt-
niska pa  domniece. Kad mediķi 
nespēja paši savos pētījumos lat-
viski orientēties, Grīsle nāca tal-
kā. Bija tieši bauda klausīties 
filolo ģes ieteikumus ārstiem, se -
višķi histoloģijā un psīchiatrijā. 
Ar me   dicīnas zinātņu pārstāv-
jiem Grīsle satuvinājās, ilgus ga -
dus mācīdama latīņu valodu 
topo šiem mediķiem. Grīsle labi 
prot arī vācu un angļu valodu, 
angļu valodu ir mācījusi Rīgas 
Medicī nas institūtā. 

Taču augstākajā mērā izcili 
Grīs le prot latviešu valodu, pār-
zina visas trīs intonācijas. To iz -
celšanai viņa ir uzrakstījusi grā-
matu par heterotoniem. Būda -
ma Endzelīna asistente Latvijas 
Valsts universitātē, Grīsle vadī-
jusi seminārus dažādās valodas 
nozarēs, pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas filologiem viņa lasīja 
speciālkursu par Endzelīnu.

Grīsle gatavoja Endzelīna 
Raks  tus iespiešanai, bet, tā kā 
Zināt ņu akadēmija komentārus 

ne  atļāva rakstīt tādā veidā, kā 
bija rakstījis Endzelīns pats, 
Rakstu novešanu līdz iespieša -
nai veica akadēmijas izraudzī -
tas citas personas, kas Grīsles 
nopelnus sē  jumu sagatavošanā 
lielākoties ignorēja. Rasma Grīs-
le kopā ar Hildegardi Ratki saga-
tavoja ie  spiešanai latviešu tau-
tasdziesmu sintaksei veltītu Al -
frēda Gātera monografiju. Gāters 
plašo pē  tījumu rakstīja Vācijā 
drīz pēc kaŗa, bet laikus neradās 
izdevējs. Grīsle pēc lekciju pie-
rakstiem kopā ar savu palīdzi un 
uzskatu biedreni Rūtu Augst-
kalni saga tavoja iespiešanai En -
dzelīna lat viešu valodas propai-
deutikas kursu.

Lingvistiska rakstura pole mi-
kās, kuŗās Grīsle iesaistījusies, 
vienmēr izcelts būtiskais, rei -   
zēm gan pārlieku kodīgi norā -
dot uz pretinieka nepietieka mām 
zināšanām aplūkojamā tematā. 
Pašreiz mums nav ne  viena filo-
loga, kas spētu valo das prakses 
jautājumus risināt ar tādu liet-
pratību kā Rasma Grīsle.

Jānis Liepiņš

Tā kā Daugavas Vanagu Cen-
t rālā valde ir tikusi pie jauna 
priekšnieka Andreja Mežmaļa,  
DVL Jaunatnes nozares aktīvā -
kie biedri „ķērās vērsim pie ra -
giem” un 2012. gada 17. janvārī 
sarīkoja tikšanos ar viņu. Tik-
šanās galvenais mērķis bija tu -
vāk iepazīt citam citu un no - 
skaidrot, kā nākotnē sadarbo-
simies. Svarīgi ir arī minēt faktu, 
ka pirmoreiz Daugavas Vanagu 
pastāvēšanas vēsturē Centrālās 
valdes prezidijs konstruējas Lat-
vijā un tas nākamajos gados var 
radīt veselīgu augsni lieliskai     
sa  darbībai starp organizācijas 
augstāko vadību un jauniešiem. 
Sanāksmē piedalījās DV CV 
priekšnieks A. Mežmalis, DVL 
Jaunatnes nozares vadītājs Gun-
tis Brencāns, kā arī DVL nodaļu 
jauniešu pārstāvji – Mārtiņš 
Auziņš, Edgars Engīzers, Agnese 
Ziemele, Agija Ozoliņa, Laura 
Millere.

Sarunas gaitā vispirms A. Mež-
malis jauniešiem izskaidroja  
savu izvēli par labu A. Staklim 
un I. Švānfeldam - pārējiem DV 
CV prezidija locekļiem, bet vē -
lāk aptuveni iezīmējās tuvākā 
laika sadarbības vadlīnijas, uz -
svaru liekot uz jauniešu iespē -    
ju darboties informātīvā jomā. 
A. Mežmalis ierosināja, ka jau-
nieši varētu noklausīties un pa -
sniegt tālāk viņa sagatavoto re -
ferātu par Latviešu leģionu, kas 
varētu būt lielisks materiāls, lai 
informētu skolu jaunatni gan    
par vēstures jautājumiem, gan 
Daugavas Vanagu dibināšanu  
un pašreizējo darbību. Īpaši sva-
rīgi būtu ar šādiem referātiem 

DAU G AVAS  VA NAG U  RO S M E S

VA LT Ū TAS  K U R S S

Pamats veiksmīgai sadarbībai nākotnē

jaunāko paaudzi iepazīstināt lai-
kā pirms gaidāmā referenduma  
par latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu Latvijā, kā arī      
pirms 16.marta, kas ik gadu ir 
datums, ap kuŗu tiek vērptas 
dažādas polītiskas intrigas.

A. Mežmalis arī pieminēja, ka 
par pozitīvu uzskatāmi G. Bren-
cāna centieni pakāpeniski vie -
not divas Latvijā pastāvošās Dau-
gavas Vanagu organizācijas – ja 
ne ar ātru apvienošanos, tad      
vismaz pakāpeniski, saradojot 
tās jauniešu darbības ceļā. Pa  š-
laik par lielāko paradoksu uz -
skatāms fakts, ka vienā no ak -
tīvajām organizācijām ir jau  -
nieši, otrā vanadzēni. Normālos 
apstākļos Jaunatnes nozarei va -
jadzētu būt secīgam vanadzēnu 

darbības rezultātam, bet pēdējo 
gadu praktiskā pieredze diem -
žēl rāda ko citu – nenotiek pa -
kāpeniska pāreja no vanadzē-
niem uz jauniešiem, līdz ar to 
Dau gavas Vanagu nākotne var 
tikt nopietni apdraudēta.

Pārrunāja arī jautājumus, kas 
skaŗ jauniešu nozīmi Daugavas 
Vanagos, iespējas organizācijas 
ietvaros radīt kādu savu pelnī -
tāju uzņēmumu vispārējai ienā-
kumu gūšanai, kā arī nosprau -
žot nākamo DVL JN un DV CV 
priekšnieka tikšanos šī gada           
31. janvārī.

Laura Millere,
DVL Daugavgrīvas nodaļas 

vadītāja

Ap galdu sēž (no labās): sapulces dalībnieki Andrejs Mežmalis,  
Laura Millere, Mārtiņš Auziņš, Edgars Engīzers, Agnese Ziemele, 
Agija Ozoliņa
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„Literātūras gardēdis” un „re -
tumu meklētājs” (Anšl. Eglītis), 
„unikāls Rīgas enciklopēdists” 
(J. Rudzītis) un „Stokholmas 
Mi   siņš” (U. Ģērmanis), dzej-
nieks, kultūrvēsturnieks, re  li-
ģijas vēstures zinātnieks, tul ko-
tājs, eseju krājumu, Rīgai un 
rīdziniekiem veltītu atmiņu un 
apceŗu grāmatu autors, redak-
tors, antoloģiju un rakstu krā-
jumu sastādītājs un apbrīnoja-
mi erudīta personība, – šie per-
sonības un daiļrades raksturo-
jumi attiecināmi uz Andreju 
Johansonu, kam šogad apritētu 
deviņdesmit. 

Andreja Johansona daiļrades 
ie  loku veido dzeja – pirmie lite rā-
rie mēģinājumi saistās ar dzeju  
un atdzeju, pēdējā, tiesa, pēc nā -
ves, izdotā grāmata ir dzejoļu krā-
jums „Krēslainie spoguļi” (1984). 
Tajos savijas laiki un noskaņas, 
sākot ar 20. gs. 40. gadu sākumu, 
nedaudz ieskicējot bēgļu gaitas, 
svešumu, rezultējoties vientulības 
apjausmā. Sava veida vienatnī -  
ba, distancētība un tomēr arī zi -
nāt kāre bijusi rada šai personībai. 

Andreja Johansona dzīves dati 
un likteņa līkloči ir tik līdzīgi to 
daudzo līdzaudžu - 20. gs. 20. ga -
dos un 30. gadu sākumā dzimušo 
gājumam, kuŗu mūžs tika dalīts 
divos laikos un it kā divās dzī -     
vēs – Latvijas laikā un svešuma 
laikā. Viņš dzimis 1922. gada 28. 
janvārī Rīgā ierēdņa ģimenē, 
mācījies V. Zālīša 1. pamatskolā 
un Rīgas pilsētas 1. ģimnazijā,  
kur aizsākās pirmie literārie mē -
ģinājumi (atdzeja no angļu valo-
das, recenzijas par grāmatām, ap -
skati par Rīgas mākslas izstādēm). 
Divdesmitā gadsimta 30. gadu 
otrā pusē bijis sastopams Rīgas 
literātu un mākslinieku vidē. To -
laik parādījās arī pirmās dzejoļu 
publikācijas, kuŗām raksturīgs 
trauksmainums, steiga dzīvot un 
tvert dzīvi, arī skumja rezignācija 
un filozofiskas pārdomas. 1940. 
gadā izdota Dž. Bairona drāma-
tiskās poēmas „Manfrēds” atdze-
ja, neliels skaits atdzejojumu pub-
licēti V. Metjūsa un Anšl. Eglīša 
„Angļu dzejas antoloģijā” (1940), 
1941. gada Ziemsvētkos apgāds 
„Zelta ābele” izdeva Anšlava Eg -
līša un Andreja Johansona kop -
krājumu „Mijkrēslī”. 1940. gadā 
uzsāktās filozofijas studijas Lat-
vijas Universitātē nācās pārtraukt, 
vācu okupācijas gados viņš strā-
dāja laikrakstā Tēvija, tur publi-
cēja arī dzejoļus, dažus īsprozas 
darbus, recenzijas par grāmatām 
un latviešu rakstnieku, dzejnieku 
un mākslinieku portretējumus. 
1944. gadā Rīgā viņa sakārtojumā 
iznāca latviešu dzejas antoloģija 
„Pasaules vārtos”. Andrejs Johan-
sons tolaik vēl bija sava ceļa mek-
lējumos. 

Turpmākais viņa dzīvē noritēja 
tikpat drāmatiski kā lielai daļai 
latviešu. Visupirms ar laikraksta 
Daugavas Vanagi redakciju 1944. 
gada rudenī viņš nonāca Berlīnē. 
Tolaik latviešos spēcīga bija cerī-
ba, ka svešums un bēgļa dzīve ir 
tikai pagaidām. Taču tūkstošiem 
šis „pagaidām” izvērtās par dzīvi 
bez „mājām”. 1945. gada martā 
Andrejs Johansons un dzejniece 
Veronika Strēlerte atgriezās Lat-

„.. jo viss mans mūžs
ir gaidīt brīnumu, kas neatnāks”

Dzejniekam, esejistam un kultūrvēsturniekam Andrejam Johansonam – 90
vijā, tomēr maijā viņi bēgļu laivā 
atstāja degošo Kurzemes krastu. 
Andrejs Johansons gan iekļāvās 
Zviedrijas akadēmiski izglītoto 
cilvēku vidē, tomēr atmiņas par 
Latviju un ilgas pēc zaudētā ne -
mazinājās, arī gadiem ritot. Vie-
nīgi lasot un rakstot latviski, An -
drejs Johansons spēja „paslēp -
ties” no zviedriskās vides un ik -
dienas, par patvērumu kļuva arī 
ģimene – sieva Veronika Strēlerte 
un dēls Pāvils. 

Dzīve Stokholmā kā daudziem 
latviešiem (tolaik ap 500, bet ko -
pumā Zviedrijā ap 5000) Andre-
jam Johansonam aizsākās ar sa -
dzīviskām grūtībām un gadīju -
ma darbiem. Taču no darba brī-
vajā laikā viņš pievērsās kultūr-
vēstures un literātūras studijām, 
Stokholmas universitātē studēja 
reliģiju un etnografijas vēsturi, ar 
priekšlasījumiem piedalījās Bal-
tijas institūta lekciju ciklos un 
literāros sarīkojumos. Latvijā viņš 
bija kļuvis pazīstams kā atdzejo-
tājs un liriķis, bet Zviedrijā gal-
venokārt kā redaktors, esejists, li -
terātūrvēsturnieks un zināt nieks. 
Pirmajos gados svešumā publi kā-
ciju bija maz – kāds dzejolis, tul-
kojums, pirmās esejas. Baltijas 
institūtā lasītās lekcijas kļuva par 
Stokholmā izdotās faktoloģiski 
bagātās „Latviešu literātūra” 
(1953–1954, četrās burtnīcās) pa -
matu. Neilgā laikposmā iznāca 
vairākas viņa sakārtotās grāmatas 
un antoloģijas („Dzīvā dzeja”, „Tā 
zeme ir mūsu”, K. Skalbes „Raks-
ti”, E. Ādamsona izlase „Sapņu 
pīpe”, A. Saulieša prozas izlase 
„Neaizbeŗamā aka”, „Latvju en -
cik lopēdijā” publicētas apceres 
par latviešu rakstniecību, kultūru 
un folkloru u. c.).

Dzīvojot svešumā, Andrejs Jo -
hansons pievērsās esejas žanram 
un kļuva par vienu no spilgtāka-
jiem šī žanra pārstāvjiem, īpaši 
vēsturiskās un kultūrvēsturiskās 
esejas jomā. Nepilnu desmit gadu 
laikā izdotas piecas eseju grāma-
tas – „Dūmainie spīdekļi” (1953), 
„Pakavu dunoņa” (1954, 1994. g. 
Rīgā), „Pārlaicīgie ceļinieki” un 
„Leo parda āda” (abas 1956. g.) un 
„Vēju mezgli” (1962, 1994. g. 
Rīgā). Esejas sarakstītas lakonis -
ki, plūstoši, lasītājā rosinot inte-
resi par vēsturi, vēsturiskiem no -
tikumiem un personībām. Tās 
ap  liecina rakstītāja nopietnās avo-
tu studijas, zināšanas un prasmi 
skatīt parādības, norises kopsa-
karībās, kontekstos un sasaistē, 
at  rast savdabīgo dažādu laikme -
tu un dažādu neordināru un 
spilgtu, talantīgu un pretrunīgu 
personību vaibstos. „.. esejām ir 
divi slavējamas īpašības. Pirm-
kārt, viņš savus tematus risina, 
balstīdamies uz bagātīgu, ar ur -
dīgu aci pētītu faktu un liecību 
materiālu. Otrkārt, viņam ir laba 
valoda, gaumīgs stils, kas likts 
lietā gan lietišķā aprakstā, gan 
tēlojumā, kur iedarbināta radošā 
fantazija. [..] rūpīgs pētnieks, kais-
līgs retumu kollekcionārs un ie -
jutīgs literāts autora personā vei-
do trīsvienību” (J. Rudzītis). An -
šlavs Eglītis šīs esejas dēvējis par 
spraigām novelēm. 

Mērķtiecīgi Andrejs Johansons 
gāja arī zinātnieka ceļu: 1959. 

gadā Stokholmas universitātē fi -
lozofijas kandidāta grads reliģiju 
vēsturē („Jēkaba Langes vārdnīca 
(1777) kā latviešu reliģijas vēstures 
avots”), 1961. gadā filozofijas li -
cenciāta grads („Sētas sarggars 
lat viešu ticējumos”), 1964. gadā 
doktora grads par pētījumu „Mā -
jas kungs latviešu tautas ticēju-
mos” (Der Schirmherr des Hofes 
im Volksglauben der Letten). Ilgus 
gadus viņš strādāja Stokholmas 
uni versitātes Reliģijas vēstures 
ins titūtā, nopietni turpināja dar-
bu  latviešu folkloras un kultū -    
ras vēstures izpētē, publicēja raks-
tus dažādos zinātniskos izdevu-
mos. 1963. gadā par latviešu tau-
tas ticējumu pētīšanu saņēma 
ALA Barona prēmiju. Viņa mūžs 
aizritēja akadēmiski zviedriskā 
vidē, tomēr mūža gaŗumā sagla-
bājot interesi par latviešu literā-
tūru, kultūru un vēsturi. To ap -
liecina plašā bibliotēka Stokhol -
mā un publicētās grāmatas par 
Rīgu un rīdziniekiem: „Rīgas 
svārki mugurā” (1966, 2000. g. Rī -
gā), „Visi Rīgas nami skan” (1970, 
2001. g. Rīgā), „Vecrīgas ziņģu 
grāmata” (1967, 1994. g. Rīgā) un 
apjomīgais mūža darbs „Latvi -     
jas kultūras vēsture. 1710–1800” 
(1975), par kuŗu 1976. gadā sa -
ņemta PLBA Kultūras fonda bal-
va. Nesen tā atkārtoti izdota Rīgā 
un apgāda „Jumava” grāmatvei-
kalā ierindojusies  visvairāk pirkto 
grāmatu topā. 

Andreja Johansona grāmatas 
par Rīgu apliecina, ka apkārtne 
un kultūrvide nav sastingusi, fakti 
un skaitļi nav apnicīgas ciparu 
virknes, jebkuŗš laiks ir dzīvs     
caur personībām, kas tajā dzīvo-
jušas. Grāmatās viņš rāda to pa -
sauli, pasaules telpu, kuŗā pats 
dzīvojis un veidojies par spilgtu 
personību. Tās ir atmiņas, kas, 
pa  pildinātas ar pamatīgām avotu 
studijām, rada plašu panorāmis-
ku un kultūrvēsturisku skatīju -
mu. Tā viņam pašam bija iespēja 

vēlreiz atgriezties 20. gs. 30.-40. 
gadu (arī daudz senākos vēstures 
krustceļos) Rīgā, izstaigāt to jau-
nības dienu acīm, kaut nepār pro-
tami grāmatās samanāma pama-
tīgu, gadu gaitā uzkrātu zināšanu 
klātiene. No vienas puses, tās ir 
jaunības atmiņas, no otras – tā ir 
arī ilgu mākta, dzīves gudra un 
izglītota trimdinieka zaudētā pa -
radīze. 1968. gadā vēstulē rakst-
niekam Kārlim Zariņam viņš at -
zinis: „Saturā ir sava veida kon-
glomerāts – personīgas atmiņas 
un vēsturiskas studijas par Rīgu 
un rīdziniekiem.” Andrejam Jo -

hansonam izdevies savām atmi-
ņām piešķirt plašumu, viņa tēlotā 
Rīga nav tikai ģeografisks jē -
dziens vai dzīvesvieta, „šī grāmata 
raksturo Rīgu dziļākā nozīmē – 
kā dzimtenes, vēstures un kultū-
ras simbolu” (P. Vasariņš). Andrejs 
Johansons visu mūžu atradās 
dažādu kultūru un interešu sa -
durē, kas paplašināja redzesloku, 
ļāva ieraudzīt kontekstus un 
parallēles. 

Nemitīgi atrazdamies pārslo-
dzē, 1983. gada 10. martā Andrejs 
Johansons aizgāja mūžībā. „Lat-
viskā Stokholma pēkšņi kļuva 
tukšāka, pelēcīgāka un drūmāka. 
Tā izkautā un izkliedētā paau -
dze, kas uzauga mūsu brīvības 
laikmetā, bija zaudējusi vienu no 
saviem izcilākajiem pārstāvjiem” 
(U. Ģērmanis). Pēc nāves 1984. 
gadā izdots viņa sakārtotais at  mi-
ņu krājums „Rīgas pilsētas 1. ģim-
nazija”, dzejas krājums „Krēs lainie 
spoguļi”, kuŗā dominē skumja 
apcere, intelektuālisms, neparasti 
spilgti, gandrīz traģiski pārdzīvots 
laika neapturamais plūdums, 
vienuviet saplūstot divdesmit-
gadnieka trauksmainumam ar 
laikmeta kollīziju skarta trimdi-
nieka zaudētā pārdzīvojumu. 
„Zviedrijā ir grūti panesams kli-
mats, no kuŗa arī es stipri ciešu, 
nav ne lāga ziemas, ne vasaras,  
bet ilgstošs, pelēks „slapjdraņķis”, 
neganti vēji un drēgnums,” reiz 
atzinis Andrejs Johansons. Ne kli-
matiskie apstākļi vien radīja šo 
sajūtu. Tā bija/ir tik daudzo trim-
dinieku, pasaules latviešu kopīgā 
sāpe – ikdiena mītnes zemēs, sve-
š atnē un „iekšējā dzīvošana”, sirds 
dzīvošana ar domām par Latviju. 

Atminoties Andreju Johansonu, 
neviļus jādomā par Latviju, lat-
viešiem, par Latvijas vēsturi un 
kultūru, par spilgtām un latvis-
kām personībām, kas neatkarīgi 
no savas fiziskās atrašanās vietas 
garīgi allaž ir un paliks piederīgi 
savai tautai. Tas noteikti ir bijis 
grūts ceļšs un var kļūt par sava 
veida ceļa rādītāju šolaiku pasau -
lē gājējiem. 

Inguna Daukste-Silasproģe
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 4) atrisinājums

Līmeniski.  1. Maina. 4. 
Bor do. 7. Ideja. 9. Laima. 12. 
Inki. 13. Zutis. 14. Eiro. 17. 
Ornamenti. 18. Elsas. 20. Sē -
tas. 22. Isparta. 24. Aste. 25. 
Siet. 26. Taverna. 30. Palsa. 
33. Ievas. 36. Paskvilas. 37. 
Soda. 39. Konti. 40. Adīt. 41. 

Alata. 42. Ķelle. 43. Parks. 44. 
Sijas. 

Stateniski. 2. Audi. 3. Amazo-
nes. 4. Balsināt. 5. Dome. 6. Mirte. 
7. Ikars. 8. Stampa. 10. Airēt. 11. 
Rogas. 15. SOS. 16. Bis. 19. Ausis. 
21. Ēvele. 22. Iet. 23. Asa. 27. 
Ak sakals. 28. Eivona. 29. Nelaiķis. 
30. Pulss. 31. Lurda. 32. Apo. 33. 
Ise. 34. Varde. 35. Skate. 38. Alba. 
40. Alsa.        

Balvos oficiālā darba vizītē viesojās ASV vēstniece Latvijā Džū -
dita Gārbere. Vēstniece tikās ar aktīvākajiem pilsētas Valsts ģimna -
zijas audzēkņiem un apmeklēja Balvu novada pašvaldības aģentūru 
„Ziemeļlatgales biznesa centrs”, kur aplūkoja trīs skolēnu mācību uz -
ņēmumos ražoto produkciju. Vizītes nobeigumā skolēni saņēma vēst-
nieces uzaicinājumu piedalīties video konkursā par Bendžamina 
Frank lina stipendiju Starpatlantiskajā Vasaras institūtā.

Jūrmalā, Kauguru kultūras namā, notika 1991. gada Barikāžu aiz-
stāvju dienai veltīta pēcpusdiena, kuŗā demonstrēja Juŗa Podnieka 
studijas dokumentālo filmu „Mūsu barikāžu laiks” un bija tikšanās ar 
studijas režisori, scēnāristi, producenti un direktori Antru Cilinsku. 

Latgales Kultūrvēstures mūzejā Rēzeknē līdz 27. janvārim tika 
rīkota Latvijas vēstures stunda 4.- 9. un 10.-12. klašu skolēniem „1991.
gads - barikāžu laiks”, kur viņi iepazinās ar barikāžu laika fotografi -   
jām, aculiecinieku stāstījumu un dokumentālajām filmām par no -
tikumiem Latvijā, ar Baltijas valstu solidāritāti.

Rēzeknē ik gadu 21. janvārī pie iestādēm un namiem tiek izkārts 
Latvijas valsts karogs, jo 1920. gada 21. janvārī Baltijas landesvērs un 
Lat  vijas armijas Ventspils kājnieku pulks atbrīvoja  pilsētu no lieliniekiem.

Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras pārstāvji no 19. līdz 
22. janvārim piedalījās Helsinkos notikušajā Ziemeļvalstīs lielākajā 
tūrisma izstādē - gadatirgū Matka 2012 (somu val. - Ceļojums 2012), lai 
iepazīstinātu ar Latviju, kā arī ar Ogres un Ikšķiles novadu, kas atrodas 
30 minūšu brauciena  attālumā no Rīgas. 

Jelgavas pilī notika biedrības „Zemnieku saeima“ svinīgs aizvadītā 
gada nobeiguma sarīkojums, kuŗā pulcējās lauksaimnieki no visiem 
Latvijas novadiem. Tika godināti arī jauno zemnieku konkursa „Senču 
aicinājums“ laureāti, kur galveno balvu - tēlnieka P. Jaunzema darināto 
dzirnakmeni - simbolisku apliecinājumu pamatīgumam un zemes mī -
lestībai - saņēma Valdis Zujs no Rēzeknes novada Pušas pagasta. Viņš 
saņēma arī samaksātu braucienu uz kādu no lielākajām Eiropas lauk-
saimniecības izstādēm pēc paša izvēles. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība jau sesto gadu 
izsludina konkursu „Pagasta bibliotēkārs – Gaismas nesējs”, par  kuŗu 
pieteikumi iesniedzami līdz 23. martam. Konkursa nobeigumā tiks 
apbalvots viens bibliotēkārs Gaismas nesējs no katra Latvijas reģiona. 

Moricsalas dabas rezervātam - kā īpaši aizsargājamai dabas ter -
ritorijai šovasar aprit 100 gadu, un to var uzskatīt arī par Latvijas 
dabas aizsardzības jubilejas gadu. 1912. gadā šo nepilnus 100 ha lielo, 
ozolu un liepu mežiem klāto Usmas rezervāta salu dēvēja par „dabas 
jaukumu apvidu”, un toreiz tas nozīmēja, ka sala ņemta valsts aizsar-
dzībā, lai saglabātu daudzveidīgo tās floru un faunu.

Jūrmalas tūrisma informācijas centrā ikvienam pilsētas viesim        
un iedzīvotājam ir iespēja nopirkt īpašu monētu, kuŗā attēlots viens no 
ievērojamākiem pilsētas kultūrvēsturiskiem objektiem – Dzintaru 
koncertzāle, kuŗai aprit 75 gadi. Monēta „Dzintaru koncertzāle” ir 
iekļauta starptautiskā tīmeklī, tādējādi nesot Jūrmalas un Latvijas vārdu 
pasaulē un veicinot tūrisma attīstību. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Rīgā, folkklubā „Ala”, 17. jan-
vārī notika Latvijā pirmā alus 
Gada balvas pasniegšanas cere-
monija, ko rīkoja „Latvijas Alus 
mūzejs”. Galveno balvu „Gada 
alus ražotājs – 2011” piešķīra SIA 
“Valmiermuižas alus”, to saņēma 
alus darītavas saimnieks Aigars 
Ruņģis. 

 Biedrības “Latvijas Alus mūzejs” 
(dibināta 2010.gadā) pirmo kon-
kursu par labāko Gada alu rīkoja, 
lai ekonomiskās konkurences ap -
stākļos objektīvi izvērtētu Latvijā 
ražotā alus kvalitāti un tenden -
ces. Par ekspertiem pieaicināja ar 
tiešo ražošanu un izplatīšanu      
ne  saistītus speciālistus. Valdes 
priekš   sēdis Andrejs Šikors plašsa-
ziņas līdzekļus informēja, ka 
biedrības darbā ir iesaistījušies 
bijušie Latvijas alus darītavu va -
došie speciālisti, alus vēstures pēt-
nieki un alus ražošanas rekvizītu 
kollekcionāri. Biedrība izvirzījusi 
pamatuzdevumu - izveidot Lat-
vijas alus mūzeju, tāpēc tās pa -
spārnē darbojas alus vēsturnieku 
komisija un tiek izdota Alus Avīze 
(reizi mēnesī). 

 Interesanti, ka latviešu Dainu 
skapī par alu ir vairāk tautas-
dziesmu nekā par sauli. 

Alus nav tikai tāds rūgtens dzē-
riens ar putu cepuri, - alus pēc 
ūdens un tējas ir trešais visvairāk 
izplatītais dzēriens pasaulē. Jau 
Ēģiptes piramidu cēlāju dienas 
devā bijuši trīs trauki ar alu. Arī 
latviešu zemniekam, kalpojot 
mui žā, dienā pienācās stops alus 
(1.2 litri). Lai gan alus vēsture ir 

ALUS - TREŠAIS DZĒRIENS PASAULĒ

gandrīz tikpat sena kā cilvēka 
prasme audzēt miežus un rakstī-
tās un zīmētās liecības par to sa -
glabājušās jau tūkstošiem gadu, 
alus receptes vienmēr mainījušās 
un attīstījušās, klasiskos kompo-
nentus (iesalu, ūdeni, raugu un 
apiņus) bagātinot ar dažādām pie-
devām (medu, muskata vīnogām, 
safrānu, rozmarīnu, mirtēm, vir-
šiem, vērmelēm, pelašķiem u.c.). 

 Galvenās balvas „Gada alus 
ražotājs – 2011” ieguvēja SIA “Val-
miermuižas alus“ ir maza muižas 
alusdarītava pie Valmieras, leģen-
dām apvītās Valmiermuižas vēs-
turiskajā centrā. Šogad marta vidū 
apritēs trīs gadi, kopš alusdarīta -
va sāka darbu un tās saimnieks 

Aigars Ruņģis kādam restorānam 
pārdeva pirmo Valmiermuižas 
alus mucu. Tolaik Latvijā jau bija 
16 alus darītavas, turklāt laiks sa -
krita ar krizes augstāko punktu 
2009. gada martā, kad Latvijā 
strau ji auga bezdarbs un nodokļi 
un ievērojami saruka iedzīvotāju 
pirktspēja. Tāpēc mazajā alus da -
rītavā tika nolemts galveno uz -
svaru likt uz alus garšu. Latvieši 
vienmēr labprāt dzēruši alu, bet, 
krizes laikā kļuvuši izvēlīgāki,   
vairs negrib maksāt tikai par ie -
pakojumu ar zelta maliņu. Tāpēc 
alus darītava „Valmiermuižas alus” 
piedāvā ekskursijas pa uzņēmu-
mu, lai ikviens savām acīm re -
dzētu, kā top „dzīvais” alus, – kā -

das izejvielas tiek izmantotas, kā 
notiek raudzēšana, turklāt apmek-
lējuma laikā ikviens var nobaudīt 
nefiltrētu alu pēc senas muižkun-
gu metodes. Ekskursijā pa alus 
darītavu var doties gan vienatnē, 
gan grupās jebkuŗā dienā un      
jeb kuŗā laikā, iepriekš sazinoties 
pa tālruni: +371 20264269 vai 
e-pastu ciemos@valmiermuiza.lv. 
Ekskursijas notiek latviešu un 
angļu valodā. Alus darītavu ap -
meklē ne tikai viesi no Latvijas, 
pie mēram, augstskolu studenti  
vai hokeja komanda „Rīgas Dina-
mo”, kam bija treniņnometne Val-
mierā, bet arī tūristi no ārvalstīm, 
kur populāras ir tieši mazās alus 
darītavas. 

Ar Gada balvu apbalvoti alus 
ražošanas uzņēmumi Latvijā 10 
nominācijās. Galveno balvu „Ga-
da alus ražotājs - 2011” saņēma 
alus darītava SIA “Valmiermuižas 
alus”. Nominācijā “Gada jaunums” 
balvu ieguva AS “Aldaris” (Rīga) 
alus šķirne “Ziemas alus”, bet par 
“Veiksmīgāko alus populāri zēša-
nas projektu” tika atzīts alus salons 
“Brevings” - par alus patērēšanas 
kultūras populārizēšanu. No  mi-
nācijā “Veiksmīgākā alus popu lā-
rizēšana publiskajā telpā” balvu 
saņēma Atis Rekstiņš par blogu 

tīmeklī „labsalus.lv”. Nominācijā 
„Gada etiķete” balvu ieguva AS 
“Agrofirma Tērvete” par jaunās 
„Tēr vetes” alus etiķetes dizainu. 
Par balvas „Orģinālākais alus 
kauss/glāze” īpašnieci kļuva “Cē -
su alus” glāžu kollekcija. Nomi-
nācijā „Lielākais alus tirdzniecī -
bas kāpums HoReCa grupā” bal -
vu saņēma SIA “Bauskas alus”, 
„Lielākais alus tirdzniecības kā -
pums veikalu grupā” - SIA “Alus 
nams “Brālis””, „Gada investors 
ve  selīgas vides veidošanā” balvu 
saņēma AS “Aldaris”, „Intere san-
tākā eksporta tirgus iekaŗotāja” 
balvu saņēma SIA “Zaksi” par 
“Uža vas alus” ienākšanu Baku 
tirdzniecības tīklos. 

Latvijas alum ir veltīta Latvijas 
Bankas 2011.gada jūnijā apgrozī-
bā laistā 1 lata monēta ar putojoša 
alus kausa attēlu. Monētu veidojis 
tēlnieks Andris Vārpa.

 Minchenē, Vācijā, notiek starp-
tautiski populārais alus festivāls 
Oktoberfest, bet pagājušā gadā      
arī Rīgā nosvinējām radniecīgu 
alus festivālu Latviabeerfest, kas 
notiks arī šogad maijā Vērmaņ-
dārzā, kur tiks godā celts Latvijā 
ražotais alus. 

Valija Berkina

SIA „Valmiermuižas alus” saimnieks Aigars Ruņģis saņēma 
Gada balvu nominācijā „Gada alus ražotājs - 2011”
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Līmeniski. 7. Valsts Eiropā. 8. 
Karēļu un somu eposs. 10. Amū-
ras pieteka. 11. Lielupes piete - 
ka. 12. Sirds somiņa. 16. Nelieli 
ūden skritumi. 19. Karpu dzim-
tas zivs. 20. Vieglas konstrukci -
jas vienstāva pagaidu celtnes.     
21. Gaujas pieteka. 22. Lielākais 
cilvēka dziedzeris. 23. Tauriņzie-
žu dzimtas lakstaugi. 24. Savīstīt. 
25. Pilsēta Japānā, Honsju salā. 

28. Zema barjēra gar skatuves 
grī  das priekšējo malu. 30. Pār -
mē rīga sevis slavēšana. 31. Karpu 
dzimtas zivs. 32. Grāfiste Anglijā. 
36. Nesteidzīgi gājieni. 40. Lat vi-
jas pirmskaŗa flotes zemūdene. 
41. Skeleta pamatelements. 42. 
Rakstveida uzskaitījums. 43. 
Neitrāla elementārdaļiņa. 

Stateniski. 1. Latviešu literā -
tū ras un mākslas kritiķis (1877-

1908).  2. Krūšutēli. 3. Svi-
nī gi sarīkojumi ar lūgtiem 
viesiem. 4. Ziedkopa. 5. 
Dia pozitīvi. 6. Novada centrs 
Latvijā. 7. Debespuse. 9. 
Fizisks un psīchisks ne -
spēks. 13. Sporta apavi. 14. 
Objekta vizuālā izvietoju-
ma maiņa. 15. Lielākie at -
klātā okeana putni. 17. 
Ķirbja varietāte. 18. G. Flo-
bēra romāns. 26. Alvas fo -
lija. 27. Jūrmalas pilsētas 
daļa. 29. Gleznošanas tech-
nika. 33. Pilsēta Spānijas 
DR. 34. Sarīkojumu deja. 
35. Ābolu vīns. 37. Novada 
centrs Latvijā. 38. Valsts 
Rietumāzijā. 39. Cīnīties. 
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Toronto pensionāru sa -• 
iets notiek, spītējot sniegpute-
nim.

Toronto pensionāru saietu 19. 
janvārī atklājot, sarīkojumu va -
dītāja Liene Martinsone atgā di-
nāja, ka nākamā dienā būs 
barikāžu atcere. Viņa pastāstīja 
arī dažus jautrus jokus. Maija 
Ķuze deklamēja jautru sadzejo-
jumu par polītiku Latvijā un arī 
par mīlestību, kas nenoveco. Vēl 
viņa nolasīja „valodas pērles” – 
dažādus bērnu izteicienus, kā arī 
jokus no kādas Latvijā izdotās 
grāmatas.

Kopdziesmas vadīja Imants 
Lapiņš. Programma šoreiz bija 
saīsināta, jo visi dalībnieki nebija 
ieradušies. Taču tāpēc neviens 
nedusmojās, jo  visu acis vērās uz 
logu pusi, kur varēja redzēt, ka 
sagriezies bargs sniegputenis, 
radot bažas par sarežģījumiem, 
mājās braucot.   

da

Pie Montrealas Latviešu • 
Sabiedriskā centra (MLSC) 
darbojas naudas ieguldītāju 
klubs „Nauda”, kas 20. janvārī 
nule aizvadītajā saietā svinēja 
savu 7 gadu pastāvēšanu. Par 
kluba dalībniekiem var kļūt tikai 
MLSC biedri. Tādu šobrīd ir 33, 
lielāka daļa pensionāru. Tie 
parasti pulcējas ik mēneša trešajā 
piektdienā, lai iepazītos ar bi  lan-
cēm un izmaiņām naudas tirgū, 
lemtu par nozīmīgiem darīju-
miem un pārrunātu savu turp-
māko darbošanos. Šajā ziņā viņi 
kļuvuši zinīgāki, kā vienības 
dibināšanas sākumā atzīst kluba 
kasieris A. Puspurs. Pārrunas 
parasti ir spraigas un uzmun dri-
nošas. Iemaksu kapitāls sasnie-
dzis $ 248 947.-. Peļņa 7 gados 
bijusi 40,02% vai caurmērā 5,71% 
gadā, kas ir ievērojami vairāk, 
kādi ir noguldīto naudas līdzekļu 
augļi Kanadas banku sistēmā. 

Par tādu iznākumu visi ir gan-
darīti un pateicīgi darbiniekiem, 
kas šīs lietas kārto. Saieta aprišu 
laikā notiek arī pusdienu mie-
lasts, ko izmaksā centra kase. 
Jāvēl, lai darbs turpinātos uz 
priekšu tikpat sekmīgi kā līdz 
šim.

Turpinās jauna mācītāja • 
meklēšana Montrealas Trīsvie-
nības un Otavas Miera luterāņu 
draudzēm. Drīzumā gaidāmi 
viesu mācītāju vadīti dievkalpo-
jumi. Lai tomēr notiktu rēgulārie 
dievkalpojumi, Trīsvienības 
drau dzē notikuši 2 laja vadīti 
dievkalpojumi (7. un 22. janvārī, 
Latviešu centra J. Tērauda zālē). 
Šo pienākumu sekmīgi veicis 
draudzes priekšnieks Jānis Ma -
teus, izpelnoties draudzes locekļu 
atzinību. Pirms gadu desmitiem 
šādus dievkalpojums vadīja J. 
Tērauds un citi.

M. Štauvers

Mineapoles latviešu skolas sko-
lēni 18. decembrī izrādīja Gunāra 
Griezes lugu „Bargais rūķis Klum-
pis”. Izrādē piedalījās visi skolas 
bērni, režisore bija Kristīne Kon-
tere, viņas palīdze Laima Dinglija.

Rūķi Klumpi tēloja „dvīņu” 
brāļi – Aleksandrs Konters un 
Pauls Švalbe. Abi labi iejutās 
savās lomās. Rūķiem Klumpjiem 
bija jāgādā, lai līdz Ziemsvētkiem 
viss tiktu paveikts, rotaļlietas iz  -
gatavotas un dāvanas iesaiņotas. 
Reizēm gan viņi bārās ar savu 
palīgu Vilibaldi (Marita Pelēce), 
jo viņam ļoti patika gulēt un 
sapņot un arī „pa ausu galam” šo 
to noklausīties. 

Rūķu darbnīca nevarētu darbo-
ties, ja nebūtu strādīgo un jaut  ro 
rūķīšu. Viņi prata gan izgatavot da -
žādas mantas, gan dziedāt dzies-
mas un šad tad arī mazliet pa -
blēņojās. Visčaklākie bija rūķis 
Tobis – Matīss Sarma, rūķis Riņ-
ķis – Ansis Ostmanis un Otto 
brāļi – Maksis Beķeris, Gints Pe -
lēcis un Aleks Kubes. Protams, 
ļoti čakli strādāja arī pārējie 
rūķīši: Kārlis Barobs, Tālis Bir-
manis, Andrejs Grotāns, Kārlis 
Krēsliņš, Markus Kubes, Džošua 
Sims un Kristaps Pelēcis. 

Kamēr rūķi gulēja, rūķu darb-
nīcu apmeklēja eņģelīši: – Silvija 

Mineapoles latviešu skolas Ziemsvētku izrāde

Birmane, Anna Čuriska, Katrīna 
Dinglija, Aleksa Dulbe, Kaija 
Halvorsone, Zaiga Herona, Šella 
Simsa, Maija Otto, Kaiva Pelēce, 
Jūlija Pone, Lilija Pone un Evija 
Sarma. Eņģelīši sastrādāja mazus 
nedarbus – salika visas dāvanas 
Ziemsvētku vecīša lielajā maisā 
un sabāza rūķiem Klumpjiem 
kabatās Ziemsvētku vecītim do -
mātās bērnu vēstules. 

Eņģelīši nodziedāja skaistu šū -
puļdziesmiņu par rūķiem, man-
tām un svētku vecīti. Dzirdot, ka 
Ziemsvētku vecītis tuvojas rūķu 
darbnīcai, rūķi ātri noslēpās, lai 
novērotu, ko vecītis darīs. 

Ziemsvētku vecītis (Valdis Ro -
zentāls) ieradies atklāja, ka rūķi 
guļ un mantu nekur neredz. 
Vecītis uzmodināja rūķus, un 
visi bija pārsteigti, jo nekur ne -
varēja atrast sagatavotās dāvanas. 
Beidzot pēc krietnas meklēšanas 
rūķis Vilibalds atrada pazudušās 
mantas rūķiem Klumpjiem pa -
galvī. Rūķi Klumpji dusmojās 
par šādu eņģelīšu rīcību, bet 
Ziemsvētku vecītis aizrādīja, ka 
Klumpji paši reizēm ir ļoti bargi 
pret citiem rūķiem. 

Beigās visi tomēr bija apmie-
rināti, jo bērni dabūja rotaļlietas, 
bargie rūķi nolēma turpmāk būt 
uzmanīgāki un pārrunāt darāmo 

ar rūķīšiem. Visi kopā nodziedāja 
rūķu dziesmu. Vēlējums visiem 
– lai mēs cits pret citu turpmāk 
būtu mīļāki un sirsnīgāki. Lai-
mīgu Jauno gadu!

Pie skolēniem ciemos ieradās 
īstais Ziemsvētku vecītis (Imants 
Pone). Viņš bija atbraucis no 
Latvijas, kur varēja lietot kama-
nas, bet te jābrauc ar ratiem. 
Vecītis bija ļoti noguris, jo Mi  ne-
apole viņu sagaidīja bez sniega 
un ar siltu laiku. 

Skolēni bija sagatavojuši dažā-
dus dzejolīšus un pat spēlēja kok les, 
kas skanēja vareni. Vecītim patika 
skolas bērnu dzejolīši, savukārt 
bērni no vecīša saņēma jaukas 
dāvanas. Arī skolotāji tika aicināti 
pie vecīša un izrādījās, ka arī viņi 
iemācījušies dzejolīšus. Visi sa  ņē-
ma dāvanas, arī skolas pārzine 
pēc dzejolīša deklamē šanas. 

Ziemsvētku vecītis atvadījās ar 
cerību, ka nākamgad Mineapolē 
būs sniegs. 

Skolas pārzine Laila Švalbe 
aicināja pusdienas, ko sagādāja 
skolas vecāku padomes locekļi. 
Galvenā saimniece bija Eva Tone 
ar palīgiem Kristīni Ģirbi un 
Pēteri Grotānu. Valdīja silta un 
jauka tuvo Ziemsvētku noskaņa. 

L.Š.

Daudz ūdeņu aiztecējis kopš 
laika, kad Sietlā sāka rosīties 
„Vakarētājas”. „Vakarētājas” ir ne -
liela, čakla dāmu grupa, kas gadu 
pēc gada novembrī Sietlas latviešu 
centrā rīko Ziemsvētku tirdziņu. 
Gadiem nežēlīgi ritot, „Vakarētāju” 
skaits samazinājies, un daudzas 
jūt, ka lielā gadu nasta un darba 
slodze, gatavojot ēdienu un apka-
lpojot virtuvē viņām nav vairs pa 
spēkam. Šo iemeslu dēļ „Vaka rē-
tājas” nolēmušas, ka turpmāk tir -
dziņu vairs nerīkos, bet piedalīsies 
tirdziņā (ja tāds būs) ar savām 
mantām. „Vakarētājas” piedāvā 
savu palīdzību tiem čaklajiem 
darbiniekiem, kuŗi vēlētos nākt 
palīgā un šo darbu turpināt.

Gadskārtējā Ziemsvētku tir dzi-
ņā 2011. gada 12. un 13. novembrī 

„Vakarētājas” un Ziemsvētku 
tirdziņš Sietlā

zeķes un spilvenus, dažādus citus 
priekšmetus un rotaļlietas. Gada 
beigās „Vakarētājas” cepa pīrāgus, 
rupjmaizi, kūkas un svētku cepu-
mus, un tad rīkoja Ziemsvētku 
tirdziņu, kur par mērenām cenām 
to visu varēja iegādāties. Tirdziņā 
piedalījās arī latviešu mākslinieki, 
piedāvājot savus izstrādājumus 
un preces, kopš 1998. gada savus 
latviskos izstrādājumus arī Rok-
darbnieču kopa. Centra uzturē ša-
nai rokdarbnieces šogad atkal no 
saviem ienākumiem „Vakarē tā-
jām” ziedoja 1000 dolaru.

Tirdziņā abas dienas bija atvērta 
„Vakarētāju” virtuve, kuŗā apmek-
lētājiem piedāvāja siltas pusdienas 
– desiņas ar skābiem kāpostiem, gaļas 
pīrāgus ar buljonu, kā arī zirņu viru. 
Ļoti bagātīgs bija ce  pumu galds. 

Pie cepuma galda, pa kreisi: Lilija Sankale
Sietlas latviešu centrā atkal tika gū  ti 
necerēti labi ienākumi. „Va  karē-
tāju” pārstāve un kasiere Līvija 
Circene pastāstīja, ka tirdziņā 
ieņemts vairāk nekā 12 600 dola-
ru un atlikums ir 10 770 dolaru. 

Ziemsvētku tirdziņš Sietlas lat-
viešu centrā tiek rīkots jau vairāk 
nekā 37 gadus. „Vakarētājas” sāka 
darboties 1968. gada pavasarī, kad 
Sietlas pilsēta atpirka veco Sietlas 
latviešu namu un radās iecere celt 
jaunu Sietlas latviešu garīgo un 
sabiedrisko centru. „Vakarētāju” 
mērķis bija vākt un krāt līdzekļus 
plānotā Sietlas latviešu garīgā un 
sabiedriskā centra izdaiļošanai un 
iekārtošanai. Šī mērķa īstenošanai 
bija vajadzīgi līdzekļi, un apmēram 
30 dāmu sanāca kopā vakaros, lai 
,,vakarētu”, tas ir, viņas visu cauru 
gadu cītīgi šuva un adīja, darināja 
apģērbus, tautiskas lelles, cimdus, 

Sietlas latviešu garīgā un sabied-
riskā centra pārvalde atzinīgi vērtē 
„Vakarētāju” darbu un sirsnīgi pa -
 teicas „Vakarētājām” un visiem tir-
 dziņa un centra atbalstītājiem par 
ziedoto lielo materiālo devumu. 
Centrs savā turpat 40 gadu dar bī bas 
laikā no „Vakarētājām” saņēmis 
vairāk nekā 259 000 dolaru. Gan-
drīz visi priekšmeti namā pirkti 
par „Vakarētāju” naudu – krēsli, 
galdi, paklāji, dīvāni, zāles un ska-
tuves aizkari, virtuves piederumi 
(trauki, pannas, ledusskapji, krāsns, 
plīts, kafijas vārāmie katli, atkri-
tumu kannas). 

Tagad pienācis laiks latviešu sa -
biedrībai un centra īpašniekiem do -
māt, kā sekmīgi turpināt gadskār-
tējo Ziemsvētku tirdziņu.

Sietlas latviešu centra 
pārvaldnieks 

Edvīns Circenis

Rūķi Klumpji un mazie rūķīši
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

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

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) 
• 29. janvārī plkst. 11.30 Sv. Pā -

vila latviešu ev. lut. draudzes 
gada sapulce. 

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

FILADELFIJA (PA) 
• 29. janvārī plkst. 2.00 Drau-

dzīgais aicinājuma atceres sarī-
kojums angļu valodā (531 North 

7th Street Philadelphia, PA 
19123). Roberta Miļevska referāts 
par Kurzemes zemnieku 19. gs. 
Bībelēm no privātkollekcijas 
Latvijā. Retu grāmatu izstāde. 

• 7. februārī plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās (531 
North 7th Street). Valdes ziņo ju-
mi, nākotnes darbība, pārrunas 
par jaunākajiem notikumiem, 
dzimšanas atceres dienu svinē-

šana, kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti. 

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

• 18. februārī mūsdienu Filadel-
flijas latviešu mākslinieku izstāde 
būs atvērta no plkst.10.00. Plkst. 
2.00 dr. Reinera Hausa referāts 
par mūzikas terapiju Latvijā. 

• 19. februārī plkst. 2.00 pieņem-
šana ar goda viesiem. Kārļa Bēr-
ziņa referāts par Brīvo latvju bied -
rības dalībniekiem un vēsturi. 
Svinīgas vakariņas ar šampanieti 
un 120 cm gaŗu torti. 

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

niešu dienas; vadītāja Austra Zub-
kova. Istabu var rezervēt, rakstot: 
jauniesudienas2012@gmail.com 
Informācija: www.facebook.com/
events/145180922260707 

KLĪVLANDE (OH) 
• 29. janvārī plkst 12.30 Drau-

dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums Apvienotās draudzes namā 
(1385 Andrews Ave., Lakewood, 
OH). Lilitas Spures referāts „Mūsu 
senču rotas”; skolas audzēkņu 
priekšnesumi. Gleznotāju Ingrī das 
Dāves un Indŗa Eidemaņa darbu 
izstāde. Siltas pusdienas.

 LOSANDŽELOSA (CA) 
• 12. februārī plkst. 12.00 Lo  san-

dželosas latviešu nama biedru (zie-

 dotāju) pilnsapulce (1955 River side 
Dr., Los Angeles Ca 9003903704).

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

MINEAPOLE (MN) 
• 28. janvārī plkst. 12.00 Drau-

dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums draudzes nama telpās (3152 
– 17th Ave., South). Uzrunu teiks 
ALAs pārstāve Anita Juberte, ,,Svei -
ka, Latvija!” dalībnieki stāstīs par 
saviem iespaidiem; pusdienas. 

• 4. februārī plkst. 6.00 sadzie-
dāšanās draudzes nama telpās; 
jāņem līdzi groziņi. LOAM sagā-
dās atspirdzinājumus. Ieeja par 
ziedojumu. 

• 11. februārī no plkst. 1.00 līdz 
5.00 Valta Līdakas fotografiju 
izstāde draudzes namā. Ieeja par 
ziedojumu. Izstādi varēs apskatīt 
arī 12. februārī no plkst. 9.30 
līdz. 4.00, kā arī turpmāko divu 
nedēļu nogalēs. 

ŅUJORKA (NY) 
• 29. janvārī Jonkeru baznīcā 

(254 Valentine Lane, Yonkers NY 
11705) pēc dievkalpojuma Kultū ras 
dienu piemiņas sarīkojums, kuŗā 
godinās dzejnieku Gunaru Saliņu 
(1924-2010) un literātūrzi nāt nieci 
Dr. Jautrīti Saliņu (1924-2011). 
Programmā – stāsts par Gunara 
un Jautrītes Saliņu dzīves gaitām, 
viņu darbību trimdas mākslinieku 
„Elles ķēķa“ laikā, aizritējušā gad  -
simta 50. un 60. gados Ņujorkā, 
ko papildinās fotoattēli un kom-
ponistu Arnolda Šturma, Gun de gas 
Šmites un Lailas Saliņas dziesmas 
ar Gunara Saliņa tekstu; dzejoļu 
un Jautrītes Saliņas piezīmju la  -
sījumi, atmiņu stāsti par Elles 
ķēķa laiku. Programmu vadīs un 
tajā piedalīsies Gunara un 
Jautrītes Saliņu bērni: mācītājs 
Laris Saliņš, dziedātāja Laila Sali ņa, 
jaunākā meita – flautiste un psī-
choterapeute Lalita Saliņa. Mācī-
tājs L. Saliņš teiks sprediķi rīta 
dievkalpojumā. Sarīkumā godi-
nās arī ALAs Atzinības raksta 
laureātus – Guntu Ģigu, Vinetu 
Zālīti, Mārtiņu Zālīti un Dau -
gavas Vanagu zelta krūšu zīmes 
laureātu Ivaru Bērziņu. 

• 11. februārī plkst. 2.00 DV na -
mā Bronksā (115 W 183 Str.) „Sir-
sniņu dienas” sarīkojums, kuŗā 
svinēs romantiskās dzejnieces 
Klāras Zāles 100 gadu dzimšanas 
atceres dienu. Piedalīsies dzej-
nieces meita Gunta Aleksandere 
(Alexander), Eleonora Šturma 
un dzejnieki Voldemārs Avens, 
Rita Gāle un Jānis Krēsliņš. Da  -
lības maksa ar pusdienām $15.00 
Aicina Ņujorkas vanadzes.

SANFRANCISKO (CA)
• 27. janvārī no plkst. 1.00 līdz 

7.00 un 28. janvārī no plkst. 9.00 
līdz 5.00 draudzes namā (425 
Hoffman Ave., San Francisco, 
CA) Latvijas vēstniecības ASV 
darbinieki pārvietojamās pases 
darbstacijā pieņems pieteikumus 
Latvijas pasei. Jāmaksā skaidrā 
naudā vai ar naudas pārvedumu, 
personīgos čekus nepieņems. 
Kontakta persona: Aldis Simsons, 
tālr.: 510-655-1419 

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

dievkalpojuma) latviešu centrā 
(11710 3rd Ave N. E. Seattle, WA 
98125). Kursas vasaras vidussko-

las Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. Runu teiks Vašingto nas 
universitātes Starptautisko studiju 
programmas maģistrante Indra 
Ekmane. Būs kafija, tēja, maizītes. 
Ieeja par vismaz 10 dolaru ziedo-
jumu, pensionariem $7, skolē niem 
un studentiem ieeja brīva.

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

rības namā (1705 9th Ave North 
St. Petersburg, FL 33706) pianista 
Vladimira Hohlova un koklētāju 
koncerts, pēc koncerta groziņu 
mielasts. Dalības maksa par vis-
maz 10 dolaru ziedojumu; tiem, 
kuŗi nevēlas nest groziņu, papil-
dus samaksa – $5.00.

• 11. februārī plkst. 5.00 bied-
rības namā „Sirsniņu ballē” To -
ronto viešņu Sandras Ķuzes un 
Maijas Ķuzes mūzikāla programma 
un īsluga „Es esmu Jānis”; viņu 
priekšnesumus papildinās vietē  jie 
mākslinieki Andris Ritums un 
Vladimirs Hohlovs. Deju mūziku 
atskaņos Ilmārs Dzenis un Pēteris 
Ozols. Būs siltas vakariņas, notiks 
izloze. Dalības maksa – vismaz 
$25.00 ziedojums.

• 14. februārī plkst. 100 bied rī bas 
namā Latvijas Nacionālā teātrī 
iestudētā Kaspara Dimitera un 
Zigmāra Liepiņa mūzikālā uzve-
duma „Vadonis” videoizrāde. Būs 
kafija un cepumi, dalības maksa 
par vismaz $3.00 ziedojumu.

• 18. februārī plkst. 1.00 bied-
rības namā biedrības pilnsapulce, 
kuŗā vēlēs jaunu valdi; pēc vēlēša-
nām cienasts. 

• Biedrības bibliotēka atvērta 
katra mēneša pirmā pirmdienā 
no plkst. 5.00 līdz 7.00; bibliotēkā 
ir gan grāmatas, gan videolentes. 

VAŠINGTONA (DC) 
• 29. janvārī plkst. 12.00 Vašing-

tonas, DC, latviešu ev. lut. drau-
dzes pamatskolas saime aicina uz 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumu (400 Hurley Ave. 
Rockville, Maryland). 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim das 

dr. (58 Irving St., Brookline, Ma 
02445): dievk. 29. janv. ar dievg., 
5. febr., 12. febr. ar dievg., 19. febr., 
26. febr. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. J. Mazura. 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: 29. janv. plkst. 2.00 
dievk. Kvēkertaunā (424 Juniper 
St., Quakertown, PA 18951); pēc 
dievk. kafija. 12. febr. plkst. 2.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija. 19. febr. plkst. 3.00 Lan-
kasterā dievk. Māc. Dr. R. Zie  do ne 
un emer. māc. Dr. A. Ziedonis.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 29. 
janv. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
Sv. Pāvila draudzes gada sapulce. 
5. febr. dievk.; pēc dievk. drau-
dzības stunda. 12. febr. dievk. ar 
dievg. 19. febr. dievk., pēc dievk. 
pankūku pēcpusdiena.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. (Shepard of the Coast Lutheran 
Church 1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). 19. febr. 
dievk. vadīs diak. I. Kaņeps.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): dievk. 
29. janv. ar dievg., 5. febr., 12. 
febr. ar dievg. Dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps.

AUSMA L. PIRKTIŅŠ
Dzimusi 1936. gada 19. martā Rucavā, Latvijā,

mirusi 2011. gada 19. novembrī Olmsted Township, Ohio
Skumst

BRĀLIS UN MĀSA
RADI UN DRAUGI UN KRUSTMEITAS

Pēc tik daudz cīņām,
Pēc tik daudz cīņām,
Pēc tik daudz lielām cīņām,
Lielām cīņām:

Mana dvēsele ir klusa
Pie Dieva.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūsu mīļā māte

MIRDZA BREMPELIS,
dzim. OGA

Dzimusi 1919. gada 19. oktobrī Permā, Krievijā,
mirusi 2011. gada 1. decembrī Portlandē, Oregonā

No šīs dzīves šķīrusies

MIRDZA IRĒNE DELVIKS,
dzim. MOTE

Dzimusi 1915. gada 21. janvārī Rīgā,
mirusi 2012. gada 7. janvārī Killeen, Texas

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālēns, izcilais mākslinieks

LEONĪDS MAURIŅŠ
Dzimis 1943. gada 4. maijā Rīgā,
miris 2012. gada 9. janvārī Rīgā

Nosvinējusi savus astoņdesmitastotos Ziemsvētkus,
negaidīti aizsaulē aizgāja mūsu labā Omīte

LAIMA LIELBRIEDIS, DDS,
dzim. MIESIŅŠ

Dzimusi 1924. gada pavasarī Rīgā,
mirusi 2011. gada ziemā Warren, Ohio

Mīļā piemiņā paturēs
DĒLS JURIS UN MAZBĒRNI CHRISTY, KATIE, JULIE, ROBBIE

MEITA RASMA ATKINSON UN VĪRS DONALD
MEITA ILGA WOHLRAB AR VĪRU HARTMUT UN

MAZBĒRNI ANDREAS, SIGRID UN MAZMAZDĒLS PETER

sēro
HELGA UN JIM REYNOLDS
ULDIS UN EDĪTE DELVIKS

UN 5 MAZBĒRNI UN 13 MAZMAZBĒRNI

Ar mīlestību atcerēsies
MAIJA UN FRED WOLF

ZĪLE UN TĀLIVALDIS DUMPIS AR ĢIMENI

VĪRS GEORGS
BĒRNI LAILA, ANDRA, PĒTERIS UN ĒRIKS 

AR LAULĀTIEM DRAUGIEM
10 MAZBĒRNI AR LAULĀTIEM DRAUGIEM

4 MAZMAZBĒRNI
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN 3 KONTINENTOS

Tu Māmuļa mīļā paaudzēm trijām,
Tu mūsu saulīte gaišā un mīļākā mana,
Mans enkurs, mans mērenais vējš.
Gadu duci un pus gadu simteni staigājām kopā.
Nu, mīļā Laimīte Dieviņa dārzā,
Mēs atkal pavēnī, aukstumā skumstam.

Mīlestība nekad nebeidzas...

Sērās piemin
ST. PĒTERSBURGAS

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE 

2011. gadā Dieva mierā aizgāja
mūsu draudzes locekļi

AUSTRA KONDRĀTS, dzim. Lejnieks
Dzimusi 1919. gada 24. jūnijā Skrundā, Latvijā,

mirusi 2011. gada 23. janvārī St. Petersburg, Floridā

ŽANIS ALBERTS PRĀVS
Dzimis 1913. gada 2. aprīlī Vaiņodē, Latvijā,

miris 2011. gada 14. martā St. Petersburg, Floridā

ANNA STRAUSS, dzim. Krūklis
Dzimusi 1921. gada 1. aprīlī Virbu pagastā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 15. jūlijā Pinellas Park, Floridā

diakons JĀNIS ELBERTS
Dzimis 1923. gada 9. maijā Valmierā, Latvijā,

miris 2011. gada 8. septembrī St. Petersburg, Floridā

HERTA PAREIZS, dzim. Ozoliņš
dzimusi 1920. gada 9. janvārī Rīgā, Latvijā

mirusi 2011. gada 21. oktobrī Clearwater, Floridā

MIRDZA KRILOVS-ŠMITS, dzim. Čupriks
Dzimusi 1916. gada 18. janvārī Svitenes pagastā, Latvijā,

mirusi 2011. gada 4. decembrī St. Petersburg, Floridā

Mūsu mīļais filistrs

VIKTORS ZANDERS
55 I

Dzimis 1920. gada 28. novembrī Rīgā,
miris 2011. gada 14. novembrī Ņudžersijā, ASV

Sērās viņu piemin
BEVERONIJAS KONVENTS

• Džamaikpleinas Trīsvienī-
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): 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 iz   loze. 
Māc. I. Dzelzgalve. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): dievk.: 12. un 
26. febr. plkst. 10.00. Pēc dievk. in -
formācijas sanāksmes pie kafijas 
un groziņiem. Bazn. tālr.: 616-
361-6003. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut dr. 
(122 Cherry Hill St., Kalamazoo, 
MI 49996): 29. janv. plkst. 10.00 
dievk., pēc dievk. kafija. 2. febr. 
plkst. 3.00 Bībeles stunda Kala-
mazū. 5. febr. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. kafija. 12. febr. 
plkst. 10.00 dievk., pēc dievk. ka -
fija. 16. febr. plkst. 4.00 Bībeles 
stunda Ciemā „Latvija”. 19. febr. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija. 22. febr. plkst. 10.00 
Pelnu trešdienas dievk. ar dievg. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. ev. 
lut. dr. (1385 Andrews Ave. Lake -
wood, OH 44107). dievk.: 29. janv. 
(pēc dievk. Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojums), 5. febr. (ar 
dievg.), 12. febr. Dievk. sākas plkst. 
11.00. Bībeles stunda 1. febr. 
plkst 10.00. Māc. Dr. S. Eglīte. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. 

(21 Garden St., Manchester, CT 
06040), māc. Daina Salnīte. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
vienības dr. (1853 N. 75th Street, 
Milwaukee, WI 53213, tālr.: 414- 
258-8070): Māc. L. Zusēviča, tālr.: 
414- 421-3934 e-pasts: pastorlau-
 ma@gmail.com; draudzes priekšn. 
S. Kalve, tālr.: 414- 536-0358. Infor-
mācija: www.milwaukeedraudze.org

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, Min -
neapolis, MN 55407, tālr.: 612-
722-4622): 29. janv. plkst. 11.00 
dievk. un Draudzīgā aicinājuma 
atcere. 5. febr. plkst. 11.00 sveču 
dienas dievk., īpaša mūzika; pēc 
dievk. sadraudzība. 12. febr. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg., īpaša mū  zika, 
pēc dievk. kafija, dāmu sai  mes 
pilnsapulce un valdes vēlēšanas. 
16. febr. plkst. 10.30 Bībeles stunda. 
19. febr. plkst. 11.0 dievk., īpaša 
mūzika, pēc dievk. draudzes piln -
sapulce un amatpersonu vēlēšanas.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 29. janv. plkst. 
1.30 dievk. dr. dievnamā Īst bran-
svikā (12 Gates Ave, East Bruns-
 wick, NJ). 5. febr. plkst. 8.30 dievk. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E. 7th 
St.). 12. febr. dievk. nebūs. 19. febr. 
plkst. 8.30 dievk. ar dievg. Leik-
vudā (Igauņu bazn. 607 E. 7th St.). 
22. febr. plkst. 10.00 Pelnu dienas 
svētbrīdis draudzes dievnamā Īst -
bransvikā; launags un Bībeles stun-
 da (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ).

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 28. 
janv. plkst. 9.45 Springfīldā (Holy 
Cross Lutheran Church, 639 Moun -
tain Ave, Springfield NJ 07081) 
skolas dievk., māc. J. Saivars; pēc 
dievk. novada sapulce.

(Turpināts no 18. lpp.)
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• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 29. 
janv. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Lane, Yonkers 
NY 11705) dievk., māc. L. Saliņš; 
pēc dievk. piemiņas sarīkojums 
dzejniekam Gunāram Saliņam. 
Sa  las bazn. dievk. nebūs. 5. febr. 
plkst. 10.00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. (4 Riga 
Lane, Melville NY 11747) plkst. 
10.30 dievk. māc. L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 19. febr. 
plkst. 1.00 dievk., pēc dievk. gada 
pilnsapulce.

• Sandiego latv. ev. lut. dr. (Grace 
Lutheran Church 3993 Park Bou-
 levard, San Diego, CA 92116): 
dievk. 11. febr. un 24. martā 
plkst. 12.00; pēc dievk. kafijas 
galds. Māc. D. Kaņeps. Izziņas: 
www.sandiegodraudze.com vai 
www.sandiegodraudze.us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.), māc. K. Žols. 
Informācija: www.lvnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
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): 
29. janv. plkst. 10.30 dievk. ar 
dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. 
Petersburg, FL 33707): 5. febr. 
dievk., kokli spēlēs Ilmārs Vil -
ma nis. 19. febr. pēc dievk. drau-
dzes pilnsapulce. Dievk. sākas 
plkst. 2.00. 22. febr. plkst. 1.00 bied-
rības namā (1705 9th Ave North 
St. Petersburg, FL 33706) svecīšu 
svētbrīdis. Bībeles stunda bied-
rības namā: 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): 29. janv. plkst. 11.00 
ģimeņu dievk., pēc dievk. Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: ma -
cavp@yahoo.com Informācija: 
http://www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): 29. janv. plkst. 12.00 dievk. 
ar dievg. vadīs diak. I. Kaņeps. 
Draudzes priekšn. V. Bachmute, 
tālr.: 860-644-3268.

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

S P O R T S

Pasaules jaunatnes 
Olimpiadā Latvijai 

zelts, sudrabs un 
bronza

Latvijas jaunais hokejists 
Augusts Valdis Vasiļonoks 
Insbrukā izcīnīja zelta medaļu 
Jaunatnes ziemas olimpiskajās 
spēlēs hokeja prasmju konkur-
sā. Vasiļonoks sasniedza labāko 
rezultātu gan kvalifikācijā, gan 
finālā.

Izšķirīgajās cīņās astoņi spor-
tisti sacentās hokeja laukuma 
apskriešanā uz laiku, metienu 
precīzitātē, slidojuma veiklumā, 
metiena ātrumā, piespēļu pre-
cīzitātē un ripas kontrolē.

Finālā jau pirms pēdējās dis-
ciplīnas – ripas kontroles Vasi-
ļo   nokam bija divu punktu pār-
svars pār tuvākajiem konkuren-
tiem, bet pēc fināla sasniegšanas 
kļuva skaidrs, ka viņu neviens 
vairs nevar apsteigt. Latvijas 
sportists bija pārliecinoši labā-
kais spēcīgākā metiena disci-
plīnā, bet ātrākā apļa, veiklības 
un ripas kontroles sacensībās 
viņš spēja iekļūt finālā.

Nobeigumā Vasiļonoks tika 
pie 22 punktiem un par vienu 
punktu apsteidza ungāru Atilu 
Kovāču.

Šī Latvijai bija trešā godalga 
pirmajā Jaunatnes ziemas Olim-
piadā. Iepriekš otro vietu izcī-
nīja kamaniņu braucējs Riks 
Kristens Rozītis, bronzas me  da-
ļu ieguva kamaniņu braucēja 
Ulla Zirne.

startēja ekipāžu sacensībās un 
tāpat kā Riks Kristens mācās 
Murjāņu sporta ģimnazijā. Ses tā 
vieta mūsu kamaniņu braucē-
jiem arī komandu stafetē, astotā 
– Siguldas puisim Dāvim Drei-
manim skeletonā.

Milzu slalomā puišu konku-
rencē 64 dalībnieku vidū Lat-
vijas pārstāvis Miks Zvejnieks 
izcīnīja augsto 13. vietu, uzvaru 
svinēja austrietis Marko Švarcs.

Starptautiskās olimpiskās ko -
mitejas (IOC) prezidents Žaks 
Roge ir gandarīts par pirmajām 
Jaunatnes ziemas olimpiskajām 
spēlēm Insbrukā. “Tās bija des-
mit lieliskas dienas,” priecājas 
IOC prezidents. “Jaunatnes zie-
mas olimpiskās spēles pārspē-
jušas visas cerības un izveido ju-
šas stabilus pamatus šādām sa -
censībām arī turpmāk.” Nāka mās 
jauniešu ziemas olimpiskās 
spēles pēc četriem gadiem no -
tiks Lillehammerē (Norvēģija).

Skeletons
Pasaules skeletona līderis Mar-

tins Dukurs izcīnīja pārlieci-
nošu pirmo vietu dabiskajā 
Sanktmoricas trasē Šveicē Pa -
saules kausa izcīņas sestā posma 
sacensībās. Tādējādi sešos Pa -
saules kausa šīs sezonas posmos 
Martins Dukurs svinējis jau 
piecas uzvaras.

Tomass Dukurs pēc neveik-
smīga pirmā brauciena otrā 
piegājienā spēja savas pozicijas 
uzlabot, nobeigumā ierindo-
joties dalītā ceturtajā vietā.

Šis bija pēdējais Pasaules 
kausa izcīņas posms Eiropā, jo 

cienu veica par 0,54 sekundēm 
lēnāk nekā līderis vācietis Mak-
similjans Arnts, taču sasniedza 
otro labāko starta laiku – 5,10 
sekundes.

Otra Latvijas ekipāža Edgars 
Maskalāns/Intars Dambis pēc 
pirmā brauciena ieņēma 13.
poziciju, līderim zaudējot 0,79 
sekundes. Otrā braucienā lat-
vieši savas pozicijas nosargāja.

Jaunais pilots Uģis Žaļims/
Raivis Broks, trasē pieļaujot 
vairākas rupjas kļūdas un par 
mata tiesu izbēgot no kritiena, 
pirmajā braucienā finišēja ar 
24. labāko rezultātu un nekva-
lificējās otram braucienam.

Pēc sešiem posmiem Pasaules 
kausa izcīņas kopvērtējumā di  v -
nieku konkurencē pirmajā vietā 
ar 1270 punktiem atrodas Hefti, 
bet otro vietu ar 1163 punktiem 
ieņem Arnts. Savu kārt trešais ar 
1050 punktiem ir amerikānis 
Stīvens Holkombs.

Melbārdis ar 1024 punktiem 
kopvērtējumā šobrīd ir piektajā, 
Maskalāns ar 600 punktiem – 
14., Žaļims ar 445 punktiem –  
20. pozicijā.

Četrinieku konkurencē Lat-
vi jas bobsleja pilota Edgara 
Maskalāna ekipāža izcīnīja tre-
šo vietu Pasaules kausa izcīņas 
sestajā posmā. Maskalāns ar 
stū mējiem Daumantu Dreiš-
kenu, Uģi Žaļimu un Intaru 
Dambi pēc pirmā brauciena 
atradās sestajā vietā, otrā brau-
cienā sasniegtais starta rekords 
(5,05 sekundes) ļāva pakāpties 
uz trešo poziciju. Maskalāna 
pilotētā četrinieku ekipāža uz 
goda pjedestāla Sanktmoricā 
kāpa otro reizi pēc kārtas. Pa -
gājušajā sezonā viņš šajā trasē 
izcīnīja uzvaru.

Sacensībās uzvaru izcīnīja vā -
cu pilota Maksimiljana Arnta 
ekipāža, kuŗai Maskalāns sum-
mā zaudēja 0,24 sekundes.

Otra Latvijas ekipāža – Os -
kars Melbārdis ar stūmējiem 
Helviju Lūsi, Arvi Vilkasti un 
Jāni Strengu pēc pirmā brau-
ciena atradās 11. pozicijā, otrā 
sasniedza ceturto rezultātu, kas 
summā ļāva ierindoties astotajā 
vietā. Divos braucienos Mel-
bārdis zaudēja Arntam 0,48 
sekundes.

Pēc sešiem posmiem Pasaules 
kausa izcīņas kopvērtējumā čet-
rinieku konkurencē pirmo vietu 
ar 1246 punktiem saglabā krievs 
Aleksandrs Zubkovs. No Lat vi-
jas ekipāžām Maskalāns ar 1032 
punktiem pakāpās uz sesto 
vietu, viņam ar 1024 punktiem 
seko Melbārdis.

Kamaniņas
Latvijas kamaniņu braucēji  

izcīnīja trešo vietu Vinterbergas 
trasē Vācijā Pasaules kausa 
izcīņas sestā posma stafetes 
sacensībās. Šī disciplīna kopš 
šīs sezonas oficiāli ir olim -
piskais sporta veids. Maija Tī -
ruma, Inārs Kivlenieks, kā arī 
divnieku ekipāža Andris un 
Juris Šici summā trasi veica 
divās minūtēs un 27,998 se  kun-
dēs. Šī Latvijai bija pirmā godal-
ga šīs sezonas Pasaules kausa 
izcīņas stafetes sacensībās.

Uzvaru sacensībās izcīnīja 
Vācijas vienība, kas otrā vietā 

finišējušos amerikāņus apstei-
dza par 0,702 sekundēm, Lat-
vijas kamaniņu braucēji no uz -
varētājiem atpalika 1,042 se  kundes.

Šobrīd stafetes ieskaites kop-
vērtējumā Latvijas komanda ar 
259 punktiem ir sestajā vietā,  
pārliecinošu līdeŗpoziciju ar 
470 punktiem ieņem Vācija.

Vieniniekos Maija Tīruma, 
kuŗai šīs bija tikai otrās Pasaules 
kausa izcīņas sacensības izcīnīja 
12.,  Elīza Tīruma – 18., Inārs 
Kivlenieks – 20. vietu. 

Nāciju kausa izcīņā Inārs Kiv-
lenieks ierindojās 17., Artūrs 
Dārznieks – 27., Kristaps Mau-
riņš – 34. vietā.

Latvijas divnieku ekipāža An -
dris un Juris Šici sestdien izcī-
nīja septīto vietu Vinter bergas 
trasē, Vācijā, Pasaules kausa 
izcīņas sestajā posmā. Pēc pirmā 
brauciena Šici, kuŗi startēja savā 
trešajā Pasaules kausa izcīņas  
posmā šosezon, bija devītajā 
vietā, otrā sasniedza piekto re -
zultātu. Summā viņi par 0,497 
sekundēm zaudēja mājiniekiem 
Tobiasam Ven d lam/Tobiasam 
Ārltam.

Otra Latvijas ekipāža Oskars 
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš 
ierindojās 13.vietā. Pirmajā 
brau cienā viņiem 16. labākais 
rezultāts,  otrā braucienā latvieši 
uzrādīja otro labāko rezultātu.

Andrejs Bērze/Uldis Logins 
nespēja sasniegt pirmā brau-
ciena finišu.

Pasaules kausa izcīņas kop-
vērtējumā divniekiem brāļi Šici 
ar 106 punktiem ieņem 20.
vietu, Bērze/Logins ar 103 
punktiem atrodas poziciju ze -

māk,  Gudramovičs/Kalniņš ar 
52 punktiem ieņem 24. vietu.

Kopvērtējuma līderi ar 495 
punktiem ir Vendls/Ārtls, 15 
punktus viņiem zaudē Lingeru 
divnieks.

Ātrslidošana
Vienu no saviem pagaidām 

labākajiem panākumiem ātrsli-
došanā guva Haralds Silovs. 
Viņš Pasaules kausa izcīņas 
posmā Soltleiksitijā ieņēma 
desmito vietu 1000 m distancē. 
Iepriekš, startējot B grupā, Si -
lovs sasniedza jaunu Latvijas 
rekordu – 1:07,87. Startēja spē -
cīgākajā – A grupā Silova re -
zultāts bija 1:08,52.

Ziemas peldēšana
Latvijā ziemas peldēšanas 

meistarsacīkstēs Jūrmalā pieda-
lījās ap 1200 sportistu no 28 
pasaules valstīm, jaunākajam 
sacensību dalībniekam bija sep-
tiņi, bet vecākajam – 87 gadi.

Latvijas sportisti nopelnīja 
desmit medaļas individuālajos 
peldējumos, divas godalgotas 
vietas izcīnīja Latvijas stafešu 
komandas. Pirmo reizi ziemas 
peldēšanas meistarsacīkšu vē  -
sturē Latvijai trīs pirmās vietas 
vissmagākajā ziemas peldēšanas 
disciplīnā – izturības peldēju-
mā 450 m distancē. Tās savās 
vecuma grupās izcīnīja Velga 
Zaļaiskalna, Gustavs Zālītis un 
Daniels Stankevičs.

Nākamā ziemas peldētāju 
meistarsacīkstes notiks 2014. 
gadā Somijā, Ziemassvētku ve -
cīša pilsētā Rovaniemi.

P. Karlsons

Augusts Valdis Vasiļonoks uz goda pjedestala

Divnieku bobsleja ekipāža 
Oskars Kibermanis ar stūmēju 
Elvisu Kamšu izcīnīja ceturto 
vietu. 

Insbrukā startēja vairāk nekā 
tūkstotis sportistu vecumā no 
15 līdz 18 gadiem, pārstāvot 68 
valstis. Viņi mērojās spēkiem 
septiņos olimpiskajos ziemas 
sporta veidos 15 sporta disci-
plīnās. Latvija bija deleģējusi 16 
olimpiešus, un deviņi savos 
sporta veidos izcīnīja vietu pir-
majā desmitniekā. Mūsu laik-
raksta iepriekšējā numurā jau 
ziņojām par pirmajiem laure-
ātiem: kamaniņu sportā sudra-
ba medaļu ieguva Riks Kristens 
Rozītis un bronzas – Ulla Zirne. 
Abi ir siguldieši, tāpat arī Ri -
chards Lozbers, kuŗš kamanu 
trasē ieņēma sesto vietu. Septīto 
– Kristens Putins no Ropažiem 
un Imants Marcinkēvičs no 
Naukšēniem, kuŗi Insbrukā 

nākamie divi risināsies Kanadā 
– Vistlerā un Kalgari.

Pēc sešiem posmiem Pasaules 
kausa izcīņas kopvērtējumā lī -
derpozicijā ar 1301 punktu at -
rodas Martins Dukurs, viņam 
ar 1195 punktiem seko vācietis 
Franks Rommels. Tomass Du -
kurs ar 1148 punktiem pakāpies 
uz kopvērtējuma trešo poziciju.

Pasaules kausa ieskaitē šo  se-
zon notiks astoņi posmi, bet 
se  zona februāŗa otrā pusē beig-
sies ar pasaules meistarsacīkstēm 
Leikplesidas trasē ASV.

Bobslejs
Latvijas bobsleja divnieku 

ekipāža ar pilotu Oskaru Mel-
bārdi un stūmēju Daumantu 
Dreiškenu  ieņēma devīto vietu 
dabiskajā Sanktmoricas trasē 
Šveicē Pasaules kausa izcīņas 
sestā posma sacensībās. Mel-
bārdis/Dreiškens pirmo brau-


