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Ir jābalso. Ir jā -
balso “PRET”. Ir 
jā  balso ne pret 
krie  vu valodu, bet 
pret krievu valo -
du kā otru valsts 
valodu. Ir jābalso 

par latviešu valo du kā vienīgo 
valsts valodu. Ir jā  balso par mūsu 
nācijas pamatu. 

Nedrīkst neiet un nebalsot. Šī 
nobalsošana nenomirs dabiskā 
nāvē tāpēc, ka tai nebūs kvo-
ruma. Tā turpinās savu ēnu dzī-
vi, ja tai nebūs pārliecinoša vai-
rākuma pret tiem 180 000 pa -
rakstiem, kas rosināja krievu va -
lodai piešķirt otras valsts valo -
das statusu. Vairākums būs pa -
visam pārliecinošs, ja vismaz 
pu  se balsstiesīgo 771 893 plūs 
viens balsos pret Satversmes gro-
zījumiem, lai latviešu valoda Lat-
vijā paliktu vienīgā valsts valo -
da. Ka to vēlas ne tikai nosacīts, 
bet absolūts vairākums. Tāpēc 
jāiet balsot un vismaz 771 893 
reizi jānobalso “PRET”. Ai, tā 
vie na balss – tava, mana, viņas, 
vi ņa – un tad tā pati pēdējā. Ne -
drīkst nepacelt balsi par savu 
valodu, savu mēli.

Kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, 
jau tāpēc, ka nedrīkstam de iure 
apstiprināt to, kas okupācijas ga -
dos notika de facto: padomju 
okupācija darīja visu iespēja -       
mo, lai latviešu valoda tiktu iz -
spiesta no svarīgām suverēnas 
nācijas jomām, to aizstājot ar 
krievu valodu. Vēl arvien latvie-
šu valoda Latvijā nav pārvarē -

Ir jābalso pārliecinoši - PRET
jusi okupācijas laika radītās se -
kas. Vēl arvien un pat arvien uz -
bāzīgāk krievu valoda Latvijā 
cenšas šīs sekas izmantot, lai at -
gūtu privilēģijas, kuŗas tai šajā 
laikā bija: prasot līdzvērtību, 
palikt un būt līdzvērtīgākai pār 
vietējo “provinciālo” valodu, kas 
nav jāmācās un jāprot. Piešķiŗot 
krievu valodai otras valsts valo-
das statusu, nodrošināsim, ka 
Lat vija lēnām, bet neatturami 
kļūs par Latišiju.

Otrkārt, tāpēc, ka ar latvie -      
šu valodu šī valsts ir nacionāla 
valsts Latvija. Pārfrazējot pazīs-
ta mu teicienu – kas valda valodu, 
valda valsti. Latvija ir veidota kā 
nacionāla valsts uz tiem pama-
tiem, kuŗi izauga no 19. gadsim -
ta nacionālās atmodas. Viens no 
svarīgākajiem tā laika uzdevu-
miem bija izveidot latviešu va -
lodu par instrumentu, kas ir 
līdzvērtīgs jebkuŗai citai kultūras 
nācijas valodai, vācu un krievu 
valodu ieskaitot. Tas nozīmē – 
no apspiestas zemnieku tautas 
valodas to veidot par modernas 
nācijas valodu, kas spēj kalpot 
visām modernas nācijas un – 
valsts vajadzībām. Atcerēsimies, 
ka latviešu valoda nav tikai sazi-
nāšanās un izpausmes līdzeklis. 
Sazināties un izpausties varam 
jebkuŗā valodā. Valoda ir ne tikai 
nācijas identitātes un kultūras, 
bet arī suverēnitātes nesēja. Lat-
viešu valoda kā valoda sevī glabā 
un satur tautas vissenāko atmi-
ņu, dzīvesziņu, kultūru un vēs-
turi – tautas identitāti. Bet, bū -

dama suverēnitātes nesēja, tā 
apgūst visas ar suverēnitāti sai s - 
tītās dzīves un sadzīves jomas – 
tā organiski pārveidojas un vei-
dojas tālāk. Tas iespējams tikai 
suverēnā savas valsts telpā. 

Ir jāiet. Ir jābalso. Pārliecinoši. 
Vismaz pusei un vienam no bals s- 
tiesīgajiem, lai nebūtu nekādu 
pārpratumu. Formāli it kā jā -
balso pret krievu valodu, bet 
patiesībā par latviešu valodu. Ar 
visu cieņu krievu valodai kā 
krieviskās kultūras un identitā -
tes glabātājai un kā nācijas su -
verēnitātes izpausmei Krievijā ir 
jāpasaka NĒ krievu valodai kā 
otrai valsts valodai Latvijā. Un 
jāaicina tie krieviski runājošie 
Latvijas iedzīvotāji, kuŗi vēl ne -
prot latviešu valodu, – beidzot        
to iemācīties kā vienīgo kopīgo 
šīs nācijas un valsts valodu. Ir 
jāgādā, ka viņi to var, un jānāk 
pretī, lai viņi to var. Reizēm man 
šķiet, ka esam par daudz kāpuši 
uz barikādēm un neesam pie-
tiekami atvēruši savu valodas 
lauku. Un pilnīgi noteikti – uz 
barikādēm stāvot, neesam pie-
tiekami savu valodas lauku ko -
puši. Tāpat kā vēsturi nedrīkst 
atstāt tikai vēsturniekiem, valo -
du nedrīkst atstāt tikai valod-
niekiem. Tas ir visu kopīgs uz -
devums. Sākot jau ar skaidru           
jā latviešu valodai un latvis -         
kai Latvijas valstij. Bet – tikai     
sā kot. Lielais darbs vēl tikai 
priekšā. 

Valters Nollendorfs

Mums nav bail no referenduma! 
Mums nav bail no referendu-

ma! Mēs aiziesim uz referendu-
mu visi un nobalsosim par savu 
latviešu valodu, ievelkot krusta 
zīmi PRET otru valsts valodu. 
Mēs balsosim Rīgā, Liepājā, 
Londonā un Dublinā. Mēs bal-
sosim paši, ņemsim līdzi uz ie -
cirkņiem savus bērnus un maz-
bērnus - lai viņi redz, ka esam 
lepni par savu valodu, ka no  sar-
gāsim valodu, valsti, tautu un 
zemi arī mazmazbērniem un 
nākamajām paaudzēm. Mēs sa -
nāksim iecirkņos ar latviešu 
me lodijām sirdī. Mēs taču atce-
ramies

“... viena saule, tas pats mēness, 
visiem viena tēva valodiņ...”. 
Dziedāsim, jo tauta, kas dzied, - 
nemirst. Dziedāsim visi kopā 
iepriekšējā vakarā - lai mūsu 
nelabvēļi uzzina, cik liels un 
skanīgs ir latviešu koris. Sar-
kanbaltsarkano lentīti pie krūts 
nēsāsim visu februāri, brauk -  

sim ar automašīnām, kas rotā -  
tas Latvijas karodziņiem, visu 
nedēļu pirms referenduma pa- 
celsim pie savām mājām valsts 
karogus. 21. februāris ir Pasau -
les Dzimtās valodas diena, bet 
nedēļa līdz šai dienai - Dzimtās 
valodas nedēļa. Tā kā mūsu 
polītiķi ir lēmuši tieši šajā ne -
dēļā piedalīties referendumā,        
tad darīsim to - mīlot un cienot 
savu valodu, rakstot un runājot 
labā un pareizā latviešu valodā.    
Mums ir jaunieši, ar ko lepoties, 
tādi kā Mārtiņš Pavasaris ar sa -
vu klipu un aicinājumu iet uz 
referendumu. Mēs ticam, ka 
mums būs daudz šādu jauniešu, 
kas rakstīs cits citam labas ziņas 
tīmekļa vidē, tālruņa īsziņās, 
uzņems jaunus klipus un aici nā-
jumus. Latvieši, būdama maza 
tauta, ir labi valodu pratēji. 
Gand rīz ikviens latvietis runā 
trīs vai četrās valodās, ko ne -      
var teikt par lielo nāciju pār-

stāvjiem. Balsojot par latviešu 
va   lodu, mēs balsojam par mazas 
tautas valodas prasmēm, izglītī-
bu, zināšanām, pašcieņu. Mēs 
labprāt runājam krievu valodā, 
labprāt lasām šajā bagātajā valo -
dā un mīlam jebkuŗu Latvijas 
pilsoni ar viņa dzimto valodu, 
bet prasām godu arī savai valo-
dai. Mēs nevienam neesam uz -
mākušies ar padomiem un aiz-
skāruši citu nāciju pašcieņu, bet 
nepieļausim arī svešu ļaužu dik-
tātu. Tie, kas izraisīja šo referen-
dumu, bija tikai un vienīgi ļaun-
prāši, kas gribēja sanaidot Lat-
vijas iedzīvotājus. Un viņiem re -
ferendumā atbildēsim, ceļot go -
dā latviešu valodu, ceļot latviešu 
pašcieņu, pašlepnumu un tautas 
apziņu. Referendumā mēs pieda-
līsimies visi un ievilksim krusta 
zīmi PRET.

Gandrīz katrā latviešu ģimenē 
ir auto. Šoreiz aizmirsīsim ne  sa-
prašanos, palīdzēsim kaimi ņiem, 

Tas brīdis ir pie nācis tagad, kad 
nākamās dienās tiks lemts par 
svešas valodas uz  spiešanu  mums 
- jā, par krievu valodas uzspiešanu 
mūsu tau tie šiem mūsu tēvu 
zemē. Tas drauds ir reāls, tas 
apdraud mūsu tautas pastāvēšanu 
un izdzīvošanu nā  kamībā. To 
nedrīkstam pieļaut! Stāja mies 
kopā tagad visi kā viens un 
atbalstām projektu “Par latviešu 
valodu” - tagad, šodien, jo pēc 
dažām dienām tas būs jau par 
vēlu. Pašlaik esam jau savākuši            
30% vajadzīgās “zobena” naudas 
summas, kas izmantota, lai ie -
vie totu publikācijas Latvijas no -
vadu presē un ar Latvijas Radio, 
kā arī vietējo raidstaciju starp-
niecību aicinātu tautu doties bal-
sot. Top klipi un raksti publi-
cēšanai tīmekļa vidē, kā arī mā -
jaslapa www.celiesunej.lv.

TAUTIEŠI!

Steigsim ar atbalstu šo  dien un 
tagad, jo parīt tas būs    par vēlu. 
Sūtiet ziedojumus uz:

Organization: “DAUGAVAS 
VANAGU CENTRALAS VAL-
DES PARSTAVNIECIBA LAT-
VIJA” FONDS

Reg. Nr.: 40008004689
Bank Account No. (Konta Nr.): 

LV02 UNLA 0001 0037 0041 2
Bank: AS “SEB BANKA”
Bank SWIFT Code (SWIFT 

kods): UNLALV2X
Bank branch ad  dress: Vec ri-

gas filiāle, Grecinieku-9, Riga, 
LV-1050

Ziedojuma mērķis: “Par lat-
viešu valodu”

Andrejs Mežmalis,
atv. flotiles admirālis,

DV priekšnieks un 
DV CV priekšsēdis

Lai nelūko naidnieks mūs aiztikt neviens,
Mēs celsimies pretim tam visi kā viens.
Sauc tēvija, sauc mūs, mēs steigsim tūlīt
Pret arklu un izkapti zobenu mīt.

paziņām, visiem, kam grūti no -
kļūt līdz iecirknim. Mīlestības 
ap  liecinājums latviešu valodai - 
kopīgs PRET. IZSŪTI, LŪDZU, 
ŠO VĒSTĪJUMU VISMAZ  

DES MIT SAVIEM KOLLĒ-
GĀM, RA  DIEM UN DRAU-
GIEM! TI KAI TAD VARI AT -
GRIEZ TIES PIE IKDIENAS.
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Patiesā cieņā,

Juris Mežinskis
Amerikas latviešu
apvienības  valdes priekšsēdis

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

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20122012

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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 $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
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 $25,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

L A S Ī TĀ J U
B A L S I S

Augsti godātie ministru kungi!

Amerikas latviešu apvienības valde atzinīgi novērtē un pateicas Jums  par Jūsu vadīto ministriju un tās 
atbildīgo darbinieku atbalstu, lai Latvijas Republikas vēstniecībā Vašingtonā pastāvīgi atrastos 
pārvietojamā pasu darbstacija. 

Apzinoties, ka Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvo tūkstošiem Latvijas pavalstnieku, kuŗiem dažādu 
iemeslu dēļ nav Latvijas Republikas pases un tādējādi nav iespējams  aktīvi piedalīties Latvijas polītiskajos 
procesos, ALAs valde, sadarbībā ar Latvijas vēstnieku ASV Andreju Pildegoviču,  jau pirms vairākiem 
gadiem sāka lolot ieceri par pastāvīgu pārvietojamo pasu darbstaciju. 2010. gada vasarā notika  
pārvietojamās pasu darbstacijas izmēģinājuma brauciens uz septiņiem ASV latviešu centriem, un 709 
Latvijas pavalstnieki ieguva vai atjaunoja pasi.

Jūsu lēmums par pastāvīgu pārvietojamo pasu darbstaciju vēstniecībā Vašingtonā palīdz mums 
turpināt celt  sadarbības tiltu starp Amerikas latviešu apvienību  un Latviju. Šis projekts ne tikai palīdz  
valsts amatpersonām apzināt  un piesaistīt Latvijas  pavalstniekus šajā plašajā zemē, bet arī  mums, ASV 
latviešu centrālajai organizācijai,  dod iespēju aktīvizēt mūsu sabiedrību. LR Ārlietu ministrijas vadība  
simboliski apliecināja,  ka apzinās – katrs latvietis, lai kur arī dzīvotu, ir valstij svarīgs! Paldies par to!

ALAs valde  darīs visu iespējamo, lai turpinātu ilggadējo sadarbību ar Latvijas vēstniecību ASV un 
Latvijas valdību! Patiess prieks, ka šis projekts īstenojies un tik labi sācies! Jaunās pasu darbstacijas nule 
kā notikušajā izmēģinājuma braucienā, ko ar nesavtīgu darbu īstenoja vēstniecības konsule Ilze Vītuma 
un Ārlietu ministrijas techniskais darbinieks Uģis Skuja, 70 Latvijas pavalstnieku  Indianapolē un 
Sanfrancisko saņems jaunas pases un varēs piedalīties tautas nobalsošanā 18. februārī. 

ALAs valde  turpinās sadarboties ar  ASV latviešu organizāciju vadītājiem un cer, ka  pasu pārvietojamā 
darbstacija šogad  tiks nogādāta arī citās pilsētās!

Arī krieviem
jābalso PRET

Nepietiek, ka tikai latvieši 
balso PRET krievu valodu kā 
otru valsts valodu Latvijā, arī 
Latvijas krievi jāpierunā balsot 
PRET. Noteikti jānoraida ideja, 
ka krievu valoda Latvijā varētu 
būt valsts valoda. Kaut ko tādu 
iedomāties var tikai nejēgas. 
Latvijas neatkarība tiek apdrau-
dēta, ja polītiķi, piemēram, 
Rīgas pilsētas galva Nils 
Ušakovs atklāti atbalsta krievu 
valodu kā otro valsts valodu. 

Neviena interesēs nav pārvērst 
Latviju par mazo Krieviju, jo tā  -
dējādi zustu Latvijas neatkarība un, 
iespējams, Latvija vairs nebūtu 
Eiropas Savienības dalībvalsts. 
Taču ļaunākais būtu, ja kašķēšanās 
par valsts valodu un berze starp 
tautībām turpinātos. Tas frag men  -
tētu Latvijas polītiku, un Latvija 
nekad nesasniegtu Eiropas līmeni.

Balsošana 18. februārī nebūs 
tikai par valsts valodu, bet gan 
par to, vai Latvija būs vienota un 
sekmīga jeb vai sašķelta un 
nabadzīga valsts.

Krievu izcelsmes Latvijas pa -
valstniekiem jābalso PRET krievu 
valodu. Ikvienam, kam draugs ir 
kāds Latvijas krievs, šis draugs 
jāpārliecina 18. februārī balsot 
PRET krievu valodu kā otru 
Latvijas valsts valodu. 

Vidvuds Beldavs
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Askolds Saulītis

Jūlija Plostniece

Kaspars Špēlis

Jūlija Plostniece

Kad latgalieši nu jau vairāk 
nekā pusotru gadu brauc ar 
LELBAs (Latviešu evaņģēliski 
luteriskā baznīca Amerikā) pro-
jekta “Lai rit!” dāvinātajiem div-
riteņiem, laiks palīdzēt bērniem 
Vidzemē! Mēs visi zinām, cik 
svarīgi ir apstākļi, lai varētu labi 
mācīties. Izsalcis un norūpējies 
bērns Latvijā ir bieži sastopams. 
Projekts “Būsim gudri!” atbalstīs 
pamatskolu un vidusskolu bēr-
nus Vidzemes 10 trūcīgākajos 
pagastos ar nepieciešamo, lai 
varētu mācīties. Skolas somas, 
skolas piederumi, siltas pusdie-
nas utt. Ir plānota sadarbība ar 
vietējām draudzēm Latvijā, paš-
valdībām un skolām. Līdzekļu 
vākšana šim projektam jau ir 
sākusies Ziemeļamerikā, un tā 
turpināsies līdz 2012. gada 1. 
jūnijam. 

Iepriekšējam Jaunatnes noza-
res projektam “Lai rit!” galvenā 
līdzekļu vākšana bija bike-a-thon, 

Būsim gudri!
Nākamais LELBAs Jaunatnes nozares projekts ir klāt!!! 

kas izrādījās ļoti veiksmīga, šim 
projektam radās ideja rīkot prāta 
asināšanas spēles (Trivia game), 
kas saistās ar gudrības temu. Šīs 
spēles rosina uz sadraudzību. 

Šādā draudzīgā gaisotnē arī no  -
ritēja pirmā prāta asināšanas spē-
 le Mineapoles-St. Paulas drau    dzē 
14. janvārī, kur tika saziedoti 
$1500! Mineapolē radās ļoti laba 
ideja ziedojumus projektam vākt 
vienā mugursomā, kas projekta 
izdales laikā tiks dāvāta kādam 
bērnam. Ir plānots, ka mugurso-
ma ceļos uz vietām, kur notiks šī 
spēle. Piecas komandas mērojās 
spēkiem tādās kategorijās, kā, 
piemēram, Minesotā: „Vecie, la  -
bie Latvijas laiki”, „Trimda” utt. 
Uzvarēja komanda ar nosaukumu 
„B-ass-i, tenori un citi”. Interesanti 
tas, ka ikkatras komandas no  sau-
kumā varēja atrast vārdu „ass”. 

Nākamā vieta, kur spēlējām prā -
ta asināšanas spēli, bija Hamil-
tonas latviešu biedrība 28. jan-

vārī. Noklausījušies atskatu par 
projektu „Lai rit!”, hamiltonieši 
bija gatavi spēlēt. Spēles dalībnieki 
bija ļoti zinīgi par katēgorijām: 
„Bībele un baznīca”, „Kanada”. 
No katēgorijām visvairāk atbai-
dīja „Kurzemes hercogiste”. Kopā 
šajā pasākumā tika saziedoti $515, 
kas tika likti projekta ce  ļojošajā 
mugursomā. Izsakām pateicību 
abām pilsētām par atbalstu tik 
labam sākumam! Aicinām nākt 
talkā arī citas pilsētas! 

2012. gada vasaras beigās 
LELBAs jauniešiem kopā ar 
Latvijas jauniešiem būs iespēja 
piedalīties projekta izpildē Lat vijā.

Ziedojumus kārtot caur mūsu 
LELBAs draudzēm, atbalstīsim 
bērnus Vidzemē!

Diakons Dāgs Demandts,  
LELBA Jaunatnes

nozares vadītājs,
 busimgudri@gmail.com 

Sadarbībā ar jauniešu kori 
“Balsis” (mākslinieciskais vadī-
tājs Ints Teterovskis), Rīgas Lat-
viešu biedrības kamerkori “Aus-
trums” (mākslinieciskais vadītājs 
Ārijs Šķepasts) un Latvijas Na -
cio nālās operas kamerorķestri 
Ņujorkas latviešu koris turpina 
vienu no savām skaistākajām 
tradicijām – koncertu sniegšanu 
Latvijā. Šoreiz ar latviešu kom-
ponistu kantāšu pirmatskaņo-
jumiem Latvijā pieskandināsim 
Rīgas Latviešu biedrību. Pro-
grammā ietveŗtas kantātes – Al -
doņa Kalniņa “Ziemas saulgrie-
žu mistērija”, Ērika Ešenvalda 
“Ziemsvētku vakarā” un Valta 
Pūces “Ziemsvētku kantāte”. Kon-
certa mākslinieciskais vadītājs 
un diriģents – Andrejs Jansons 
(ASV/Latvija). Jāpiebilst, ka mi -
nētās un daudzas citas kantātes 
jau divdesmit piecu gadu gaŗumā 
radītas pēc Ņujorkas latviešu 
koŗa pasūtinājuma. 

Mēs ļoti priecājamies, ka varam 
ik pa diviem trim gadiem atgriez-
ties Rīgā un dziedāt kopā ar 
dzimtenes koŗiem, kā arī uzņemt 
Latvijas dziedātājus Ņujorkā, vei-
 dojot sadraudzības koncertus 
Katskiļu kalnu gleznainajā lat-
vie   šu vasaras nometnē. 

Ziemsvētki Meteņos
jeb

Ņujorkas latviešu koris 
viesojas Latvijā

Vēl viens svarīgs uzdevums, 
kas mums Rīgā paveicams, ir 
tvarta (CD) ierakstīšana Rīgas 
Skaņu ierakstu studijā jau nā  ka-
majās divās dienās pēc koncerta. 
Ņujorkas latviešu korim tas būs 
jau vienpadsmitais. Tvartā iemū-
žināsim koncerta programmu 
tādā pašā sastāvā – kopā ar 
draugiem no “Balsīm”, “Austruma” 
un LNO kamerorķestŗa. 

Uz tikšanos koncertā 
Rīgas Latviešu biedrībā 
2012. gada 23. februārī 

plkst. 19:00!
Biļetes Ls 3; pensionāriem, stu-

dentiem, skolēniem Ls 1 – Rīgas 
Latviešu biedrībā iepriekšpār-
došanā un koncerta dienā. 

Atbalstītāji: Latvijas Radio 1, 
Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas 
Mūzikas informācijas centrs, 
www.music.lv, www.tvnet.lv, 
www.notikumi.lv, laikraksti 
Laiks, Brīvā Latvija, Latvijas 
Avīze, Diena, Neatkarīgā Rīta 
Avīze, Ņujorkas latviešu koris un 
tā labvēļi.

Maija Garron,
Ņujorkas latviešu kora 

administrātore

Uz Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības Latviešu kaŗavīru se -
mināru ceļo bagātas program-
mas dalībnieki: jaunais vēstur-
nieks, Ikšķiles novada Tīnūžu 
muižas pārvaldnieks Kaspars 
Špēlis un apbalvotais doku-
mentālo filmu režisors Askolds 
Saulītis no Rīgas, retro kabarē 
soliste Jūlija Plostniece no Ka -
lifornijas, pa tīmekļa viļņiem 
no Itakas akadēmiķis Dr. An -
drievs Ezergailis, un ģeografiski 
vistuvākie Dr. Ieva Zaķe no 
Rowan universitātes un mūsu 
pašu BLB valdes loceklis Kārlis 
Bērziņš. Pat leģionāru izstādes 
eksponāti arī „ielido” taisnā ceļā 
no Latvijas. 

Seminārs ilgs divas dienas, 
sestdien un svētdien, 3. un 4. 
martā, tas abas dienas sāksies 
jau plkst. 10:00 no rīta.  Sestdie-
na būs veltīta leģionāriem, par 
viņu 16. marta kauju stāstīs 
Kaspars Špēlis, kas arī iepazīs-
tinās ar leģionāru izstādes 
eksponātiem un izrādīs filmu 
no tikko pagājušajā vasarā 
sarīkotās tipiskas leģionāru 
kau jas Lindenberg rekonstruk-
cijas, kuŗā „kaŗoja” dalībnieki 
no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 
un Polijas. Pēc pusdienām uz  -
zināsim visu par ASV preses 
uzbrukumiem leģionāriem, ko 
pētījusi Dr. Ieva Zaķe, tad sekos 
Kārļa Bērziņa maza piebilde 
attiecībā uz Brīvo latvju bied-
rību. Režisors Askolds Saulītis 
pastāstīs par atziņām, kuŗas 
iegūtas uzņemot dokumentālo 
filmu „Sarkanais un brūnais” 
par latviešiem, kas nonāca kaŗa 
abās pusēs. Vakaru pavadīsim 
1940. gadu noskaņā, klausoties 

120x120

Filadelfijas Latviešu
kaŗavīru semināra

programma
solisti Jūliju Plostnieci klavie -
ŗu un kontrabasa (filadelfieši 
Gunta Plostniece un Andris 
Zvārgulis) pavadījumā.

Nākošajā rītā semināra da -
lībnieki atgriezīsies pagātnē, 
klausoties Kaspara Špēļa stās-
tījumu par Atbrīvošanas cīņām, 
stāstījumu papildinās Askolda 
Saulīša filma „Bermontiāde”. 
Miniizstāde lejas telpās būs 
veltīta ordeņiem, nozīmēm, un 
citiem pagodinājumiem no da -
žādiem laikiem, sākot no At -
brīvošanas cīņām līdz 1. repub-
likas armijai, tad leģionam, un 
arī šodienas Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem. Par savu 
tēvu, izcilo brīvības cīnītāju Jāni 
Abenu, pastāstīs Sandors Abens, 
kas izstādīs īpaši iespaidīgu viņa 
ordeņu klāstu. Pēcpusdienā pie-
 vērsīsimies šodienas entuzias-
tiem, kas meklē un atrok 2. 
pasaules kaŗa ieročus un arī 
lielākus atradumus – tankus, 
lidmašīnas. Par šo tematu As  -
kolds Saulītis ir radījis filmu 
”Keep Smiling”. Pēc filmas varēs 
vēlreiz apskatīties vienreizējo, 
nekur citur neredzamo leģio-
nāru izstādi, kā arī plašo ordeņu 
sakopojumu no dažādiem laik-
metiem. BLB sirsnīgi pateicas 
Filadelfijas Daugavas vanagu 
kopai, šī semināra galvenajiem 
atbalstītājiem.

BLB aicina dalībniekus pie-
teikties priekšlaicīgi. Visa se -
mināra maksa $100, bet jau -
niešiem (skolniekiem un stu-
dentiem) ir atlaides. Lūdzu 
skatīt informāciju www.latvian-
society.com.

Sandra Milevska
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Līdz ar pēckaŗa ieceļotāju 
latviešu vilni Ņujorkā sāktie 
kultūrai veltītie sarīkojumi ik 
gadus notiek janvāŗa beigās, un 
pamazām tie kļuvuši par tradi-
ciju. 

Tiesa, bija laiki, kad Kultūras 
dienas aptvēra veselu nedēļu – 
notika Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojums, rīkoja kon-
certus, priekšlasījumus, Latvie-
šu akadēmisko mācībspēku un 
zinātnieku apvienības (LAMZA) 
darbīgā pārstāvja Dr. Pēteŗa 
Norviļa vadībā pat konferences. 
Vēlāk Kultūras dienas rīkoja 
tikai divu dienu gaŗumā – pir-
majā dienā godināja iepriekšējā 
gadā godalgotos ņujorkiešus, 
nākamajā notika koncerts vai 
izvērtēja mākslas notikumus. 
Tagad Kultūras dienas rīko 
Ņujorkas latviešu organizāciju 
padome (ŅLOP). 

Šogad bija tikai viens sarī-
kojums, to 29. janvārī Jonkeru 
baznīcā ievadīja dievkalpojums. 
Ieradās necerēti daudz apmek-
lētāju. Apbalvoto godināšanas 
daļu atklāja un vadīja ŅLOP 
priekšsēde Baiba Pinne. Roberts 
Rūsis cildināja savu jaunības 
draugu, advokātu Ivaru Bērzi-
ņu, viņam piešķirta Daugavas 
Vanagu zelta krūšu nozīme. I. 
Bērziņš veltījis daudz laika un 
pūļu netaisni apsūdzēto leģio-
nāru aizstāvēšanai, pat ASV 
Augstākajā tiesā, gādājis, lai 
Hūvera institūtā tiktu saglabāts 
Latviešu leģiona archīvs un 
daudzējādi palīdzējis ar savu 
padomu. R. Rūsis pieminēja I. 
Bērziņa darbošanos draudzes 
valdē aizritējušā gadsimta 70. 

Kultūras diena Ņujorkā
gados – daudzus gadus viņš bija 
draudzes priekšnieks, kā arī 
aktīvi darbojās korporācijā. 
Tieši I. Bērziņa vadības laikā 
Lettonia savu darbību sekmīgi 
pārcēla uz Latviju.

ALAs Izglītības nozares va -
dītāja Anita Bataraga pastāstīja 
par ALAs Atzinības raksta sa -
ņēmēju Guntu Ģigu (dzim. 
Bierni), īpaši uzsveŗot viņas 
ģimenē ieaudzināto pašaizlie-
dzību. G. Ģiga dzimusi 1956. ga  -
dā, strādājusi sporta, kultūras 
un izglītības laukā, vadījusi tau-
tasdeju kopu „Dzintars” (tā pie-
dalījās Dziesmu svētkos Latvijā), 
atrodot arī laiku draudzes dāmu 
komitejas darbam un virtuves 
vadīšanai bērnu vasaras no -
metnē Katskiļos. Gunta Ģiga ir 
viens no sabiedrības balstiem, 
bez kuŗa neviena latviešu kopie-
na ārzemēs nevarētu pastāvēt.

Par ALAs Atzinības raksta 
saņēmējiem Mārtiņu Zālīti un 
Vinetu Zālīti runāja ŅLOP 
priekšsēde Baiba Pinne. M. 
Zālīte septiņu gadu vecumā 
iestājās mazskautos un, pa  ma-
zām ieguvis visas skautu pa -
kāpes, ar laiku kļuva par vadītā-
ju – bijis 7. lielās skautu nomet-
nes „Kopsolī” komandants, at -
bildīgos amatos Ņujorkas lat-
viešu skautu vienībā, apbalvots 
ar Baltās lilijas ordeni. Vien lai-
kus viņš sešus gadus bija Ņu  -
jorkas ev. lut. draudzes valdes 
loceklis, piecus gadus draudzes 
priekšnieks, vadījis vairākas 
draudzes komitejas. Viņa no -
pelns, ka draudzes bērnu vasaras 
nometnē uzcelta jauna ēdam-
zāle, un tādējādi nometnē arī 

turpmāk būs iespējams rīkot 
3x3 nometnes, konferences un 
dažādus saietus. 

Vinetas Zālītes sabiedriskā 
darbība galvenokārt saistīta ar 
draudzi. Viņa četrus gadus bi -
jusi vasaras nometņošanas pa -
domes priekšsēde un četrus 
gadus nometnes padomes lo -
cekle. Liels darbs ieguldīts, 
rīkojot Katskiļu nometnes 50 
gadu jubileju. Kopā ar Mārtiņu 
Zālīti viņa gādāja, lai Katskiļu 
nometnē notiktu „Melnā Lāča” 
labvēļu sarīkojumi un varētu 
uzcelt jauno ēdamzāli. 

Sarīkojuma otrā daļā Gunara 
Saliņa un Jautrītes Saliņas pie -
miņai veltīto programmu „Sa -
tik šanās aiz melnās saules” 
vadīja Saliņu bērni Laris, Laila 
un Lalita. Tā izdevās tik sirsnīga 
un patiesa, ka uz brīdi šķita – 
aizgājēji ir dzīvi un atrodas 
mūsu vidū. Paldies par lielo 
darbu un dziļo izpratni!

Sarīkojumam piemērotu gai -
sotni radīja 1957. gada īsfilma 
par ceļojumu uz dzejnieku 
saietu Itakā. Laris Saliņš pa  stās-
tīja par 1924. gadā Naudītē 
dzimušā Gunara Saliņa un tai 
pašā gadā Liepājā dzimušās 
Jautrītes Košes dzīvi, un viņa 
stāstījumu papildināja Lalitas 
Saliņas izvēlētas slīdītes un Lai-
las Saliņas izmeklētas dziesmas.

Gunars Saliņš un Jautrīte Koše 
iepazinās Skolotāju institūtā 
Jelgavā un kopš tā laika vairs 
nešķīrās. Bēgļu gaitas viņus 
aizveda uz Vāciju, vēlāk Ame-
riku, ģimenē piedzima trīs 
bērni. Ņujorkā izveidojās drau-
dzība ar Linardu Taunu un 

ci tiem „Elles ķēķa” grupas lo -
cekļiem; Gunars dzejoļus sāka 
rakstīt 14 gadu vecumā, izdoti 
trīs dzejoļu krājumi – „Miglas 
krogs” (1957), „Melnā saule” 
(1967) un „Satikšanās” (1979); 
viņš studēja, kļuva par psī cho-
loģijas un socioloģijas profeso-
ru Union County College Ņu -
džersijā, kur strādāja līdz 72 
gadu vecumam; viņš saņēmis 
PBLA Kultūras fonda balvu un 
Triju Zvaigžņu ordeni; pēc il -
giem gadiem viņam radās 
iespēja tikties ar brāli, kas bija 
izsūtīts uz Vorkutu, un viņa 
dzīve ievirzījās pilnīgi citās 
sliedēs; nodibinājās sakari ar 
Latvijas dzejniekiem un literā-
tiem; arī Latvijā iznāca G. Saliņa 
dzejoļu izlases, Kārlis Vērdiņš 
sāka sastādīt dzejnieka Kopotus 
rakstus.

Arī Jautrīte Saliņa studēja 
(bērnus tikmēr uzraudzīja vec-
māmiņa „Aciņa”) un ieguva 
doktores gradu ģermāņu filo-
loģijā; bija profesore Keina 
universitātes kolledžā (Kean 
University) Ņudžersijā; izkopa 
pianistes talantu; publicēja ap -
ceres un recenzijas žurnālā 
„Jaunā Gaita” un World Lite-
rature Today; un, kā tagad 
atklājies, visu mūžu rakstījusi 
dienasgrāmatu un piezīmes, 
kas ļoti palīdz „gonkologiem” 
(radi un draugi Gunaru mēdza 
saukt par Gonku) izprast 
Gunara dzejoļus. Gunars Saliņš 
pats atzinis, ka viņa dzejoļos 
„galvenais pateikts starp rin-
dām”.

Kad Gunars Saliņš 2010. gadā 
aizgāja citā saulē, viņš un Jaut-

rīte kopā bija nodzīvojuši 66 
gadus, un Jautrīte jau pēc gada 
sekoja Gunaram.

Saliņu bērni katrs savā veidā 
turpinājuši vecāku dotumu iz -
kopšanu un dzīvesziņu: Laris ir 
mācītājs un sacer dzejoļus; Lai -
la ir dziedātāja, komponiste, 
aranžētāja, spēlē ģitaru; Lalita 
– psīcholoģe un flautiste, raksta 
arī dzejoļus.

Piemiņas programmā bija 
iekļautas Lailas Saliņas pār do-
mas par tēva dzeju un Lalitas 
Saliņas spilgti atmiņu brīži, ko 
papildināja Jautrītes Saliņas 
piezīmju un Gunara Saliņa 
dzejoļu lasījumi. Dziesmas ar 
Gunara Saliņa vārdiem (Arnol-
da Šturma „Noktirne”; Gun-
degas Šmites „Lietū”, ko aran-
žējusi Laila Saliņa; Modŗa Ze -
beriņa „Debešķīgie pagāni”; 
Lailas Saliņas „Bērēs”, „Atrak-
tais”, „Dzejolis Gonkam”) dzie-
dāja Laila Saliņa un Lalita 
Saliņa, klavieŗpavadījumu spē-
lējot Dacei Aperānei; dažām 
dziesmām pavadījumu ar flau -
tu spēlēja Lalita Saliņa. Beigās 
Laila un Lalita nodziedāja tau-
tasdziesmu „Maza biju, nere-
dzēju” flautas un ģitaras pava-
dījumā. Apmeklētāji vēl no -
klausījās Gunara Saliņa dzejoli 
„Largo” un viņa pierakstīto 
sapni par atkaltikšanos mūžībā, 
kas uz klausītājiem atstāja ne -
aizmirstami dziļu iespaidu. 
Kultūras diena Ņujorkā beidzās 
ar pārrunām pie skaisti klāta 
uzkodu galda, kafijas un vīna 
glāzes. 

Dagmāra Vallena

Droši vien katrs ASV dzīvo-
jošais Latvijas pavalstnieks vai 
ASV – Latvijas dubultpavalst-
nieks vēlas, lai viņam būtu 
derīga Latvijas pase. Īpaši sva-
rīgi tas ir reizēs, kad notiek 
balsošana, jo tādējādi iespējams 
piedalīties un ietekmēt polītis-
kos procesus Latvijā, un pēdējā 

Pārvietojamā pasu darbstacija Sanfrancisko
latviešu valoda būtu vienīgā 
valsts valoda Latvijā. 

Līdz šim saņemt jaunu pasi 
varēja vienīgi Latvijā, vai per-
sonīgi ierodoties Latvijas vēst-
niecībā Vašingtonā. Pirms 10. 
Saeimas vēlēšanām 2010. gada 
vasarā, pārvietojamā pasu darb-
stacija no Latvijas tika nogādāta 

Juris Pogrebņaks stāstīja, ka 
vēstnieks Andrejs Pildegovičs, 
Amerikas latviešu apvienības 
un Pasaules brīvo latviešu 
apvienības valdes locekļi iero-
sinājuši, lai vēstniecības rīcībā 
pastāvīgi atrastos pārvietojamā 
pasu darbstacija. To varētu aiz-
vest uz ASV pilsētām, arī uz 

Kanadu un Dien-
vidamerikas val -
stīm. Visiem tas 
šķita labs un ļoti 
atbalstāms pro-
jekts, un liels bija 
mūsu pārsteigums, 
uzzinot, ka jau jan-
vāŗa beigās pārvie-
tojamo pasu darb-
staciju atvedīs uz 
Indianapoli un San -
francisko. Ba  žas 
vienīgi radās, vai 
tik īsā laikā visiem, 
kuŗi vēlas saņemt 
jaunu pasi, paspē-
sim izziņot par šo 
lielisko iespēju, un 
vai tie, kuŗiem pa  -
se vajadzīga, pa -
spēs sagādāt nepie -
ciešamos doku-

mentus.
Ziemeļkalifornijas latviešu 

bied rības (ZKLB) pārstāvis An -
dris Ramāns 27. janvārī lidostā 
sagaidīja Latvijas vēst niecības 
ASV trešo sekretāri Ilzi Vītumu 
un Latvijas Ārlietu ministrijas 
Informācijas tech noloģijas de -

partamenta direktora vietnieku 
Uģi Skuju. Viņi ieradās no In  -
dianapoles, kur bija pavadījuši 
divas spraigas darba dienas. Jau 
pusdienlaikā Sanfrancisko drau -
dzes nama Rīgas zālē ieradās 
pirmie ap  meklētāji, kuŗi vēlējās 
pieteikties jaunas pases saņem-
šanai.

Kas tad īsti ir pārvietojamā 
pasu darbstacija? Tas ir neliels 
aparāts pirkstu nospiedumu 
reģistrēšanai un fotoaparāts; 
abas šīs ierīces pievienotas da  -
toram, un kā fotografija, tā pirk -
stu nospiedumi ar īpašas pro-
grammas palīdzību tiek saglabāti 
un vēlāk ievietoti pasē. It kā ne -
kas sarežģīts, bet viss darba 
process bija pietiekami darbie-
tilpīgs: gan dokumentu pieņem-
šana un pārbaude, gan fotografē-
šana, jo pases fotogra fija ne vien-
mēr šķita izdevusies, un pases 
pieprasītājs bija jā   fotografē atkār-
toti, citreiz kaut kas „nepatika” da -
toram, un viss bija jāsāk no gala.

Visi dati tiks nogādāti LR 
Iekšlietu ministrijas Pilsonības 
un migrācijas pārvaldē. Pases 
izgatavos Latvijā, nosūtīs uz LR 
vēstniecību un no turienes pasu 
īpašniekiem.

Ilze Vītuma un Uģis Skuja San-
 francisko strādāja divas dienas. 
Vienu no tām pavadīju kopā ar 
viņiem. Pasu piepra   sī tā ju bija 
daudz, radās arī „sastrēgumi”, jo 
vienlaikus iera dās vairāk cilvēku 
nekā bija pierakstīti. Četrās 

Pārvietojamā pasu darbstacija Sanfrancisko. No kreisās: LR 
vēstniecības 3. sekretāre Ilze Vītuma, ZKLB pārstāve Taira 
Zoldnere, Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieks Uģis Skuja; pie-
teikumu Latvijas pasei iesniedz Linda Kalna
laikā balsot esam aicināti vai -
rākas reizes. Ir zināms, ka 18. 
februārī 15 vēlēšanu iecirkņos 
ASV būs iespēja balsot, lai 

Losandželosā un Ņujorkā. 
Amerikas latviešu apvienības 

valdes sēdē decembrī Latvijas 
vēstnieka ASV padomnieks 

izbraukuma dienās kopā tika 
pieņemti 70 pasu pieteikumi: 
Indianopolē – 23, Sanfrancisko 
– 47. Uz San francisko atbrauca 
arī latvieši no Losandželosas, 
Jūtas, Aida ho. Pārvietojamās 
pasu darb stacijas darbinieki 
strādāja, līdz visi bija apkalpoti. 

Dienas nogalē pajautāju Ilzei 
Vītumai, kā veicies. Viņas 
at bilde:

„Gan Indianapolē, gan San-
francisko tikām uzņemti at   sau-
cīgi. Netrūka neapmierināto, 
kas pārmeta, ka ilgi jāgaida, 
kaut gan paši laikus nebija 
pieteikušies pases saņemšanai. 
Vairākums tomēr bija priecīgi 
un pateicās par šo iespēju. 
Lielākā daļa apmeklētāju Lat-
vijas pases saņems pirmo reizi. 
Var teikt, ka izmēģinājuma 
brauciens ir izdevies. Guvām 
arī daudzas vērtīgas atziņas, kā 
šo darbu darīt turpmāk.”

Uģis Skuja savukārt bija norū-
pējies par technisko risi nājumu 
un programmas atbil stību. Arī 
Ilze Vītuma atzina: „Techniski 
viss bija sarežģītāk, nekā domāts. 
Taču viss ir atrisināms.”

Ilze Vītuma un Uģis Skuja ir 
optimistiski noskaņoti par pār-
vietojamās pasu darbstacijas nā  -
kotni ASV. Protams, arī ikviens 
Latvijas pavalstnieks prie cājas 
par atviegloto iespēju saņemt 
jaunu pasi. 

ZKLB valdes locekle
Taira Zoldnere
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(Turpinājums sekos)

Stāsti par Bellaccord Electro
(Turpināts no Nr. 6)

Tātad – uz šīs plates, par ko 
vēlos pastāstīt, uzraksts ir skops: 
„Šie kauli, šī miesa”, dziesma val-
sis, Alfreds Poriņš ar Bellaccord 
orķestri. Viss. Bet vēsture ir ļoti 
interesanta. 

Pamatā ir sena tīringiešu tau-
tasdziesmas melodija. 1820. gadā  
vārdus tai devis vācu filologs 
Hanss Ferdinands Masmans – 
„Ich hab’ mich ergeben mit Herz 
und mit Hand”. Tā ir patriotiska 
dziesma par tēvzemes aizstā vē-
šanu ar visu sirdi. Pagājušā gs. 
20. gados to latviski atdzejojis 
studentu korporācijas Lettonia 
filistrs, Limbažu mācītājs un pat-
riots Jānis Steiks. Studentiem tā 
kļuva par tradicionālu svētku 
vakara nobeiguma dziesmu. 
Vācijā tā ir lielā cieņā vēl šo -
baltdien, atrodama daudzos mū -
 zikas albumos. Interesanti, ka 
1949.–1950. gadā tā bija Rietum-
vācijas nacionālā himna. Un vēl 
interesantāk, ka pēc Otrā pasaules 
kaŗa šī melodija tika izmantota 
kādreizējā vācu protektorāta Mik-
 ronēzijas himnai. Un vēl – šo 
dziesmu iecienījuši arī igauņi, 
gan izdodot kompaktdiskā, gan 

Atis Bērtiņš dziedot Dziesmu svētkos. Latvijā 
šo patriotisko dziesmu atcerē-
jusies tikai vīru kopa „Vilki”.

Šie kauli, šī miesa,
šis gars un šī sirds
Ir tēvu zemes tiesa,
kamēr man saule mirdz...

2012. gada 1. janvārī Alfredam 
Poriņam bija jubileja – apaļi 110. 
Šīs zemes gaitas dziedonim iz -
beidzās jau 67 gadu vecumā. Un 
tas notika Paradise, Kalifornijā.

Nevaru neminēt vēl kādu Al  -
freda Poriņa dziedātu seno stu-
dentu dziesmu „Krambambulis”. 
Mūzikas komponists gan nav 
zināms, bet oriģinālais teksts nāk 
no kāda 18. gadsimta vācu dzej-
nieka vārdā Kristofs Frīdrichs 
Vēdekinds, kuŗš, kā zināms, 
1745. gadā sadzejojis 102 pan ti-
ņus gaŗu slavas dziesmu kadiķu 
degvīnam no Dancigas degvīna 
brūža. Dziesmas nezināmais lat-
viskotājs to pārvērtis slavas dzies-
mā mūsu pašu alutiņam:

Šis alutiņš, tas mūsu pašu,
to brūvējuši Latvijā...
Un sevi, saldais alutiņ,
mēs mīlēsim kā meitiņu...
Krambam-bam-bambuli!

Alfreds Vinters
Stāstā par Bellaccord Electro 

skaņuplatēm pienākusi kārta 
leģendārajam tautas dziesmi-
niekam Alfredam Vinteram. Ie -
spējams, ka daudzi šo vārdu nav 
nemaz dzirdējuši. Kas tad bija 
Alfreds Vinters? Kāpēc leģen dā-

rais? Man viņu gribētos raksturot 
kā Latvijā populārāko vieglās vai, 
teiksim, – sadzīves mūzikas au  -
toru un izpildītāju 30. gados, arī 
kā latviskās moderno deju mū  -
zikas aizsācēju. Belakorda platēs 
viņš ar savu jautro kapellu pa   rā -
dījās 1933. gadā uz Lieldienām. 
Iesākumā skaņuplatēs, tāpat kā 
mūzicējot Latvijas radiofonā, ska  -
nēja tautas dejas un dziesmas. 
Piemēram:
Kur tu teci, kur tu teci, gailīti man’,
No rītiņa agrumāi?...
Tūdaliņ, tagadiņ pastalnieki danco, 
Cits ar kurpēm, cits ar vīzēm,
cits ar basām kājām ….

Skaņuplatēs varēja klausīties „Sud  -
maliņas”, „Ačkupu”, „Pēcīšu polku”, 
„Auzu danci”, „Kamoliņu deju”, 
„Krustdanci” un vēl daudzas citas.

Drīz vien parādījās Alfreda 
Vintera paša komponētas melo-
dijas ar viņa paša sacerētiem tek-
stiem. Vinters kļuva unikāls ar 
to, ka pats ne tikai rakstīja mūziku 

un tekstus, bet arī spēlēja un 
dziedāja. Otra tāda tolaik Latvijā 
nebija. Un, kā ir rakstījis publi-
cists Uldis Ģērmanis, viņš – Vin-
ters prata atrast vieglas melodijas 
un vārdus, ko pieņēma un dzie-
dāja visa tauta. „Fredis bija tau-
tisks šī vārda vistiešākā nozīmē,” 
rakstīja Ģērmanis, jo bija „no tau -
tas nācis un prata runāt valodā, ko 
saprata visplašākie tautas slāņi, 
paša humora izjūta pasargāja 
viņu no banālitātes.”

Šodien gan neviens nepateiks, 
kāpēc, ierakstoties Belakorda pla   -
tēs, jautrajā kapellā par solistiem 
piedalījās Nacionālās operas ba  -
ritoni Aleksandrs Kortāns un 
Edvins Krūmiņš vai tā sauktais 
samtainais džeza dziedonis Ed -
gars Vilnis. Varbūt tāpēc, ka 
Vinters būs bijis ļoti kritisks par 
savu neskoloto, ne pārāk izcilo 
balsi. Vienu no pirmajām Vintera 
sacerētajām dziesmiņām – „Ne  -
aiz mirstamais skūpsts” iedziedāja 

Edgars Vilnis.
Kas reiz mīlējis latviešu meiču,
Tas to aizmirst vairs nespēj nekad,
Smaids tai burvīgs kā saulaina diena, 
Acis līdzīgi pērlēm tai mirdz…..

Skaņuplašu fabrika Bellaccord 
Electro ir izlaidusi tuvu simtam 
skaņu ierakstu ar Vintera jautro 
kapellu, vēlāk – Vintera trio un 
citiem dziedoņiem, kas dziedāja 
Vintera dziesmas. Kā jau zināms, 
Belakordā Rīgā tika ieskaņotas 
plates arī igauņu valodā. Igau-
ņiem bija iepatikušās daudzas 
Vintera dziesmas. Tās tulkoja un 
iedziedāja platēs igauņu māksli-
nieki. Nu, piemēram, tango „Vil-
tīgās acis”, ko Uldis Ģērmanis pie-
 min kā Vintera lielāko šedevru, 
Bellaccord Electro skaņuplatē 
ieskaņoja Fridrichs Kaasiks. Lat-
viski to iedziedāja mūsu baritons 
Edvins Krūmiņš:
Es zinu šie vārdi tev nenāk no sirds,
Jo redzu, ka acīs tev viltība mirdz,
Es zinu šie vārdi drīz gaisīs kā vējš,

Bet salauztai sirdij tad nebūs vairs 
miers...

Alfreda Vintera jautrajā kapellā 
pamatsastāvā bija 6 mūziķi, rei -
zēm kāds mazāk, reizēm sanāca 
pat astoņi. Senajās fotografijās ir 
redzami vairāki tādi, kuŗu per-
sonības nav izdevies noskaidrot. 
Bet galvenos zināmos varu no -
saukt.Tie bija Anatolijs Evalks, 
Voldemārs Matisons, Roberts un 
Kārlis Nunavi, Edgars Skadiņš, 
kuŗu 90. gados vēl varēja sastapt 
mūzicējam uz ielas Vecrīgā, tad 
dzejnieka Ojāra Vācieša tēvs Otto 
Vācietis, Eižens Reveliņš – pēdē-
jais visilgāk nodzīvojušais vinte -
rietis, no kuŗa pēdējo vēstuli no 
viņa dzīvesvietas Kanadā saņēmu 
pirms trīs gadiem, kad viņš jau bija 
nosvinējis savu 95 gadu ju   bileju, 
bet, kā nupat izdevās noskaidrot, 
tad Eižens Reveliņš pagājušā gada 
oktobrī ir sagaidījis visus 98.
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Anna Drafene ar meitu Ilzi savā lielajā jubilejā

L A T V I E Š U  D Z Ī V E S S T Ā S T I

(Turpināts 7. lpp.)

Vai bieži tiekam ielūgti uz 100 
gadu jubileju? Man laimējies 
tikai vienreiz mūžā tādā pie  da-
līties, lai sveiktu savu brīnišķīgo 
tautasdziesmu teicēju Annu Dra -
feni. Tas bija šā gada 14. janvāris 
– pirmā mirdzoši baltā ziemas 
diena, kad devāmies uz Lielvārdi, 
kur viņa pie meitas Ilzes dzīvo 
jau beidzamos 10 gadus. Mazajā 
namiņā netālu no Daugavas 
krastiem bija kā skudru pūznī, 
visiem pošoties uz svinību vietu. 
Pēdējo reizi te biju bijusi pirms 
vairākiem gadiem Annās. Iegāju 
sasveicināties, un jau durvīs sa -
posta man pretī stāvēja stalta kun-
 dze ar teicējas vaibstiem. Apkam-
pu viņu, kad blakus man kāds 
noteica: “Tas nav Anniš’, tas i 
Emmiš’, viņai tik būs 93 gadi.”

Savu Teicēju satiku 1971. gada 
vasarā folkloristu ekspedīcijas 
gaitās Talsu un Ventspils rajonā. 
Mūsu apmešanās vieta bija Lai -
dzes skoliņā, netālu no Talsiem. 
Skaudri jāapzinās, ka tolaik Kur -
zemē svešiniekiem nemaz nebija 
tik viegla dzīve – veikali tukši, ēd -
nīcas tālu. Kaut laipnie Laidzes 
jaunpiebaldzēni Miesnieki mums, 
trim jaunām meitenēm, uzdā-
vināja spaini ar kartupeļiem, bija 
vēl otra nelaime – pilsētnieču ne -
 prasme rīkoties ar veco lauku 
plīti. Rītos izklīdām uz visām 
pusēm, un kādu dienu ceļš mani 
aizveda uz Valdemārpili, kur sa -
tiku mūzikas skolotāju Milliju 
Ulbergu, kas bija beigusi Rīgas 
Skolotāju institūtu un pazina vai-
  rākus manus kollēgas. Viņa sa -
pra  ta manu izsalkumu ne tikai 
pēc dziesmām vien. Mēs kopā de -
 vāmies pie viņas vadītā ansam bļa 
labākās dziedātājas un piena mā -
tes Valdemārpils “Kalnos”. Gā  jām 
kādus 4 kilometrus no pilsētiņas, 
lai nokļūtu senās, fantastiskās 
liepu un ozolu ieskautās mājās, 
kas celtas 1841. gadā. Anna Dra-
 fene te ieprecējās 1939. gadā. 

No tās pirmās tikšanās dienas 
man atmiņā laipnas, smaidošas 
acis, sastrādātas rokas, kas man 
pasniedza pašceptas rudzu mai -
zes šķēli ar biezu krējuma kārtu. 
Varētu jau domāt – kāda ēdelīga 
cilvēka atmiņas, bet tās bija vie -
nīgās mājas un vēl Ulbergas dzī -
voklis, kur mūs mēneša laikā 
pacienāja. Skolotāja gan man pa -
skaidroja, ka tik labi cilvēki nākot 
tikai no Popes. Tie ļoti atšķiroties 
no citiem kurzemniekiem. Vēlāk 
gan savās darba gaitās esmu laip-
nus un dāsnus ļaudis sastapusi 
visā Baltijas jūras piekrastē no 
Kolkas līdz Sventājai.

No Annas Drafenes pierakstīju 
diezgan bagātu dziesmu pūru: 
vecmāmiņas dziedātās tautasdzies-
mas, dažādas ziņģes, ro  man  ces 
no teātŗa izrādēm un zināmu 
autoru dziesmas. Par katru dzies-
mu bija paskaidrojums, kad un 
no kā tā dzirdēta un iemācīta, 
daudziem tekstiem, kas tika dzie-
 dāti pēc populārām melodijām, 
autore bija valdemārpiliete Hilda 
Kārkluvalka, un tie sacerēti gal -
venokārt izsūtījumā Sibirijā. Vēl 
ieguvu nostāstus par tautas me  -
dicīnu, sapņiem un ieražām. 
Annu Drafeni “Kalnos” savas folk-
 loras prakses laikā apciemoja arī 
studenti: 1975. gadā Jānis Kalnačs 

Starojums gadsimta garumā
(mākslas vēsturnieks) un 1980. 
gadā Viesturs Jucēvičs (Mācību 
centra Preventa direktors). 1989. 
gadā folkloristi nofilmēja “Kal-
nos” teicējas dziedātās patriotiskās 
dziesmas un līgošanu vismaz 
piecās dažādās melodijās.

Kā jau pēc visām ekspedīcijām, 
vairāk vai mazāk arī vēlāk sazinā-
jāmies ar saviem teicējiem, sūtot 
Ziem svētku sveicienus, vēstules. 
Es varu lepoties ar vairāk nekā 

dienas pieredzi pie mazmazbēr-
niem, stāstīja par audzināšanu 
savās vecāku mājās, kur nekad 
bērni nav fiziski ietekmēti, bet 
aiz sijas vienmēr rēgojies žagariņš, 
uz kuŗu mātei tik vajadzējis pa -
skatīties, lai aizmirstos visi niķi 
un stiķi. Viņa rakstīja: Mūsu 
bērnu prieks bij mazi jēriņi, telēni, 
kumeliņi, zoslēni, cāliņi, kaķīts, 
sunīts. Rotaļmantiņas neatceros. 
Kaut kādi klucīši, čiekuŗi, ēvelētas 

Jaunatnes savienība, koris, teātŗa 
spēlēšana. Blaumaņa lugā “No 
saldenās pudeles” viņa bija Ma  -
rija, bet “Skroderdienās Silmačos” 
Zāra un citā sastāvā Tomuļmāte, 
bet vecumdienās pensionāru sa  -
ietā jau spēlēja Pindacīšu. Visu 
mūžu no Pūņu skolas laikiem 
saglabājās draudzība ar Grīn-
bergu dēliem un Hertu Braun-
feldi, kas Amerikā strādāja skolā 
kopā ar Nikolaju Kalniņu, vēs-

saimi barbariski izsūtīja uz 
Tomskas apgabalu. Anna bija 
gaidībās. 18. maijā pēc briesmīgā 
ceļojuma un triju dienu mokām 
pārpildītā vietējo iedzīvotāju sētā 
ģimenei u.c. latviešiem ierādīja 
kādas tukšas mājas sādžā, uz 
grīdas salmos, aukstajā telpā, 
novadniecei Hildai Kārkluvalkai 
piepalīdzot, tajā pašā vakarā pa -
saulē nāca meita Ilze, kas savas 
dzīves pirmos astoņus gadus 

vairāk pavadīja vietējo 
bērnu lokā, mantojot si -
 biriešu tautas gudrību 
un folkloru. Vecāko 
brāli vietējie bērni ne  -
pieņēma, kad viņš 
smagi saslima, bija ie -
spēja viņu gadu ātrāk 
aizsūtīt uz Latviju pie 
Annas māsas Minnas, 
kas “Kalnos” bija pali-
kusi sargāt mājas, Ed -
gars sagaidīja 1957. ga -
 dā savējos pārnākam 
un nomira pēc divām 
nedēļām. 1951. gadā pie  -
dzima brālis Zigmunds, 
kas, trūkstot profe sio-
nālai medicīniskai palī-
dzībai, guva smagu 
dzemdību traumu un 
visu mūžu bija neglāb-
jami slims. Sibirijā pa -
lika vīramāte. Ārlavas 
pagasta cilvēki palīdzēja 
cits citam pārvarēt smel-
  dzīgās ilgas pēc dzim-
tenes, kopā dziedāja 
dziesmas, kopā izlasīja 
visas vēstules no mājām.

Tā neilgi pēc izve ša-
nas māsa atsūtīja Talsu 
avīzes izgriezumu ar 
apmēram tādu tekstu 
– visi budži un kulaki 
ar dzelzs slotu izslaucīti 
aizvēsturiskā mēslainē. 
Atrakstīju māsai, ka 
mēs visi ļoti priecājas, 
ka komunisti sāk rakstīt 
patiesību, jo te patiesi ir 
aizvēsturiska mēslaine 
un sekoja apraksts – 
gailis dzied zem gultas, 
sivēns rukšķ zem krās-
nes, telēns piesiets pie 
gultas kājas. Šo vēstuli 
māsa nesaņēma. 
(5.07.2001.)

Drafeni atgriezās sa -
vās mājās, ko bija no -
sar gājusi Minna, bet 
lielajā kūtī kolchozs 
bija ievietojis govis. Nu 
bija darbs pašu mājās. 
Zandmaņu dzimtai 
bija raksturīga mūzi-

kālitāte. Ilze mācījās Ventspils 
mūzikas skolā, apprecējās ar Jāni 
Burku no Ērgļiem, dzīvoja Vent  s -
pilī. Sāka dzimt bērni, par ku  -
ŗiem tik mīļi Anna atskaitījās 
vēstulēs: dēls Pēteris (1972), mei-
tas Sarmīte (1974), Gundega 
(1975), Madara (1981), pastarītis 
Jānis (1986). Ar mūziku ģimenei 
iztiku nevarēja nopelnīt, Ilze 
izmācījās līdzīgi mātei par virs-
drēbju šuvēju, kamēr bērni pa  vi -
sam mazi, strādāja arī citus darbus. 
Anna “Kalnos” saimnie koja, cik 
spēja, lai palīdzētu maz bērniem. 
Pēc māsas nāves 1977. gadā viņa 
bija palikusi laukos viena pati.

pus simt vēstuļu, ko man atsūtījusi 
Anna Drafene, visbiežāk ap gadu 
miju, uz vairākām lapām ar 
pārskatu par pavadīto gadu: kas 
miruši, kas dzimuši, ar stāstiem 
par senatni un šodienu. 

Plašāku ieskatu par Annas 
radiem un dzimtu man iedeva 
viņas krustmeita Valdgales bib-
liotekāre Guna Smilgaine jau pēc 
jubilejas. Annas vectēvs Indriķis 
Zandmanis no Popes nodzīvojis 
93 gadus gaŗu mūžu. Viņa dēlam 
Gustam (1881 – 1953) ar sievu 
Agnēzi meitas uzvārdā Mežupi 
(1884 – 1945) piedzimuši 11 bēr  ni, 
pirmie septiņi Popes “Zagat nie kos”, 
bet nākamie jau dažādās Popes 
un Puzes pagasta mājās, kur Zand-
maņi kalpojuši, kamēr kļuvuši 
par rentniekiem, pusgraudnie-
kiem un beidzot par jaunsaim-
niekiem Ārlavas pagasta “Brū  ve-
ļos”. Anna bijusi piektais bērns 
ģimenē, bet trīs māsiņas un viens 
brālītis miruši bērnībā. 

Vēstulēs viņa, salīdzinot ar šo -

skaidas. Vēlāk lielu prieku sagā -
dāja krāsaini raibi lupatiņi. Lelles 
šuvu no lupatiņām. Kad ticēju 
pasakām – ka Laimes māte, pa 
pasauli staigādama, vēlā ziemas 
vakarā iegriežas nabaga cilvēka 
būdiņā. Vai iegriezās? Jā! Trīs lie-
tas, ko drīkstēju vēlēties – lai būtu 
vesela, paēdusi un būtu ko pa -
ēdināt neēdušu, ir bijis. Trešais – 
gaŗi mati gan nepiepildījās. Kopš 
sevi atceros, man vienmēr bijis 
kāds uzdevums, kas jāpilda, bez 
kādām atlaidēm – jārūpējas par 
mazākām māsām. Tās rūpes par 
tiem, kas aiz manis, vēl šodien 
turas, un to ir tik daudz, ka patai-
sa mani slimu. (5.07.2001.)

Vislabākās atmiņas ir par Pūņu 
skolu, kuŗā skolojās visas jau  nā-
kās māsas un Anna aizgāja par 
palīdzi skolotāju Grīnbergu ģi -
menē, vēlāk strādāja par kopgalda 
saimnieci. Pirms tam gan apguva 
šūšanas mākslu Ventspilī un 
nobeidza mājturības skolu. Pū  -
ņās aizrāva mazpulcēnu kustība, 

tulēs Annu informēja par dzīvi 
trimdā un vēl 95 gadu vecumā 
pati vadīja automašīnu un ieradās 
“Kalnos” augstpapēžu kurpēs. 

Pūņu skolā 1939. gadā Annai 
Zandmanei nosvinēja kāzas ar 
“Kalnu” saimnieku Ernestu Dra-
 fenu (1908 – 1975). Sākās laimīga 
un grūta sievas dzīve. Ļoti smago 
un neatliekamo darbu dēļ jau-
najai sievai pirmais dēliņš piedzi-
 ma nedzīvs, 1942. gadā pasaulē 
nāca Edgars, 1945. gadā Ernestu, 
kā visus vīriešus no Kurzemes, 
izsūtīja uz filtrācijas nometni pie 
Ķīnas robežām, viņš atgriezās 
1946. gada 18. novembrī, bet jau 
1949. gada 25. martā “Kalnu” 

Anna Drafene 1935. gadā tautas tērpā, ko 
pati darinājusi

Jubilāres jaunības attēls
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Anna Drafene 100 gadu jubilejā ar pēctečiem

L A T V I E Š U  D Z Ī V E S S T Ā S T I
(Turpināts no 6. lpp.) Starojums gadsimta garumā

Kamēr vien varēja, turēja go -
tiņu, audzēja saknes, ogas, gata-
voja rezerves ziemai, bet brīžiem 
bija arī jāpadzīvo Ventspilī. Tagad 
no vēstulēm uzzināju, kādi talan ti 
ir katram bērnam, kam pie sirds 
sports, kam dejošana, kam zī  mē-
 šana, kas vēlas būt bundzinieks. 
Mazais Jānis ir tik žiperīgs, ka jau 
skrien no 10 mēnešu vecuma, 
viņam līdzi netikt. Kad viņam 
jau pāri gadam un tuvu diviem, 
viņš pielavās pie adīkļa, izvelk 
adatas, tad ierodas pie vecmā mi-
ņas un, smalki paklanīdamies, 
tās atdod, gaidīdams paldies no 
saņēmējas.

“Kalni“ brīžam pavisam tukši, 
to izmanto ļauni cilvēki un ap 
1988. gadu trīs reizes māju apzog. 
Anna steidzas uz mājām, kur viss 
uzlauzts, klēts durvis sacirstas, 
viss skapju un plauktu saturs 
izgāzts uz grīdas. Viņa raksta: 
Sapratu, ka meklēta nauda un 
vērtslietas. Zinu, ka “Kalnos” to nav. 
Sanāca smiekli, ka gandrīz neva-
rēju apturēt. Padomājiet! Cil   vēki tā 
pūlējušies un nekā neatrod.[..] Vie-
 nīgā vērtslieta, kas bij šeit, mirušās 
māsas medālis: “Darba veterāns”. 
Tas arī paņemts ar visu grāmatiņu.
(1.01.88.) Vēlāk zagļi rīkojušies 
daudz nesaudzīgāk un pēdējā 
reizē caur logu iznesuši trimo spo -
guli. Svaiņi iesaka mājas pārdot, 
bet Anna to nespēj, viņa vēl 
mazliet cer, ka varbūt Madariņa 
vai Jānītis gribēs dzīvot laukos.

Iet laiks, spēka paliek mazāk, 
sāp kājas, darbiņi nedarās. Lie -
lākais prieks mazbērnu un maz-
mazbērnu panākumi un sekmes, 
tā gribas zināt, kā viņiem ies. 
2000. gadā jāiet prom no “Kal-
niem”, vairs viena nevar palikt un 

jādodas pie Ilzes, kas jau kādu 
laiku dzīvo Lielvārdē. Man kā 
tam čigānam: “Pa dienu ir džiņ-
džeļi un vakarā tie bambaļi, no 
rīta liela rasa”. Pa kuŗu laiku lai 
strādā? (19. – 20.03.2002.) Ar lupu 
vēl tiek lasītas grāmatas, līdz 

2004. gadam rakstītas vēstules, 
labākais draugs radio un palīdz 
pašas dziedāšana. Veselība piekli-
bo, bet Ilze nepieļauj ne mazāko 
mediķu nolaidību, ko varētu sa -
gaidīt tik lielā vecumā. Trūcīgie 
apstākļi liek arī izvēlēties vien-

kār šāku ēdienu un ļoti daudz 
zaļu, neceptu un nevārītu sakņu un 
augļu. Pašas Annas optimisms, 
labvēlība pret apkārtējiem, inte-
rese par dzīvi, labā atmiņa, mīles-
tība pret tuviniekiem uztur viņu 
možu. Mazbērni 100. dzimšanas 
dienā uzdāvina Annai diskus ar 
radio raidlugām no 1955. gada – 
“Skroderdienas”, “Zelta zirgs”, 
“No saldenās pudeles” u.c. – 
visām var dziedāt līdzi.

Annai Drafenei 100. dzimšanas 
dienā un viesiem tika dāvināts 
ļoti jauks koncerts. Vijoli spēlē 
Sarmītes meita Kellija Mončaka, 
kas jau trīs gadus Londonā dar-
bojusies pasaulslavenā bērnu or -
ķestrī, mācās mūzikas kolledžā. 
Viņas vārdu mēs vēl visi dzir dē-
sim, līdzīgi kā izcilo vijolnieku 
Sandi Šteinbergu, kas ir Annas 
māsas Emmas mazdēls. Jānis pie 
klavierēm kopā ar Kelliju spēlēja 
savu kompoziciju “Pateicība dzim-
šanai”, ko veltījis vecmāmiņai, 
viņš Londonā studē džezu. Ma  -
daras astoņgadīgā meita Justīne 
spēlē klavieres. Ilze brīnišķīgi 
dziedāja sibiriešu tautasdziesmu, 
Anna kopā ar māsām nodziedāja 
mazpulcēnu himnu “Lai ar sauli 
laukā ejam”, visi kopā vēl vairākas 
latviešu tautasdziesmas. Annas 
starojums turpinās viņas pēc-
nācējos.

Māra Vīksna,
Latviešu folkloras krātuves

fondu glabātāja

Bostonas Latviešu skolas rīko-
tais Draudzīgais aicinājums bija 
pulcinājis pilnu draudzes namu 
ar sarīkojuma apmeklētājiem.

Pacilājošs ievadījums bija diev-
kalpojumā, kad iesoļoja Latviešu 
skolas bērni, aizpildot dievnama 
priekšējās solu rindas. Dievkal-
pojumu vadīja mācītāja Jogita 
Mazura, ērģeles spēlēja Sintija 
Stūre un svētos rakstus lasīja 
Katrīna Veidiņa.

REIŅA BIRZGAĻA DZĪVĀS TAUTASDZIESMAS
Draudzīgais aicinājums Bostonā

illustrētās tautasdziesmas.
Īsu un koncentrētu ievadu deva 

autora meita Rasma Birzgale-
Vītola. Uz ekrāna tika parādīti 
Reiņa Birzgaļa zīmējumi ar tek-
stiem. Kamēr uzņēmumi bija uz 
ekrāna, tekstus dziedāja skolēnu 
koris, deklamēja Latviešu skolas 
skolnieki vai dziedāja visi ap  mek-
lētāji kopā. Klavieŗu pavadījumu 
spēlēja Pēteris Aldiņš. Kā paskaid-
roja Rasma Birzgale, tad ideju 
šāda veida uzvedumam bija de  vu  si 
Ilze Raudsepa un uzņēmumus 
no Dainu grāmatas ar datora pa -
līdzību ekrānam bija piemērojis 
Juris Raudseps.

Skolēnu koris dziedāja „Loka-
ties’i, mežu gali”, „Trīs jaunas 
māsas”, „Sijā auzas, tautu meita”. 
Aleksandrs Kenny un Melisa 
Kreiš mane deklamēja „Kur tu 
augi, daiļa meita”, Māra Dinberga 
un Maija Grinberga – „Neviens 
daiļi tā nebrauca”, Keita Barisa un 
Pauls Galiņš – „Aun, meitiņa, 
bal  tas kājas”. Roberts Grots – 
„Kad es biju jauns puisītis”, Anna 
Aldiņa un Maija Grinberga – 
„Citas meitas pūru taisa”, Māra 
Dinberga un Melisa Kreišmane 
– „Pār pļaviņu es pārgāju”.

Bija septiņas kopdziesmas – 
„Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, „Līgo 
laiva uz ūdeņa”, „Es meitiņa kā 
rozīte”, „Bandinieka rudzi auga”, 
„Pieci gadi kalpiņš biju”, „Trīs 
priedītes siliņā”, „Par gadskārtu 
Jānīts nāca”. Pēdējai bija trīs melo-
diju varianti. Kopdziesmas ska-
nēja krāšņi, jo dziesmu vārdus 

varēja lasīt uz ekrāna. Īpašu pa -
cilājumu deva Reiņa Birzgaļa 
dzīvie tautasdziesmu attēli. Dažas 
no tautasdziesmām ievadīja Ras-
mas Birzgales trāpīgi komentāri 
un paskaidrojumi. Piemēram, ka 
bandinieks bija kalps, kuŗa atlī dzī-
bai par darbu bija nodots zemes 
gabals. Tur tas varēja audzēt la  -
bību, dārzeņus, augļus un ogas 
savam patēriņam vai pārdošanai.

Starpbrīdī skolniekiem tika iz -
sniegtas pirmā semestŗa liecības 
un pārzines lielajā grozā skolēni 
ielika savus ziedojumus. Noslē gu-
mā skolas pārzine Krisīte Skare 
un Sipendiju fonda priekšniece 
Dace Beksteina ziņoja, ka līdz šim 
kopā saņemto ziedojumu summa 
pārsniedz $17 000 dolarus.

Reinis Birzgalis mūža gaŗāko 
posmu dzīvoja Bostonā. Viņa 
vārds visciešāk saistīts ar latviešu 
teātri. Jau sākot no jaunības ga -
diem, viņš darbojies Dailes teātrī, 
vēlāk Eslingenas teātrī Vācija bēg  -
ļu nometnēs, Amerikā  Latviešu 
teātŗa Bostonas ansamblī. Bū  dams 
režisors, viņš iestudēja liela for-
māta lugas (Raiņa „Krauklīti”, 
„Uguns un nakts”), vairākas citas 
latviešu autoru lugas. Viņa tēlotās 
raksturlomas gribas saukt par ģe -
niālām, līdz pēdējam sīkumam 
izstrādātas, skatītājam neaizmirs-
tamas. Pietiek tikai pieminēt Jū -
dasa lomu, Artura Voitkus tā paša 
nosaukuma lugā. Katrai viņa tē  -
lotai lomai bija cita seja un cits 
raksturs. Lomu tēli nekad neat-
kārtojās. Viņa talants un darba 

spējas izpaudās arī tīri praktiskā 
laukā. Palīglīdzekļus, ko aktieŗi 
sauc par rekvizitiem, viņš savām 
izrādēm bieži veidoja pats. Pats 
kala saktas un rotas no skārdenēm, 
no citiem materiāliem vairogus 
un šķēpus. Viņa roku meistarības 
liecinājums ir Piesaules baznīcas 
soli, pēc paša zīmējumiem, paša 
būvēti ar minimālu piepalīdzību. 
Bostonas latviešu kultūras dzīvē 
Reiņa Birzgaļa pienesums ir ne -
novērtējams un vēl šodien bauda 
augstāko cieņu. To apliecināja arī 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojuma 
apmeklētāji.

galis mūsu tautasdziesmām devis 
seju un tajās „iepūtis” dzīvību. Rei -
ņa Birzgaļa mākslas darbs uzlū-
kojams par kultūras pieminekli.

Latvijas brīvvalsts laikā, ļoti īsā 
posmā tauta Latvijā sāka jūsmot 
par Reiņa Birzgaļa tautasdziesmu 
tēliem, kad tie sāka parādīties 
žurnālā „Atpūta” un citā Latvijas 
periodikā. Varbūt pienācis laiks 
ar tiem tuvāk iepazīstināt tagadējo 
paaudzi Latvijā?

Otrais Pasaules kaŗš pašu Reini 
pārveda pāri tai upei, kur nebija 
tiltu atpakaļ. Pārāk barga bija 
viņu „līgaviņa”. Nebūs pārspīlēti 

Reinis Birzgalis Bostonas Trim-
das draudzes lauku īpašumā 
Piesaulē

Lokatiesi, maža gali,
Lai balstiņa pāri skan!

Bet ir dimensija, kur Reiņa Birz-
gaļa vārds liekams kopā ar Latvijas 
lielākajiem mākslas bajāriem. Tā 
ir viņa zīmētā tautasdziesma. Tā 
nav tikai illustrācija. Reinis Birz-

teikts, ka Reiņa Birzgaļa talanta  
un mākslas pietrūka Latvijai. Bet 
pavisam droši var teikt, ka Reinim 
Birzgalim līdz pēdējai mūža die-
nai gauži pietrūka Latvijas un 
latviešu tautas.

Ivars Galiņš

Draudzīgā aicinājuma svinē ša-
nu atklāja Skolas pārzine Krisīte 
Skare un Stipendiju fonda priekš-
niece Dace Beksteina. Šogad gal -
venā tema bija Reiņa Birzgaļa 
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No kreisās: Klīvlandes latviešu biedrības valdes locekle, daiļamatniece un rotkale Lilita Spure, 
sarīkojuma vadītāja un L. Spures skolniece Anda Prātiņa, bijusī biedrības priekšnieces vietniece Ilze 
Švarca (Schwartz)
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Klīvlandes latviešiem 29. jan-
vārī atkal bija svarīgs iemesls 
visiem sanākt kopā – svinēt Kārļa 
Ulmaņa dibināto Draudzīgā ai -
cinājuma atceres dienu. Īpaši 
nozīmīgi ir kaut reizi gadā teikt 
paldies savai pirmajai latviešu 
skolai. Latviešu tauta ir bagāta ar 
savām kultūras tradicijām, un 
katru reizi tās no jauna izglīto 
visu mūsu sabiedrību.

Draudzes latviešu skolas bērni 
cits pēc cita raiti izkārtotā stās-
tījumā pieminēja Draudzīgā aici-
nājuma iesākumu 1935. gadā, tā -
dējādi atgādinot arī mums, pie -
au gušajiem, izglītības nozīmi ve -
selīgas un gudras nācijas veido šanā. 
Ar vēstures faktiem, par trimdas 
nozīmi šo ideālu sagla bāšanā, 
par paaudzes pieredzes nodošanu 
un savas Latvijas ap  zināšanos. 

„Mēs mācāmies par Latviju, un 
daudzi jau esam tur ciemojušies. 
Mēs varam turp aizbraukt, redzēt 
un piedzīvot, ko esam šeit mā   cī-
jušies, un runāt visi vienā valodā,“ 
skolēnu uzvedumā sacīja Samuels 
Kubuliņš. Bērni aicināja sarīko-
juma viesus piecelties un kopā 
nodziedāt „Nevis slinkojot un 
pūstot“. Manuprāt, tā bija visas 
dienas kulminācija un labs 
iesākums jaunam gadam – šī na -
cionāli patriotiskā dziesma visus 
vienoja kopējam mērķim – vie-
nas Latvijas, vienas nācijas, vie-
nas valodas uzturēšanai! Bija labi 
justies vienotiem!

Klīvlandes Daugavas Vanagu 
apvienības priekšsēdis Zigurds 
Reineks svinīgā uzrunā pateicās 
Apvienotās draudzes latviešu 
skolai par līdzšinējo darbu un 

Draudzīgā aicinājuma atceres dienas apmeklētāji Klīvlandē 
iepazinās ar baltu rotām

pa   sniedza pateicības aploksnes 
gan skolai, gan arī skautu un 
gaidu organizācijām. Tās arī iz -
glīto jaunāko latviešu paaudzi, 
mācot latvisko dzīves gudrību un 

– seno baltu rotu kalšanu. No 
Čikāgas tālo ceļu bija mērojusi 
daiļamatniece, rotkale un mūsu 
jauno rotkaļu skolotāja Lilita 
Spure. Viņa apmācījusi jaunus 

nāt ne un māksla“, vecas grāmatas 
un manuskriptus. Latviešiem ir 
laba gaume, viņiem piemīt at -
turība un rāmums, nekas netiek 
pārspīlēts. Kāda padomju Latvijā 

sies ar dažiem archaiologiem, un 
radusies iespēja mūzejā pētīt 
archaioloģijas materiālus – kak-
larotas, gredzenus, apģērbu dris-
kas. Tas viss devis iedvesmu un 
drosmi pašai darināt līdzīgas 
rotas. Tagad Lilita Spure ir atzīta 
meistare, un sava arodu prasmēs 
viņa apmāca ne tikai latviešus, 
bet arī lietuviešus, kuŗiem šeit, 
ASV, savu rotkaļu neesot. 

Mēs, klīvlandieši, šajā vakarā 
uzzinājām, ka ne tikai letgaļi, bet 
arī kurši audumus apdarināja ar 
bronzas riņķīšiem; ka letgaļu 
kaŗavīriem tērpu papildināja ne 
tikai mēness saktas un gredzeni, 
bet arī zvaniņi pie kaklarotām. 
Kaŗavīriem īpaša rotaslieta bijusi 
rauduvīte. Un izrādās, senie lat-
vieši nēsājuši arī zelta rotas un mūs-
dienās tik slavenajiem Na  meja 
gredzeniem bijis dažāds pinums. 
Spirālveidu aproces vijušās no 
delnas līdz pat elkonim, bet gre-
dzenu vijumi bijuši vairākos pos-
mos. Lilitas Spures stāstījums pār-
steidza ar informācijas bagātību. 

Siltas pusdienas pasniedza Bai-
 ba Apele un Francis Bauers ar 
saviem čaklajiem palīgiem. Sarī-
kojuma apmeklētājiem bija ie  spē-
ja apskatīt mākslinieku Ingrīdas 
Dāves un Indŗa Eidemaņa darbu 
izstādi. 

Todien putināja, debesis klāja 
drūmi mākoņi. Vakarā ceļi aple-
doja un kļuva slideni. Taču lat-
viešu namā Klīvlandē ļaužu 
pārpilnā zālē skanēja jautras 
čalas un virmoja latviešu pusdie-
nu smaržas. Viss bija pareizi – 
mēs atkal bijām kopā!

Anita Zvirgzde

darba mīlestību. Dāvanas dalīja 
Klīvlandes latviešu kreditsabied-
rība, Apvienotā latviešu draudze, 
dāmu komiteja, Klīvlandes lat-
viešu biedrība. Dāvinājumu sa -
ņēma arī Klīvlandes tautasdeju 
kopa „Pastalnieki“.

Sarīkojuma programmas auto re, 
Klīvlandes latviešu biedrības val-
des locekle Anda Prātiņa vēlējās 
svētku dienā parādīt kādu īpašu 
tikai latviešiem piemītošu talantu 

rotkaļus Gaŗezerā un 3x3 no  met-
nēs, Čikāgas Krišjāņa Barona 
skolā, arī Latvijā. Savu stāstījumu 
meistare papildināja ar neskai tā-
mām slīdītēm. Viņai ļoti paticis 
sens letgaļu tautastērps, kādu jau 
sen gribējusi sev pašūt. „Un tad 
sākās lielā kalšana. Man bija jāsāk 
mācīties Latvijas vēsture, lai la -
bāk izprastu katras rotas nozīmi 
šajā tērpā,“ stāstīja rotkale. Viņa 
lasījusi žurnālus „Atpūta“, „Zi -

izdota grāmata par archaioloģiju 
sagādājusi jaunu atklājumu – 
izrādās, latvieši darinājuši rotas 
arī no tālajā Indijas okeanā iegū-
tiem maziem gliemežvākiem. 
Tas liecina par labiem tirdz nie-
cības sakariem un latviešu spēju 
iemainīt tik dārgas rotas. L. Spure 
mācījusies rotkalšanu pie tādiem 
izciliem meistariem kā Kārļa 
Grenciona un Juŗa Kļaviņa. 
Latvijā viņa 1989. gadā iepazinu-

Kursas vasaras vidusskolai vel -
tītais Draudzīgā aicinājuma at -
ceres sarīkojums 29. janvārī Sietlā 
sākās ar dievkalpojumu, ko va  -
dīja draudzes mācītāja Daira 
Cilne, Kursas vasaras vidusskolas 
direktore no 1983. līdz 1988. ga  -
dam. Mācītāja atgādināja, ka 
Kursa dibināta pirms 38 gadiem. 
Kursa jauniešiem dod iespēju 

Draudzīgā aicinājuma atbalss Kursā
vada. Šīs svētdienas dievkalpo-
juma dziesmu lapiņas vāku rotāja 
bijušās Kursas audzēknes un au -
dzinātājas Indras Ekmanes zīmē-
jums, kas apvieno latvisko un 
garīgo – Kursas meža dievnams 
un latviska saulīte.

Pēc dievkalpojuma Draudzīgā 
aicinājuma atceres aktu Sietlas 
latviešu sabiedriskajā centrā at -

Ulmaņa 1935. gada 28. janvārī 
dibinātā Draudzīgā aicinājuma 
nozīmi. Izglītības centra priekš-
sēdis Jānis Rogainis pastāstīja par 
šīs vasaras programmu Kursā, 
kas paredzēts jauns un kas būs 
tāpat kā iepriekšējos gados. 

Indras Ekmanes referāts bija 
interesants un aizkustināja, stāstī-
jumu viņa papildināts ar pašas 

No kreisās: RKLIC valdes priekšsēdis Jānis Rogainis, Indra Ekmane, RKLIC valdes kasieris Valdis 
Atvars, RKLIC valdes sekretāre Marisa Veja (Way)-Rogaine

Indra Ekmane

maņa vārdiem, aicinot pasaulē 
izklīdušos latviešus pulcēties neat-
karīgā Latvijā Daugavas krastos. 
Indra intervēja Ievu Akurateri 
2010. gadā, un viņa teica, ka šai 
dziesmā pausts Dieva un brīvības 
jēdziens, par ko ne skolā, ne 
mājās līdz tam netika runāts. 
Koncertā Liepājā Ieva Akuratere 
atkārtoja dziesmu „Manai tautai” 

gitu Ritmani un Andri Ritmani.
Indra Ekmane dzimusi 1988. ga -

dā Vācijā, kur viņas tēvs, profe-
sors Rolfs Ekmanis vadīja Radio 
Brīvā Eiropa latviešu nodaļu. 
Indrai bija četri gadi, kad ģimene 
atgriezās Arizonas pavalstī. Viņa 
beidza Kursas vasaras vidusskolu 
2007. gadā un divus gadus Kursā 
strādāja par audzinātāju. Indra 
Arizonas valsts universitātē iegu-
va bakalaura gradu globālās stu -
dijās (Global Studies) un patla-
ban mācās Vašingtonas univer-
sitātē maģistra gradam Starptau-
tisko studiju programmā (Inter-
national Studies). Indra 2010. ga   da 
vasarā bija praktikante Latvijas 
republikas Ārlietu ministrijā. 
Viņa ir aktīva Sietlas latviešu sa -
biedrībā, piedalījusies ALJAs kon-
 gresā un 2x2 nometnē. Sielas 
latviešu saimei ir liels ieguvums, 
ka Indra izvēlējusies dzīvot un 
studēt šeit.

Daudzie Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojuma dalībnieki 
pa kavējās pie RKLCI valdes un 
draugu sagādātā bagātīgā kafijas 
galda. 

Sarīkojums bija vērtīgs un skaists. 
Mēs ļoti priecātos, ja nākam reiz 
tajā piedalītos vairāk bijušo Kur-
sas audzēkņu, atceroties un atbal-
stot savu bijušo skolu, kā arī 
latviešu sabiedrību. Tiek ieguldīts 
milzīgs mīlestības darbs, lai 
Kursa pastāvētu un tajā varētu 
mācīties nākamās paaudzes.

JCJ

apzināt gan savas latviskās, gan 
garīgās saknes. Kursas dievnamā 
jaunieši pulcējas ticības mācības 
stundās un svecīšu dievkalpoju-
mos, ko viņi paši arī lielā mērā 

klāja Rietumkrasta latviešu iz  glī -
tības centra (RKLIC) valdes sek-
retāre Marisa Veja (Way)-Ro  gai-
ne. Īsā pārskatā viņa pieminēja 
Latvijas valsts prezidenta Kārļa 

vairākas reizes un klausītāji, no 
sākuma it kā sastinguši bailēs, sā -
ka dziedāt viņai līdzi. Lorija Vuda 
(Wood) stāstīja par Čikā gas Pie -
cīšu koncertu Atmodas laikā 
1989. gadā Mežaparkā, kuŗā pati 
dziedāja. Toreiz ārzemju latvieši 
iedvesmoja tautu apzināties savu 
latvisko identitāti. Filmā ir arī in -
tervija ar bij. Latvijas Valsts prezi-
 denti Vairu Vīķi-Freibergu, Bri-

filmu par dziesmoto revolūciju 
Latvijā, sākt ar 1988. gadu, kad 
Ieva Akurātere koncertā Liepājā 
dziedāja Brigitas Ritmanes dzies-
mu ,,Manai tautai” ar Andŗa Rit-



LAIKS 92012. ga da 11. februāris – 17. februāris

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Saeimas deputāti 2. februārī 
atklātā balsojumā amatā ievēlēja 
piecus  Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes 
(NEPLP) locekļus, starp viņiem 
ir arī mūsu laikrakstu līdzstrād-
nieks Dainis Mjartāns. Padomes 
locekļu  izvēles process ir unikāls, 
saka Saeimas deputāts Ingmārs 
Čaklais, jo pirmo reizi padomes 
locekļu kandidātus izvirzīja 
sabiedriskās organizācijas, bet 
deputāti atklāti balsoja Saeimā.

Dainis Mjartāns ir beidzis 
Mins teres latviešu ģimnaziju, 
stu dējis Minsteres un Berlīnes 
universitātē, ieguvis maģistra 
gradu sabiedriskajās attiecībās, 
strādājis Radio Brīvā Eiropa re -
dakcijā, bijis starptautiskais no -
vē rotājs Ukrainas prezidenta vē -
lēšanās. Aktīvi darbojies  Eiropas 

Dainis Mjartāns ievēlēts  nozīmīgā amatā
latviešu jaunatnes apvienībā. Sa -
vulaik strādājis GVV, Beverīnas 
un Kursas vasaras vidusskolā un 
bijis lektors 3x3 nometnēs. Dai-
nis Mjartāns aktīvi darbojas sa -
biedriskajā laukā Latgalē,  ir no  -
di  binājuma „Pasaules latviešu 
mākslas centrs” valdes loceklis.

Darbam padomē bija pieteikts 
41 kandidāts, tostarp  Latvijas 
Universitātes lektors Rolands 
Tjarve, bijušie polītiķi Edvīns 
Inkēns un Viola Lāzo, žurnālisti 
Egils Zariņš un Anna Rancāne, 
bijušie padomes locekļi Dace 
Buceniece un Andris Mellakauls 
un daudzas citas sabiedrībā pa -
zīs  ta mas personas. Saeimas de -
putāti un sabiedriskās organi - 
zā cijas kandidātus izsijāja vai-
rākās konkursa kārtās. Ar balsu 
vairākumu Saeima padomē ie -

vēlēja žurnālistu un polītologu 
Gintu Grūbi, augstskolas „Tu -
rība” komūnikācijas zinātņu ka -

tedras vadītāju Dr. Aināru Di -
mantu, Latvijas Vēstneša portāla 
redaktori Aiju Dulevsku-Cālīti, 

filmu producentu un režisoru 
Ivaru Zviedri un Daini Mjar tānu.

NEPL padomes locekļi ir  at -
bildīgi par Latvijas Radio un TV 
budžetu, apraides atļauju pie -
šķiršanu radio un TV kanāļiem, 
kā arī veic visu Latvijas sa  bied-
risko un komercmediju uzrau-
dzības funkcijas - latviešu valo-
das un Eiropas produkcijas pro-
porcijas ievērošanu, reklāmas 
kontroli u.c. Padome pārraudzīs 
arī jauna Latvijas sabiedriskā 
plašsaziņas līdzekļa izveidi. Pa  š-
laik Latvijā darbojas 39 TV sta-
cijas, 57 radiostacijas un 58 ka -
beļu operātori. Dainis Mjartāns 
ir norādījis, ka jaunajai padomei  
jāveicina Latvijas nacionālajām 
interesēm atbilstīga TV un ra -
dio programmu polītika.

Valsts prezidents 
Andris Bērziņš 

nosūtīja apsveikumu jaunie - 
vē lētajam Somijas Republikas         
pre zi  dentam Sauli Nīnisti (Sauli 
Niinistö) ar izturības un panā  -
ku mu vēlējumiem, uzņemoties 
tik atbildīgā amata pienākumus. 
Valsts prezidents vēstulē norāda, 
ka attiecības starp Latviju un So -
miju ir vērtējamas kā ciešas un 
draudzīgas, ar tālejošu nākot nes 
perspektīvu, un pauž cerī bu tik-
ties Araijološas grupas sa nāks-
mē, kas šogad notiek Hel sinkos.

***
Valsts prezidents Latgalē

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš darba vizītē apmeklēja Lat-
gali. Vizītes nobeigumā prezi-
dents Rēzeknes domē tikās ar 
pilsētas iedzīvotājiem, lai snieg - 
tu atbildes uz viņus interesējo-
šiem jautājumiem. Uzsākot saru-
nu, Bērziņš teica: „Rēzeknē esmu 
bi   jis vairakkārt un zinu, ka jūsu 
pusē cilvēki vienmēr ir bijuši uz -
ņēmīgi, lai gan  arī jums rei zēm 
nolaižas rokas. Tomēr mana pār-
liecība liek teikt, ka Eiropas Sa -
vienības pierobežas reģioniem      
ir ļoti labas iespējas attīstīties. Ja 
šeit izdosies radīt ražotnes un 
pie saistīt finances arī no citām 
valstīm, tad Latgalei būs tik ļoti 
nepieciešamās darba vietas un 
attīstība.”

Latgales vizītes laikā Andris 
Bērziņš apmeklēja Viļānu vidus-
skolu un paziņoja, ka savu nā -
kamo algu ziedos šai skolai.  Pa -
ziņojums izpelnījās skolēnu un 
paidagogu skaļus aplausus. Pēc 
nodokļu nomaksas prezidenta 
alga ir 1504 lati. 

***
Prezidents maina viedokli

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš ir mainījis savu nostāju un 
piedalīsies 18. februārī gaidā -
majā tautas nobalsošanā (refe-
ren dumā) par Satversmes grozī-
jumiem, kas paredz valsts valo-
das statusa piešķiršanu krievu 
valodai. LTV raidījumam Pano-
rāma Bērziņš  sacīja, ka domas 
mainījis kā prezidents, bet kā 
Lat vijas pavalstnieks joprojām 
uzskata referendumu par ab -
surdu pasākumu. „Esmu spiests 
savas domas mainīt un refe ren-
dumā piedalīties, lai aizstāvētu 

valsts valodu, un aicinu visus 
Lat vijas pilsoņus to darīt, jo nā -
kotne mums ir viena un kopīga,” 
viņš sacīja. „Ja vajag visiem kopā 
būt, tad ir jābūt.”

***
Izveidota Stratēģijas 
attīstības komisija

Lai sagatavotu un paustu vie-
dokli par aktuāliem taut saim-
niecības un valsts attīstības jau-
tājumiem, analizētu un sniegtu 
neatkarīgu vērtējumu par pa -
saules un Eiropas Savienības at -
tīstības procesu norisēm un to 
ietekmi uz Latviju, nodrošinātu 
sadarbību un sabiedrības līdz-
dalību diskusijās par šiem jau tā-
jumiem, Valsts prezidents  An- 
d  ris Bērziņš ir izveidojis Stra tē-
ģiskās attīstības komisiju (SAK).

Uzrunājot SAK dalībniekus 
pirmajā sēdē, Valsts prezidents 
teica: „Šī komisija nav veidota      
ar mērķi strādāt citu institū ci  ju 
vietā. Mūsu mērķis būs kon-
centrēties uz praktiski veicamo, 
par galveno plānošanas doku-
mentu valstī atbalstot Nacio -   
nālo attīstības plānu (NAP). 
Labāk paveikt kaut ko reālu 
šobrīd nekā stāstīt sabiedrībai, 
kas notiks pēc gadiem divdes -
mit un vēl vēlāk.”

***
Muižnieka secinājumi 
pēc ievēlēšanas amatā

Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisārs Nils Muižnieks pēc 
ievēlēšanas amatā izdarījis da -
žus secinājumus par Latvijas un 
Krievijas attiecībām. Tas, ka 
Krie vijai  - nozīmīgai Eiropas Pa -
domes (EP) dalībvalstij - nav        
bijis būtisku iebildumu pret 
Latvijas pārstāvja kļūšanu par 
cilvēktiesību komisāru, liecina, 
ka abu valstu attiecībās vēro -
jams progress. “Katrā ziņā labi ir, 
ka nebija tā - Muižnieks nekādi 
nevar darīt šo darbu tāpēc, ka 
Latvijai un Krievijai ir sarežģītas 
attiecības. Tā nebija. Es esmu 
pie  tiekami profesionāls, prāg ma-
tisks un līdzsvarots savos vērtē-
jumos, un tur grūti piesieties,” 
teica komisārs.

Lai arī Muižnieks atzina, ka 
Krievija ir ietekmīga valsts EP - 
ar lielu delegāciju un ieguldī-
jumu organizācijas budžetā, ta -
ču uzsvēra, ka nejūt tās būtisku 

ietekmi uz EP dienas kārtību vai 
cilvēktiesību komisāra darbu.     
“Es to nemaz nejūtu, strādājot 
par EP Komisijas pret rasismu 
un neiecietību (ECRI) priekš -
sēdi. Es nejūtu Krievijas diktātu 
vai lomu. Krievija ir tāda pati 
dalībvalsts kā citas,” sacīja Muiž-
nieks.

Pēc Muižnieka domām, EP 
mu  dinājumi ļaut Latvijas ne  pa-
valstniekiem piedalīties paš val-
dību vēlēšanās nebeigsies. EP šo 
jautājumu ir cilājusi 15 gadus,   
un cerēt, ka EP to nedarīs - vien-
alga, vai komisārs būtu Muiž-
nieks vai kāds cits, ir mazliet 
naīvi. Tas nav nekas jauns, un to 
vajadzētu sagaidīt no EP, ka tā 
aicinās Latviju apsvērt šādu ie -
spēju. Muižnieks uzsveŗ, ka šis 
jautājums nebūs viņa darba prio-
ritāte. Komisārs, kas izvirza par 
svarīgu uzdevumu mainīt kā -    
das valsts konstitūciju, diez vai 
ātri sasniegs kādus rezultātus. 
Pašreizējā situācija Latvijā, kad 
lielam iedzīvotāju skaitam nav 
tiesību piedalīties pat saimnie-
cisku jautājumu lemšanā vietējā 
līmenī, izkropļo demokratiju. 
Dalība pašvaldību vēlēšanās ne -
vis samazinātu nepavalstnieku 
vēlmi naturālizēties, bet gan vei-
cinātu viņu līdzdalību sabied-
riskajā un polītiskajā dzīvē.

***
Saeima ar 65 balsīm „par” 

pieņem paziņojumu
 par latviešu valodas valstisko 

lomu, paužot viedokli, ka lat-
viešu valoda kā vienīgā valsts 
valoda ir ietverta Satversmes ko -
dolā un ir viens no Latvijas valsts 
konstitūcionālās iekārtas virs-
principiem. Paziņojumā visi Lat-
vijas pavalstnieki aicināti pieda-
līties 18. februāŗa tautas nobal-
sošanā un atbalstīt latviešu va -
lodu kā vienīgo valsts valodu. 
Uzsvērts, ka latviešu valoda kā 
vienīgā valsts valoda ir nedalā -
mi saistīta ar Latvijas valstisko 
identitāti, Latvijas valsts būtību, 
tās izveidošanas un pastāvēšanas 
jēgu. Saeimas paziņojumā ie -
kļauta piebilde, ka ikviens Saei-
mas deputāts ir zvērējis stipri -  
nāt latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu.

Balsojumā nepiedalījās Sa  ska-
ņas centra deputāti, kā arī depu-
tāts Vjačeslavs Dombrovskis 

(ZRP) un Jānis Reirs (Vienotība). 
„Par” balsoja Vienotības, Zaļo     
un Zemnieku savienības, Visu 
Latvijai!/TB/LNNK, Zatlera re -
formu partijas deputāti un ne -
atkarīgie deputāti.

***
Čepāņa aicinājums: 

jābūt miljonam PRET!
Bijušie Augstākās padomes 

(AP) deputāti, kuŗi savulaik bal-
soja par Latvijas neatkarības at -
jaunošanu, pieņēmuši aicināju-
mu iet un piedalīties 18. febru āŗa 
referendumā. Sarunā Latvijas 
Te  levīzijā bijusī AP deputāte Vel-
ta Čebotarenoka sacīja, ka šis ir 
brīdis, kad tiek apdraudēta Lat-
vijas neatkarība. Tagad tiek da -
rīts viss, lai sašķeltu Latvijā dzī-
vojošās tautas, kas līdz šim dzī-
vojušas draudzīgi.

Bijušais AP deputāts Georgs 
Andrejevs līdzīgi eksprezidentei 
Vairai Vīķei-Freibergai domā, ka 
tad, ja referendumā pret otru 
valsts valodu nobalsojušo skaits 
būs tikai nedaudz lielāks nekā par 
nobalsojušo skaits, to, protams, 
izmantos  spēki, kas nav labvē līgi 
Latvijai. Tā būšot viņu uzvara. 

Savukārt visnotaļ asā tonī savu 
viedokli pauda bijušais AP de -
putāts Alfreds Čepānis. „Nekad 
nebūtu varējis iedomāties, ka lie- 
ta aizies tik tālu. Tas ir vienīgi 
mū su polītiķu nekompetences 
un gļēvulības dēļ. Sen jau vaja-
dzēja visus šos bļaurus, tādus kā 
Lin dermans, nolikt pie vietas. Ja 
re  ferendumā nebūs viens mil-
jons latviešu pret krievu valodu, 
tad mēs esam zaudējuši vienreiz      
par visām reizēm,” sacīja Če -
pānis.  

***
Latvijas studentu korporācijas

izplatījušas aicinājumu pie-
dalīties 18. februārī notiekoša -        
jā referendumā un balsot pret    
valsts valodas statusa piešķiršanu 
krievu valodai. Aicinājumam 
pie  vienojusies arī Latvijas Rek-
toru padome, Latvijas Studentu 
apvienība. Tomēr īpašu uzma-
nību saista tas, ka aicinājumu 
atbalstījis arī krievu studentu 
korporācijas Fraternitas Arctica 
seniors Dmitrijs Trofimovs. Viņš 
jau iepriekš ne reizi vien ir 
apliecinājis Latvijai savu patrio-
tismu. Pēc Trofimova domām, 

Latvijā nenotiek mazākumtau-
tību diskriminācija un krieviem 
nav iemesla justies apvainotiem 
uz latviešiem. Šāds viedoklis stip-
ri atšķiŗas no Saskaņas centra 
po  lītiķu retorikā dominējošās 
noskaņas.  

Biedrības Latvijas Polītiski re- 
p resēto apvienība 23. konferences 
aicinājums Latvijas pilsoņiem

Situācijā, kad Latvijas polītisko 
partiju veidotā valsts pārvalde 
nav spējusi nodrošināt Satver- 
s mes pirmo četru pantu neaiz-
ska ŗamību un Latvijas neatkarībai 
naidīgi spēki rīko akciju, kas 
vērsta pret Latvijas valsts nacio-
nālo identitāti, pret latviešu tautu, 
cenšoties tai uzspiest krievu va -
lodu kā otru valsts valodu, radot 
etnisku nesaticību, pazemojot 
latviešus kā nāciju, mēs, PSRS 
ko  mūnistiskā režīma polītiski 
represētie, aicinām visus latvie-
šus un cittautiešus, kam dārga         
ir Latvijas valsts, tās nākotne,        
18. februārī nepalikt mājās un 
paust visai pasaulei mūsu no -
stāju.

Piedalīsimies referendumā, lai 
vienprātīgi nobalsotu PRET 
krievu valodas izsludināšanu       
par otru valsts valodu Latvijā,        
jo tikai vienots “pret” var pār-
traukt šo Latvijas neatkarībai 
drau došo procesu.

***
Pateicība par ebrēju glābšanu
Izraēlas augsto apbalvojumu – 

diplomu un medaļu Taisnais 
starp tautām – saņēma divas Lat-
vijas ģimenes, kas holokausta lai-
kā nav baidījušās palīdzēt ebrē-
jiem. Apbalvošanas ceremonijā 
piedalījās Izraēlas vēstniece Ha -
gida Ben Jakova un Latvijas ār -
lietu ministrs Edgars Rinkēvičs. 

Aizsaulē aizgājušos vecākus 
Ivanu un Annu Čurbanovus 
pārstāvēja viņu meita Ņina Las-
tovska, kas, būdama pusaudze, 
palīdzējusi vecākiem slēpt divus 
ebrēju brāļus un par tiem gādāt.

Antonam un Eleonorai Za -
gors kiem un viņu dēlam Fran -
cim piešķirto apbalvojumu sa -
ņēma Franča Zagorska dēls 
Valdis Zagorskis.

Līdz šim par ebrēju glābšanu 
apbalvoto sarakstā reģistrēti 129 
cilvēki no Latvijas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Rīgas kriev valo-

dīgajā avīzē Čas 
Aleksandrs Gurins 
ņemas lasītājiem 
rādīt, cik jauka bi -
jusi Latvijas de  m-
okratija Satver- 
s mes sapulces un 

pirmo četru Saeimu laikā: 
deputāti varēja klāstīt savu      
viedokli tiklab latviski, kā               
arī vāciski un krieviski. 1931. 
gada decembrī Demokratiskā 
centra deputāts prof. Zālīte, ko 
atbalstīja Marģers Skujenieks         
un Kārlis Skalbe, gan prasīja, lai 
Saeimas sēdēs skanētu tikai lat-
viešu valoda, bet šī prasība tika 
noraidīta. Pret to balsoja ne vien 
minoritāšu pārstāvji un sociāl -
de mokrati, bet arī vairāki labējo 
frakciju deputāti. Krietnais un 
lojālais deputāts Pauls Šīmans - 
vācbaltu frakcijas līderis - deba-
tēs par prof. Zālītes prasību no -
rādīja, ka vācu un krievu valo -

Bija citi laiki un cits samērs 

das lietošanas aizliegums kaitē -
šot efektīvam deputātu darbam 
un tādējādi nenākšot par labu 
valstij. Un tā arī palika līdz 4. 
Saeimas darba izbeigšanai 1934. 
gada 15. maija apvērsuma rezul-
tātā: Pauls Šīmans runāja vāciski, 
Mordechajs Dubins, piemēram, 
un Meletijs Kalistratovs - krie-
viski.

Te nu īsti vietā paskaidrot to, 
ko nevīžoja Aleksandrs Gurins: 
vācbaltu, krievu un žīdu frak -
ciju deputāti izglītību bija iegu-
vuši cara laikos vācu vai krievu 
ģimnazijās un augstskolās. Viņi 
saprata latviski teikto, bet vēl 
nebija spējīgi formulēt savu vie-
dokli valsts valodā, un arī kon-
takts ar saviem vēlētājiem bija 
iespējams tikai vāciski resp. krie-
viski vai jidišā. Latvija vēl bija 
jauna, un, jāatzīst, arī latviska-
jiem deputātiem reizēm radās 
grūtības, jo juridiskā termino-
loģija latviešu valodā vēl nebija 

pilnīgi izstrādāta. Un galvenais   
ir tas, ka latviešu valodas notei-
cošais stāvoklis tajos gados ne -
bija apdraudēts: pamattautas 
īpat svars bija 75 procenti, bet 
vācbalti, krievi un žīdi bija mi -
noritātes, t.i., mazākumtautības 
šī vārda burtiskajā nozīmē. Sa - 
t versmes sapulces un pirmo čet -
ru Saeimu deputāti neatkarīgi    
no savas etniskās izcelsmes ko -
pumā bija lojāli noskaņoti un 
neapšaubīja Latvijas valstisku -
ma leģitimitāti - ja neskaita īslai-
cīgo t.s. strādnieku-zemnieku 
frakciju, kas bija aizliegtās kom-
partijas legālais aizsegs. Starp-
kaŗu Latvijā bija tāds jēdziens: 
“trīs vietējās valodas” - latviešu, 
vācu, krievu. Visas trīs, var teikt, 
“bija apritē”, un tajās varēja sa- 
prasties. 

Viss teiktais nekādi nav attie-
cināms uz mūsdienām: laiki ir 
citi, un, galvenais, samērs ir cits - 
pamattautas īpatsvars ir tikai 60 

procenti. Tai pretim stāv vēstu-
riski pirmreizīgs blāķis - 40 pro-
centi krievvalodīgo: tā nav ne -
kāda tautība, un to grūti kvalifi-
cēt kā minoritāti, jo vārds “ma -
zākums” te tā īsti neskan. Provo-
kātors - un nekrievs - Lindermans 
šo blāķi kopumā dēvē par krie-
viem, bet slīpēti SC polītologi       
un publicisti izgudrojuši jaunu 
“zinātnisku” terminu - lingvis - 
tis kā kopiena. Tajā, neprasot pa -
šiem, sabāzti gan poļi, gan eb - 
rēji un tatāri, kuŗi ilgās rusi fi-
kācijas rezultātā runā un lasa 
krieviski, bet izcelsmes un vēstu-
risko sakņu ziņā no pareizti-
cīgajiem lielkrieviem atšķiŗas.

Provokātoriskās “troikas” lo -
ceklis Aleksandrs Gapoņenko, 
apzinoties 18. februāŗa referen-
duma tā iniciātoriem nelabvē -
līgo aritmētisko iznākumu, to -
mēr uzsveŗ, ka runa ir par       
“krie vu nacionālās atbrīvoša-
nās kustību”. Tam jau ir grau-

jošas darbības pieskaņa (izcē-
lums mūsu - red.).

Un šādā gaisotnē jebkādi       
kompromisi ir bīstami. Taisnī -  
ba ir Latvijas krievu studentu 
korporācijas Fraternitas Arctica 
senioram Dmitrijam Trofimo-
vam. Viņš brīdina: “Ja rīt krievu 
valoda, piemēram, Rīgā iegūs 
oficiālu statusu (“kompromisa” 
priekšlikums- F. G.), tad aizparīt 
krievi ar valsts iestādēm un pat 
ar saviem latviešu kollēgām sa -
zināsies tikai krieviski.”

Arī šādi varianti - oficiāla 
divvalodība “Purčikā” vai visā 
Rīgā - ved uz to pašu Latkrie -
viju, uz duālvalsti – kaut ko ne -
bijušu šīs zemes vēsturē. Tik un 
tā krievu valoda patlaban domi-
nē ne vien tikai Rīgas ielās, bet 
arī avīžu kioskos. Ko vēl vajag? 
Ar to pilnīgi pietiek. Ne soli 
tālāk!

Franks Gordons

Referendums par 
to, vai krievu valo-
dai jābūt otrai valsts 
valodai, vēl tikai 
būs, un „Latvijas 
fak tu” janvārī veik -
tā aptauja liecina, 
ka referendumā par 

valsts valodas statusa piešķirša -
nu krievu valodai plāno pieda-
līties 62,7% Latvijas pavalstnie-
ku. Apmēram 28% no viņiem 
domā balsot par divvalodību, 
savukārt 62,4% balsos pret otru 
valsts valodu. Bet jau tagad lat-
vieši tiek biedēti ar nākamajiem 
referendumiem par grozīju -
miem Pilsonības likumā un par 
11. Saeimas atlaišanu.

Eiropas Parlamenta deputāte 
un partijas Par cilvēka tiesībām 
vienotā Latvijā (PCTVL) līdere 
Tatjana Ždanoka ir sacījusi – lai 
ierosinātu tautas nobalsošanu 
par Latvijas pavalstniecības au -
to   matisku piešķiršanu visiem  
ne  pavalstniekiem, šobrīd ir sa  - 
v āk ti aptuveni 1000 paraksti. 
Šobrīd notiek parakstu vākšanas 
pirmais posms, kas turpināsies 
līdz septembrim. Ja tajā tiks sa -
vākti 10 000 notāriāli apstipri -
nāti Latvijas iedzīvotāju (pavalst-
nieku) paraksti, Centrālajai vēlē-
šanu komisijai būtu jāsavāc 10% 
vēlētāju paraksti tautas nobalso-
šanas ierosināšanai.

Savukārt Saeimas Saskaņas 
centra (SC) frakcijas priekšsēža 
biedrs Valerijs Agešins prognozē, 
ka jau šoruden polītiski aktīvu 
cilvēku grupa varētu savākt 10 000 
vēlētāju parakstus, lai rosinātu 
referendumu par 11. Saeimas 
atlaišanu. Bet kāds astrologs, 
vārdā Dmitrijs Siņķo, par nāka-
majiem 20 gadiem Latvijai raks-
ta: “Šobrīd atrodamies vislie -       
lā ko un visbargāko pārmaiņu 
priekšā, un pēc šīm pārmaiņām 
vairs nav atgriešanās iespējas. 
Kamēr tās vēl nav notikušas, ir 

PA ASMENI SKREJOŠIE
iespējami arī citi scēnāriji tam, 
ko vēlāk sauks par mūsu vēsturi, 
bet tas ir atkarīgs no mums katra 
jau tagad. Latvijas vēsturē šie  
būs visgrūtākie gadi kopš 1918. 
gada, un man - astrologam ir 
pie nākums jūs brīdināt par to.” 
Protams, varētu tikai paraustīt 
plecus un vaicāt, kāds sakars po -
lītikai ar astroloģiju, bet, izlasot 
visu “pareģojumu”, neatstāj sa -
jūta, ka atrologs ir SC biedrs un 
ka viņa nākotnes vīzijas Latvijas 
tīmekļa portālos latviešu valodā 
nav nokļuvušas nejauši. 

Latvijas Krievu kopienas in -
formātīvajā tīmekļa portālā var 
lasīt ziņu par to, ka sākta visas 
pasaules parakstu vākšana pret 
16. marta leģionāru gājienu pie 
Brīvības pieminekļa un paraksti 
pret “esesiešiem” tiekot vākti pat 
Arģentīnā. Tiesa, pagaidām pa -
rakstījušies tikai 38 cilvēki, bet 
galvenais, protams, ir izplatīt šo 
ziņu visiem, kuŗu saziņas valoda 
ir krievu valoda. Absurda un šo -
kējoša nesen bija ziņa par vēstu-
res izstādi Maskavā, kuŗai bē - 
dīgi slavenais krievu “vēstur-
nieks” Djukovs bija savācis mate-
riālus par to, ka latvieši Otrā pa -
saules kaŗa laikā Baltkrievijā un 
Krievijā “medījuši” bērnus, lai 
pārdotu tos verdzībā latviešu 
zem  niekiem vai arī lai nogādātu 
Salaspils koncentrācijas nomet-
nē, kur bērnu asinis izmantotas 
ievainotajiem vācu kaŗavīriem. 
Protams, tādus murgus ir grūti 
aptvert, bet pietiekami daudzi 
Latvijas iedzīvotāji tiem labprāt 
tic. Varētu minēt vēl daudzus 
pie  mērus, kas liecina par labi 
organizētām aktīvitātēm Latvi -
jas krievu valodā runājošo vidū, 
bet skaidrs ir viens: kampaņa 
pret Latviju – acīm redzami Bal-
ti  jas vājāko posmu – turpinās un 
pieaug spēkā.

Pirms diviem gadiem gan 
Latvijas, gan ārvalstu presē bija 

raksts par Krievijas jauno ārpo-
lītikas doktrīnu, kas paredz Bal-
tijas valstis iekaŗot ekonomiski. 
Var just sašutumu par šo Krie-
vijas nostāju, var šausmināties, 
bet patiesībā nav par ko brīnī -
ties. Krievija nekad nav bijusi       
un diezin vai drīzumā kļūs de -
mokratiska, normāla Eiropas 
valsts, taču tā atrodas mums kai-
miņos, un tur nu nekas nav mai-
nāms. 

Redzot notiekošo, ir skaidrs,   
ka mūsu nostāja un gan valsts, 
gan katra pilsoņa mugurkauls 
būs tas, kas ļaus vai neļaus īste-
not Krievijas imperiskos sapņus 
Latvijā. Mūs mēģina provocēt   
un acīm redzami cer, ka latvieši 
beidzot neizturēs un sāksies tāds 
pamatīgs “kautiņš”, ko varētu 
pār vērst par etniskiem nemie-
riem. Taču neļauties provokā ci-
jām nenozīmē nolaist acis un 
klusiņām mēģināt izdzīvot ce -
rībā, ka gan jau kaut kā ar to 
tiksim galā. Līdz šim ar to galā 
neesam tikuši. Runājot par šo 
balansēšanu uz naža asmens, 
prātā nāk dzejnieces Māras Zā -
lītes pirms gadiem rakstītās dze-
jas rindas un nupat kādai reģio-
nālajai avīzei intervijā sacītais.

Dzejoli “Caur gadsimtiem lat-
vieša lūgšana” atļaušos citēt pil-
nīgi, jo manuprāt tas rakstu ro 
nostāju, kas bieži jo bieži valda 
Latvijā:

 Pazemīgi es lūdzu – dodiet 
man

 manu maizi ēst, ko esmu 
izaudzējis.

 Pazemīgi es lūdzu – ļaujiet 
man

 manu valodu lietot un savu 
māti neaizliegt.

 Pazemīgi es lūdzu – ļaujiet 
man

 savu zemi mīlēt un savu godu 
neatmest.

 Pazemīgi es lūdzu – neliedziet 
man

 savas dziesmas dziedāt un 
dvēseli turēt.

 Pazemīgi es lūdzu – atvēliet 
man

 brīvu vakaru bērniem un 
mazliet nākotnes cerību.

 Pazemīgi es lūdzu – atstājiet 
man

 manus dievus; es solu, ka lūgšu 
tos klusi.

Tikpat klusi un pazemīgi, kā   
   lūdzos še jums. 

Jau pieminētajā intervijā, at -
bildot uz atgādinājumu, ka reiz 
viņa latviešus nosaukusi par bā -
riņu tautu, dzejniece sacīja: “Es 
teicu – Sveika, vēl pagaidām bā -
reņu tauta! Jo Manifestācija Me -
žaparkā notika trīs gadus pirms 
brīvas Latvijas. Kāpēc citē tikai 
pirmo daļu, es nezinu, nemi-
nēšu, bet, izmantojot gadījumu, 
citēšu galveno: „Laiks atbrīvo -
ties no šī bārenības kompleksa. 
Šodien vairāk nekā jebkad esam 
izjutuši, ka mūsu Māte ir dzīva. 
Tā skatās uz mums no katra zā -
les stiebra, no katras priedes ga -
lotnes, no katras ūdenslāses, ko 
dzeŗam. Tā skatās uz mums cerī-
bā un ticībā, ka esam pieauguši, 
jo vienmēr pienāk brīdis, kad 
Mātei nākas meklēt patvērumu 
un aizsardzību pie saviem pieau-
gušajiem bērniem. Tāds brīdis ir 
pienācis! Mums jābūt tik pieau-
gušiem, lai mēs spētu savu Māti 
sev atprasīt un sev paturēt. Lai 
mēs nekad vairs nebūtu bāreņi.” 

Nav jau labais tonis sevi citēt, 
tomēr tas kliedē pārpratumus, 
un tikpat labi attiecas arī uz 
šodienu. Gribu atkārtot: mums 
jāsaprot, ka esam saimnieki savā 
zemē, mēs te nosakām, kā viss 
būs. Mūsu Latvija ir dzīva un 

mūsu pienākums ir savu Māti 
atbalstīt, par viņu pastāvēt.”

Tātad mums jāmācās pastā -
vēt, nepazemojoties un nesējot 
naidu. Kāds jauns cilvēks, pirms 
publikācijas izlasījis šajā laik-
raksta numurā ievietoto interviju 
ar Egilu Levitu, sacīja, ka derētu 
vairāk šādu rakstu bez naida un 
populisma, kuŗi rosina domāt   
un izvērtēt. „Diemžēl cilvēki ar 
atplestu muti skatās uz to, kas 
notiek „augšpusē”, nevis paši vei-
do savu nostāju un pastāv uz to; 
tad projicē „augšu” nostāju uz 
visu valsti un savu mikrovidi.      
Šo vienkāršoto, nihilistisko iz -
prat ni diemžēl veido pati valsts, 
tā „skolojot” jaunos pilsoņus, un 
tam lieliski piepalīdz apkārtējā, 
materiāli orientētā vide, kur vi -
sam ir sava cena naudā,” viņš 
sacīja. Var tikai piekrist sacīta-
jam, bet noturēties uz „naža as -
mens” nav viegli, it sevišķi ja lie-
lākā daļa Latvijas pavalstnieku 
ikdienā cīnās par savu un savas 
ģimenes izdzīvošanu. 

Tomēr ir kaut kas tāds, kas ir 
pa spēkam katram pavalstnie-
kam, – proti, mēs, gan Latvijā, 
gan ārpus tās robežām dzīvo -
jošie pavalstnieki, varam piepra-
sīt, lai ievēlētie deputāti skaidro, 
sniedz pārskatu par to, ko viņi 
dara vai nedara. Jau esmu raks-
tījusi, ka nav skaidrs, ar ko no -
darbojas Latvijas drošības iestā-
des, ja valsts pretinieki var ne -
traucēti rīkoties. Protams, drošī-
bas iestādes Latvijas pavalst-
niekiem nekādus pārskatus ne -
sniegs, jo viņu darītais/nedarī -
tais ir ierakstīts ailē ar uzrakstu 
„Slepeni”, bet uz deputātu jautā-
jumiem par valsts drošību šīm 
iestādēm ir jāatbild. Savukārt 
mums, pavalstniekiem, jāpieprasa, 
lai deputāti to dara. Jo galu galā 
mums jānoturas uz naža as mens 
starp būt vai nebūt Latvijai.

Sallija Benfelde
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Vai Satversmē būtu jānosaka 
panti, kuŗus nedrīkst mainīt, 
lai izvairītos no situācijas, ka 
tiek apdraudēti Latvijas valsts 
pamati? Kas ir valsts pamati, 
valsts uzdevumi? 

Vispirms ir jāapzinās, kādēļ 
valsts mums vispār ir nepie cie-
šama. Demokratiska valsts ir po -
 lītiski un tiesiski organizēta tau-
ta. Demokratiskas valsts galve -
nie uzdevumi:

(1) nodrošināt sabiedrības ārē-
jo aizsardzību (tādēļ starptau tis-
kajās tiesībās valstis ir suverē -
nas, vienlīdzīgas un tās nedrīkst 
pret otru valsti lietot spēku);

(2) nodrošināt mieru, kārtību 
valsts iekšienē (tāpēc pastāv 
valsts piespiedu varas mono -
pols, nekādas privātas bruņotas 
varas vienības nav pieļaujamas);

(3) veicināt sabiedrības mate-
riā  lās un nemateriālās labklā -
jības izaugsmi (tas ietveŗ eko-
nomikas veicināšanu, sociālu 
izlīdzinājumu, piemēram, pa -
balstus trūcīgajiem, sabiedrības 
veselības, kultūras, izglītības pa -
matvajadzību nodrošinājumu);

(4) personas brīvības telpas 
garantēšana (tas nozīmē cilvēka 
pamattiesību un pamatbrīvību - 
domu, apziņas, izteiksmes, bied-
rošanās, reliģijas u. tml., kā arī 
noteiktu institūciju, piemēram, 
preses brīvības nodrošināšanu). 

Turklāt Eiropā valsts ir nacio-
nāla valsts; tas nozīmē, tā ir kā -
das nācijas valsts, kas nosaka         
tās nacionāli kultūrālo identitāti 
(tas izpaužas jo sevišķi, bet ne 
tikai valsts valodā). Valsts palīdz 
uzturēt attiecīgajai valstnācijai 
tās identitāti, valodu un kultūru. 
Attiecībā uz šo valsts uzdevumu 
konstitūcionālās tiesībās tiek       
lie tots arī apzīmējums „kultūr-
valsts”. 

Mazām nācijām šis valsts uz -
devums - veicināt nācijas valodu 
un kultūru - ir reāli svarīgāks 
nekā lielām nācijām. Taču ir arī 
lielas valstis, kas par to stingri 
rūpējas, piemēram, Francija,   
kur, starp citu, ir ļoti stingra va -
lodas likumdošana franču va -
lodas lietošanas nodrošināšanai 
visās dzīves sfairās. 

Cilvēces pašreizējā vēsturis -
kajā attīstības posmā valstij nav 
alternātīvas, ja sabiedrība grib 
sa  glabāt zināmu drošību, mieru, 
labklājību un individa brīvību. 
Kādas ir sekas, ja valsts sabrūk, 
nespēj efektīvi veikt savus uz  de-
vumus, rāda neveiksmīgo vals tu 
(angl. failed states) - kā Somālija 
piemērs. 

No tā izriet, ka demokratiska 
valsts ir vērtība pati par sevi, ir 
sabiedrības sasniegums. Ar to 
neviens, arī tautas acumirklī gais 
vairākums nedrīkst vieglprātīgi 
apieties, to ļaunprātīgi postīt vai 
pat iznīcināt. Šis vispārējais at  bil-
dības pamatprincips ir ietverts 
jebkuŗas mūsdienu demokratis-
kas valsts idejā, kas ir konstitū-
cijas pamatā, un konstitūcija ir 
jāinterpretē saskaņā ar šo prin-
cipu. 

Tāpēc būtu skaidrāk un visiem 
saprotamāk, ja tas būtu noteikts 
Satversmē tiešā tekstā. 

Vai nemaināmie panti neno-
nāk pretrunā ar Satversmes 2. 
pantu, kuŗā rakstīts, ka Latvi -

Arī tautu saista atbildība
Pirms 18. februāŗa referenduma uz sarunu aicinājām konstitūcionālo tiesību speciālistu, 

ES tiesnesi Egilu Levitu

jas valsts suverēnā vara pieder 
Latvijas tautai? Tātad tauta teo-
rētiski varētu lemt arī par to, ka 
Latvijas valsts valoda nav tikai 
latviešu valoda, un arī vēl par 
citiem jautājumiem, ja tā vēlas. 

Runājot par Satversmes 2. pan-
tu, ir jāatceras, ka Latvija ir lat-
viešu nācijas nacionāla valsts. 
Lat vijas valsts ir izveidota latvie-
šu nācijas pašnoteikšanās rezul-
tātā, un latviešu nācija veido 
Sa tversmes 2. pantā minētās Lat-
vijas tautas kodolu. Tās „vals -
tiskā programma”, tās jēga un 
būtība ir tieši latviešu nācijas,     
tās valodas un kultūras ilgtspē -
jas nodrošināšana. Šī Latvijas 
valsts programma ir saistoša arī 
tautai, kamēr tā darbojas Sa- 
tvers mes ietvaros. 

Igaunija šo savu valsts pro-
grammu ir skaidrā tekstā ie - 
raks tījusi savā 1992. gada kon- 
s titūcijā: Igaunijas valsts uzde-
vums ir nodrošināt igauņu nāci -
jas un igauņu kultūras pastāvē-
šanu cauri gadsimtiem. Līdzīgi 
tas noteikts arī Lietuvas konsti -
tū cijā. 

Ja Satversmē tas nav ierakstīts 
tiešā tekstā, nenozīmē, ka Latvija 
atšķirībā no Igaunijas būtu kā 
valsts dibināta tikai uz zināmu 
laiku, ka ar laiku latviešu nāci -
jas, tās valodas un kultūras pa -
stāvīga nodrošināšana kā valsts 
pamatuzdevums varētu pazust. 
Tā būtu visai primitīva Satver- 
s mes izpratne.

Vai tas nozīmē, ka tautas su -
verēnitātei ir galējas robežas, 
kuŗas tā nedrīkst pārkāpt, lai 
arī Satversmē tas tieši nav ie -
rakstīts?

Satversme sastāv ne tikai no 
teksta, tā satur arī zināmus prin-
cipus. Jāuzsveŗ - lai izprastu jeb-
kuŗas valsts konstitūciju, arī 
Satversmi, nepietiek ar to, ka 
cilvēks prot lasīt. Jebkuŗa kon- 
s titūcija vienmēr ir jāizprot 

kopsakarā ar vispārējiem tiesību 
principiem.

Piemēram, Satversmē nav ie -
rakstīts arī tas, ka Latvija ir tie-
siska valsts, un citas pašsapro ta-
mības. Taču tāpēc, ka to nevar 
izlasīt Satversmes tekstā, spriest, 
ka līdz ar to Latvija nav tiesiska 
valsts, būtu primitīvi un objek-
tīvi nepareizi.

Šo principu avots ir vai nu 
konstitūcija pati, vai arī visa 
sabiedriskā un tiesību sistēma 
kopumā, tās pamatvērtības. Tas 
nozīmē, ka arī konstitūcija ir 
saprātīgi jāizprot, jāinterpretē tā, 
ka tā nenonāk pretrunā ar šiem 
principiem, kas atspoguļo sabied-
rības pamatvērtības. Turk lāt šie 
principi ir jāsamēro cits ar citu. 
Ne  viens princips nav abso lūts.

Pie šiem principiem pieder    
arī princips par atbildību pret 
savu valsti. Atbildības princips   
ir sais tošs jebkuŗam, arī tautai   
kā Sat versmes 2. pantā noteikta-
jai valsts suverēnās varas nesējai. 

Tas nozīmē, ka arī tautas acu-
mirklīgais vairākums (kuŗš, kā 
zināms, mainās no dienas uz 
dienu) nedrīkst iedragāt savu 
valsti, mainot tās jēgu un bū -
tību, izpostīt vai iznīcināt to, jo 
arī tautai, pieņemot polītiskus 
lēmumus, katrā ziņā tādus, ku -
ŗiem ir neatgriezeniskas sekas,      
ir jārīkojas atbildīgi. Atbildības 
princips gan retos gadījumos ir 
noteikts konstitūciju tekstos, ta -
ču mūsdienās tas, vismaz demo-
kratiskās valstīs, kā konstitū cio-
nāls princips ir atzīts, un tas pie-
mērojams konstitūcijas, tātad      
arī Satversmes, interpretācijā.

No tā izriet, ka Satversme būtu 
jāinterpretē tā, ka ikviens - arī 
Pilsoņu kopuma acumirklīgais 
vairākums – ir atbildīgs par to, 
ka tas neizjauc pats savas valsts 
pamatus. Citiem vārdiem – ne -
nozāģē zaru, uz kuŗa tas sēž.

Papildus jāpiebilst, ka šī atbil-

dība Pilsoņu kopumam ir ne ti -
kai pret sevi, pret tā acumirklīgo 
sastāvu uz attiecīgo nobalsoša-
nas dienu, bet arī nākamo lat-
viešu nācijas un Latvijas pilsoņu 
paaudžu priekšā. 

Piemēram, mēs šodien nedrīks-
tam pieņemt lēmumu piesārņot 
Latviju tā, ka tā nākamām pa -
audzēm kļūtu neapdzīvojama. 
Vai arī šodien notērēt visus re -
sursus, piemēram, izcirst visus 
mežus, un līdz ar to laupīt šos 
resursus nākamām paaudzēm. 
Atbildības princips ir moderns 
konstitūcionāls princips, kas ir 
jāievēro, interpretējot jebkuŗas 
attīstītas valsts konstitūciju. 

Tas nozīmē, ka, piemērojot 
Satversmes 2. pantu, demokra-
tijas princips ir jāsamēro arī ar 
atbildības principu. Demokra-
tijas princips ir ļoti svarīgs, un 
tas garantē Pilsoņu kopumam 
ļoti plašu rīcības brīvību. Taču 
ekstrēmos gadījumos, piemē-
ram, atbildības princips vai citi 
principi, kā, piemēram, tiesis -  
kas valsts princips, var būt spē-
cīgāki. Tā, protams, ir Pilsoņu 
ko  puma rīcības brīvības galējā 
robeža, līdz kuŗai, saprātīgu po -
lī tiku veidojot, nekad nevaja-
dzētu nonākt. 

Kuŗās Eiropas Savienības 
vals tīs ir konstitūcijas ar ne -
gro zāmiem pantiem?

Pirmā konstitūcija, kas noteica 
savu pamatu negrozāmību, bija 
Norvēģijas 1814. gada konstitū-
cija. Tomēr Vācijas t. s. Veimāras 
konstitūcija un tiesību teorija,      
uz ko orientējās Latvijas Sat ver-
s me un pirmskaŗa konstitūcio-
nālā teorija, par to nedomāja,       
un to ieskats bija, ka konstitūcija  
var tikt grozīta bez jebkādiem 
ierobežojumiem. Latvijas pirms-
kaŗa konstitūcionālo tiesību gal-
venais teorētiķis profesors Kārlis 
Dišlers 1920. gadā rakstīja, ka arī 
valsts pamatprincipi tautas no -
balsošanas ceļā varot tik mainīti, 
taču nav loģiski domājama šo 
principu grozīšana viņu būtībā;  
jo tauta nekad neuzstāsies pret 
savu suverēnitāti un īstu demo-
kra tismu.

Kā rāda vēsture, tas nemaz nav 
tik droši. Problēma Eiropā plašāk 
tika apzināta tad, kad Hitlers 
1933. gadā legālā ceļā nāca pie 
varas un saskaņā ar demokra-
tisko „Veimāras” konstitūciju le -
gāli likvidēja demokratisko valsts 
iekārtu.

Radās polītisks, juridisks un 
morāls jautājums – vai demo kra-
tija pieļauj pati savu likvidāciju? 
Vai tā pieļauj valsts pašnāvību?

Šodienas atbilde ir – nē. Vai-
rākās konstitūcijās, kas pieņem-
tas pēc Otrā pasaules kaŗa, tas ir 
noteikts konstitūcijas tekstā. 
Sākumā Italijas 1947. gada kon -
s titūcija, tad Vācijas 1949. gada 
konstitūcija noteica, ka valsts 
galvenie konstitūcionālie pamat-
principi ir negrozāmi. Pēc tam 
līdzīgas, t. s. mūžības klauzulas, 
ir noteiktas vairāku citu Eiro - 
pas valstu jaunāka laika konsti-
tūcijās, piemēram, Portugales 
1975. gada, Grieķijas 1975. gada, 
Igaunijas 1992. gada, Čechijas 
1992. gada konstitūcijā.

Savukārt citās valstīs, pie mē-
ram, Francijā, kur šāda „mūžī -

bas klauzula” nav noteikta kon- 
s titūcijas tekstā, to kā nerakstītu 
principu ir attīstījusi tiesu ju -
dikatūra un tiesību teorija. Tā -
pēc Francijas konstitūciju – lai 
gan tas nav ierakstīts konstitū-
cijas tekstā – saskaņā ar Konsti-
tū cionālās padomes nolēmu-
miem nevar mainīt, ja šāda mai-
ņa skartu „konstitūcijas pamat-
principus (principes fondamen-
taux de la constitution)”.

Bet ir vēl arī citas valstis, kur  
šis jautājums nekad nav problē-
matizēts, jo vēsturiski un polī-
tiski nav bijusi tāda vajadzība. 
Piemēram, Dānijas konstitūcijas 
teksts šādu „mūžības klauzulu” 
neparedz, un nedz tiesību teorijā, 
nedz tiesu judikatūrā šis jautā-
jums nekad nav dziļāk apskatīts, 
jo Dānijā līdz šim nevienam        
nav nopietni ienākusi prātā do -
ma, ka kāds varētu aizskart valsts 
eksistences un demokra tiskās 
iekārtas pamatus. Dāņu tiesīb-
nieki šādu gadījumu – tāpat kā 
profesors Dišlers 1920. gadā – 
nav varējuši iedomāties un tā -
pēc nav uzskatījuši par padziļi-
nātas izpētes vērtu.

Kā jūsuprāt ir jārisina jau-
tājums par grozījumiem Sa- 
t vers mē, un kā to panākt, neap-
draudot Latvijas valsts pama-
tus?

No konstitūcionālo tiesību vie-
dokļa domāju, ka mēs šajā jau-
tājumā nevarētu Satversmi tagad 
vairs interpretēt tāpat kā 19. ga  d-
simta 20. gados, tātad caur vācu 
neveiksmīgās „Veimāras” konsti-
tūcijas teorētiskajām brillēm. Ir 
jāņem vērā gan mūsu valsts, gan 
Eiropas vēsturiskā pieredze, gan 
konstitūcionāli tiesiskās domas 
attīstība Eiropā pēc Otrā pasau-
les kaŗa, ieskaitot šī jautājuma 
risināšanu citās konstitūcijās.    
Uz šī fona diez vai varētu akcep-
tēt tādu interpretāciju, ka, ka -
mēr Satversmes tekstā par šo 
jautājumu nekas nav teikts, tik-
mēr Satversme pieļauj Latvijas 
valsts un demokratijas sagrau-
šanu. 

Tomēr, tā kā šis jautājums par 
valsts pamatiem ir nopietni uz -
dots (citādi nekā, piemēram, Dā -
nijā), uz to ir arī jārod nopietna 
atbilde.

Pirmām kārtām, domāju, ka 
valsts pamatiem, kādi tie ir ie -
likti, mūsu valsti dibinot, un kā -
di tie pastāv joprojām, vienā      
vai otrā veidā vajadzētu tikt at -
spoguļotiem Satversmes tekstā. 
Tas, kā jau teicu, nenozīmē, ka 
tie patlaban neeksistē tikai tā  - 
pēc vien, ka tie Satversmes teks -
tā nav pieminēti, taču, ja sabied-
rībai vai kaut vai tās daļai tie       
nav tik pašsaprotami (kā tie bija 
profesoram Dišleram 1920. ga -
dā), tad ir labāk tos pacelt teksta 
līmenī, tātad padarīt visiem acīm 
redzamus.

Ir vairākas iespējas, kā to iz -
darīt?

Vispirms ir iespējams, piemē-
ram, Satversmes preambulā no -
saukt tos virsprincipus, uz ku -
ŗiem balstās mūsu valsts (it se -
višķi demokratiskas, tiesiskas, 
sociāli atbildīgas un nacionālas 
valsts virsprincipus), un turpat 
noteikt, ka tie nav grozāmi. 
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sievietes, pārsniedzot sieviešu 
īpat svaru palicēju vidū; tas ap -
draud Latvijas iedzīvotāju pro-
duktīvo potenciālu (tiesa, pēdē -
jos pieejamos ES valstu demo gra-
fijas datos par imigrantiem no 
Latvijas tomēr redzams neliels 
vīriešu pārsvars emigrantu kop-
skaitā). Atgriezušos emigrantu 
vidū vīriešu īpatsvars ir 60%, 
tātad vīriešiem ir lielāka tieksme 
atgriezties. Daudz lielāks risks 
Latvijas demografijai ir saistīts       
ar emigrantu vecuma struktū -      
ru. Divas trešdaļas emigrantu 
2010. gada beigās bija jaunāki par 
35 gadiem, un tas vairāk nekā 
div reiz pārsniedz šīs vecumgru-
pas īpatsvaru palicēju vidū. 35– 
44 gadus veci vīrieši ir propor-
cionāli pārstāvēti emigrantu vi -
dū, savukārt tikai desmitā daļa 
emigrantu ir vecāki par 54 ga -
diem. Atgriezušies emigranti ko -
pumā ir nedaudz vecāki nekā  
visi emigranti, bet daudz jaunāki 
nekā palicēji.

Izglītība. Kopumā 2010. gada 
beigās augsti izglītoto cilvēku 
īpat svars emigrantu vidū bija 
nedaudz augstāks nekā palicēju 
vidū: 24% pret 21%. Tiem 8% 
emig rantu, par kuŗiem radinieki 
nevarēja pateikt izglītības līmeni, 
visticamāk, ir vidējā vai zemāka 
izglītība, tātad emigrantu sada lī-
jums pa šīm katēgorijām ir līdzīgs 
tam, kāds ir palicēju vidū: apmē-
ram divām trešdaļām ir vidējā 
izglītība un vienai septītajai da -  
ļai – zemāka. Tomēr salīdzināju-
mā ar palicējiem katrā no trīs 

emigrācijas viļņiem var nešau -
bīgi secināt, ka emigranti ir la -
bāk izglītoti. Gan starp izbrau cē-
jiem pirms ES paplašināšanās, 
gan starp pēdējā viļņa emigran-
tiem ir daudz lielāks augsti iz -
glītoto īpatsvars un mazāka vai 
vienāda to personu proporcija, 
kuŗām ir pamatizglītība, nekā 
starp palicējiem. Savukārt 2004.–
2008. gada emigrantu vidū ar 
tādu pašu augstskolu beidzēju 
īpatsvaru kā palicējiem noteikti  
ir vairāk cilvēku ar vidējo izglī -   
tī bu un mazāk to, kam vidējās 
izglītības nav. Savukārt atgrie-
zušos emigrantu vidū gan cil vē  -
ku ar pamatizglītību, gan augsti 
izglītoto ir par dažiem procent-
punktiem mazāk nekā starp pa -
licējiem, bet 70% ir vidējā izglī-
tība.

Vislielākais augstskolu bei -
dzēju īpatsvars ir starp emigran-
tiem, par kuŗiem informāciju 
sniegušie radinieki ir nelatvieši   
ar LR pilsonību. Tas labi saskan 
ar jau minētiem faktiem: relātīvi 
zemo nodarbinātību augsti iz -
glītoto nelatviešu vidū, kā arī       
LR nepilsoņu ierobežoto mobi-
litāti ES. Salīdzinot emigrantus, 
kas uzturas dažādās valstīs, vis-
mazāk augsti izglītoto ir starp 
Īrijā dzīvojošajiem.

Lai pilnīgi apstiprinātu izteik-
tās hipotezes par to, kā laika gaitā 
ir mainījusies augsti izglītoto Lat-
vijas iedzīvotāju tieksme migrēt, 
katrā no trim periodiem jāsalī-
dzina augstskolu beidzēju īpat-
svars pieaugušo emigrantu un 

palicēju vidū aizbraukšanas lai-
kā. Gan pirms ES paplašināšanas, 
gan (mazākā mērā) krizes laikā 
emigranti bija pozitīvi atlasīti at -
tiecībā uz augstāko izglītību sa -
līdzinājumā ar atbilstīgā perioda 
palicējiem 18–60 gadu vecumā. 
Savukārt 2004.–2008. gadā tas 
netika novērots. 

Nodarbošanās. Salīdzinot emig  - 
rantu un palicēju nodarbošanos, 
jāmin ārkārtīgi augstais emig-
rantu nodarbinātības līmenis: 
vismaz 87% starp tiem, kas pa -
meta Latviju 2004.–2008. gadā, 
un vismaz 84% starp krizes laika 
aizbraucējiem (faktiskais līmenis 
var būt vēl augstāks, jo 7–9% no 
šo divu viļņu emigrantiem nav 
informācijas par nodarbošanos). 
Savukārt 18–74 gadus veco pa -
licēju vidū 2010. gada beigās 
nodarbināti bija tikai 54%, bet 
starp palicējiem emigrantu ve -
cumā strādāja 63%. Pirms 
2004. gada aizbraukušo vidū 
nodarbinātības līmeni nevar no -
teikt daudzmaz precīzi (43% ga -
dījumu nav informācijas), bet 
skaidrs, ka arī šinī grupā strā dā-
jošo ir vairāk nekā palicēju vidū. 
Interesanti, ka arī atgriezušos 
emigrantu vidū nodarbinātības 
līmenis Latvijā (ap 66%) ir aug- 
s tāks nekā starp iedzīvotājiem      
bez ārzemju pieredzes. Salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo periodu 
krizes laikā pašnodarbināto un 
uzņēmēju daļa emigrantu vidū 
dubultojās. Savukārt atgriezušos 
emigrantu vidū  pašnodarbi -     
nāto un uzņēmēju ir vairāk       

nekā starp Latvijas iedzīvotājiem 
bez ārzemju pieredzes: 6% un 
4%.

Pat ar visradikālāko (un maz 
ti   camu) pieņēmumu, ka visi 
emig ranti, kuŗu nodarbošanās 
nav zināma, ir bezdarbnieki, 
krizes laikā bezdarba līmenis 
pēdējo divu emigrantu viļņu vi -
dū ir daudz zemāks nekā Latvijā. 
Var secināt, ka emigrantu darba 
tirgus situācija ir ievērojami la -
bāka nekā Latvijā palikušo. 

Vidēji tikai 26% emigrantu 
strādā algotu darbu, kuŗā lielā 
mērā izmanto savu kvalifikāciju 
vai izglītību, kaut arī citā pro-
fesijā. Vislabākā atbilstība starp 
emigrantu kvalifikāciju un dar -
bu ir vērojama kontinentālajā 
Eiropā – tur savu kvalifikāciju vai 
izglītību izmanto 36% aizbrau-
cēju. Viszemākais rādītājs savas 
kvalifikācijas izmantošanā (19%) 
ir starp Īrijā dzīvojošajiem, kā arī 
starp tiem, kas emigrējuši uz 
valstīm ārpus vecās Eiropas (ASV, 
Kanadu, Krieviju, Ukrainu u. c.). 
Savu kvalifikāciju vairāk izman -
to emigranti, kuŗiem ir augstākā 
izglītība. Krizes laikā aizbraukušie 
bija mazāk izvēlīgi attiecībā uz 
darbu ārzemēs: no viņiem tikai 
23% izmanto savu kvalifikāciju 
salīdzinājumā ar 29% starp ie -
priek šējā viļņa emigrantiem (šī 
starpība ir statistiski nozīmīga).

Pateicamies autoram un LU 
Akadēmiskajam apgādam (va -
dītāja Anna Šmite) par atsau-
cību šīs publikācijas tapšanā.  

Emigrantu portrets un tā pār-
maiņas laika gaitā

Ārzemēs dzīvojošo un pēdē -  
jos gadu desmitos pieaugušo 
emigran tu statistiskais portrets 
2010. gada beigās sadalījumā pēc 
aizbraukšanas perioda balstās       
uz datiem par NI: VMR 2010. 
aptaujas respondentu ģimenes 
locekļiem un tuvākajiem radinie-
kiem, kas pēdējo 10 gadu laikā      
ir sākuši dzīvot ārzemēs un apse-
kojuma laikā joprojām dzīvoja 
ārzemēs. Salīdzinājumam snieg -
ta informācija par palicējiem – 
Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi pē -
dējo 10 gadu laikā nav dzīvojuši 
ārzemēs vismaz trīs mēnešus pēc 
kārtas, kā arī par Latvijas iedzī-
votājiem ar šādu pieredzi. Pē - 
dējā katēgorija tiek nosacīti raks-
turota kā „atgriezušies emigranti”, 
kaut gan liela daļa no viņiem ir/
nav pavadījuši ārzemēs pietie-
kami ilgu laiku, lai tiktu iekļauti 
partneŗvalstu iedzīvotāju vai 
migrācijas plūsmu statistikā.

 2000.–2010. gadā izbraukušo 
un ārzemēs dzīvojošo pieau-
gušo emigrantu portrets 2010. 
gada beigās

Dzimuma un vecuma struk tū-
ra. Pēc aptaujas datiem, 2000.–
2008. g. emigrantu sadalījums 
pēc dzimuma bijis visai līdzīgs 
palicēju sadalījumam, bet krizes 
laikā sieviešu īpatsvars starp emig- 
rantiem sasniedza 60% (to ap -
stiprina arī ES valstu dati par 
imigrantiem no Latvijas); arī ko -
pumā 57% no 2000.–2010. gadā 
pieaugušajiem emigrantiem ir 

Jūsmīgiem avīžu vai žurnālu 
rakstiem par svešu zemju dai-
ļumiem nereti pievienota piebil-
de, ka raksta autors bijis kādas 
lidsabiedrības „viesis”, kuŗa viņu 
turp aiztransportējusi. Baņutai 
Rubesai savukārt pirms dau -
dziem gadiem, kad viņa vēl bija 
meitene, kopā ar māsu un ve -
cākiem iznāca būt viešņai ma -
nās kāzās, jo Rubesu ģimenei 
iegadījās Lieldienu brīvdienas 
pavadīt pilsētā, kur, kā saka, 
stājos altāŗa priekšā. Ne nu viesi 
mēdz izteikties slikti, nedz ir 
smalki izteikties slikti par vie-
siem. Šī atruna, šķiet, bija ne -
pieciešama, bažījoties par to, kā -
das izveidosies turpmākās rin-
das. 

Par ko stāsta šis Baņutas 
Rubesas pirmais romāns? Trīs-
padsmit gadus vecajam Emīlam 

Galvenais, ka citādi
Baņuta Rubesa, Labie draugi, no angļu valodas tulkojis Ingus Josts, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2011.g., 216 lpp.

ir īpašs draugs Donovans. Tas ir 
Dubaijā konstruēts robots. Do -
novans cenšas kļūt par īpašu 
draugu abu klases biedrenei 
Dženiferai, bet viņa ir robofobe 
un Donovanu atraida. Vairāk 
pamanāma blakuspersona ir 
sko  lotājs Ostheima kungs, kas,        
ar lāzerrādāmo pie ekrāntāfeles 
stāvēdams, ar patiku vēro skol-
nieču krūtis. Kontrastā šai bra-
šajai jaunajai pasaulei parādīts 
Emīla tēvs, vakarējais vai pat 
aizvakarējais tips, kam ir Jēzus 
afiša un kas kādreiz skaita lūg-
šanas. Bet nevar jau 216 lap -       
pu šu saturu ieblīvēt dažos teiku-
mos. 

Kam grāmata domāta?  Lai-
kam autore ar savu sacerējumu 
vis tiešāk cenšas grāmatu pasau-
lē ievilināt čaļus un fidas (tā vis-
maz runāja, kad pats biju jauns), 
kas daudz laika pavada t. s. vir-
tuālajā pasaulē, īpaši veltījoties 
elektroniskām rotaļām. Lai pie-
tuvotos kustīgu bilžu patērētāju 
mentālitātei, tekstam pa vidu šur 
tur iekaisīti statiski melnbalti 
attēli ar visādu ķiņķēziņu un 
nedabisku būtņu veidojumiem. 
Jau uz vāka uzzīmēts dzīvīgs ro -
bots, bet uz vāka un titullapā 
au  tore sevi futūristiski sauc par 
BNR.1, tā ka viņas īstais vārds 
maziem burtiņiem uzejams vie-
nīgi grāmatas „pasē”.

Kas grāmatā īpats. Pielāgo-
joties lasītāju auditorijai, kas 
informātīvus impulsus un prāta 
un jūtu stimulantus mēdz uz -
tvert nevis plūsmā ar sākumu, 
vidu un beigām, bet gan gūzmām 

un daudzus vienlaicīgi, B. Ru -
besa maz uzmanības pievērš iz -
vērsta sižeta izveidei. Nupat pa -
teiktajam retāk seko vairāk vai 
mazāk paticams turpinājums, 
bet biežāk – kāds pārsteigums, 
kāds negaidīts pavērsiens. Apbrī-
nojama ir autores veiksme iz -
domāt nākamo teikumu nevis 
tādu, uz ko iepriekšējie jau liktos 
virzām, bet gan tādu, kam ir 
mazs elektriska šoka efekts. Pil-
nīgi trūkst didaktikas, ko kād -
reiz uzskatīja par nepieciešamu 
jaunatnes literātūrā. Nekur nav 
tīši kontrastēts labais ar ļauno, 
skaistais ar neglīto. Nākotnes pa -
saule pat ne pusvārdā netiek ne 
tiesāta, nedz uzslavēta, tā tiek 
tikai notēlota. 

Par tulkojumu. Neparastu 
priekšmetu vai neparastu grā-
matu iegādātājiem un krājējiem 
šo varētu ieteikt kā dullāko lat-
viešu romānu, kāds jebkad sa -
rakstīts. Jānis Einfelds tam ne -
tiek līdzi. (Pārpratumu novērša-
nai gan jāpiebilst, ka latviešu 
kādenim „dulls” ir pavisam cita 
nozīme nekā angļu dull; dulls 
angliskajā nozīmē romāns nav.) 
Jautājums gan ir, vai Labie       
draugi būtu ietilpināmi lat -  
viešu romānu rubrikā, jo ro - 
māns Ventspils rakstnieku mājā 
sarakstīts angļu valodā un pēc 
tam latviski tulkots. Var saprast, 
ka autorei angliski rakstīt bijis 
vieglāk nekā latviski ne vien vi -
ņas kanadiskās pagātnes dēļ, bet 
arī tāpēc, ka viņas iedvesmas 
avoti ar to nu jau ļoti bagātīgo,   
uz virtuālo pasauli attiecināmo 

leksiku visvairāk pieejami angļu 
valodā. Ingus Josts latviskajā tul-
kojumā reizēm izlīdzas ar angli-
cismiem („Kuŗā brīdī robots re- 
s tartējās?”), citreiz meklē latvis-
kojumus („Vai viņa baterijā  ir 
paš uzlāde?”). Kaut pamatos tul-
kojums nav peļams, šur tur tam 
vīd cauri angliskā konstrukcija. 
Angļi vaicā Does God exist?, bet 
latviski dudz veiklāk nekā „Vai 
Dievs pastāv?” taču būtu jautāt 
„Vai Dievs ir?” (161. lpp.).

Gara afinitātes problēma. Šo 
recenziju īstenībā būtu klājies 
rakstīt kādam mūsdienu tīnim, 
nevis onkulim, kas dzimis pirms 
Otrā pasaules kaŗa un tāpēc tīņu 

uztverē nāk no dinozauru ēras. 
Vērtētājam ar vērtējamo vielu 
taču jābūt kaut kādai, kaut mi -
nimālai gara radniecībai. Vēl ti -
kai nodošu autorei reveransu, 
paslavējot, ka viņa sarakstījusi 
kaut ko pavisam citādu un nav 
ietekmējusies no (vismaz latviešu 
literātūrā) jau gataviem parau-
giem. Tas taču laikam ir pats 
galvenais.

Tagad pakļaušos grāmatas 9. 
lappusē lasāmajai mudei „Sūda-
rallā, nelej asfaltu!” un ar novē-
lējumu rakstniecei otru romānu 
atkal veidot pavisam citādu likšu 
treknu punktu.

Eduards Silkalns         
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Pēc atgriešanās no Lielbrita-
nijas, kur Saeimas deputāte, Lat-
vijas Universitātes profesore Ja -
nīna Kursīte piedalījās vairākos 
Draudzīgā aicinājuma sarīko ju-
mos, viņa atzīstas: „Šī pirmā reize 
pagāja tādā kā reibonī, ar iemī-
lēšanās sajūtu. Katrā vietā bija 
kaut kas savs, bet cilvēki, ko sa -
tiku, visur gaiši un darbīgi.” Jau-
tāta par spilgtākajiem iespai -
diem, viņa aizgūtnēm stāstīja  
pie dzīvoto.  

Biju pie latviešiem Bradfordā, 
Notinghamā, „Straumēnos” un 
Lon   donā, pirmo reizi pie Liel -
bri   tanijas latviešiem. Tagad man 
ir drusciņ kauns par savu līdz - 
ši nējo tuvredzību, jo esmu bi -  
jusi ASV, Kanadā, Vācijā, kur 
sa  stapu latviešu aktīvitātes, un 
man bija priekšstats, ka viss no -
tiek tikai tur. Redzot, ko dara 
Anglijas tautieši, kā viņi itin 
veiksmīgi mēģina latviskā sa -
bied rībā integrēt latviešu jaun-
iebraucējus, par maz ir noņemt 
cepuri viņu priekšā, drīzāk šī 
darbošanās jāapsveic ar skaļiem 
aplausiem.

Šie aplausi ir veltīti latviešu 
kultūras centieniem?

Nu kaut vai manā pēdējā pie-
turas punktā – Londonā. Latviešu 
koris Lilijas Zobenas vadībā 
dziedāja ekselenti! Tādu kori iz -
veidot, sagatavot programmu ir 
patiesa meistarība, to klausoties, 
man acīs sariesās aizkustinā -
juma asaras. Londonā ir lieliska 
latviešu deju kopa, ko vada Vik-
tors Grigulis. Daļa dalībnieku ir 
nesenie atbraucēji no Latvijas, 
tad vēl Austrālijas latvieši un    
pat vairāki angļi. Tik aizrautīgi 
dejoja, skatoties mana sirds līks-
moja. Pavisam nesen nodi bināta 
folkloras kopa „Austrumkalns”, 
tās iniciātores ir Lilijas Zobenas 
meitas Andra un Līnīte. Pēc ma-
nas uzstāšanās bija neliels ko  pas 
koncertiņš. Ja vien es nebūtu tik 
pārgurusi, visu nakti varētu pa-
likt kopā ar šiem jauniešiem. 
Grupiņā bija arī viena angliete, 
kas tāpat dūšīgi ņēmās latviešu 
ritmos un apliecināja, ka latvieši 
nav nekādi gaudulīgie, bet ir 
dzīvi un sparīgi. Dziedāja visu 
novadu dziesmas, bet man, lat-
galietei, bija patīkami, ka ska -
nēja arī Latgales dziesmas. Man 
blakus cienījamā dzejniece Velta 
Sniķere aplaudēja no sirds. Zālē 
bija vecākās paaudzes pārstāvji, 
vidējās paaudzes un pavisam 
jauni latvieši, es pat krievu va -
lodu tur dzirdēju, tātad bija at -
nākuši arī Latvijas krievi. Vai nav 
lieliski, ka, Daugavas Vanagu or -
ganizētas, pulcējas visas paau-
dzes un tieksme pēc latvietī bas ir 
dzīva. 

Cits piedīvojums Bradfordā. 
Tur luterāņu mācītāja Gita Put - 
ce nodarbojas ne tikai ar latvie -
šu garīgo skološanu, bet izvērš 
savu darbību plašāk. Kopā ar 
palīgiem organizē dziedāšanu, 
folkloru, runāšanu. Es biju aiz -
vedusi pagājušās vasaras ekspe-
dīcijā uzņemtu filmu par rucav-
niecēm. Kurzemes sievas filmā 
dzied. Tiklīdz filma bija beigu-
sies, Bradfordā publika pēkšņi, 
bez rosinājuma sāka dziedāt, es 
arī sen nebiju tik sirsnīgi dzie-
dājusi līdzi. Bija tāda sajūta – 

„Par maz ir noņemt cepuri Lielbritanijas latviešu priekšā!”
Janīna Kursīte stāsta Gundegai Saulītei

Latvijas dziesma saplūst ar tu -
rienes latviešu dziesmu un dod 
spēku. 

Notinghamā savukārt ļoti 
daudz deva sarunas ar Krišu      
un Astrīdu Ligeriem, ar Reini 
Vītolu. Gan pašā sarīkojumā,  
gan pēc tā daudz runājām, ko 
darīt ar latviešu valodu. No viņu 
puses bija jautājumi, piemēram, 
vai latviešu valodā Lielbritanijas 
vietu nosaukumus nevajadzētu 
pietuvināt angļu rakstībai. Es 
atbildēju, ka tā varam aiziet līdz 
zināmam absurdam, jo gandrīz 
nekad nevar citā valodā atdari-
nāt oriģinālās valodas skaņas. 
Tad, kad Londonas lidostā būs 
rakstīts nevis Riga, bet Rīga, tad 
mēs arī tuvināsimies angļu viet-
vārdu rakstībai. Pagaidām ievē-
rojam tradiciju. Bet, kad es iz -
stāstīju savu valodniecisko inte-
resi par latviešu virtuvi (esmu 
sagatavojusi izdošanai grāmatu 
„Virtuves vārdene”), Krišs Ligers 
mani aizveda ciemos, un es va -
rēju intervēt gados cienījamu un 
prātā izcilu kaucmindieti Līviju 
Krievs. 

Mūsu sadzīves un galda kul-
tūra vēl arvien smeļ ierosmi tajā 
devumā, ko tautā radīja un po- 
pulārizēja kaucmindietes. 

Es apbrīnoju, kā šī rokdarb-
niece darina apsveikumus. Mēs 
daudzi, arī es, ļoti reti ar roku 
rakstām apsveikumus, iztiekam 
ar datoru. Bet Līvijas kundze 
apsveikumus izšuj ar skaistiem 
ornamentiem. Tā tik ir skola, kā 
darbiņā var ielikt sirdi! Man ta -
gad mājās uz rakstāmgalda stāv 
viņas izšūtais rakstītais apsvei-
kums - kartīte. 

Es esmu gribējusi nokļūt An -
glijā galvenokārt „Straumēnu” 
dēļ. Šī vieta par latviešiem lie -
cina tikai visu to labāko. Tautieši 
savulaik saņēmās, izveidoja vecu 
ļaužu mītni tiem, kas godam 
kalpojuši latvietībai un vecum-
dienās grib būt kopā latviskā vi -
dē un sabiedrībā. „Straumēni” 
stāv, viņi ir atraduši veidu, kā arī 
krizes apstākļos saglabāt savu 
mīt ni. Izdod telpas angļu kāzām 
un citādiem sarīkojumiem, un 
tas palīdz saimniecību stabilizēt. 
„Straumēnos” bija interesantas 
sarunas par nu jau bijušās trim-
das latviešu garīgo mantojumu, 
kas savākts, - par grāmatām, 
archīviem. Tur iepazinos ar Inesi 
Auziņu-Smith. Viņa ir tik daudz 
svētīga darījusi, lai nosūtītu uni-
kālus archīvus uz Latviju. Un 
da  ra to vēl joprojām.

Gan tagad Lielbritanijā, gan 
senāk, viesojoties Amerikā, Ka -
nadā un citur, mani iepriecina, 
ka latviešu sabiedriskajās un arī 
privātajās mītnēs ir domāts par 
Latvijas vizuālo tēlu. Bradfordā 
ievēroju ļoti skaistu sienas pa -
klāju ar auseklīšiem, vismaz 4x5 
metri, ko izšuvušas Līdsas lat-
vietes. Otrā pusē – visu darinā-
tāju vārdi. Tas, ka šajās vietās      
var redzēt Latvijas zīmes – glez-
nas, grafikas, izšuvumus, - dod 
garīgā komforta izjūtu. Un par  
to gādā arī latviešu jaunākā 
paaudze. 

Ar sastaptajiem tautiešiem ru -
nājām arī par latviskiem ēdie-
niem, ko es uztveŗu par kultū - 
ras sastāvdaļu. Ir labi, ja Londo - 
nā ir iespēja ieiet ķīniešu, indie -

šu, meksikāņu restorānos. Bet ir 
labi, ka anglim, atbraucot uz 
Latviju, ir iespēja nobaudīt ne 
tikai sklandu raušus, bet arī ka -
ņepju maizītes, spirgučus un 
daudz ko citu. Savukārt Anglijā 
es bez meksikāņu ēdieniem kaut 
kā iztikšu, gribas nobaudīt kār-
tīgu angļu virtuvi. Ēšanas para-
dumi nav tikai sekošana tradi-
cijai, tas ir arī tautas domāšanas 
paraugs.

Kādi jautājumi vēl interesēja 
tavu priekšlasījumu apmeklē-
tājus?

 Man jautāja arī par gaidāmo 
referendumu – kā mēs Latvijā 
esam tik tālu nonākuši, ka div-
desmit gadus pēc neatkarības at -
jaunošanas mums atkal jāaiz stāv 
sava valoda. Skaidroju, ka situā-
cija nav bijusi vienkārša ne pašā 
sākumā, ne tagad. Ir brīži, kad   
šie jautājumi saasinās, bet no 
katra saasinājuma var iziet, ie -
bāžot galvu smiltīs, kā to dara 
strauss, katrs par sevi ciešot un 
pārdzīvojot, bet var iziet arī ar 
jaunu, spēcīgāku tautas vienotī-
bas apziņu, nenošķiŗot Latvijas 
pavalstniekus pēc tautības. Es 
ļoti ceru, ka ikkatrs konkrētais 
pavalstnieks, kuŗš latviešu va -
lodu atzīst par pamatvērtību, vai 
viņš ir latviskas, vāciskas, krie-
viskas vai kādas citas izcelsmes, 
aizstāv Latvijas intereses. Bija 
patīkami, ka šajās sarunās saņē-
mu izpratni pat no vecākās pa -
audzes klausītājiem. Es saprotu, 
ka daudzi latvieši, līdzīgi mūsu 
vecākiem Latvijā, ir cietuši no 
deportācijām, no dažādām re- 
p resijām un pāridarījumiem, bet 
man prieks, ka viņi spēj pa  ska-
tīties plašāk un saredzēt, ka ir 
pavalstnieki, kas deg par savu 
zemi un aizstāv pamatvērtības 
neatkarīgi no tautības, un ir arī 
tādi, kas tikai čīkst un pieprasa, 
lai valsts viņiem dod. 

Vai brauciens uz Lielbrita -
niju deva arī jaunas ierosmes 
tavā Saeimas deputātes darbā? 

Jau šonedēļ Saeimas Izglītības, 
zinātnes un kultūras komisijā 
mēs spriedām par atbalstu lat-
viešu valodas mācīšanai tau tie-
šiem ārzemēs. Domājot par jau-
no paaudzi, var pārmest, kāpēc 
viņi aizceļojuši no Latvijas, bet      
ir jāmēģina arī saprast, jārēķi -  
nās ar reālitātēm. Gan Londonā, 
gan, iespējams, arī Bradfordā va -
rētu domāt par mēŗķtiecīgu at -
balstu latviešu valodas mācīša-

nai; tur, kur ir lielāks skolēnu 
skaits, varētu būt ne tikai svēt-
dienas skolas, bet arī plašāka, 
rēgulārāka valodas mācība. Mēs 
apzināmies – ir 21. gadsim -          
ta reālitātes, cilvēki ceļo, meklē, 
kur labāk, tāpēc vien nav vi -
ņiem jāpārmet un jāsaka: brau-
ciet uz neatgriešanos. Tieši pre-
tēji – ar palīdzību jālīdzina at - 
pa kaļceļš uz dzimteni. Latviešu 
nav tik daudz, lai mēs varētu 
sašķirot, kuŗam grūtāk - vai tam, 
kas aizbraucis, vai tam, kas pali-
cis.  Visiem ir grūti. Krize būtībā 
ir mūsu pašu – latviešu un aust-
rumeiropiešu – garīgo vērtību 
zaudēšana. Dzīvojot Padomju 
Savienībā, mums bija liegtas dau-
dzas materiālās labklājības ie -
spējas: mēs ģērbāmies vienādi, 
nebija no kā izvēlēties, izstāvē -
juši rindās, pieticīgi ēdām, aiz-
braukt nekur nevarēja, kad iz -
kļuvām no šī sprosta, mēs tā kā 
dzīvnieki, kas pa ziemu izbadē-
jušies, gribējām vēl, vēl, vēl… 
Mēs domājām tikai par ekono-
miku. Bet, kad stutē tikai ekono-
miku, māja draud sagāzties, bet 
latviešu spēks ir bijis garīgais 
spēks, to uz laiku bijām pie-
mirsuši. Nevar teikt – visi pie-
mirsuši, kultūras cilvēki jau       
visu laiku par to brīdināja, bet 
ekonomistu balsis bija spēcīgā-
kas un varas svirām tuvākas, tās 
teica: vispirms sakārtosim eko-
nomiku. Bet cilvēkam jau nekad 
nepietiek, -  ja svarīga tikai eko-
nomika, kam tad vajadzīga sava 
valsts, pievienojamies kādai lie-

lākai valstij, un ekonomiski viss 
būs kārtībā. Tomēr valoda un 
garīgo vērtību uzkrājums ir tas, 
kas mūs izveidojis un uztur par 
nāciju. Mūsu kultūra ir bagātība 
ne tikai mums pašiem, bet arī 
Eiropai un pasaulei. 

Kādu tu redzi situāciju Lat-
vijā šobrīd, pirms referendu-
ma? 

Mēs pašlaik esam mobilizē-
jušies un, paldies Dievam, atkal 
atguvuši pleca izjūtu, jo pēdējos 
gados esam skrējuši katrs par 
sevi, diemžēl apkaŗojuši cits citu 
gan polītiski, gan kultūras laukā, 
kur katram savs redzējums, un   
tā nu ir mūsu viensētnieku ne -
gātīvā pieredze – katram sava 
vienīgā taisnība. To prasmīgi iz -
manto mūsu ienaidnieki un ie -
met šaubu ēnu mūsu uzskatos, 
mēs plēšamies savā starpā, valsts 
stāv uz vietas un griežas kā ku -
ģis uz riņķi. Mums jāmācās sa-
prast, jāmācās būt iecietīgiem, 
norādot uz kļūdām un palīdzot 
tās pārvarēt.

Referendumā mēs nedrīkstam 
ļaunoties uz tiem, kas neapzināti 
maldās, mums jābūt trīstik no -
teiktiem un modriem, nedrīkst 
atlaist šo vēlmi cīnīties par lat-
viešu valodu, tie arī turpmāk 
ne  drīkst palikt tikai vārdi. Par 
va  lodu jādomā, jācīnās skolās, 
ikdienā. Amatpersonām plašsa-
ziņas līdzekļos jārunā tikai valsts 
valodā. Cita lieta, ja ir saruna par 
specifisku krievu kultūras jautā-
jumu vai ar kādu krievu kultū -
ras personību. Taču nedrīkst pie-
ļaut, ka reālu divvalodību uz  tu-
ram mēs paši. Mums jābūt drau-
dzīgiem, bet noteiktiem. Mums 
sabiedrībā sev pretī ir jāredz ne -
vis ienaidnieks, bet potenciāls 
sabiedrotais. Ar viņu  ir jārunā, 
jā  strīdas, nevis jāpagriež mugura 
un jānolamājas. 

Ja mēs neko nebūsim mācī-
jušies no šīs diezgan smagās si -
tuācijas un arī turpmāk dzīvosim 
tā, it kā vieni paši būtu šai  pasaulē 
un Latvijas telpā, pārdesmit ga -
du laikā nebūs ne tikai latviešu 
valodas, nebūs arī pašas Latvijas 
valsts. Izšķīdīs.

Taču es ceru, ka šī situācija būs 
kalpojusi par līmi, kas salīmēs 
sabiedrību ciešāk kopā. Ne velti 
senāk vārda iemīlēties vietā teica 
ielīmēties, ir svarīgi Latvijā dzīvot 
ciešāk kopā, lai mūs silda kopības 
apziņa.

Lasiet 
tīmeklī!

ASV latviešu 
laikraksta

mājaslapa 
www.laiks.us

Es esmu gribējusi nokļūt Anglijā galvenokārt „Strau-
mēnu” dēļ. Šī vieta par latviešiem liecina tikai visu 
to labāko. Tautieši savulaik saņēmās, izveidoja vecu 
ļaužu mītni tiem, kas godam kalpojuši latvietībai 
un vecumdienās grib būt kopā latviskā vidē un 
sabiedrībā. „Straumēni” stāv, viņi ir atraduši veidu, 
kā arī krizes apstākļos saglabāt savu mītni. 
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Turpat varētu arī iezīmēt valsts 
mērķus. Man šķiet, ka, līdzīgi kā 
Igaunijas un Lietuvas konstitū-
cijās, arī Satversmes tekstā būtu 
svarīgi pateikt, ka Latvijas valsts 
pamatuzdevums ir garantēt lat-
viešu nācijas, valodas un kultū -
ras pastāvēšanu. Tāpat tur varētu 
noteikt jau manis minēto atbil-
dības principu un citus pamat-
noteikumus, kuŗus visus varētu 
ietvert labi pārdomātā „Satver- 
s mes kodolā”. Piemēram, Portu-
ga les konstitūcijā ir noteikti 14 
jautājumi, kuŗi nedrīkst tikt aiz-
skarti. Preambulai ir tāds pats 
spēks kā Satversmes pantiem, un 
par preambulas grozīšanu var 
lemt Saeima, tautas nobalsošana 
nav nepieciešama.

Cits variants būtu noteikt, ka 
Satversmes pamatpanti (1. - 4. 

Arī tautu saista atbildība
pants) ir negrozāmi. Šeit būtu 
ne  pieciešama arī tautas nobal-
sošana, kuŗā vairāk nekā pusei 
no visiem balsstiesīgajiem būtu 
jābalso par šādiem grozījumiem. 
Tas ir ļoti augsts slieksnis, un    
labi jāpadomā, vai to reāli iespē-
jams sasniegt.

Ir iespējams arī papildināt Sa- 
t versmes 73. panta noteikumus, 
kas nepieļauj tautas nobalsoša -
nu par tur minētajiem jautāju-
miem. Patlaban šis pants nepie-
ļauj tautas nobalsošanu, piemē-
ram, par budžetu vai starptau-
tiskiem līgumiem. Šo sarakstu 
varētu papildināt ar pamatprin-
cipiem, kas nosaka mūsu valsts 
pamatus. Arī šos papildināju -
mus var izdarīt Saeima, tautas 
nobalsošana nav nepieciešama.

Ir arī vēl citi varianti. Katrā zi - Intervēja Sallija Benfelde

ņā, lai šo jautājumu virzītu uz 
priekšu, ir nepieciešama polītiska 
griba to darīt. Uzsveŗu, ka jautā-
jums ir par valsts pamatprinci pu 
atspoguļošanu Satversmes teks tā, 
nevis par Satversmes pirm   reizē -
ju papildināšanu ar šiem pamat-
principiem. Manā inter pre   tācijā 
šie pamatprincipi pastāv jau kopš 
valsts dibināšanas, bet ir arī attīs-
tījušies un sazarojušies tālāk.

Tad nākamais solis būtu visus 
iespējamos Satversmes grozīju-
mu variantus rūpīgi un bez stei-
gas juridiski izdiskutēt un vieno-
ties par vislabāko, kuŗš tad arī 
tiktu īstenots.

Kāpēc jūsuprāt ir izveidojusies 
situācija, ka tiek apdrau dēta lat-
viešu valoda kā valsts pamats?

Pavisam īsi - visam pamatā ir 
pilsoniskās apziņas vājums kom-

binācijā ar labu devu muļķības, 
naīvuma un gļēvuma. Visos lī -
meņos. Pilsonim nav jābūt kon-
s titūcionālo tiesību speciālistam, 
bet viņam vismaz lielos vilcienos 
jāorientējas savas valsts vēsturē, 
tās valstiskajos pamatos un jāap-
zinās sava personiskā atbildība 
par savu demokratisko valsti. 
Varbūt sabiedrība beidzot no -
nāks pie secinājuma, ka mums 
nepieciešama demokratiskās iz -
glītības sistēma, līdzīgi kā tā,   
pie mēram, pastāv Vācijā, kuŗa 
pār dzīvojusi divus totālitārus,   
sa  bied  rības pilsonisko apziņu 
krop  ļojošus režīmus. 

Vai jūsuprāt pietiek ar gro-
zījumiem Satversmē, lai mēs 
varētu sacīt, ka Latvijas valsts 
pastāvēšana nav nopietni ap -
draudēta? 

Jautājums par valsts pamatiem 
ir pacelts gan sabiedriskajā, gan 
konstitūcionāli tiesiskajā līmenī. 
Tomēr nozīmīgākā atbilde uz to 
būtu nevis grozījumi Satversmē, 
bet gan tas, ka cilvēki ar savu 
pilsoņa stāju, valstisko rīcību, 
savas pilsoniskās nostājas skaid-
ru paušanu - arī privātajā paziņu 
lokā! - parādītu, ka viņi ir Latvijas 
valsts patrioti un bez ierunām 
iestājas par demokratisku, tie- 
sisku, nacionālu Latvijas valsti. 
Pie tā piederētu arī konsekventa 
valsts valodas lietošana savā val-
s tī. Tā būtu „Satversme dzīvē”. 
Tas reāli Latvijas valsts pamatus 
stip rinās visvairāk. Tomēr attiecī-
giem Satversmes grozījumiem 
bū  tu pastiprinošs efekts, un tāpēc 
arī par tiem būtu vērts padomāt.

(Turpināts no 11. lpp.)

Ir svarīgi, lai kaut kur paliktu 
tas, ar ko cilvēks dzīvojis. Para -
žas. Ģimenes svētki. Un atmiņu 
mājas. Svarīgi ir dzīvot, lai atgriez-
tos. (Antuāns de Sent-Ekziperī)

Tur, kur maza upīte čalodama 
steidzas pasniegt roku skaistulei 
Gaujai un sveicināt zilgos Vidze-
mes mežus, ir Līgatne, Latvijas 
vis  kalnainākā pilsēta. Te egļu ga -
lotnes sliecas debesīs, te sarkanas 
klintis ar noslēpumainām alu   mu -
 tēm, te Remdēnkalns, Pluču kalns, 
Rīgas kalns un sava Zaķu sala, te 
no šaurajām mazpilsētiņas ielām 
un namiem lūkojas gadi  un stāsta 
par tās ļaudīm - gan tiem, kas 
šobrīd te aug, lai nākot nē nestu 
Līgatnes un Latvijas vār du pasaulē, 
gan par tiem, kuŗiem šī pilsēta arī 
tālumā aizritošajā mūžā jopro - 
jām ir palikusi sirdī, – arī Ai   nai 
Pamovskai, Voldemāra Pa  mov- 

Voldemāra Pamovska piemiņas stipendija
s ka piemiņas stipendijas dibinātājai. 

Janvārī Vītolu fondu priecēja 
ziņa, ka ar Ainas Pamovskas kun-
dzes dāsnumu un vēlmi saglabāt 
dzīvesbiedra  piemiņu, augstāko 
izglītību medicīnā nu būs lemts 
iegūt kādam Līgatnes novadā 
dzīvojošam jaunietim.

 Aina un Voldemārs Pamovski 
dzimuši un auguši Latvijā. Aina 
piedzimusi un bērnību pavadī -
jusi Līgatnes pagastā, tāpēc šīs 
no vads viņai ir tuvs un mīļš.  
Jaunība pavadīta Rīgā. Vēlāk 
izrādījies, ka toreiz turpat netālu, 
blakus ielā, dzīvojis arī Volde-
mārs, bet abi sa  tikās un nodibi-
nāja ģimeni tā  lu mā - Amerikā, 
Oregonas pavalstī. 

Gan Aina, gan Voldemārs savu 
darba mūžu veltījuši medicīnai. 
Aina ir medicīnas doktore. Vēlme 
palīdzēt cilvēkiem, atvieglot viņu 

Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A

ciešanas un viest cerību allaž bi-
jusi neatņemama abu ārs tu dzī-
ves daļa. Viņi vienmēr ir zinājuši, 
ka nav labāku zāļu par cerību, un 
to nu tagad Ainas kundze vēlas 
sniegt jaunietim, kuŗš izvēlējies 
viscildenāko un visgrūtāko pro-
fesiju.

Atmiņas parasti glabājas pašos 
sirds dziļumos, bet laiku pa lai-
kam tās sevi atgādina -  bērnības 
ziemas ar saliem un kupenām, 
pīrāgu un krāsnī sprakšķošas 
malkas smaržu, māmiņas adītos 
dūrainīšus un tēta klēpi. Tās 
stāsta par gaŗajā, skaisti dzīvotajā 
mūžā gūto un zaudēto, par šķir-
šanās sāpēm un par prieku, kas 
rasts, darot laimīgus citus. Tādu 
cilvēku Ainas un Voldemāra Pa -
movsku dzīvē bijis daudz, bet nu 
viņiem piepulcēsies arī puisis    
vai meitene no zemes, kur pali-
kusi sirds, - no Tēvzemes.

Vita DiķeAina un Voldemārs Pamovski

2010. gada martā Zviedrijas ra -
dio fonā zviedru žurnālists Ša  pī  ro 
(Per Shapiro) prezentēja pro g   ram      - 
mu par Latvijas stāvokli saistībā   
ar ekonomisko krizi mūsu zemē. 
Sabrukušais Latvijas sapnis - sauca 
šo programmu. Tās galvenā ievir-
ze bija ekonomiskas dabas, fakts, 
kas rakstu rīgs Zviedrijai un tās 
interesēm. Kaut tika runāts par 
Latvijas ekonomiku, sarunās do  -
mi  nēja krievu valoda. Pieminot 
zviedru va  lo das mācīšanu Rīgas 
universitātē, tika aktuālizētas ru -
nas par zvied ru laikiem Latvijas 
territorijā. 

Tai pašā gadā Latvijā iznāca 
grā mata, ko sarakstījusi ekspre - 
zi dente Vaira Vīķe-Freiberga. 
Grā    matas virsraksts ”Kultūra un 
latvie tība” (Karogs. Rīga. 2010). 
Grā   matā ietvertas  des mit esejas. 

Pēc bēglības laika un izglītības 
ie  gūšanas Vācijā, Marokā un Ka -
na   dā grāmatas autore ir bijusi  mā -
cībspēks un vēlāk profesore Mont-
reālas universitātē un aktīvi pieda-
lījusies latviešu polītiskajā un kul-
tūras dzīvē gan Kanadā, gan citur. 
Padomju okupācijas lai kā viņa vai-
rākas reizes bijusi arī Lat vijā.

Grāmata seko akadēmiskai  
tra  dicijai, taču tā nav pārblīvēta 

KULTŪRA UN LATVIETĪBA
ar norādēm. Autore grāmatā at -
zīst, ka grib rakstīt par mazas 
tautas eksistences iespējām, par 
nacionālās kultūras attieksmi 
pret elites un komerciālu kultū-
ru, rakstīt par nacionālismu, po -
lītiku, kultūrpolītiku, latviešu 
kul  tūru vēsturiskā skatījumā, lat-
viešu kultūras īpatnībām un ie -
spēju tās sa  glabāt. Grāmatā ievie-
totas Ojāra Vācieša rindas, kas 
rakstītas 1968. gadā dzejoļkrā  -
jumā ”Dzeguž laiks”.

Ko jūs man stāstāt, sienas?
Dariet, ko gribat,
Bet nekliedziet, lūdzu, man ausīs
To, ko es zinu,
Un to, ko parasti čukst.

Es ar jums runāju katru dienu, 
Nevajag bojāt mūsu attiecības.
(..)
Es esmu dusmīgs, siena,
Kad tu uz mani kliedz.

Es nāku no darba
Un eju uz mājām ēst,
Bet tu man pa visu sienu:

 - Mīliet mūsu Padomju Dzim-
teni! -

Tūlīt.

Šis citāts ir daļa no drosmīgā 
ce  ļa, kas pamazām noveda no 
ap  stākļiem krievu okupācijas 
laikā līdz brīvajai Latvijai. 

Vaira Viķe-Freiberga savā grā-
matā pieskaŗas latviešu kultūras 
attīstībai krievu un vāciešu ap -
spiestības laikā un norāda uz 
kul tūru, kas veidojusies latviešu 
tautā. Viņa piemin arī sāpīgo 
faktu, ka latviešu tauta Latvijā   
un tie, kas to atstāja, kad tuvojās 
padomju vara, ir atsvešinājušies. 
Tagad atkal notiek tuvošanās 
starp tiem, kas no Latvijas bēga, 
un tiem, kuŗi dzīvoja padomju 
varas jūgā, taču ideoloģiski vēl 
eksistē robeža starp šīm abām 
grupām, un tas ietekmē Latvijas 
valsts attīstību. Kritisku attieks-
mi pret latviešiem ārzemēs un 
tiem, kas atgriezušies dzimtenē, 
var atrast gan literātūrā, gan te -
ātŗa uzvedumos, kuŗi parādīju-
šies ārpus Latvijas. 

Šapīro savā radiofona pro-
grammā jautā, vai 20 gadi brīvī-
bā varētu būt pietiekams laiks,  
lai Latvija pārvarētu padomju 
varas ietekmi. 

Atšķirībā no Šapīro Vairai Vī -
ķei-Freibergai ir vērā ņemamas 
zināšanas par Latvijas vēsturi un 

kultūru. Viņa savā grāmatā runā 
par nacionālo atmodu, kas risi-
nājās parallēli Latvijas patstā-
vības iegūšanai 1918. gadā. Ap -
stākļi tad bija daudz smagāki 
nekā pašreiz. Un viņa aicina uz 
darbu. 

Nav viegli atreferēt grāmatas 
saturu. Taču tās intelektuālais lī -
menis, manuprāt, varēja būt ma -
zāk elitārs, lai sasniegtu plašāku 
lasītāju grupu.

1200. gadā vācu valodā  sacerē-
ta chronika, kur latviešu vārds 

pirmoreiz parādījies rakstos. 
Prof. Guntis Zemītis Akadēmis-
kās Dzīves 46. numura 100. lap-
pusē piemin latviešus, kas 13. 
gadsimtā devušies ceļā no Cēsīm 
uz Rīgu un nesuši sarkanbaltsar-
kano karogu (Atskaņu chronika: 
Rīga:Zinātne,1989:9231-0233).

Kā senā chronika, tā Vairas Vī -
ķes-Freibergas grāmata mūs mu -
dina neaizmirst mūsu karogu 
nesējus.

Aina Siksna
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Daugavas vanadžu salidoju-
mu atklāja Austrālijas vanadžu 
vadītāja Inta Skrīvere, klātesošos 
sveica Sidnejas vanadžu kopas 
vadītāja Gundega Zariņa. Par sa -
lidojuma sēdes vadītāju izrau-
dzīja Ilgu Niradiju (Nyirady) un 
par protokolētāju Daci Bogda-
noviču (abas Sidneja). Sēdes       
turpinājumā tika atgādināts, ka 
Dau  gavas Vanagu organizācija 
2012. gadu iesākusi ar jaunu va -
dību. Jau otru reizi par DV va -
nadžu priekšnieci ievēlēta Gun -
ta Reinolde (Reynold) no Kana-
das. Par DV priekšnieku ievēlēts 
atv. flotes admirālis Andrejs 
Mež malis no ASV ar dzīvesvietu 
Latvijā. DV Austrālijas valde nā -
kamos trīs gadus darbosies Ade-
laidē Jāņa Priedkalna vadībā. 
Par Austrālijas vanadžu vadītāju 
apstiprināta Ilga Vēvere Adelai-
dē. Arī DV Centrālās valdes 
pār stāvībai ir jauna adrese (bla-
kus viesnīcai Radi un draugi) - 
Mārstaļu iela 5, Rīga. LV-1050, 
tālr. 6759 2238. 

 Darbības pārskatus sniedza       
I. Skrīvere no Kanberas un             
G. Zariņa no Sidnejas. Melbur-
nas un Pertas pārskatu nolasīja      
I. Skrīvere. Iztrūka darbības pār-

Austrālijas Daugavas vanadžu 53. salidojums

skata no Brisbanes. Gadu gaitā 
vanadžu pienākumi ir maz mai-
nījušies. Pirmām kārtām palīdzī-
ba Latvijā: leģionāriem, daudz-
bērnu ģimenēm, audžuģime -
nēm un citiem dzīves pabērniem. 
Aust rālijā galvenais darbs ir DV 
mītņu saimniecība, sarīkojumi, 
līdzekļu sagāde, slimnieku ap -
mek  lējumi. G. Zariņa komentēja, 
ka vanadzes Sidnejā vēlētos bied-
ru aktīvāku līdzdalību šajos pie-
nākumos. Iepriekšējā salidojumā 
pieņemtais I. Ziedares ierosinā-

jums atbalstīt bērnu un jauniešu 
ar īpašām vajadzībām biedrību 
„Cerību spārni” Siguldā nebija 
guvis cerēto atsaucību. Galve no-
kārt tāpēc, ka trūkst informāci-
jas. 

Delegātes nolēma turpināt Ma -
rijas Ķeņģes piemiņas stipen-
diju Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Mājsaimniecības 
fakultātes pēdējā kursa studen-
tēm/studentiem ar  katras vana-
dzes $5, - ziedojumu. Tāpat tiks 
turpināta iesāktā palīdzība Lat-

vijā. Gaŗākas debates izraisīja    
kritiskais latviešu valodas jautā-
jums Latvijā un izsludinātais 18. 
februāŗa referendums (tautas 
nobalsošana) par grozījumiem 
Satversmē, kuŗi atzītu krievu 
valodu par otru valsts valodu.   
Lai pasargātu Satversmi no turp-
mākiem uzbrukumiem, visiem 
Latvijas pavalstniekiem ir pie -
nākums piedalīties referendu -       
mā un balsot pret šiem grozīju-
miem. 

I. Niradija pastāstīja par Lat-
vijas vanadžu salidojumu, kas 
notika pagājušā gada 2. jūlijā klu-
sā Ziemeļvidzemes pilsētā Rū -
jienā. Pie klātiem galdiem vana-
dzes, vanagi un viesi noklausījās 
apsveicēju runas un sumināja 
DV apbalvojumu saņēmējus. 
Ren  cēnu folkloras kopa Rota   
(visi seniori) sniedza jautru uz -
vedumu ar mūziku, dziesmām 
un tautasdejām. Vēlāk Rotas de -
jotājiem pievienojās pārējie,       
kam patika dejas solī izlocīt kājas. 
Par salidojuma raito norisi gādāja 
Latvijas vanadžu vadītāja Klāra 
Mētra. 

 Latvijā jau 17 gadus darbojas 
Daugavas vanadžu koris, kas 
piedalās Dziesmu svētkos un 

daudzos citos sarīkojumos. I. Ni -
radijai bijusi izdevība tikties ar 
koŗa priekšnieci Rūtu Lepši un 
pārrunāt problēmas, kas saistītas 
ar koŗa pastāvēšanu saimniecis-
kās krizes laikā. 

Par grūtajiem apstākļiem Lat-
vijā stāstīja Līga Kurpniece. Viņa 
kopā ar meitu Daigu bija ieradu-
sies no Anglijas, kur ar fizisku 
darbu trīs mēnešu laikā sapel -
nīta nauda biļetei uz Austrāliju. 
Līga ir skolotāja. Strādājot Angli-
jā, viņa vienā nedēļā nopelnījusi 
četru nedēļu skolotājas algu 
Latvijā. 

Līga Austrālijā viesojās pirms 
pieciem gadiem, toreiz būdama 
Latvijas vanadzēnu vadītāja. Ta -
gad šī kustība ir pilnīgi apsīkusi. 

Pateicībā par pagājušo trīs ga -
du darbu vanadzes Intu Skrīveri 
sumināja ar ziedu velti. Nobei-
gumā klātesošie ar klusuma brīdi 
godināja mūžībā aizgājušās va -
nadzes. Jo sevišķi pieminot Dzid-
ras Mežakas 103 gadus veco mā -
sīcu, kas nesen mirusi Amerikā. 
Vanadzēm šķiŗoties, skanēja ko -
pīgi dziedāta tradicionālā vana-
džu dziesma Daugav’s abas ma -
las. 

Ilga Niradija

Izrādi 24. janvārī organizēja 
Zviedrijas Latviešu apvienība   
ar vēstniecības atbalstu pazīsta-
mās Pero teātŗa telpās. Tikko 
izrāde bija izsludināta, visas biļe-
tes jau bija pārdotas, kaut vietu 
tur ir vairāk nekā simt. Latvieši 
jau pazīstami kā „teātŗmīļi”, un 
Sto kholmā izrādes latviešu valo -
dā bijušas jau kopš 1946. gada, 
kad 30. martā skatījām A. Briga-
deres „Ilgu”. Toreizējie skatītāji  
vēl nebija sev lāga mājvietu atra-
duši, bet teātris bija jāredz!  Gadu 
vēlāk mūsu Mārtiņš Zīverts bija 
izveidojis ansambli, un februārī 
redzējām jau „Tīreļpurvu”. Piec-
des mit gadu laikā  šeit saskaitīti 
110 teātŗa uzvedumi. Jauki, ka ta -
gad tradicija sāk turpināties, jo 
pērn martā redzējām  Vili Dau-
dziņu viņa „Vectēvā”.

Arī šīgada izrāde ir par polītis-
ku problēmu, un pēc tās noska-
tīšanās daži salīdzināja „Prezi den-
tus” ar Daudziņa izrādi. Tiešu lī -
dzību nav daudz. „Vectēvs” izvei-
dots pēc aktieŗa paša sakopotā 
ma  teriāla, un šīsdienas izrādes 
drā maturgs Jānis Balodis uzsveŗ, 
ka viņš  tikai apstrādājis radošās 
grupas diskusijas un pārdomas, 
izrādes žanru nosaukdams par tra-
  ģikomēdiju. Scēnografija abām iz -
 rādēm it minimāla un statiska. 
Pērn redzētā bija jauna veida, bet 
rūdītu mākslinieku devums, to -
ties šogad mums tika dota iespēja 
tikties ar pavisam jaunu cilvēku 
grupu (visi dzimuši 1985. - 1987. 
gadā), kas deklarējuši mērķi ie -
studēt laikmetīgas un sabiedrībai 
aktuālas izrādes, meklējot jaunu 
skatuves valodu. Sākot ar maiju, 
šī  izrāde jau 20 reizes izrādīta Rī -
gā „Spīķeŗos”, Dirty Deal Teatro 
telpās. Par to viņi ir saņēmuši aiz-
 vadītās sezonas „Spēlmaņu nakts” 
balvu. Tas nav joks – par pirmo 
uz  vedumu dabūt Latvijas teātŗu 
lielāko balvu! Aktieŗi ir tikai trīs, 
režisors Valters Sīlis. 

Sākot izrādi, Ivars Kļavinskis 

„Visi mani prezidenti” Stokholmā
(Nacionālā teātŗa aktieris kopš 
2007. gada) iepazīstina ar Lāsmu 
(Madara Botmane, Nacionālajā 
teātrī kopš 2011. gada) kā bied-
rības „Prezidentes ceļš” vadītāju, 
kuŗa diskutēs par eksprezidentes 
V. Vīķes-Freibergas nozīmi ar ne -
valsts organizācijas „Cita Vaira” 
vadītāju Bruno (Toms Liepājnieks, 
Nacionālajā teātrī kopš 2011. ga -
da). Lai likvidētu tautā radīto mī -
tu par šo ļoti izcilo prezidenti - 
personību, Bruno ceļ priekšā fak-
tus un dokumentus. Gan prezi-
dentes kancelejas neuzrādītie lie-
lie rēķini, gan viņas pārspīlētie 
re  prezentācijas izdevumi esot no -
veduši valsti līdz krizei. Lāsma 
aizstāvot aizrāda, ka šie dokumen-
ti esot speciāli safabricēti, falši, lai 
manipulētu tautu. Diskusija no -
nāk līdz baltkvēlei, ko Ivars mē -
ģina dzēst. Lāsma, izmantojot 
Bru   no apmulsumu, pagriezusies 
pret auditoriju, pacilāti norunā 
slaveno Vīķes-Freibergas runu 
Me  žaparkā, nobeidzot: „... sakiet 
visi kopā – mēs esam stipri... mēs 
esam diženi... utt.” Diemžēl mūsu 
publikas atsaucība bija paklusa.

Nākamajā ainā Ivars pārstaigā 
skatuvi ar grāmatiņu, kuŗai uz 
vāka V. Zatlera attēls. Uzskrien 
pusaudzīte un, parādoties pašam 
Zatleram, sāk sarunāties. Meitene 
gaida tēvu, lai kopā lidotu pie mā -
tes ārzemēs. Šis ir pēdējais lido-
jums. Prezidents visvisādi pūlas 
meiteni un tēvu pierunāt, lai ne -
atstāj dzimteni, piesolīdams pat 
katram svarīgus valsts amatus. 
Nenotur – viņi aizbrauc. Šajā iz -
do  mātajā, irreālajā gadījumā (kas 
nekad nav noticis) jaušams spē-
cīgs zemteksts – kā smeldze, kā 
nevarība, kas izriet nevis no teks-
ta, bet no paša nožēlojamā stā-
vokļa. Lūk, pat prezidenta kon-
krēta rīcība nevar mainīt pavalst-
nieka likteni... Vai šis veids ir tā 
autora iecerētā „jaunā teātŗa va -
loda”? Runāt, teikt bez vārdiem – 
ar darbību!? Teicami! Aktieŗa mā -

ka imitēt Zatleru ķermeņa valo -
dā, kustībās, žestos, darot viņu 
ārēji pazīstamu, ir profesionāla. 
Dialogos parādās viņa neveiklī -
ba, nenoteiktība, bet arī empatija 
un siltums. Arī visi turpmāko ai -
nu prezidenti tēloti ar šiem mi -
nimālajiem līdzekļiem bez kari-
ķēšanas un šarža, pelnot par to 
uzslavu. 

Kad 7. ainā uznāk Guntis Ul -
manis, uz galdiņa šņākdams guļ 
kāds cilvēks – Agris, kas uzmo di-
nāts saka, ka bijis uz Marsa. Uzzi-
nām, ka Ulmanim ieteikts ar viņu 
tikties. Šis epizods kļūst ar katru 
minūti jocīgāks, abstrak tāks. Pre-
zidents ir deprimēts, jo cilvēki par 
viņu slikti domājot. Šis Agris Ul -
mani  izārstēšot, liekot viņam no 
jauna kļūt par prezidentu un      
visu padarīto  izdarīt otrādi. Krie-
 vu kaŗaspēku atstāt, iznomājot 
tam Kaŗostu. Visus krievus sūtīt 
prom, atstājot tikai pāris simtu. 
Nāvessodu atstāt un izmantot to 
arī huliganu sodīšanai utt. Farsa 
turpinājumā Guntis iemiesojas 
Kārlī Ulmanī, izdarīdams valsts 
apvērsumu, un papildus vēl ap -
cietina ietekmīgākos uzņēmējus, 
jo tur „tā lielā naudas vara”.  

Madara Botmane 10. ainā ir 
Vairas Vīķes-Freibergas lomā. 
Lat  vija ir monarchija, Vaira – ka -
ra liene, viņas vīrs – karalis. Viņa 
liek sevi uzrunāt par „Jūsu ma  jes-
tāti” arī ārzemju padomdevējam 
Danielam. Ziņots, ka pret Vairu 
tiek rīkots atentāts, jo tauta viņu 
vairs neciešot. Daniels nu abiem 
iesaka pārveidot savu dzīves stilu, 
dzīvojot līdzīgi tam, kā eksistē 
tauta: ēst kartupeļus ar mizu,   
dzert Līvu alu, Vairai ģērbties spī-
došā sintētiskā kleitā, nemaz gāties 
katru dienu utt. Ja viņi šādā veidā 
parādīsies tautā, tā viņus iemīlēs. 

11. ainā V. Zatleram jā  satiekas 
ar Zvejnieka kungu, ku ŗā per-
sonificēta opozicija, resp., oli-
garc hu vadītājs. Zvejnieks  liek 
prezidentam izvirzīt viņa znotu 

par valdības vadītāju. Zatlers sa -
ceļas: „Latvija nekad nebūs jūsu 
ģi  menes privātīpašums!” Vārdu 
kauja iekarst, ir vēls, apsardze aiz-
 gājusi, telefoni izslēgti, un pie-
lauztā sekretāre jau sāk rakstīt 
pieprasīto rīkojumu. Pēkšņi Zat-
lers no muguras ar pliku roku  
zveļ Zvejniekam pa sprandu – 
uzurpātors nokrīt beigts! Zatlers 
grib pieteikt policijai, bet sekretā-
re atrod izeju: neviens nezinot, ka  
šis ieradies. Tā nu pēc brītiņa sa -
zāģētais līķis maisos tiek iz  nests.

Šim asiņainajam skatam seko 
pēdējā aina, kad visi vecīgie pre-
zidenti tiekas, lai pārrunātu, kā 
latvieši varētu kļūt laimīgi un 
pārtikuši savā valstī. Guntim ir 
ideja ražot mākoņus un pārdot 
tos tiem, kam trūkst ūdens. V. 
Zatlers gribētu, lai Latvija kļūtu 
par pasaules hospitāli. Vairas sap-
nis ir meklēt Lāčplēša kapu Dau-
gavā un latviešu skaita palieli nā-
šanai klonēt Lāčplēsi, cerot uz 
jauniem varoņiem. Tomēr pēc 
pār  runām neviens nav īsti ap -
mierināts un visi bēdīgi un ap -
mulsuši skumji klusē – ko nu? 
Vaira tad izdala katram pa T-kre k- 
 lam ar uzrakstu „Sasildīsim Lat-
viju!”. Prezidenti novelk parūkas, 
uzvelk kreklus un paklanās. – 
Mēs aplaudējam.

Esmu sīkāk aprakstījusi izrādes 

norisi, lai arī tie, kas netika teātrī, 
zinātu, ko mēs tur piedzīvojām. 
Šīs 12 ainas nav klasiska traģi ko-
mēdija. Tas ir pavisam jauns žanra 
veidojums, kur īstenības ainas 
mijas ar dažāda līmeņa farsa vai 
šarža epizodiem līdz tīrai fantas-
tikai. Iespējams, ar vienu vien re -
dzējumu bija pagrūti visas dau-
dzās nianses uztvert un tās ap -
vienot, lai gūtu pašu vēstījumu: 
ko izrāde grib pateikt par prezi-
dentiem? Kādi tie bija? Kāpēc 
vērtēti tik negātīvi? Kā tie būtu 
jāvērtē? Kādiem tiem jābūt?

Par šādiem jautājumiem ikdie-
nā nedomā, bet tie ir nozīmīgi 
valstī. Nu katrs meklēsim  uz tiem 
atbildes! Izrādes veidotāji, šķiet, 
tieši to ir vēlējušies: veidot izrādi, 
kas saviļņotu publiku, lai tai būtu 
interesanti. Tiešām visi uzmanīgi 
sekoja, brīžiem iesmiedamies, 
vie  tām dzirdēja klusas piezīmes. 
Kad pēc izrādes aicināja vēl palikt 
uz pārrunām, gandrīz puse pa -
kavējās kādu stundu, kaut nāka-
mā diena bija darbdiena.

Jācer, ka izrādes saviļņojuma 
jau tājumi nenogrims zemapzi - 
ņā, bet no tiem uzausīs kāds do -
mu graudiņš, kas nesīs darba 
augļus.

Par to kopīgs paldies izrādes  
ra  došajai kopai!

V. Lasmane               

Daugavas vanadzes Sidnejas DV namā

Izrādes dalībnieki sarunājas ar tās organizētājiem
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

Krustvārdu miklas (BL Nr.6) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Pumpurs. 4. 
Ulma nis. 9. Roja. 11. Lauvas. 13. 
Audi. 14. Bariem. 15. Kroka. 16. 
Auklēt. 18. Tautas. 20. Svars. 21. 
Velt. 22. Tūta. 23. Lamas. 26. 
Galoda. 28. Kailas. 30. Istra. 31. 
Meijas. 33. Urna. 35. Utenis. 36. 
Sija. 37. Aptvert. 38. Asistēt.

Stateniski. 1. Paruna. 2. Māja. 3. 
Relikts. 5. Mūsa. 6. Nodilt. 7. 
Sekmes. 8. Aurora. 10. Auklēt. 12. 
Abats. 17. Utena. 19. Astra. 22. 
Taisns. 23. Laist. 24. Metāns. 25. 
Skausts. 26. Gumija. 27. Lai mēt. 
29. Salabt. 32. Auce. 34. Tikt.    

Līmeniski. 1. Zivju ikri. 4. Cēl-
metalls. 7. Pilsēta Vašingtonas 
pavalstī ASV. 8. ASV kinoaka-
dēmijas balva. 11. Ostas pilsēta 
Francijas R. 12. Saldūdens zivis. 
13. Nelieli lauku, pļavu putni.    
16. Audums ar spožu, gludu        
virspusi. 17. Sievietes, kas pie-
skata mazus bērnus. 18. Ceļotāji. 
19. Šaurs gaitenis. 20. Mainīt. 22. 

Tropu koki ar resnu stumbru un 
ēdamiem augļiem. 25. Gaŗa, slai-
da. 26. Spēka mērvienība. 28. 
Ori ģinālas, neatdarinātas. 30. 
Bez treknuma. 32. Tādi, ar pa -
lēninātu darbīgumu. 33. Upe 
Vidzemē, iztek no Burtnieku 
ezera. 34. Cirka mākslinieks. 35. 
Blakus dzinumi kokiem, krū-
miem. 36. Tāds, kas visiem patīk.

Stateniski. 1. Strauja kustība, 
kuŗā ķermeni pārmet pāri gal -
vai. 2. Grāmata lasītprasmes ap -
gūšanai. 3. Viegls sals pavasaŗa 
un rudens naktīs. 4. Etapi. 5. Ar 
ūdeni pildītas bedres purvā. 6. 
Ķermeņa daļa, kur robežojas 
kakla un muguras skriemeļi.         
7. Instrumentāls skaņdarbs. 9. 
Kurzemes Šveice (sar.). 10. Ne -
pareizi uzskati. 14. Telpas dzī-
voklī. 15. Iedzīvotāji blakus dzī-
voklī. 21. Atsaites kuģu mastu 
nostiprināšanai. 23. Miruša cil-
vēka apbedīšana. 24. Konditore-
jas izstrādājumi. 25. Ragana. 27. 
Graciozi meža dzīvnieki. 29. 
Dzestrs, auksts. 30. Jūrniecības 
speciālists, kas kuģi izvada kuģo-
šanai sarežģītās vietās. 31. Vārnu 
dzimtas putns. 32. Nokrišņi, da -
bas parādība. 

Zemkopības ministrijas Meža dienu komiteja ministres                                     
L. Straujumas vadībā 3. februārī jau astoto reizi pasniedza noza -           
res augstāko atzinību - Gada balvu „Zelta čiekurs” vairākās  nominā -
cijās. Laureātiem bija arī oficiāla pieņemšana Rīgas pilī pie prezi -       
denta Andŗa Bērziņa.

Ogrē janvāŗa beigās no Afgānistānas viesojās Meimanas (miera 
misijā ir Latvijas kaŗavīri) mērs Nazars Muhameds Saheb Zads        
Saheb Nazars. Pēc oficiālās pieņemšanas Ogres novada domē viesis 
apmeklēja 1. vidusskolu, kur notika Meimanas meiteņu skolas zīmē-
jumu izstādes atklāšana „Afgānistāna bērnu acīm”,  aplūkoja slimnīcu, 
sporta būves un piedalījās  grāmatas “Reiz dzīvoja Kabulas grā mat-
tirgotājs” atklāšanā.

Valsts prezidents Andris Bērziņš 31. janvārī tikās ar Latgales re -
ģiona pierobežas novadu, kā arī ar Rēzeknes un Daugavpils pilsētas 
vadītājiem, lai risinātu reģiona attīstības problēmas. Tautas skaitī -        
šanas rezultāti liecina, ka iepriekšējos 10 gados Latgalē iedzīvotāju 
skaits samazinājies gandrīz par trešdaļu.

Bauskas, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Pāvilostas, Priekuļu, 
Rūjienas, Skultes, Stendes un Zīlānu meteoroloģisko novērojumu 
stacijās, piesaistot ES Kohēzijas fonda financējumu, veiks moderni-
zāciju atbilstīgi šodienas prasībām. Plānots iegādāties arī automatis -       
kos nokrišņu daudzuma un sniega biezuma mērītājus.

Tukumā janvāŗa beigās atklāja rekonstruēto biomasas katlu mā -
ju, pārejot no mazuta uz šķeldas kurināmo. Darbi izmaksāja  2,6 miljo-
nus latu, 45,5% financēja Eiropas Kohēzijas fonds. Dūmgāzu kon-
densātori katlu iekārtās ir lielākie (jauda 10 MWh) Latvijā. Šķeldu 
iepirks no Tukuma novada kokapstrādes uzņēmumiem.

Jelgavā SIA „Latvijas piens” jaunās piena pārstrādes rūpnīcas 
(izmaksas – Ls 10,5 miljoni) celtniecību cer pabeigt līdz vasarai. „Lat-
vijas piens” dalībnieki ir kooperātīvi „Trikāta KS”, „Dzēse” un „Piena 
Partneŗi KS”, kuŗi apvieno 600 zemnieku saimniecības Latvijā. Celt-
niecībā ieguldīts zemnieku, ES fondu un valsts garantētais kredits. 
Šobrīd lielu daļu piena kooperātīvi nodod Lietuvas pārstrādātājiem.

SIA „Valmiermuižas alus” pārdotā alus apjoms pērn audzis par 
74%, patērētājiem piegādāti 821 947 litri alus (2010.g. - 473 512). Īpaši 
labi veicies kafejnīcās, bāros un restorānos, kur izlejamais alus bijis 
nopērkams 121 vietā.

Gulbenes novadā jaundzimušo vecāki šogad saņems 100 latu 
vienreizēju pabalstu par katru pasaulē nākušo mazuli. Tā 31. janvāŗa 
novada domes sēdē nolēma deputāti.

Valsts robežsardzes darbinieki turpmāk būs tiesīgi apturēt 
transportlīdzekļu vadītājus un pieprasīt, lai uzrāda personu aplie-
cinātājus dokumentus visā Latvijas territorijā, ne tikai pierobežā, kā       
tas bijis līdz šim. Tādējādi plānots efektīvāk apkaŗot nelikumīgo 
imigrāciju. 

Apes novadā 11. un 12. februārī jau 37. reizi notiek senākais zie-
mas autorallijs Latvijā „Sarma 2012”, kuŗā piedalās autosportisti no 
visiem Latvijas reģioniem un viesi no ārzemēm.

Daugavpils teātris līdz vasarai plāno iestudēt astoņas pirmizrādes. 
14. februārī izrādīs latviešu drāmatiķa Edvarda Vulfa komēdiju „Līnis 
murdā”, bet 29. februārī būs pirmizrāde Monikas Zīles speciāli teātrim 
uzrakstītajai lugai „Rūžes byvdu golūs”, ko iestudē režisors P. Krilovs. 

Latvijā 2011.gadā naturālizācijas kārtā Latvijas pavalstniecību 
ieguvuši 2467 iedzīvotāji - par 5 % vairāk nekā 2010.gadā, liecina Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.

Latvijā veiktās Tautas skaitīšanas provizoriskie dati liecina, ka 
Latvijā dzīvo 170 tautību 2 067 887 iedzīvotāji. Par latviešiem sevi 
uzskata 1 284 194 (62,1 %), krievu ir 556 422 (26,91%), baltkrievi (3,3 
%), ukraiņi (2,21 %) un poļi (2,17 %). 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Desmit dienas pirms Tautas 
nobalsošanas, 8. februārī, darbu 
sāka 950 vēlēšanu iecirkņu vē  lē-
šanu komisijas Latvijas lielajās 
pilsētās un novadu centros. V ē -
lēšanu iecirkņos (darba laiks no 8. 
līdz 17. februārim: katru dienu, arī 
sestdienās un svētdienās, plkst. 
9.00 - 13.00) var iepazīties ar ie -
snieg tajiem Satversmes grozī ju-
miem, tur pieņem iesniegumus 
par balsošanu dzīvesvietā no 
vēlētājiem, kuŗi veselības stāvokļa 
pēc 18. februārī nevarēs ierasties 
vēlēšanu iecirknī, un šo personu 
aprūpētājiem.

2. februārī, kā katru gadu (kopš 
2006.), Eiropā pieminēja Starp-
tautisko vēlēšanu dienu, kuŗas 
ini ciātore ir Eiropas valstu vēlē-
šanu administrātoru asociācija 
(ACEEEO) un kuŗas locekle kopš 
1991.gada ir arī Latvijas Centrālā 
vēlēšanu komisija (CVK). Vēlēša-
nu dienas mērķis ir veicināt sa -
biedrības izpratni par demokra-
tiskām vēlēšanām un atgādināt 
polītikas veidotāju atbildību de -
mo  kratijas stiprināšanā un vēlē-
tāju līdzdalības veicināšanā. CVK 
priekšsēdis Arnis Cimdars pastās-
tīja, ka CVK 2. februārī sagata-
vojusi visu 18. februāŗa Tautas 
nobalsošanai nepieciešamo do -
kumentāciju. Iespiestas 36 000 
bal sotāju sarakstu veidlapas, 
46 000 plakāti un informātīvās la -
pas, 3000 norādes, 7000 brošūras, 
9000 uzlīmes, 2000 transporta zī -
mes, 10 000 vēlēšanu iecirkņu ko -
misijas locekļu apliecības, 10 000 
novērotāju apliecības, sagatavoti 
4400 pasu spiedogi, 2150 balso ša-
nas nodalījumi un 1444 balsoša-
nas kastes. 

Latvijā balsos PRET krievu valodu kā otru valsts valodu

18. februārī Latvijā un 41 ār -
valstī notiek Tautas nobalsoša -
na (referendums), kur vēlētājiem 
jāatbild uz šādu jautājumu: “Vai 
jūs esat par likumprojekta “Gro-
zījumi Latvijas Republikas Sa- 
tvers mē” pieņemšanu, kas paredz 
krievu valodai noteikt otras valsts 
valodas statusu?” 

 Tautas nobalsošana 18. februārī 
ir gandrīz vai galvenais sarunu 
objekts kā mājās, tā publiskajā 
telpā – plašsaziņas līdzekļos, arī 
tīmeklī, kur tiek pausti viedokļi 
„pret” vai „par” krievu valodu kā 
otru valsts valodu. 

Ogrē sastaptais latvietis Jānis 
Krūmiņš, kas zina teikt, ka novadā 
ir 17 vēlēšanu iecirkņi, stingri no -
saka, ka balsos „pret” krievu valo-
du kā otru valsts valodu, bet pie-
bilst, ka "daudzi cittautieši droši 
vien balsos „par”, tāpēc latvieši kā 
nekad agrāk 18. februārī nedrīkst 
sēdēt mājās, viņiem jāiet uz tu -
vējo vēlēšanu iecirkni”. To pašu 
saka arī Mudīte Ozola Sēlijā un 

Kārlis Zemītis Ventspils novadā, - 
viņš piekrīt Latvijas prezidenta 
Andŗa Bērziņa teiktajam: „Nolie-
dzot latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu, tiek noliegta arī 
Latvija. Visiem, kas ciena šīs valsts 
pamatvērtības, jūtas piederīgi šai 
valstij un vēlas te dzīvot, ir jāap-
zinās, ka Latvija ir vienīgā vieta 
pasaulē latviešu valodas un lat -
viskā dzīvesveida saglabāšanai.”

Kopš Latvijas valstiskās neat ka-
rības atgūšanas etniskie jau tā jumi 
tik tieši un atklāti, kā tas notiek 
patlaban, polītiskajās cīņās vēl nav 
izmantoti. Šobrīd notiek klaji mē -
ģinājumi valsts valodas jautāju -
mu padarīt par Latvijas sabiedrī-
bas šķelšanas instrumentu, un   
tas, protams, ir bīstams un ne  pie-
ļaujams process. Latvijā vēsturiski 
dzīvojošo daudzo tautību un lie-
tojamo valodu dažādība ir Lat -
vijas bagātība, kas pierāda Latvijas 
sabiedrības briedumu, toleranci, 
vērtības un savstarpēju cieņu – 
visu, kas apliecināts vairākos vēs-

tures pavērsienos daudzu gadu 
desmitu laikā. 

Arī 18. februāris zināmā mērā ir 
vēsturisks pavērsiens, jo 20 neat-
karības gados nevienam nav ra -
dušās šaubas par to, ka Latvijā 
valsts valoda ir tikai un vienīgi lat-
viešu valoda. Kāpēc gan tagad tas 
tiek apšaubīts? Ko par to domā 
mazākumtautību pārstāvji, kuŗus 
pieskaita pie krievvalodīgajiem? 

Latvijas Poļu savienības priekš-
sēde Vanda Krukovska: Latvijā 
dzīvo vairāk nekā 50 000 poļu. 
Lie lākā daļa no viņiem ir Latvijas 
pavalstnieki, kuŗi piedalīsies re  fe-
rendumā 18. februārī un balsos 
„pret” krievu valodu kā otru 
valsts valodu. Poļi ir aktīvi Latvijas 
pavalstnieki, piedalās vēlēšanās  
un kultūras notikumos un lielā ko-
ties neatbalsta otras valsts valo - 

das ieviešanu, pat ja tā būtu poļu 
valoda. Svarīgākais, lai tautas sav-
starpēji var saprasties un dzīvot 
līdzvērtīgu dzīvi.

Aptuveni desmitā daļa mazā-
kum tautību pārstāvju - Latvijas 
pavalstnieku varētu būt ieskatā,  
ka krievu valodai jāiegūst otras 
valsts valodas statuss, lai gan, kā 
saka Latvijas pavalstnieks krievs 
Igors Ignatjevs, grūti būšot Sa- 
t versmes grozījumu apstiprināša-
nai iegūt nepieciešamo - vismaz 
771 893 balsstiesīgo vēlētāju at -
balstu. Troksnis sacelts liels, un 
uzsākta liela valsts naudas tērē ša-
na, bet jēgas tam visam maz. 

18. februārī dosimies uz vē  lē-
šanu iecirkņiem un balsosim 
PRET krievu valodu kā otru 
Latvijas valsts valodu.

Valija Berkina

18. februārī notiks Tautas nobalsošana
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(No LR Goda konsula Ro -
berta Blumberga runas)

„Tas ir liels 
prieks un 
gods atgriez-
ties manā mī -
ļotajā Kriš-
jāņa Barona 
latviešu skolā 
nu jau kā 
Lat vijas Goda 
konsulam. Jā -

atzīst, ka šai vietai ir bijusi ļoti 
nozīmīga loma manā dzīvē. 
Sestdienās šeit pavadītais laiks 
ar maniem klasesbiedriem un 
draugiem ir neaizmirstams. Vai 
arī jūs pusdienlaikā vēl aizvien 
ejat uz Jay’s Italian Beef vai 
Rolling Stones mūzikas veikalu? 
Mēs tur bieži iegriezāmies kopā 
ar brāli Ēriku, Jāni Velkmi, 
Haraldu Robežnieku, Edgaru 
Legzdiņu un citiem draugiem. 

Neaizmirstamas bija glītrak-
stī šanas stundas ar Aistaras 
kun dzi, ģeografijas stundas ar 
Lāča kundzi, literātūra ar Kup-
ces jaunkundzi, valodas mācības 
stundas ar manu tanti Anitu 
Briedis-Bilsenu un ticības mā -
cības stundas ar prāvestu Vili 
Vārsbergu, par kuŗa veselību 
mums visiem pašlaik jāaizlūdz. 
Es noteikti nebiju perfekts skol-
nieks, un man pat bija pāris 
„saķeršanās” ar mūsu pārziņiem 
Rūsiņu Albertiņu un Gundegu 
Micheli. Un tomēr – šeit, Kr. 
Barona skolā, pavadīto laiku es 
nemainītu ne pret ko. 

„Kaldināsim šo zeltu!”
Draudzīgā aicinājuma atcere Kr. Barona latviešu skolā Čikāgā
(..) Es neesmu pārsteigts, ka 

Ulmaņa vadībā Draudzīgajam 
aicinājumam bija milzīgi panā-
kumi. Tikai pēc trim gadiem 
skolām jau bija saziedotas 1 241 
910 grāmatas, 1 343 gleznas un 
471 148 latu, kas šodienas naudā 
būtu vairāki miljoni dolaru. 
Ulmaņa laikus uzskata par Lat-
vijas ziedu laikiem, un viņš pa -
līdzēja latviešiem iemīlēt grā -
matas, izglītību un kultūru. Vēl 
šodien latvieši Amerikā tiek 
uzskatīti par vieniem no vis la-
bāk izglītotajiem cilvēkiem pa -
saulē, un man šķiet, ka tam 
pamats meklējams arī Ulmaņ-
laikā. Es biju lepns, kad skatīju 
viņa pieminekli Linkolnā, Ne -
braskā, kur Ulmanis savulaik 
studēja lauksaimniecību. Kārlis 
Ulmanis apmeklēja Čikāgu 1909. 
gadā, būdams dalībnieks studen-
tu lauksaimniecības sacensībās.

(..) Kā laiks, ko pavadīju Kr. 
Barona skolā mani iespaidojis?  
Skatoties 25 gadu senā pagātnē,  
varu apliecināt, ka joprojām 
esmu draugos ar tiem pašiem 
cilvēkiem, ar kuŗiem biju drau-
gos šeit, skolā. Te es uzlaboju 
savas latviešu valodas zināšanas. 
Un cik daudz reižu mani ame-
rikāņu draugi un kollēģi atzi-
nušies greizsirdībā, ka man 
joprojām ir tie paši draugi pēc 
visiem šiem gaŗajiem gadiem 
un ka es zinu svešvalodu. Ame-
rikāņu sabiedrībā šīs lietas tiek 
uzskatītas par unikālām un 
iespaidīgām. Pētījumi liecina, 
ka svešvalodu zināšanas uzlabo 

jūsu smadzenes un izredzes uz 
panākumiem. Un mēs visi 
zinām, ka labi draugi ir viena 
no atslēgām, lai baudītu laimīgu 
dzīvi. (..)

Kr. Barona skola mūsos visos 
ieaudzinājusi dziļas rūpes par Lat-
 viju. Un Latvijai ir nepie ciešama 
mūsu palīdzība. Īpaši tagad, 
pirms tautas nobalsoša nas 18. 
februārī. (..) Es piekrītu izcilā 
latviešu filantropa Viļa Vītola at -
ziņai, ka Latvija nevar būt li  be -
rāla valodas jautājumā laikā, 
kad tās pastāvēšana vēl nav pil-
nībā nodrošināta. Nemaz ne  ru-
nājot par to, ka neviens no galve-
 najiem kandidātiem uz pre zi-
denta posteni no Ameri kas di -
vām lielajām partijām neatbal-
sta divas oficiālās valodas ASV. (..)

Viens no maniem Goda kon-
sulam mērķiem ir saglabāt ASV 
interesi par Latviju. Jo vairāk 
mēs saglabāsim un uzturēsim 
ASV kompāniju un ASV polī-
tiķu interesi par Latviju, jo 
drošāka, man šķiet, Latvija kļūs. 
Tieši tāpēc es cenšos uzturēt 
ciešas attiecības ar ASV polī ti-
ķiem, piemēram, ar senatoru 
Kirku, lai viņu informētu par 
Latviju. Es arī jūs lūdzu pieminēt 
viņu savās lūgšanās, jo senators 
Kirka nesen pārcieta smadzeņu 
trieku.

Mans Goda konsula darbs ir 
pozitīvs un interesants. Maijā 
man būs iespēja tikties ar Valsts 
prezidentu Andri Bērziņu un 
Latvijas delegāciju, kad tie ap -
meklēs Čikāgu NATO G-8 ga -

lotņu apspriedes laikā. Viens no 
galvenajiem jautājumiem šajā 
laikā ir pārliecināt NATO va -
dību, ka gaisa patrulēšanai virs 
Baltijas jūras jāturpinās. Es 
cenšos pārliecināt Illinojas uz -
ņēmējus apmeklēt Latviju jūlijā, 
kad man Rīgā būs Latvijas goda 
konsulu salidojums. Tā ir ie  spē-
ja goda konsuliem visā pasaulē 
satikties un apspriest stratēģiju, 
kā palīdzēt Latvijai. 

Es cenšos izmantot visas ie -
spējas, lai informētu čikāgiešus 
par Latviju. Vienmēr esmu at -
vērts ierosinājumiem, tāpēc, ja 
kādam no jums ir idejas, lūdzu, 
dariet man to zināmu! Varbūt 
kāds vēlas nākt strādāt pie 
manis par internu, bet brīdinu 
jūs, ka tam nav paredzēti līdzekļi  
no Ārlietu ministrijas budžeta. 
Bet es varu piedāvāt jums manas 
mammas pīrāgus! (..)

Kā valdes loceklis Latvijas 
Universitātes labdarības fondā 
šeit, ASV, es nesen ziedoju 
naudu, lai atbalstītu Universi-
tātes datoru programmēšanas 
komandu. Trīs Latvijas skolēni 
sacentās ar vairāk nekā 2000 
citu pasaules skolu skolēniem 
un beigās iekļuva 105 komandu 
izlasē. Fināls būs pēc pāris mē -
nešiem Varšavā. Datoru pro-
gram mēšanas sacensības tiek 
uzskatītas par “smadzeņu kau-
ju”, un, ja Latvija tikusi finālā, 
manuprāt, šis fakts ir izcila 
iespēja parādīt pasaulei, ka Lat-
vijā ir technoloģiju talanti un ka 
IT uzņēmumiem jābūt ieintere-

sētiem ieguldīt Latvijā un Lat-
vijas talantos. Es cenšos arī 
palīdzēt dibināt amerikāņu ju -
ristu skolu vasaras programmu 
Latvijā, kur amerikāņu profe-
sori lasīs lekcijas Latvijas Uni-
versitātē. ASV vēstniece Latvijā 
Džudita Gārbere ir atbalstījusi 
šo ideju un sniegusi savu atbal-
stu. Un jūs visi varat līdzvērtīgi 
iesaistīties sadarbības ar Latviju 
veicināšanā un atbalstīšanā! Jo 
vairāk mēs nostiprinām ameri-
kāņu saknes Latvijā, jo vājāka ir 
Krievijas ietekme.(..)

Kārlis Ulmanis ir teicis: 
“Mums ir tikai viens mērķis, 
kopīgs mērķis, mūsu tēvijas 
Latvijas labklājība, stiprums, 
spēks, varenība un drošība. Šis 
mērķis mūs vieno, lai mēs visi 
kā viens stāvētu un pastāvētu 
par mūsu valsti Latviju”.

Bet reālitāte ir tāda, ka daudzi 
Amerikas latvieši zaudē šo saik-
ni un pārtrauc veicināt šo mērķi. 
Labākais veids, lai to uzturētu, 
ir nezaudēt saikni ar latviešu 
kopienu šeit. (..)

Man nav plānu saglabāt šo 
Goda konsula darbu mūžīgi. Tas 
ir priekpilns, interesants un ba  -
gā tinošs darbs – es tieku aicināts 
uz dažādām pieņemšanām, uz 
tikšanos ar Latvijas valstsvīriem. 
Bet es vēlos, lai kādu dienu 
viens no jums mani aizstātu.(..)

Jānis Kukainis, PBLA priekš-
sēdis, ir teicis, ka ikkatrs latvie-
tis ir zelta gabals, un tāpēc no -
vēlu skolotājiem un vecākiem 
šo zeltu kaldināt tālāk!”

Detroitas latviešu sabiedrība 
visus aizgājušos gadus ir rosīgi 
darbojusies arī Draudzīgā aici-
nājuma atceres reizēs. Kā ik 
gadu, arī šogad 22. janvāŗa svēt-
dienas rīts Detroitas latviešu 
īpašumā Farmingtonhilā sākās 
ar dievkalpojumu Sv. Pāvila lat-
viešu draudzes baznīcā. Diev-
kal pojumu vadīja diakons Fricis 
Sīpols (BP). Dievkalpojums bija 
pulcējis samērā daudz apmek-
lētāju. Iespējams, ka sekojošais 
Draudzīgā aicinājuma sarīko-
jums bija radījis papildu interesi 
arī dievkalpojuma apmek lē tā-

Draudzīgā aicinājuma 77 gadu atceres sarīkojums Detroitā
turģijas mūzikālajā daļā klāt-
esošos patīkami pārsteidza pia-
nists Rūdolfs Ozoliņš, kuŗš 
nesen, brīvajā laikā no dokto-
rantūras studijām Mičigenas 
universitātē, ir uzņēmies ērģel-
nieka pienākumus Detroitas Sv. 
Pāvila latviešu draudzē.

Pēc dievkalpojuma Latviešu 
apvienība Detroitā (LAD) bija 
aicinājusi Detroitas un tās ap -
kārtnes latviešu sabiedrības ļau-
 dis uz Draudzīgā aicinājuma 77 
gadu atceres sarīkojumu drau-
dzes sabiedrisko sarīkojumu 
ēkas zālē. Viešņa šogad bija 

režisore, drāmatiķe un dzej-
niece Dace Micāne-Zālīte no 
Konektikutas pavalsts. Par re  fe-
rāta temu viņa bija izvēlējušies 
apceri par piederību un pār-
mantojamību latviešu tautas 
sadzīvē. Par “ciema kukuli’’ viņa 
līdzi bija paņēmusi savas jau-
nākās dzejas grāmatas “Vāveru 
gane” eksemplārus un Jaunpie-
balgas Mākslas skolas audzēkņu 
zīmējumus, kuŗi klātesošajiem 
tika parādīti sarīkojumu zālē 
iekārtotajā izstādē. 

Atklājot Draudzīgā aicināju-
ma atceres pēcpusdienu, LAD 
priekšniece Līga Jēkabsone 
apsolīja klātesošajiem šo pēc-
pusdienu interesantu ne vien 
temas ziņā, bet arī no tā vie -
dokļa, ka šoreiz Detroitas 
latviešu sabiedrībā viesojas ļoti 
interesanta, ar daudziem talan-
tiem apveltīta personība Dace 
Micāne-Zālīte, kas mērojusi 
tālo ceļu uz Detroitu no Gil-
fordas pilsētas Konektikutas 
pavalstī. Līdz ar viņu no Man-
čestras, kur Dace Micāne-Zālīte 
ir latviešu skolas pārzine, lat-
viešu draudze bija atsūtījusi 
apsveikumu, novēlot detroi tie-
šiem skaistu sarīkojumu. Sarī-
kojumā klātesošo vidū ar se -
višķu godinājumu par pūlēm 
Draudzīgā aicinājuma popu lār i-
zēšanā tika pieminēts joprojām 
možais prezidenta Kārļa Ul -
maņa krustdēls Dainis Rudzītis 
ar kundzi Irmu.

Domājams, ka Daces Micānes-
Zālītes referāts un dzejas mirkļi 

Dace Micāne-Zālīte sarunas laikā ar ievērojamo latviešu trimdas 
sabiedrisko darbinieku un bijušā Latvijas Valsts prezidenta Kārļa 
Ulmaņa krustdēlu Daini Rudzīti

Sarīkojuma apmeklētāji (no kreisās) Vitauts Vītoliņš un Austra 
Liepa aplūko Jaunpiebalgas Mākslas skolas audzēkņu darbus, kuri 
tika izstādīti Draudzīgā aicinājuma 77 gadu atceres laikā Detroitā

jiem. Ar Bacha Divu sonāšu 
atskaņojumu dievkalpojuma li -

Latvijā un trimdā pazīstamā 
latviešu sabiedriskā darbiniece, 

klātesošajiem atstāja dziļu ie -
spaidu un pārdomas par latvis-
kas identitātes izpratni un no -
zīmi, dzīvojot svešumā. Tikties 

ar viņu Detroitas latviešu sa -
biedrībā bija ļoti patīkami un 
lietderīgi. Uz redzēšanos atkal!

Vilnis Trops
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Reizi gadā jūlijā vai augustā 
Amerikas mikologu biedrība 
(Mycological Society of America) 
rīko konferenci. Aļaskas univer-
sitātes mikologi 2011. gadā ai -
cināja kollēgas pulcēties konfe-
rencē Fērbenksā. Sākās spraiga 
plānošana. Aļaskā vēl nekad ne -
biju bijis, tā likās kā tāla sapņu 
zeme. Tā kā dzīvesbiedre Erina 
gaidīja mazo Glenu un pēc kon-
ferences vēlējos paceļot pa Aļas-
ku, aicināju līdzi draugu Jāni 
Pauli Skujiņu no Mineapoles. 
Abi kopā esam apēduši ne vienu 
vien pudu sāls, jo bijuši vairāki 
braucieni – ar ansambli „Teiksma” 
2003. gadā uz Latviju, 2010. gadā 
pavadīta vecpuišu nedēļas nogale, 
ar laivu braucot pa Misisipi, kā 
arī ziemā makšķerējot kādā Mi -
ne sotas ezerā. Paulis bija priecīgs 
braucējs.

Konference notika jūlija beigās. 
No Čikāgas ar Alaska Air devos 
uz Ankoridžu, kur pārnakšņoju, 
un no turienes 12 stundu braucu 
ar vilcienu Alaska Railroad līdz 
Fērbenksai. Pēc konferences at -
kal sēdos vilcienā un ceļoju at -
pakaļ uz Ankoridžu. Mans ce  ļa-
biedrs bijis Djūka universitātes 
(Duke University) slavens miko-
logs, Amerikas lietuvietis Rīts 

Visu zemju latviešu sēņotāji, pulcēsimies!

Vilgals (Rytas Vilgalys). Gribē-
dams citiem pakavēt laiku, viņš 
izņēma akordeonu un uzspēlēja, 
un vilciena pasažieŗi labprāt 
uzdejoja. 

Ankoridžas pa Kenajas pussalu 
līdz Sjūardai (Seward) un pēc 
tam uz Homeru. Ceļojuma laikā 
bija paredzēts makšķerēt un lasīt 
sēnes, jo vienmēr ceru atrast jau-

daļā apmēram 50 pēdu no jūras 
ar skatu uz līci, kuŗa nosaukums 
ir Resurrection. Jau pirmajā va -
karā izdevās pamieloties ar gardu 
āti, piedzeŗot alu. Nākamā rīta 
pēc brokastīm vajadzēja nopirkt 
makšķerēšanas atļauju un uzzi-
nāt, kur vislabāk ķeŗas zivis. Pāris 
kvartālu pabraukuši, neticējām 
paši savām acīm: kā gan var būt, 
ka pirmie cilvēki, kuŗus satiekam 
otrā pasaules malā, ir latvieši – 
Skaidrīte Štolcere no Mineapoles 
ar meitu, znotu un mazdēlu, arī 
ieradušies atvaļinājumā. Viņi jau 
bija sameklējuši gīdu un gatavo-
jās doties jūrā makšķerēt. Vietējie 
stāstīja, ka laba makšķerēšanas 
vieta ir turpat, kur esam ap  me-
tušies, tāpēc devāmies atpakaļ, 
uzvilkām zābakus, paņēmām 
spiningu un sākām gaidīt pie -
ķeŗamies kādu zivi. Apmēram 
pēc stundas slavenais Aļaskas 
lasis man bija rokā!

Nolēmām sameklēt malku un 
pēcpusdienā to izcept. Jānis 
Paulis zivju cepšanā ir meistars, 
viņš aizskrēja uz tuvējo krodziņu 
pēc citrona, vēl bija vajadzīgs 
sviests un sāls; vienīgi diļļu 
Aļaskā nezin kāpēc nav. Laiks 
bija mitrs, ugunskurs lāgā nede-
ga, bet vairāk kūpēja, un dūmi 

plūda kaimiņiem tieši virsū. 
Gribēdami kaut kā kompensēt 
šo neērtību, aiznesām viņiem 
šķīvi ar lasi.

Jaunākajam Laika lasītājam Indianā Glenam Zemgalam Avim ir 
tikai trīs mēneši

Makšķerēšana un sēņošana Aļaskā

Ārzemnieki, kuŗi mazliet labāk 
iepazinuši latviešus, zina, ka viņi 
nedzīvo kokos un ka Latvijā sē -
ņošana ir gandrīz vai nacionālais 
sporta veids. Rudenī daudzi ar 
skalu groziem uz rokas klejo pa 
mežiem, dungodami dziesmas 
vārdus „iesim dziļāk mežā iekšā, 
sēnes neaug mežmalā”, uz leju 
vien lūkodamies. 

Kaislīgi sēņotāji ir arī ārzemju 
latvieši. Ivars Galiņš no Bostonas 
raksta, ka lielākā sēņošana no -
tiekot Ņuhampšīrā. Bostonas 
Trimdas draudzes lauku īpašumā 
Piesaulē pavasaŗos esot laba mur -
ķeļu raža, bet rudeņos atrodamas 
bekas, bērzlapes un gailenes, pat 
melnas! Lielākie sēņotāji viņu 
ģimenē esot mazbērni. „Čikāgas 
Ziņu” redaktore Ināra Sīmane 
pastāstīja, ka viņas dārzā maijā 
aug lāčpurni un labos gados 
izdevies salasīt pat vienu mārciņu 
šo sēņu, kas veikalos nopērkamas 
par ļoti augstu cenu. Austrālijas 
draugi ziņo, ka pļavās augot šam-
pinjoni, ko gan neviens nelasot, 
jo tiem līdzīgas ir arī indīgas 
sēnes. Toties priežu mežos aug 
rudmieses, uz kuŗām latvieši 
metoties „kā traki”. Dr. Jurim Cil-
nim atmiņā gadījums no stu  diju 
laikiem, kad divas japānietes 
ēdušas pie Huda kalna atrastās 
sēnes un bijušas pirmās Oregonas 
medicīnas skolas pacientes, kuŗas 
ārstētas ar hemodialīzi. Zinta Kū -
līte arī zina traģisku gadījumu, 
kad kāds ukrainis Oregonā no -
miris, jo apēdis indīgu sēni. Lieli 
sēņotāji Oregonā esot Silvija 
Orle, Andrejs Grīslis, Māra Rei -
nolde un Ruta Bambane. 

Bērnībā domāju, ka sēnes var 
ēst nevārītas vai neceptas tāpat 
kā ogas un, mežā sēni norāvusi, 
to gribēju nogaršot. Sēne bija 
rūgta, un kopš tā laika sēnes man 
negaršo, lai gan tās lasīt patīk. 
Ļoti labprāt Latvijā rudenī

„...gribētu izstaigāt mežus 
un uzmeklēt sēnes gludenas 

zem brūnu skuju kārtām...”, kā 
rakstīja dzejnieks Olafs Stumbrs 
dzejolī „Vēstule no aizslēgtas ista-
bas”, īpaši, ja to varētu darīt kopā 
ar mikologu Pēteri Avi. Ziņkāroja, 
kā viņš kļuva par sēņu pētnieku. 
Pēteris pastāstīja, ka jaunībā Mi  -
čigenā bieži klejojis pa laukiem 
un mežiem un iemīlējis dabu. 
Vidusskolā viņu visvairāk intere-
sējušas dabaszinātnes un, māco-
ties kolledžā Kalamazū, viens no 
labākajiem mācībspēkiem bijis 
mikologs. Nav nekas jauns, ka 
skolnieks savu nākamo profesiju 
izvēlas skolotāja ietekmē. Kala-
mazū universitātē ieguvis baka-
laura gradu, Pēteris Avis ar Ful-
braita stipendiju 1995./96. mā -
cību gadā studēja Latvijas uni-
versitātes Bioloģijas fakultātē, 
pētot mežu tipoloģiju, protams, 
arī sēnes. Pēc studijām vēl piecas 
reizes ciemojies Latvijā un tad arī 
sapratis, cik svarīgi turienes ie -
dzīvotājiem „iet sēņot”. Viņaprāt, 
to var salīdzināt ar dažviet ame -
rikāņiem raksturīgo vaļasprieku 
– stirnu medīšanu rudeņos. Pē -
teris, dzīvojot Latvijā, arī sēņojis, 
un aizvien pajautā radiniekiem, 
vai bijis labs sēņu gads.

Latvijā Pēteris Avis arī uzzināja 
teiciena „ej bekot!” tiešo un pār-
nesto nozīmi. Latvijas bekas ir 
slavenas, Latvijas banka pat izde-
vusi vienlata monētu ar baravi-
kas attēlu.

Pēteris studijas turpināja Zie -
meļ karolīnas universitātē maģis-
tra gradam, pēc tam Minesotas 
universitātē izcilu mācībspēku 
vadībā no 1998. līdz 2004. gadam 
iemācījās daudz gudrību par 
sēnēm un ieguva doktora gradu. 
Dzīvojot Mineapolē, viņš iesais-
tījās latviešu sabiedrībā, dziedāja 
baznīcas korī, ansamblī „Teik sma”, 
dejoja „Pērkonītī”. Minesotas lat-
vieši arī esot lieli sēņotāji – koŗa 
vadītājai Gunai Kalmītei-Skujiņai 
ļoti garšojot murķeļi, tāpat 
koristei Mirdzai Eglītei. Minea-

polē palikuši daudz draugu, ve -
cāki un krustmātes ģimene dzīvo 
Mičigenā netālu no Gaŗezera. 

Kopš 2007. gada Pēteris Avis ir 
profesors Indiana University 
North west Bioloģijas fakultātē, 
kur apmāca jaunus mikologus. 
Viņš dzīvo pilsētā ar nosaukumu 
Gary, kas gan ir Indianā, bet 
atrodas tuvāk Čikāgai nekā In -
dianapolei. Kādu laiku viņš dzie-
dājis Čikāgas vīru korī, taču pēc 
dēlēna Glena Zemgala piedzim-

jo ir tik daudz jauniešu, kuŗi no 
latviešu sabiedrības aizgājuši. 
Pēteris latviešu skolā Kalamazū 
mācījies tikai dažus gadus un to -
laik nav īsti sapratis, kāpēc jāiet 
uz latviešu skolu. Ar viņu un 
abiem vecākajiem brāļiem latvis-
ki runājusi vienīgi māte, tuvu mā 
citu latviešu nav bijis. Krustmāte 
Edīte Franklina Katskiļu nometnē 
bijusi skolotāja, māte Silvija vienu 
vasaru strādājusi par žēlsirdīgo 
māsu, un abi dēli tur varēja pa -

lichenologu biedrība, kuŗas mēr-
ķis ir veicināt Latvijas sēņu un 
ķērpju sugu daudzveidības izpēti 
un saglabāšanu, tāpēc tiek rīkotas 
konferences, semināri un kursi, 
ekskursijas un nometnes sēņu un 
ķērpju iepazīšanai, tikšanās ar 
pētniekiem, lasīti referāti par mi -
koloģiju (no grieķu mykēs – sēne 
+ logos – jēdziens, mācība) un 
lichenoloģiju (no latīņu lichen – 
ķērpis + gr. logos – jēdziens, mā -
cība), izdotas grāmatas un bro  šū-
ras. Biedrības pērn izvēlētā gada 
sēne bija zaļā mušimire, šogad – 
vēdekļa sārtaine. Biedrības ofi-
ciālais izdevums ir angļu valodā 
– Mycological Progress.

Droši vien katram sēņotājam, 
tāpat kā makšķerniekam ir savs 
sēņu stāsts. Makšķerniekiem sva-
rīgi noķert lielāko zivi, bet sē   ņo-
tājus lielas sēnes neko neinteresē, 
viņiem jābūt acīgiem, lai atrastu 
gluži mazus podiņus! Taču ne -
slēp sim savas sēņu vietas un sēņu 
gatavošanas receptes, dalīsimies 
ar tām, nebūsim skaudīgi, ja kāds 
atnācis mājās ar pilnu grozu 
sēņu, bet pašam kurvja dibenā 
tikai pāris alksneņu. Gan citu 
reizi paveiksies un pašam grozs 
ātri pildīsies. 

Tomēr galvenais – būsim pie -
sardzīgi, neēdīsim nepazīstamas 
sēnes, vienmēr pārbaudīsim, vai 
sēne ir ēdama, un šaubu gadījumā 
uzmeklēsim kādu lietpratēju. Dr. 
Juris Cilnis domā, ka ikvienam 
sēņotājam der atcerēties teicienu: 
„Visas sēnes ir ēdamas, bet dažas 
tikai vienu reizi.”

Pēteris Avis savukārt atgādināja 
amerikāņu teicienu: There are 
bold mushroom hunters and there 
are old mushroom hunters, but 
there are no old and bold mush-
room hunters. Tulkojums latviešu 
valodā: „Ir pārdroši sēņotāji un 
veci sēņotāji, bet nemēdz būt 
vecu un pārdrošu sēņotāju.” Tas 
ir, pārdrošo sēņotāju mūžs ir īss. 

Am

šanas vairāk laika jāveltī ģimenei. 
P. Avis ir arī Čikāgas dabas mū -
zeja pētnieciskā darba līdzstrād-
nieks.

Pavasaŗos Pēteris kopā ar dzī -
vesbiedri, jūras bioloģi Erinu pil-
sētiņas apkaimē lasa lāčpurnus, 
vasarā gailenes. Amerikā sēņu 
sugas esot citādākas un daudz-
veidīgākas nekā Eiropā, bet ei -
ropieši sēnes labāk pazīstot un 
biežāk sēņo, amerikāņiem sēnes 
vieglāk nopirkt veikalā. 

Gribējās uzzināt, kā jauns cil-
vēks, kas dzimis Pensilvānijā 
jauktā ģimenē, tomēr labi iemā-
cījies latviski un iemīlējis Latviju, 

pildināt latviešu valodas zinā ša nas, 
vēlāk arī Gaŗezerā. Vidusskolā lat-
viešu valodas prasme viņam pa -
līdzējusi apbrīnojami viegli apgūt 
spāņu valodu un pēc pusgada 
ceļošanas pa Ekvadoru nākamais 
ceļamērķis bija Latvija un studi-
jas universitātē. Pēteris cer pēc 
gadiem atkal pieteikties Fulbraita 
stipendijai un strādāt Latvijas 
universitātē par mācībspēku. 

Daudzās pasaules pilsētās ir 
mikologu biedrības, piemēram, 
Kanadā Albertas provinces Mi  -
kologu biedrības priekšnieks ir 
Edmontonas latvietis Mārtiņš Osis!

Latvijā aktīva ir Mikologu un 

Aļaskas ainava

Ankoridžā sagaidīju ieroda-
mies draugu Jāni Pauli Skujiņu 
un noīrējām automašīnu, kuŗā 
var pārnakšņot. Tajā bija arī 
maza virtuvīte ar ledusskapi, 
tualete, tātad viss nepieciešamais 
ceļošanai. Nolēmām braukt no 

nas sēņu sugas. Braucot pa šoseju 
uz Sjūardu, starp līci un ledājiem 
apbrīnojām brīnišķīgās ainavas 
un klausījāmies „Trīs no Pār dau-
gavas” mūziku. 

Sjūardā atradām labu nomet-
ņošanas vietu pilsētas dienvidu 

Pēteris Avis noķēris palielu 
Aļaskas lasi
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(Turpināts no 18. lpp.) Makšķerēšana un sēņošana Aļaskā
Izrādījās, tie bija vācieši, ang-

liski viņi nerunāja, bet saprata, 
ka tīšu prātu neviens viņus 
negribēja kaitināt, un dāvanu 
pieņēma ar prieku. Vēlāk viņi 

Pirms makšķerēšanas Krievu upē jāiepazīstas ar noteikumiem

atnesa vācu konfektes. Nā    kamā 
rītā, kafiju padzēruši, devāmies 
tālāk pa Kenajas pussalu, līdz 
nonācām pie slavenās Krievu 
upes (Russian River).

Šajā upē sarkanos un rozā lašus 
ķeŗ gan makšķernieki, gan lāči. 
Parunājoties ar dažiem makšķer-
niekiem, uzzinājām vienu otru 
praktisku padomu, bet mūs arī 
brīdināja, ka tuvumā ir lāči. Upē 
košsarkani laši peldēja gluži kā 
torpēdas, visur redzējām daudz 
makšķernieku, tā ka pat grūti 
bija atrast brīvu vietu. Jānis Paulis 
drīz vien noķēra lielu zivi, taču 
nemitīgi nervozējām, jo gandrīz 

katrs satiktais makšķernieks 
stāstīja, ka lāči ir tuvu.

Kāds pat teica, ka lācis nupat 
apēdis viņa izmakšķerēto lasi. 
Turklāt nevarējām saprast, vai tā 

ir patiesība, jeb vai tikai rakstu-
rīgie makšķernieku stāsti. Redzē-
jām, ka dažiem makšķerniekiem 
pie sāniem ir pistoles, mums bija 
tikai „piparu smidzinātājs”, bet ar 
to un kliegšanu nez vai lāču 
uzbrukumu varētu atvairīt. Ejot 
atpakaļ, skaļi dziedājām „Teik-
smas” dziesmu „Alutiņ, bāleliņ, 
kas zin tavu vecumiņ...” un no -
lēmām braukt tālāk līdz Kenajas 
upei.

Kāds pastāstīja, ka mežā augot 
baravikas. Starp daudzajiem auto 
atraduši vietu, devāmies upes 
virzienā. Atradu dažas neēdamas 
sēnes, bet no baravikām ne vēsts. 
Pie upes atkal bija daudz mak -
šķernieku, kuŗi vilka lasi pēc laša. 
Un tad arī izdevās ieraudzīt divus 
mazus lācēnus un viņu māti. 
Viens otrs makšķernieks tūlīt 
sāka sakravāt mantas, taču kokā 
aiz bailēm neviens nerāpās. Pēc 
laika lāči aizgāja, tomēr makšķerēt 

Lielo lomu gaidot

Jānis Paulis Skujiņš gatavo vakariņas
un staigāt pa mežu vairs negribējās.

Aizbraucām uz Soldotnu, kur, 
novietojuši auto, sakūrām lielu 
ugunskuru. Otrā rītā netālu no 
tā Jānis Paulis atrada palielu bara -
viku, ko nākamā vakarā izcepa ar 

kartupeļiem. Mielojoties ska-
tījāmies uz Iliamna vulkānu 
Kenajas pussalas rietumu pusē. 
Tālāk ceļš veda uz Homeru, bet 
tur nebija ne lāču, ne baraviku.

Pēteris Avis

Kaut arī Ziemsvētki bija tikpat 
kā pie durvīm, daba, ar saviem 
Klīvlandē pazīstamiem untumiem, 
atturējās no gadalaikam piemē-
rotā aukstuma. Tā nu Klīvlandes 
latviešu koncertapvienības tema 
„Ziemas sapnis” 56. sezonas pirma -
jam koncertam šķita gandrīz 
nepiedienīga. Toties, ieejot kon-
certa telpā, kā uz burvja mājienu 
ikviens jutās esam sapņainā zie-
mas pilī. Kā brīnumā, gar telpas 
sienām ieauguši koki, meta mē -
ness staru stīgas no zaros ievītām 
spuldzītēm un sidraba staipek ņiem. 
Arī galdu greznojumi turpināja 
zaru un staipekņu burvību.

Šī vakara māksliniekus pianisti 
Līgu Zemesarāju un baritonu 
Paulu Berkoldu klausītāji sveica 
kā jau senus draugus. 

Līga Zemesarāja ir Klīvlandes 
latviešu apvienotās ev. lut. drau dzes 
ērģelniece un, būdama veikla un 
precīza pavadītāja, viņa bieži tiek 
aicināta spēlēt ar vietējiem ko -
ŗiem un solistiem, kā arī ar vies-
māksliniekiem. Viņa ir pieda lī-
jusies latviešu ērģeļu dienās Bos-
tonā un Toronto. 

Sākotnē mācījusies klavieŗu 
spēli pie savas krustmātes, kla-
vieru paidagoģes Dzidras Reima-
nes, Līga turpināja klavieŗu un 
ērģeļu spēli Klīvlandes Mūzikas 
institūtā un Kentas Universitātē 
viņa ieguva bakalaura gradu 
ērģeļu spēlē 1979. gadā. 

Pauls Berkolds Klīvlandē jau 
viesojies vairāk reižu, bet viņa 
diženās karjēras takas ir vedušas pa 
koncertzālēm Eiropā, Ameri kā, 
Kanadā, Austrālijā un Meksikā, 
sadarbojoties ar vairākiem pazīs-

Ziemas sapnis Klīvlandē
tamiem diriģentiem. Varbūt da -
žiem no mums ir bijusi izdevība 
Paulu dzirdēt ASV nacionālajā 
turnejā ar Andrew Lloyd Webber’s 
„Phantom of the Opera” vai arī 
Jāņa Kalniņa operā „Hamlets”, 
kuŗā viņš atveidoja Polonija lomu 
iestudējumā, ko izrādīja 15.gs. 
Bauskas pilsdrupās.

Pauls Berkolds studējis Vašing-
tonas pavalsts universitātē un 
Dienvidkalifornijas universitātē, 
iegūstot mūzikas doktora gradu. 
Viņš ir mācībspēks un vokālās 
nozares vadītājs Kalifornijas māk-
slas, mūzikas, un teātŗa institūtā 
(Co-ordinator, Voice Program, Ca  -
lifornia Institute of the Arts School 
of Music and Theater), kā arī 
Kalifornijas pavalsts vasaras māk -
slas skolā (California State Sum mer 
School of the Arts). Pauls Berkolds 
ir Rietumkrasta Latviešu Dziesmu 
svētku rīcības komitejas direk-
tors un Losandželosas Latviešu 
koŗa mūzikas vadītājs. 

Jāuzteic mākslinieki par vakara 
programmas izvēli, jo gandrīz 
visi atskaņojumi bija latviešu 
komponistu radīti. 

Emīla Dārziņa (1875-1910) čet-
ras dziesmas „Spāniešu romance” 
(Puškins), „Jaunība” (Niedra), „Kā 
zagšus” (Blaumanis) un „Zeltītās 
lapas” (Rainis) deva iespēju no  -
vērtēt abu mākslinieku skaisti 
izkoptās mūzikālās nianses – 
Līga ar liegi lirisko pavadījumu, 
un Pauls ar patīkami sulīgo balss 
tembru.

Jāņa Porieša (1953) „Vīzijas” (Balt-
vilks) dziesmu virkne, „Mans 
ne      samais”, „Situācijas atkārtojas”, 
„Pie kalna”, „Tur nāk viens vīrs” 

un „Mazi silti svētki”, izcēlās ar 
virtuozo klavieŗu spēli.  

Jāņa Ķepīša (1908-1989) mū -
zika ir smaidīga, un „Lampa ar 
statueti (Ķezbere), kā arī „Meitene 
no vakarskolas” (Ziedonis) pauda 
vieglu humora izjūtu. It sevišķi 
vijīgā balss un klavieŗu saspēle 
iepriecināja ar mākslinieku sav-
starpējo smalkjūtību, vienam otru 
nemēģinot aizsegt pārākā skaļumā.

Arvīda Žilinska (1905-1993) 
„Uz tilta” (Ziemeļnieks) un 
„Baltijas jūra” 

(Seminovskis), kā arī iepriek-
šējie sniegumi, atgādināja cik, 
tiešām, bagāta ir mūsu tauta. 
Klausoties mūsu skaņražu un 
dzejnieku darbus Līgas un Paula 
atskaņojumā gribējās atkārtot 
Ziemeļnieka vārdus no dziesmas 
„Uz tilta”: 

Kaut kur no zara vaļā ziediņš iris
Pār mūsu galvām lejā šūpojas.
Pēc starpbrīža noskaņa pārgāja 

jautrā tonī ar Daces Aperānes 
(„Hotel Paradiso”), Raimonda 
Paula („Jā, šos vārdus”) un Valta 
Pūces („Ardievu, meitenes”). Iz  -
teiksmīgais tēlojums klausītāju 
sejās ievilka smaidus, un Paula 
pašrocīgais klavieŗu pavadījums 
izpelnījās kuplus aplausus. Vieg-
luma un humora vēsma bija no -
mainījusi pirmās koncerta daļas 
svinīgo  nopietnību. 

Noklausoties Artūra Maskata 
„Lietus romanci” un „Vecās Rīgas 
likteņdziesmu”, abas ar O.Vācieša 
vārdiem, augstu novērtējumu iz  -
pelnījās izpildījums, bet gri  bējās 
arī citēt baritona Armanda Siliņa 
teikto par Maskatu: «Cilvēki 
ieklausās: O! Kas par foršu dzies-

mu. Tagad to jau var nosaukt par 
latviešu klasiku.»

Programmas noslēguma daļā 
izskanēja operu ārijas – Jāņa Nor -
viļa „Latgales grāvraču dziesma”, 
Pētera Čaikovska Tomska ārija 
un Jāņa Kalniņa Poķa dziesma. 
Paula labā dikcija un Līgas pa -
vadījums, kas priekšnesumam ar 
attiecīgo noskaņu atgādināja, ka 
mūzikai ir spēja aizskalot ikdie-
nas putekļus un likt pasmaidīt. 
Silvija Resne pasniedza māksli-
nie kiem ziedus un piedevām klau-
sītāju aplausi izpelnījās Bruno 
Skultes „Dainu zeme”. Paulam 
uzdāvināja Klīvlandes latviešu 
koncertapvienības (KLK) 50 ga  du 
pastāvēšanas grāmatu „Mūzikas 
mozaīka”. 

Pie katra koncerta ir daudz 
strādāts. KLK ir pateicīga, ka 
rosīgie darba rūķīši gādā par sa -
kariem ar māksliniekiem, viņu 
uzņemšanu un izvadāšanu, pazi-
ņojumu izsūtīšanu, klavieŗu uz -
skaņošanu, telpu izdaiļošanu, 
uzkodu sagatavošanu un vēl 
daudzu dažnedažādu darbiņu 
izpildīšanu. Ikviens ir mīļi ai -
cināts pielikt roku, bet jo sevišķi 
turpināt koncertu apmeklēšanu.

Nākamais koncerts ar vijolnie-
ci Margaritu Kreini un pianistu 
Rūdolfu Ozoliņu būs svētdien, 
2012. gada 25. martā. Lūdzu arī 
atzīmēt KLK šīs sezonas trešo 
koncertu svētdien, 2012. gada 
22. aprīlī, attēlojot Annas Sakses 
„Pasakas par ziediem”, kur skanēs 
Valta Pūces mūzika, Gundara 
Āboliņa stāstījumu un Ditas 
Krenbergas flautas spēle. 

Anda Sūna CookLīga Zemesarāja un Pauls Berkolds 
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Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā saviem biedriem*  
iespēju APCIEMOT LATVIJU 2012. gadā!

„Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divvalodu ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm – 
no 24. jūlija līdz 7. augustam. Iespēja iepazīt Rīgu, apceļot Latviju un noklausīties 
izcilus koncertus Siguldas Operas svētkos. Ceļojums būs pa visu Latviju, ar īpašu 
uzsvaru uz VIDZEMI. Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimālais 
dalībnieku skaits ir 20 – vietas tiek aizrunātas pieteikšanās kārtībā. Cena $3300-  
ieskaita lidojumu turp/atpakaļ uz Rigu no Newark (EWR).

„Heritage Latvia” – angļu valodas ceļojums jauniešiem no 17. – 31. jūlijam. 
Jaunieši (13-15 g.v.) iepazīsies ar Rīgu, apceļos Latviju, satiksies ar sava vecuma 
jauniešiem divās Latvijas skolās. Programma līdzinās „Sveika, Latvija!” ceļojumam, 
tikai informāciju sniedzam angļu valodā. Cena $3,000 – ieskaita turp/atpakaļ 
lidojumu uz Rīgu no Washington Dulles lidostas (IAD). 

Tuvāka informācija par abiem ceļojumiem, kontaktējoties ar Anitu Juberti:
 tālr. (301) 340-8719, e-pasts: projekti@alausa.org

Pieteikšanās termiņš abiem ceļojumiem ir līdz 2012. gada 28. februārim. 
Pieteikšanās veidlapas ir pieejamas ALAs mājas lapā www.alausa.org. Lūdzu, tās 
izdrukājiet, izpildiet un kopā ar iemaksu (čeks rakstāms American Latvian 
Assocation) iesūtiet: 

ALA  
Att:  Anita Juberts

400 Hurley Avenue
Rockville Maryland 20850

*Katrs var kļūt par ALA biedru! – ALA Gada biedra maksa – $30

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

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

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

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

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

jurjans@apollo.lv

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

LATVIEŠU FEDERĀLĀ
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ

Paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks 
SVĒTDIEN, 19. februārī plkst.11.30 dienā

Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY.

■ D I E N A S   K Ā R T Ī B A ■

Pēc sapulces – cienasts. Jauni biedri mīļi gaidīti! 
Atsevišķus paziņojumus kredītsabiedrības biedriem neizsūtīs.

1. Kvoruma konstatēšana; 
2. Iepriekšējās gada sapulces

protokola pieņemšana; 
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums; 

4. Kasieŗa ziņojums; 
5. Aizdevuma komisijas ziņojums;
6. Revīzijas komisijas ziņojums;
7. Vēlēšanas; Dažādi jautājumi.

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!
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SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MI)
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Trimdas draudzes namā (58 
Irving Street Brookline, MA 

02445), tālr.: 617-232-5994.
• 26. februārī plkst. 2.00 Anitas 

Kuprisas jaunā profesionālā Laby-
rinth Choir koncerts Amazing 
Things Arts Center, (160 Hollis 
St, Framingham, MA), tālr.: 508-

481-2453. Biļetes $15 un $14 (va -
rēs nopirkt pie ieejas). Infor mā-
cija: www.labyrinthchoir.org 

• 10. martā plkst. 7.30 Labyrinth 
Choir koncerts Hancock baznīcā 
(1912 Mass Ave, Lexington MA), 

diriģente Anita Kuprisa.
ČIKĀGA (IL)
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā Ciānas draudzes telpās (6551 
W Montrose Ave. Chicago II. 60634).

DETROITA (MI) 
• 12. februārī plkst. 11.30 Lat-

viešu apvienības Detroitā gada 
sapulce. 

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  ka  rā 
Sv. Pāvila draudzes sabied ris kajā 
centrā (30623 West Twelve Mile Rd, 
Farmington Hills. MI 48334).

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

• 3. martā plkst. 6.00 Pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona 91 gadu 
dibināšanas atceres balle Italian-
American Banquet & Conference 
Center (39200 5 Mile Road, starp 
Newburgh Rd. un I-275 Livonia, 
Michigan), vēlams vakartērps. 
Rīko Studenšu korporāciju kopa 
Detroitā un Korporāciju kopa 
Detroitā. Dalības maksa ar va  -
kariņām, dzērieniem (open bar) 
un deju mūziku $75.00, studen-
tiem $40.00.Pieteikties, sazino-
ties ar fil. Janu Āboliņu, daug.,: 

410 River Lane, Dearborn, MI 
48124-105, tālr.: 313-561-1609, 
e-pasts: abolins@comcast.net, un 
samaksājot pilnu maksu līdz 14. 
februārim. Čeki izrakstāmi Janai 
Āboliņai. Izdevīgākās apmešanās 
vietas: divas tuvu Sv. Pāvila baz-
nīcai Courtyard by Marriott, tālr.: 
248-553-0000; Fairfield Inn & 
Suites, tālr.: 248-442-9800; trešā 
netālu no balles zāles – Radisson 
Hotel, tālr.: 734-464-1300.

FILADELFIJA (PA) 
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Brīvo latvju biedrības namā 
(531 North 7th Street Philadelphia, 
PA 19123).

• 18. februārī mūsdienu Filadel-
fijas 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. Svi -
nīgas vakariņas ar šampanieti un 
120 cm gaŗu torti. 

• 3. un 4. martā plkst. 10.00 no 
rīta divu dienu latviešu kaŗavīru 
seminārs, pirmo reizi ASV iz  stā de 
par latviešu leģionāriem; vieso-
sies vēsturnieks K. Špēlis no Lat-
vijas un režisors A. Saulītis ar fil mām 
„Sarkanais un brūnais”, „Ber  mon-
tiāde”, „Keep Smiling”. Ievas Zaķes 
referāts par leģionāru atspoguļo-
jumu presē, A. Ezergaiļa komen-
tāri neklātienē. 3. martā retro nakts-
klubs, piedalīsies soliste Jūlija 
Plostniece un mūzikas ansamb-
lis, vakariņas. 

GRANDRAPIDI ( MI) 
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā latviešu biedrības namā 
(504 Grand Avenue, NE Grand 
Rapids, MI 49503).

INDIANAPOLE (IN) 
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā latviešu sabiedriskā centra 
„Rīgas zālē” (1008 W. 64th Street 
Indianapolis, IN 46260).

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

Jauniešu dienas; vadītāja Austra 
Zubkova. Istabu var rezervēt, rak -
stot: jauniesudienas2012@gmail.
com Informācija: www.facebook.
com/events/145180922260707 

KLĪVLANDE (OH) 
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Klīvlandes latviešu apvie no-
tās draudzes telpās (15120 Detroit 
Avenue Lakewood, OH 44107).

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 12. februārī plkst. 12.00 Losan-

dželosas latviešu nama biedru 
(ziedotāju) pilnsapulce (1955 Ri -
verside 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).

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedriskajā centrā (1955 River-
side Dr. Los Angeles, CA 90039).

• 4. martā plkst. 12.30 pulkveža 
Oskara Kalpaka un Latviešu le  -
ģiona atceres DK DV apvienības 
sarīkojums. 
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Mūžībā aizgājis mans mīļais brālis un onkulis

ALFRĒDS ARNOLDS 
BĒRENTS

Dzimis 1929. gada 16. aprīlī Lažas pagasta “Līčos”, Latvijā,
miris 2012. gada 9. janvārī Greenland, NH

2011. gadā mūžībā aizsaukti mūsu draudzes locekļi:

Sērās piemin 
MĀSA HELGA AR ĢIMENI NORTONĀ

LINDA, NIKOLAS, KĀRA UN ANDRĒJS HOLBRUKĀ, MA
Kad dzīves ceļu staigāju,
Tu, Kungs, man līdzi gāji.
Kad tālāk iet vairs nespēju,
Tad mani stiprināji.

VIJA REKEVICS
dzim. 1934. g. 25. jūnijā

mirusi 2011. g. 2. februārī

JURIS BĒRZIŅŠ
dzim. 1931. g. 26. martā

miris 2011. g. 14. februārī

VALDIS SANKALIS
dzim. 1923. g. 26. maijā
miris 2011. g. 5. jūnijā

AINA THORSTENSEN
dzim. 1936. g. 19. janvārī

mirusi 2011. g. 28. augustā

LIDIJA DRAVENIEKS
dzim. 1909. g. 10. novembrī
mirusi 2011. g. 13. februārī

MIERVALDIS JANŠEVICS
dzim. 1933. g. 5. aprīlī
miris 2011. g. 30. maijā

NIKOLAJS UPĀNS
dzim. 1922. g. 16. janvārī

miris 2011. g. 20. jūlijā

ZELMA ĀBELIS
dzim. 1911. g. 20. aprīlī

mirusi 2011. g. 1. decembrī

Mīlestībā piemin
SEATLES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

VAŠINGTONAS ŠTATĀ

MILVOKI (WI) 
• 12. februārī pēc dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 10.00 Dau ga-
 vas Vanagu apvienības gada sapulce.

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Latviešu ev. lut. Svētās trīs-
vienības draudzes telpas (1853 
N. 75 th Street Milwaukee, WI 
53213); tālr.: 414 258 8070. 

• 25. februārī latviešu namā (8845 
W. Lynx Ave) Milvoku dzies mu 
svētku komitejas rīkotā sadrau dzī-
bas pēcpusdiena „Ar dziesmu sirdī!“.

MINEAPOLE (MN) 
• 11. februārī no plkst. 1.00 līdz 

5.00 Valta Līdakas fotografiju iz  -
stāde draudzes namā. Ieeja par 
ziedojumu. Izstādi varēs apskatīt 
arī 12. februārī no plkst. 9.30 
līdz. 4.00, kā arī turpmāko divu 
nedēļu nogalēs. 

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā Mineapoles latviešu drau-
dzes namā (3152 17th Avenue 
South Minneapolis, MN 55407).

ŅUJORKA (NY) 
• 11. februārī plkst. 2.00 DV na -

mā Bronksā (115 W 183 Str.) „Sir-
 sniņu dienas” sarīkojums, kuŗā pie -
minēs romantisko dzejnieci Klāru 

Zāli (1911-2003). 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. 

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā Latvijas pārstāvības ANO 
telpās (333 East 50th Street, New 
York, NY 10022).

• 19. februārī Salas baznīcā (4 
Riga Lane, Melville NY 11747) pēc 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
10.30, Ņujorkas latviešu federālās 
kreditsabiedrības pilnsapulce baz  -
nīcas lejas zālē. Pēc sapulces at   spir-
dzinājumi. Aicināti visi kreditsa-
biedrības un potenciāli biedri. 

• 26. februārī plkst. 11.00 Rīgas 
90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu 
vienību 63 gadu jubilejas sarī ko-
jums Jonkeru baznīcā (254 Va -
lentine Lane, Yonkers NY 11705) 
– dievkalpojums un akts, vienību 
dalībnieku uzvedums „Raibā pa -
saka”, siltas pusdienas, izlozes un 
saviesīga pēcpusdiena. Visi agrā-
kie un tagadējie vienību dalīb-
nieki un labvēļi mīļi aicināti un 
gaidīti. Ieeja par ziedojumu. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 24. februārī plkst. 2.00 (1017 

Highway 33 East, Freehold, N.J. 
07728) sadziedāšanas vakars; būs 
iespēja noskatīties videofilmu par 
Raimonda Paula 75 gadu jubile-
jas koncertu, kuŗā piedalījās koris 
„Kamēr”. Lūgums ņemt līdz gro-
ziņus. Ieeja brīva.

SANFRANCISKO (CA)
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā Ziemeļkalifornijas latviešu 
draudzes namā (425 Hoffman 
Avenue San Francisko, CA 94114).

SIETLA (WA)
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā atviešu sabiedriskā centra 
telpās (11710- 3rd Avenue, N. E. 
Seattle, WA 98125). 

• 18. februārī plkst. 5.30. Rietum-
krasta latviešu izglītības centra 
rīkotais „Sirsniņu vakars”. Būs sil -
tas vakariņas un izrādīs operas 
filmu „Karmena”, kuŗā dzied 
Elīna Garanča. Ieeja par vismaz 
$10 ziedojumu, pensionāriem 
un studentiem $7. Visi latvieši ai -
  cināti nākt balsot un noskatīties 
arī filmu. Mājaslapa: www.seat-
tlelatviancenter.com

ST. PĒTERSBURGA (FL) 
• 11. februārī plkst. 5.00 bied-

rības namā (1705 9th Ave North 
St. Petersburg, FL 33706) „Sirsniņu 

ballē” Toronto viešņu Sandras 
Ķuzes un Maijas Ķuzes mūzikāla 
programma un īsluga „Es esmu 
Jānis”; viņu priekšnesumus papil-
dinās vietējie mākslinieki Andris 
Ritums un Vladimirs Hohlovs. Deju 
mūziku atskaņos Ilmārs Dzenis 
un Pēteris Ozols. Būs siltas va   ka-
 riņas, 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 tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā latviešu biedrības nama tel -
pās (1705 9th Ave North St. 
Petersburg, FL 33706). 

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

• 28. februārī plkst. 1.00 bied-
rības namā režisora Jāņa Streiča 
mākslas filmas „Rūdolfa manto-
jums” izrāde. Būs kafija un cepu-
mi. Dalības maksa – vismaz 
$3.00 ziedojums.

VAŠINGTONA (DC) 
• 11. februārī plkst. 11.00 no  -

vusa turnīrs ,,Vēstniecības kauss 
2012” Latvijas vēstniecības ASV 
telpās (2306 Massachusetts Ave,. 
NW Washington, DC 20008). Da -
lības maksa $5.00. Pieteikties līdz 
9. februārim, rakstot valdis.bor-
manis@mfa.gov.lv Kontakt per-
sona Valdis Bormanis, tālr.: .202-
468-9854 Sīkāka informācija: 
http://www.novussusa.com

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  karā 
Latvijas vēstniecības ASV telpās. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): dievk. 12. febr. ar 
dievg., 19. febr., 26. febr. ar 
dievg.; pēc dievk. draudzes piln-
sapulce. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. J. Mazura. 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: 12. febr. plkst. 2.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija. 19. febr. plkst. 3.00 Lan-
kasterā dievk. Māc. Dr. R. Zie -
done un emer. māc. Dr. A. Ziedonis.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 12. 
febr. dievk. ar dievg. 19. febr. 
dievk., pēc dievk. pankūku pēc-
pusdiena. 26. febr. dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. DV apvienības un va -
nadžu kopas gada sapulce. Dievk. 
sākas plkst. 10.00. Draudzes māc. 
A. Greiema, tālr.: 517- 614-4853. Ērģ. 
R. Ozoliņš, Dr. S. Lizlova, L. Upīte.

• 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): 12. 
febr. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
Māc. D. Kaņeps.

• Džamaikpleinas Trīsvie nības 
latv. ev. lut. dr. (100 Rockview 
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): 12. febr. plkst. 

11.00 dievk. angļu val. ar dievk. 
19. febr. plkst. 11.00 dievk. 26. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. draudzes gada sapulce. 

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. 
informācijas sanāksmes pie kafi-
jas un groziņiem. Bazn. tālr.: 
616-361-6003. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala ma-
zoo, MI 49996): 12. febr. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. kafija. 16. 
febr. plkst. 4.00 Bībeles stunda 
Ciemā „Latvija”. 19. febr. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 22. febr. plkst. 10.00 Pelnu 
trešdienas dievk. ar dievg. 26. 
febr. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. B. Puiķe. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107) : 12. febr. 
plkst. 10.00 dievk., pēc dievk. dā   mu 
komitejas sarīkojums. 15. febr. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 19. febr. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 22. 
febr. plkst. 7.00 vakarā Pelnu 
dienas dievk. 26. febr. plkst 11.00 
Ciešanu laika dievk. ar dievg.; 
sprediķis angļu val. 4. martā plkst. 
11.00 Kalpaka piemiņas dievkal-
pojums, viesmāc. I. Larsena. 11. 
martā plkst. 11.00 dievk., vies-
māc. Dr. P. Barbins. 

• Lansingas latv. ev. lut dr.: 
University Lutheran Church (1020 
S. Harrison Road, East Lansing, 
MI). Māc. A. Greiema. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040): 25. febr. plkst. 11.00, 
dievk. ar dievg.; māc. D. Salnīte. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 12. febr. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. DV apvienības gada sa  -
pulce. 19. febr. plkst. 10.00 dievk. 
angļu val. ar dievg., viesmāc. 
Georgs Silavs. 22. febr. plkst. 
7.00 vakarā Lielās lūdzamās die-
nas svecīšu dievk. ar dievg., me   di-
  tācija un lūgšanas. 23. febr. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 26. febr. 
plkst. 10.00 pulkv. Oskara Kal-
paka un visu cīnītāju piemiņas 
dievk. ar dievg., pēc dievk. drau-
dzes saiets un gada sapulce. 4. 
martā plkst. 10.00 dievk. ar dievg., 
piedalīsies čellists Kārlis Lenšs. 
Jaunās draudzes padomes un pēr -
mindera Valža Kaugara amatā 
ievadīšana un draudzes saiets. 
Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-
3934 e-pasts: pastorlauma@gmail     .
com; draudzes priekšn. S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, Min -
neapolis, MN 55407, tālr.: 612-
722-4622): 12. febr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg., īpaša mūzika, 
pēc dievk. kafija, dāmu saimes 
pilnsapulce un valdes vēlēšanas. 
16. febr. plkst. 10.30 Bībeles stun da. 
19. febr. plkst. 11.0 dievk., īpaša 
mūzika, pēc dievk. draudzes piln-
sapulce un amatpersonu vē  lēša-
nas. 26. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., piedalīsies draudzes koris; 
draudzes darbinieku ieva dīšana 
amatā, pēc dievk. sadrau dzība. 



LAIKS 232012. ga da 11. februāris – 17. februāris

(Turpināts no 22. lpp.)

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

TĀLRĪTS KRISTOFORS
silv., 1938 II

Dzimis 1918. gada 18. novembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2012. gada 2. janvārī Kalifornijā, ASV

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

2011. gadā aizgājuši mūžībā:

ZIGRĪDA STRAUTMALIS
Dzimusi 1921. gada 17. februārī,
mirusi 2010. gada 30. novembrī

IRĒNE KAŅEPĀJS
Dzimusi 1914. gada 22. jūnijā,
mirusi 2011. gada 14. martā

PĒTERIS GULTNIEKS
Dzimis 1910. gada 26. janvārī,

miris 2011. gada 16. aprīlī

ARNIE ROZENTAL
Dzimis 1941. gada 29. augustā,

miris 2011. gada 11. augustā

ANNA M. CERUZIS
Dzimusi 1911. gada 8. augustā,
mirusi 2011. gada 7. septembrī

Sērās piemin
ŅUBRANSVIKAS UN LEIKVUDAS

LATV. EV.-LUT. DRAUDZES

Šā gada Sveču dienā Latvijā, 
Džūkstes pagastā izdegusi kāda 
spoža svece. Pa gaŗo pupu debesīs 
uzkāpusi Pasaku mūzeja izvei do-
tāja un vadītāja Judīte Timma 
(13.04.39. – 2.02.12.). Viņa arī Džūk-
stes pagasta vēstures pēt niece, stāst-
nieku kustības dalīb niece, vietējo pie-
 minekļu sar gā tāja, daudzu ideju 
iedvesmotāja un iedzīvinātāja, ne -
rimtīga mek lētāja un pētniece. 

Judītes dzimta Kurzemes Ķē -
niņi bijusi ļoti plaša, daudzi tēva 
radi represēti un izsūtīti uz Si -
biriju pat divkārtīgi, divi mātes 
brāļi devušies trimdā uz Ameriku. 
Tuvi radi bijuši Pampāļu Gale-
nieki, bet attālāks – Atis Ķeniņš, 
mātes māsīca – rakstniece Anna 
Sakse. Ķēniņu ģimene kaŗa bei-
gās arī glābusies un ar pēdējo 
kuģi “Volta” izceļojusi no Liepājas 
un 1945. gada 1. janvārī iebrau-
kusi Gdaņskas ostā, tālāk tikuši 
līdz Dālenas muižai, kur februārī 
nomirusi vecmāmiņa Anna Kļa-
viņa. Ģimene tomēr bijusi spiesta 
atgriezties Latvijā, un viņi vien-
mēr kā caur lupu novēroti un 
uzmanīti. Tēvs būvinženieris da  -
būjis darbu Aizputē ceļu būvē, 
miris pēkšņi 1950. gadā. Ķēniņu 
četrus bērnus negribējuši uzņemt 
vidusskolā, Judīte iestājusies Jel-
gavas paidagoģiskajā skolā un 
ieguvusi pamatskolas skolotājas 
diplomu. Vēlāk viņa studējusi 
vē  sturi neklātienē un beigusi 
LVU 1972. gadā ar diplomdarbu 
“Tukuma Birznieka-Upīša vidus-
skolas vēsture”. Viņa strādājusi 
Tukuma mūzejā par direktori 
(1969 – 1974), kur ieinteresējusies 
par Ansi Lerchu-Puškaiti, tad 
par Džūkstes skolas direktori un 
skolotāju (1975 – 1993). 

Džūkstes pagasts ir slavens ar 
saviem cilvēkiem un notikumiem. 
Pagasta Lancenieku galā 1883. 
ga  dā tika uzcelta skola, ko 20 
ga dus vadīja Ansis Lerchis-Puš-
kaitis, kuŗā saplūda pasakas un 
teikas no visas Latvijas, tika 
sakārtots pirmais nopietnais un 
zinātniskais latviešu teiku un 
pasaku izdevums. Skola Lan ce-
niekos pastāvēja līdz 1970. gadam, 
tad to slēdza un ēkā iekārtoja 
kolchoza “Dzintarzeme” kantori. 
Divas leģendāras džūkstenieces 
Judīte Timma un Edīte Baldere-
Sildedze panāca, ka šajā kantora 
mājā atstāja vienu piemiņas ista-
bu Puškaitim. Judītes enerģija un 
neatlaidība palīdzēja 1993. gadā 
atkal atjaunot Lancenieku sā  -
kum skolu, kuŗu viņa pati vadīja. 
Tā bija maza, sirsnīga skoliņa 
tuvākās apkārtnes bērniem, bet 
ar ļoti bagātām tradicijām un 
pastāvēja līdz 2001./02. mācību 
gadam. Laimīgā kārtā tad ēku 

Kāda svece izdegusi
atstāja mūzeja vajadzībām.

Judīte vāca materiālus pagasta 
vēstures mūzejam. Viņas kontā jau 
bija Luža Bērziņa balva (1995) 
par darbu “Tikšanās ar Ludi 
Bērziņu”, viņa strādāja Bērziņa 
pie  miņas fondā. Materiāli krājās 
arī par brāļiem Straubergiem, kas 
bija sarakstījuši Džūkstes pagasta 
vēsturi (1939.), Latvijas prezi-

nepameta ne mūzeju, ne pagasta 
vēsturi, kas jau pēdējos gados 
sāka iegūt grāmatas apveidu. Vi -
ņa bija azartiska meklētāja, viņas 
misija bija vairāk uzzināt un 
saglabāt. Kad pērnā gada 22. de -
cembrī nejauši tika atrasts grīdas 
dēlis ar Puškaiša autografu un 
norādi par meistaru, kas skolā 
grīdu ielicis 1889. gadā, Judīte 

dentu Gustavu Zemgalu, rakst-
niekiem Teodoru Zeifertu, Kārli 
Ieviņu, Vili Veldri, Ritu Gāli u.c. 
Džūkste bija īstena filiāle Latviešu 
folkloras krātuvei – izcilu folk-
loristu dzimtene un dzīvesvieta, 
te kaŗa gados mācītājs Jānis 
Luksis slēpa LFK fondu mate riā-
lus un Dainu skapja mikrofilmas. 
Judīte bieži iegriezās Rīgā dažā-
dos mūzejos, archīvos un pie 
mums krātuvē. Bija jau nolemts 
veidot ne tikai pagasta mūzeju, 
bet Latvijas Pasaku mūzeju. Par 
mūzeja krustvecākiem viņa iz  vē-
 lējās Gunti Pakalnu, Puškaiša 
radinieku, kuŗš jau no studiju 
gadiem intensīvi pētīja Pasaku 
tēva dzīvi, viņa vākumu un dar-
bību, papildinoties Džūkstē pie 
Judītes, veidojot savu grāmatu 
“Džūkstes teikas un nostāsti” 
(2010) un mani – LFK fondu 
glabātāju. Pasaku mūzeju atvēra 
2002. gada 1. septembrī Puškaiša 
143. dzimšanas dienā. Mūzejā 
rīkoja izstādes, pasākumus, iz   rā-
des, apmācīja pasaku un stāstu 
stāstīšanā, te pulcējās vietējie un 
cilvēki no visas Latvijas, arī ār -
zemnieki. Judīte bieži pārģērbās 
par rūķi un spēlēja arī leļļu teātri. 
2009. gadā Latvijā pieņēma ne -
jēdzīgu pensiju likumu, notika 
arī pārorganizēšanās mūzeju sis-
tēmā. Judīte aizgāja pensijā, bet 

sazinājās ar visiem šīs dzimtas 
pēctečiem, lai iesaistītu viņus īstā 
darītāja sameklēšanā. Judīte prata 
aizraut cilvēkus un viņai bija 
daudz palīgu pie “rakšanas”. Viņa 
sazinājās ar Gustava Zemgala ra -
diem, izveidoja viņam piemiņas 
vietu, tikās ar Kārļa Strauberga 
dēliem, ar Jāņa Lukša meitu, ar 
Luža un Roberta Bērziņu brāļu 
mazbērniem. Viņa gaŗas stundas 
pavadīja pie datora, lasīdama 
baznīcas grāmatas un atrazdama 
tajās brīnumainas ziņas, pati stei-
dzās fotografēt vēl esošos objek-
tus, satikt cilvēkus. Jāiet, jābrauc, 
kamēr vēl dzīvs. Viņa bija laimīga 
par katru ieguvumu.

Judīte dziedāja Tukuma skolo-
tāju korī “Vanema” pie Edgara Ra -
čevska. Kad nesen vecie koŗa 
biedri satikās, Judīte ierosināja, 
ka Latvijā nepieciešams Dziesmu 
svētku mūzejs. Viņa pati par sevi 
smaidot teica: „Es, pasaul’s daļa, 
atbildīgs par visu”. Tā viņa jutās 
un dzīvoja. Viņai bija nepārspē-
jama humora izjūta un dārzā 
liela īrisu kollekcija. Viņai patika 
skatīties hokeja spēles, lai būtu ar 
mazdēliem ko pārrunāt. Savas 
vēstulītes mums ar Gunti viņa 
parakstīja – Krustmeitiņa no Pa -
saku laukiem. Džūkstē viņas gars 
un labie darbi nevar zust.

Māra Vīksna

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 12. febr. dievk. 
nebūs. 19. febr. plkst. 8.30 dievk. 
ar dievg. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.). 22. febr. plkst. 
10.00 Pelnu dienas svētbrīdis 
draudzes dievnamā Īstbransvikā; 
launags un Bībeles stunda (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ). 
26. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. draudzes dievnamā Īstbran-
svikā (12 Gates Ave, East Bruns-

wick, NJ); groziņu pusdienas; 
draudzes pilnsapulce (sliktu laik-
apstākļu gadījumā pilnsapulce 
tiks pārcelta uz 11. martu). Māc. 
I. Pušmucāne-Kineiko, tālr.: 908-
638-1101; e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 12. 
febr. dievk. Jonkeru bazn. (254 
Valentine Lane, Yonkers NY 11705) 
plkst. 11.00, dievk., Laila Saliņa 
dziedās Bruno Skultes „Labais gars” 
un Paulas Līcītes 1938. gadā kom-

 ponēto „Ave Maria” ar Kārļa 
Štrāla tekstu (pirmatskaņojums 
ASV), klavieŗpavadījumu spēlēs 
Inese Cederbauma; pēc dievk. drau-
dzes gada sapulce. 18. febr. Man-
hatanā (Seafarers & Intl House, 
123 E 15th St, NY NY 10003) 
plkst 2.00 dievk, māc. L. Saliņš. 
19. febr.. plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. J. Saivars; Sa   las 
bazn. (4 Riga Lane, Melville NY 
11747) plkst 10.30 dievk. māc. L. 
Saliņš, pēc dievk. kreditsa bied-

rības gada sapulce. 26. febr. Jon-
keru bazn. plkst. 11.00 dievk., 
māc J. Saivars, pēc dievk. skautu 
sarīkojums; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk. māc. L. Saliņš. Mā -
jas lapa: www.nydraudze.org.

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

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 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.): 12. febr. 
plkst. 11.00 dievk. 22. febr. plkst. 
3.00 pelnu trešd. dievk. 26. febr. 
plkst. 11.00 dievk. Māc. Kārlis 
Žols. Inf.: 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): 
12. febr. plkst. 10.30 angļu val. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. Bībe les 
stunda. 19. febr. plkst.10.30 dievk., 

diak .G. Galiņa. 26. febr. plkst. 
10.30 dievk. ar dievg. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Bazn. mājas-
lapa: www.seattlelatvianchurch.org

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. 
Petersburg, FL 33707): 19. febr. 
pēc dievk. draudzes pilnsapulce. 
Dievk. sākas plkst. 2.00. 22. febr. 
plkst. 1.00 biedrības namā (1705 
9th Ave North St. Petersburg, FL 
33706) svecīšu svētbrīdis. Bībeles 
stunda biedrības namā 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): 12. un 19. febr. plkst. 
11.00 dievk. 22. febr. plkst. 7.30 
Pelnu dienas dievk. ar dievg. 26. 
febr. plkst. 11.00 ģimeņu dievk. 
ar dievg., pēc dievk. kafijas galds 
un jubilāru sveikšana. 29. febr. 
plkst. 7.30 padomes sēde Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com Informācija: http://www.
dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): 18. febr. plkst. 11.00 dievk. 
vadīs māc. D. Salnīte. 3. martā 
plkst. 12.30 dievk. vadīs diak. I. 
Kaņeps; pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce. Draudzes priekšn. 
V. Bachmute, tālr.: 860-644-
3268.
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Olimpiskais 
kandidāts Adelaidē
Šosejas riteņbraukšanā Latvijai 

pašlaik ir tikai divi nopietni kan-
didāti uz Olimpiskajām spēlēm, 
kas sāksies 27. jūlijā  Londonā. 
Tie ir Gatis Smukulis un Aleksejs 
Saramotins. Diemžēl vieta rezer-
vēta tikai vienam Latvijas pār-
stāvim. Kuŗš tas būs, izšķirsies 
tuvākajos mēnešos.

No 14. līdz 21. janvārim Ade-
laidē, Dienvidaustrālijā, risinājās 
daudzdienu riteņbraukšanas sa -
censības Tour Down Under (turp-
māk TDU) – jau 14. gadu. Pir-
majos gados tajā brauca arī Lat-
vijas olimpietis Arvis Piziks, bet 
tad iestājās tukšums, līdz beidzot 
šogad sacensoņu vidū atkal 
varēja lasīt latvieša vārdu – Gatis 
Smukulis.

Pēc vienas sacensības mēs sa  -
tikāmies, lai parunātos par Gata 
gaitām riteņbraukšanā, kas viņu 
tagad bija novedušas Zemeslodes 
otrā pusē.

Gatis dzimis 1987. g. Valkā, taču 
dzīves vieta viņam bijusi Smil-
tene. Ģimenē vēl ir trīs māsas – 
divas vecākas, viena jaunāka. Līdz 
9. klasei gājis Smiltenes vidus-
skolā, bet no 9. līdz 12. Murjāņu 
sporta ģimnazijā. Jau 10 gadu ve -
 cumā viņam iepatikusies riteņ-
braukšana. Papildus vidusskolai 
apmeklējis arī vietējo sporta skolu, 
kur viņu apmācījis treneris Jānis 
Akmentiņš. Murjāņos viņš nonā-
cis treneŗa Jāņa Veides aprūpē.

2003. gadā Gatis saņēma vienu 
no Austrālijas Latviešu sporta pār -
valdes organizētajām balvām jau  -
niem, apdāvinātiem Latvijas spor-
tistiem, 2005. gadā veiksmīgi star-
tēja Pasaules kausa izcīņas sacen-
sībās junioriem, 2006. gadā  guva 
uzvaras Latvijas U-23 riteņbrau-
cēju šosejas grupas braucienā, kā 
arī braucienā ar laika kontroli.  
Arvis Piziks viņam sarunāja 
vietu amatieŗu vienībā LOTUS-
MBK  Francijā. Šis pirmais gads 
ārzemēs bijis smags – gan sacen-
 sību, gan valodas ziņā.

2007. gadā uzvarējis Grand Prix 
sacensībās Rīgā un,  startējot no citas 
Francijas vienības, guvis vienu pir-

mo un vienu otro vietu ārzemju 
sacensībās. 2008. gadā atkal kļu vis 
Latvijas meistars U-23 laika brau-
cienā, divreiz uzvarējis  ārzemēs, 
kā arī guvis labu pieredzi, startējot 
Pekinas Olimpiskajās spēlēs 100 
km distancē.

2009. gadā menedžeris (aģents) 
Gatim izgādāja vietu profesionālā 
vienībā Ag2r-La Mondiale, kur 
viņš divus gadus smagā darbā 
slīpēja savu prasmi. Pēc līguma 
beigām viņš 2011. gadā pārgāja 
uz citu augsta līmeņa vienību – 
HTC Highroad. Diemžēl gada bei -
gās vienība zaudēja savu sponsoru 
(kas nav nekas neparasts, tāpat 
kā sponsoru maiņa; piemēram, 
TDU galvenais sponsors tagad ir 
Santos). Nācās meklēt jaunu māj-
vietu, to uz diviem gadiem atrada 
Bergamo bazē, Italijā. Adelaidē 
līdz ar Gati brauca divi spāņi, 
divi italieši un divi krievi. Vienību 
pavada sporta direktors, mecha-
niķis, divi  masieŗi un ārsts.  

***
Pirmajos gados Gatim iznācis 

startēt  60 dienas gadā. Šogad jau 
līdz jūnijam paredzēti ap 70 starti 
(TDU, ieskaitot ievadbraucienu, 
bija 7).

Pirms sacensībām Austrālijā vie -
nība 12 dienas gatavojās treniņ-
nometnē Toskanā. Gatis fiziski 
jūties labi, trenējies katru dienu 
divas līdz sešas stundas.. Pāris 
reizes piedzīvojis kritienu, taču 
bez nopietnām sekām. 

Oktobrī trīs nedēļas brīvas, no -
 vembrī sākas sezona. Pēc Austrā-
lijas sacensībām būs tūres Eiropā – 
Giro d’Italia, Jira d’Espana, Tour 
de France u.c. Gaŗākās vienas 
dienas sacensības būs Flandrijā 
– 260 km (TDU katrs posms bija 
no 130 līdz 150 kilometriem,  
izņemot posmus pilsētas ielās, 
kas bija īsāki).

Brīvo laiku, cik nu tā ir, Gatis 
parasti pavada, sazinoties ar drau-
giem timeklī. Kad vien iespējams, 
apciemo Latviju, kur viņu gaida ģi -
mene un draudzene. Latvijas meistar-
sa cīkstes šogad būs ap Jāņiem.

* * *
Šīgada TDU  pieda lījās 19 vie-

nības ar 133 braucējiem, cīņas 
vēroja ap 750 000 ska tītāju. Uzvarēja 
Sai mons Gerans no pirmās  „tīrās” 
austrāliešu pro fesionālās vienības 
Green EDGE.

No Katushas Oskars Freire uz  -
varēja vienā posmā, vienā bija 
trešais, vienā sestais, uzvarēja vie -
nu sprintu. Eduards Vorganovs 
galīgajā klasifikācijā beidza des-
mitais, piecos posmos ierindojās 
desmitniekā, ieguva ceturto vietu 
vienā kalnu braucienā un no  pel-

nīja vienu agresīvākā sacensoņa 
apzīmējumu.

Smukulis ieņēma ceturto vietu 
starp jaunajiem braucējiem vienā 
posmā, bija astotais citā posmā, 
ieguva punktus arī vienā kalnu 
braucienā. Gatim ar trim citiem 
vienības biedriem bija uzdevums 
veikt izrāvienu vienā posmā, ko 
viņi arī paveica, kaut galarezultātu 
tas neietekmēja. Kopvērtējumā viņš 
ieņēma 52. vietu. Katusha kop -
vēr tējumā ierindojās sestajā vietā.

* * *
Parallēli ar TDU risinājās BUPA 

Tour Challenge Ride posmā no 
Norvudas un Tanundu – 130 km 
(BUPA ir viena no Austrālijas lie-
lākajām veselības apdrošinā ša nas 
sabiedrībām). Šīs nebija sa   cen sības 
parastajā nozīmē, bet “tautas brau-
ciens”. Tajā piedalījās ap 7000 
riteņbraucēju, to vidū arī Austrā-
lijas valdības opozicijas vadītājs 
Tonijs Abots un Arnis Līdums  no 
plašās, labi pazīstamās Līdumu 
dzimtas Adelaidē. Arnis jau ilgā ku 
laiku kopā ar biedru grupu daļu 
brīvā laika pavada uz velosipēda.

* * *

Martins Dukurs pirmo 
reizi uzvar Vistlerā un 
praktiski nodrošina sev 

Pasaules kausu
Latvijas skeletonists Martins 

Du  kurs Kanadā palika nepārspēts 
Pasaules kausa izcīņas priekšpē-
dējā – septītajā posmā. Viņš pir mo 
reizi karjērā uzvarēja Vankuveras 
olimpisko spēļu Vistleras trasē. 
Martins Dukurs abos braucienos 
bija ātrākais, un ar šo uzvaru 
praktiski sev nodrošināja uzvaru 
arī sezonas kopvērtējumā.

Pirmajā braucienā Martins 
Du    kurs kārtējo reizi bija labākais, 
trasi veicot 52,70 sekundēs. 0,47 
sekundes viņam zaudēja vācietis 
Franks Rommels, trešais bija 
viņa tautietis Aleksandrs Krekels, 
kuŗš Martinam Dukuram zau-
dēja 0,50 sekundes.

Otrā braucienā Martins Du  kurs 
arī bija ātrākais, bet divu brau-
cienu summā otro vietu dalīja 
Rommels un krievs Aleksandrs 
Tretjakovs, kuŗi Martinam Duku  -
ram summā zaudēja 0,75 sekundes.

Tomass Dukurs pirmajā brau-
cienā pieļāva nelielu kļūdu trases 
augšdaļā, kas viņam ļāva sasniegt 
tikai astoto labāko laiku. Viņš sa -
 vam brālim zaudēja gandrīz se  -
kundi (0,98 sek.). Otrā braucienā 
viņš neatkārtoja pirmā brauciena 
kļūdu, ievērojami labāk veica 
braucienu un summā pakāpās uz 
piekto vietu. Divu braucienu 
summā Tomass no brāļa atpalika 
par 1,42 sekundēm.

Pirms pēdējā Pasaules kausa 
izcīņas posma Kalgari trasē Mar-
tinam Dukuram ir 1526 punkti, 
121 punkts mazāk ir Rommelam, 
kuŗš vienīgais kopvērtējumā vēl 
teorētiski var apsteigt Martinu 
Dukuru. Lai Martins Dukurs 
trešo gadu pēc kārtas izcīnītu 
Pasaules kausu, pēdējās sacen sī-
bās viņam pietiek ieņemt 14. vietu.

Tuvu trešajai vietai sezonas kop-
vērtējumā ir Tomass Dukurs. 
Viņš saglabā trešo poziciju arī 
pēc sacensībām Vistleras trasē. 
Pirms pēdējā posma Tomass Du -
kurs par 96 punktiem apsteidz 
ceturtajā vietā esošo Tretjakovu.

* * *

Lelde Priedulēna Īglsas trasē 
Austrijā izcīnīja devīto vietu ske-
 letona braucēju pasaules junioru 
meistarsacīkstēs. Uzvarētājai Eli-
zabetei Jarnoldai (Lielbritanija) 
18 gadus vecā siguldiete divu brau-
cienu summā zaudēja 2,24 se   kun-
des. Undīne Vītola, kuŗa šoziem 
startē zem Azerbaidžānas karo-
ga, ierindojās 14. vietā, no Leldes 
atpaliekot gandrīz sekundi.

Kamaniņas
Latvijas jaunā kamaniņu brau-

cēja Ulla Zirne kļuvusi par Pa  -
saules kausa ieguvēju jauniešu 
ieskaitē. Zirne izcīnīja piekto 
vietu Pasaules kausa pēdējā, ses-
tajā, posmā Oberhofas trasē Vā  -
cijā. Tomēr ar to bija pietiekoši, lai 
par septiņiem punktiem apsteig-
tu amerikānieti Sofiju Terēzi 
Bakliju. Startēja 28 sportistes.

Cita Latvijas kamaniņu brau-
cēja jauniešu ieskaitē Alise Mit-
kus ieguva 12, vietu, kopvērtējumā 
ierindojās 27.vietā, taču viņa 
šosezon piedalījās tikai divos no 
sešiem Pasaules kausa izcīņas 
posmiem.

Vieglatlētika
Rīgas atklātās ziemas meistarsa-

cīkstēs tāllēkšanā uzvarēja Elvijs 
Misāns – 8,0 m. Viņa rezultāts ir 
trešais labākais pasaulē un labā-
kais Eiropā telpās šajā sezonā. 
Pasaules labākais rezultāts telpās 
šosezon ir amerikānim Markisam 
Gūdvinam – 8,10 m.

Daiļslidošana
Eiropas meistarsacīkstēs daiļ-

slido šanā Šefīldā atzīstami star-
tēja vienīgā Latvijas pārstāve, otra 
jaunākā  dalībniece, debitante 
Alīna Fjodorova. Pēc īsās pro-
grammas viņa bija 18. vietā, iz   vēles 
programmā ieguva 14. vietu, kop-
vērtējumā izcīnīja 16. vietu. Aiz 
Alīnas palika astoņkārtējā Lielbri-
tanijas čempione Džeina Makor-
kela, Šveice čempione Romija 
Bīlere un citas pieredzējušas daiļ-
slidotājas. Par četrkārtēju čem pio ni 
kļuva italiete Karolīna Kostnere.

Latvija izskata iespēju 
2017. gada pasaules 

meistarsacīkstes hokejā 
rīkot kopīgi ar Dāniju

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) 
prezidents Kirovs Lipmans uzsā-
cis sarunas ar Dānijas Hokeja 
federāciju (DIU), lai kopīgi pre -
tendētu uz 2017. gada pasaules 
meistarsacīkšu rīkošanu. Uz tie -
sībām rīkot meistarsacīkstes paš-
laik pretendē arī Vācija un Fran-
cija. Šīs abas valstis jau iepriekš 
vienojās par kopīga pieteikuma 
iesniegšanu uz turnīra rīkošanu. 
Iepriekš Lipmans bija solījis at -
saukt Latvijas kandidātūru uz 
2017. gada pasaules meistarsa-
cīkšu rīkošanu, ja vien tuvākajā 
laikā nemainīsies valsts uzņē mumu 
attieksme pret sporta veidu un ko -
mandu sponsorēšanas principiem.

Sarunā ar aģentūru LETA Lip-
mans izteicās, ka viņš nevēlas 
vēlreiz piedzīvot tās problēmas, ar 
kurām LHF prezidents saskārās 
pirms Latvijā notikušajām 2006. 
gada pasaules meistarsacīkstēm. 
Ja valsts un privātie uzņēmumi 
nespers solī pretī un nepalīdzēs 
ar finanču piesaisti, šī gada jūnijā 
paredzētajā IIHF kongresā viņš 

atsauks Latvijas kandidātūru uz 
2017. gada pasaules meistarsa-
cīkšu rīkošanu.

2017. gada pasaules meistarsa-
cīkšu rīkotāji tiks nosaukti 2013. 
gada IIHF ikgadējā kongresā.

Kāpēc ir grūti izkaŗot 
Latvijai tiesības rīkot 

pasaules meistarsacīkstes 
hokejā?

Arturs Vaiders, žurnālists: 
Rīkojot meistarsacīkstes, vismaz 

uz mēnesi Latvijas saimnieciskā 
dzīve kļūtu daudz aktīvāka. Pa  -
saules čempionāta rīkošana ir 
biznesa projekts un arī iespēja 
„nest pasaulē valsts vārdu”. Tāpēc 
ir svarīga iniciatīvas grupas, valsts 
un pašvaldības sadarbība, lai 
iegūtu tiesības rīkot čempionātu. 
Pretī būs spēcīga kandidātūra 
Dānija. Aktuāls būs otrās halles 
jautājums. Lipmans atzinis, ka nav 
kontakta ar sportu kūrējošiem 
izglītības ministriem. Kopš Rīgas 
Dinamo parādīšanās līdzjutējiem 
interese par valsts izlasi mazinā-
jusies. Pirmreizīguma efekta arī 
vairs nebūs. Pasaules ekonomikas 
attīstības tendences ir neprogno-
zē   jamas, un 2017. gadā meistarsa-
cīkstes var izrādīties bizness ar 
minusa zīmi. Lipmans laikam 
negrib riskēt, tomēr „pēdējais 
vagons” vēl nav aizgājis.
Bijušais Valsts prezidents 

Guntis Ulmanis 
nolēmis atjaunot savu darbību 

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 
kluba Rīgas Dinamo padomes sa -
stāvā. Ulmanis ir viens no Dinamo 
dibinātājiem un akcionāriem. 
Sā   kotnēji Ulmanis bija Dinamo 
padomes priekšsēdis, 2010.gada 
beigās sakarā ar ievēlēšanu 10. 
Saeimā atstāja amatu.

Ulmaņa vietā AS Dinamo Rīga 
akcionāru kopsapulcē par jauno 
padomes priekšsēdi ievēlēja tā 
brīža Ulmaņa vietnieku Juri Sa  -
vicki. Savukārt Savickis ierosināja 
veikt izmaiņas arī  valdes sastāvā. 
Ar akcionāru kopsapulces dalīb-
nieku lēmumu par valdes priekš-
sēdi tika apstiprināts iepriekš 
padomes loceklis Aigars Kalvītis.

Futbols
Starptautiskās Futbola vēstures 

un statistikas federācijas (IFFHS) 
veidotajā pasaules klubu ranga 
(vērtējuma) sarakstā Latvijas vie-
 nība Ventspils šobrīd ieņem dalītu 
165. poziciju. Pašreizējās Latvijas 
čempionvienības kontā šobrīd ir 
97 punkti. Tas ir tikpat cik Ame-
rikas Futbola līgas (MLS) pagā-
jušās sezonas spēcīgākajam klu-
bam Losandželosas Galaxy, kuŗā 
spēlē kādreizējais Anglijas valsts-
vienības kapteinis un pasaules 
futbola ikona Deivids Bekhems.

Cits Latvijas klubs Liepājas 
metallurgs ar 74 punktiem ir 
dalītā 271.vietā.

Lietuvas labākā vienība Pane-
vēžas Ekranas  ir dalītā 101.vietā, 
labākais Igaunijas klubs Tallinas 
Flora 405 vienību konkurencē 
dala 219. poziciju.

Ranga augšgalā pirmo vietu 
saglabājusi iepriekšējo trīs sezonu 
Spānijas čempionvienība Barce lona, 
kuŗai seko cits Spānijas klubs 
Madrides Real un Arģentīnas 
čempioni Velez Sarsfield.

P. Karlsons

Gunārs Bērzzariņš

2012. gada Austrālijas dienā 
Gunāram Bērzzariņam par viņa 
darbu latviešu sabiedrībai, kā arī 
par administrātora un žurnālista 
darbību sportā piešķirts apbalvo-
jums – Austrālijas Ordeņa meda ļa 
(OAM) (Order of Australia Medal). 
Valdības biļetenā sakarā ar or   deņa 
piešķiršanu minētas gan viņa pub -
likācijas latviešu valodā, gan ilg -
gadējais sporta žurnālista darbs 
laikrakstā Adelaide Advertiser.

Publicējam Gunāra Bērzzariņa 
rakstu par Latvijas riteņbraucēju 
Gati Smukuli.

Sveicam mūsu autoru!
Apbalvojums Gunāram Bērzzariņam
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Gatis Smukulis finišē 51. vietā 
Tour Down Under ceturtajā posmā

G. E. B.


