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LAIMĪGU JAUNO GADU!

Kārlis Skalbe

Jaunā gadā atkal prasa:
Vai būs laime, kāda,  kur?
Zīlnieks ziemas zvaigznēs lasa,
Prātnieks prāto, burvis buŗ.
Laime nāk ar zvaigzni rokā
Tiem, kam laba, silta sirds;
Viņas maigā staru lokā
Dzīves ceļi gaiši mirdz.

Latvija noteikti VAR!
Pirms aizvadī  -  

t  a jiem Ziemsvēt-
kiem  labdarības 
ak  cijā „Eņģeļi pār 
Latviju”  tika sa  -
vākts vairāk nekā 
358 000 latu sma-
gi slimu bērnu 

ārs  tēšanai! Tātad vairāk nekā 100 

sirgstošiem bēr  niem būs iespēja 
ārstēties Lat -vijā, bet desmit 
varēs doties uz ārzemēm, lai tur 
atgūtu veselību. 

Aizvadītajā pavasarī tapa zi  -
nāms, ka pēc Jeila un Kolumbi -
jas universitātes Environmental 
Performance Index (EPI) pētī ju-
ma datiem Latvija zaļāko valstu 

Astrīda Jansone

sacensībā ieņem otro vietu pa  -
saulē, apsteidzot tādas valstis kā 
Norvēģija, Francija, Lielbritanija, 
Zviedrija,  un starp 132 valstīm 
atpaliek tikai no Šveices. Savu-
kārt šo pašu universitāšu veido-
tajā Pilot Trend Environmental 
Performance Index (Trend EPI) 
Latvija ieņem pirmo vietu!

Latvijā ir tādi koŗi kā Kamēr..., 
Latvijas Radio koris -  divi no la  -
bākajiem koŗiem pasaulē. Un 
Latvian Voices, kas aizvadītajā 
va  sarā Sinsinati pasaules koŗu 
sa  censībā ieguva uzvaras laurus! 
Taisnību sakot, gandrīz ikviens 
koris, no Latvijas izbraucis pa -
saulē uz kādu konkursu, mājās 
atbrauc ar vienu vai vairākām 
god algām. 

Un vēl ir mūsu mazā balerīna – 
Jūlija Brauere, kas pirms septi-
ņiem gadiem ieradās Latvijā no 
Sibirijas un pēc sekmīgas baleta 
skolas beigšanas ieguva iespēju 
papildināties Vašingtonā, bet ta -
gad jau dejo kopā ar Bostonas 
baleta māksliniekiem. Aug jauna 
pasaules mēroga zvaigznīte. 

Un mums ir arī savs „zelta 
puika” Martins Dukurs, mums   
ir „bronzas puiši” Mārtiņš Pļa-
viņš un Jānis Šmēdiņš. Un vēl ir 
„dubultzelta” Māris Štrombergs! 

Mūsu Ministru prezidents Val-
dis Dombrovskis pasaulē tiek uz -
skatīts par paraugu finanču kri-
zes pārvarēšanā.

Aizvadītā gada aprīlī no ceļo-
juma gaisa balonā apkārt pasau-
lei atgriezās pirmais Latvijas gai-
sa balonu pilots Gunārs Dukšte. 
Pēc nolaišanās viņa pirmie vārdi 
bija: „Latvija tomēr ir un paliek 
tā skaistākā vieta pasaulē! Mēs 
dzīvojam paradīzē, bet to neap-
zināmies!”

Latvija pagājušajā gadā bijusi 
pirmajā vietā Eiropas Savienībā 
eksporta pieauguma ziņā. Pēc 
Uz   ņēmumu reģistra datiem, 
2011. gadā Latvijā nodibināti 
19 942  jauni uzņēmumi, turk lāt 
daudziem no tiem ir ļoti in  te-
resanti nosaukumi: „Dvēseles 
ķēķis», „Eņģeļpoga”, „Gaŗzeķe”, 
„Kiki-riki”, „Saldās pērles”, „5 la  -

bas ziņas”, „13 mucas” u. c. Kas  
ir teicis, ka latviešiem trūkst fan-
tazijas lidojuma?

Mūsu ārsti var sacensties ar jeb   - 
kuŗas valsts slavenākajiem me   -
di ķiem. Latvijā izgudrots pret-
vēža preparāts Rigvir un sākta tā 
ražošana. Zāles radīja  Dr. Aina 
Muceniece, bet pati sava mūža 
darba piepildījumu diemžēl ne -
piedzīvoja. 

Tā varētu turpināt vēl ilgi, jo     ik 
pirmdienas vakaru Latvijas  Tele-
vīzijā skatāmies raidījumus „Lat-
vija var”, kuŗos ik nedēļu tiek vēs tīts 
par veiksmīgiem uzņē mē jiem.

Amerikas latvieši ar ALAs 
no zares „Sadarbība ar Latviju” 
starp niecību ir palīdzējuši Lat-
vijas daudzbērnu ģimenēm, bā -
reņiem, slimiem bērniem, audžu 
ģimenēm un trūcīgiem studen-
tiem jau divu miljonu dolaru 
apmērā.

Vītolu fondam šogad apritēja 
desmitā gadskārta, ko mēs visi 
kopā nosvinējām pie Brīvības 
pieminekļa, ar svecītēm apkārt 
piemineklim izveidojot „Gais-
mas ceļu”. Stipendijās šo desmit 
gadu laikā Fonds ir izmaksājis 
vairāk nekā četrus miljonus latu 
un jau paspējis izskolot ap 1500 
jaunu spējīgu speciālistu, kas 
gandrīz visi strādā Latvijā. 

Un vēl, un vēl... Galvenais, ko 
gribu pateikt, - Latvija nav ne -
kāda maza, atpalikusi zemīte, 
latvieši nav tumši, atpalikuši ļau-
tiņi, kā varētu domāt, klauso -
ties, lasot un skatoties ziņas. 
Velns, ko mālē, noteikti nav tik 
melns. Nudien nav skaidrs, kā -
pēc latviešiem ir tik zema paš-
apziņa. Mēs varam būt lepni, 
patiešām lepni. Latvija ar sa- 
vējiem noteikti var lepoties!

Laimīgu Jauno gadu, Latvija!
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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

Administrātore ASV: Rasma Adams
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543 e-pasts: rasma@laiks.us,

1292 S. Kimona Dr. Clearwater Fl. 33764
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

Velga (tur rokās ģimenes mīluli Kelliju), Agris un koordinātore Irēna

"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,-
 6 mē ne šiem US $120,-
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 
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Kļūdas labojums
„LAIKA” 2012. gada 41. nu -

murā (27. okt.-2. nov.), 14. lap -
pusē raksta Latvju mūzikas 
dižkoks turpinājuma pirmās 
rindkopas pēdējam teikumam 
jābūt: „Jāzeps Vītols no Lībekas 
Forverka kapiem pārbedīts Rī -
gas Meža kapos 1993. gadā.”

Red.

Leģionāri ir 
pelnījuši pateicību
Bij. Latvijas valsts prezidente 

Vaira Vīķe-Freiberga intervijā 
laikrakstam „Sestdiena” teikusi: 
„Raugoties atpakaļ, tiešām ne -
domāju, ka kaut ko dullu būtu 
izdarījusi.”

Diemžēl bij. prezidente igno-
rējusi latviešu leģionārus, it kā 
viņu vispār nebūtu bijis. Viņi ne -
kad nav pieminēti nevienā viņas 
runā vai rakstā, nerunājot par 
kādu ierosinājumu, ka vecos un 
slimos cīnītājus vajadzētu atbal-
stīt, piešķirt kādu valsts pabalstu.

Leģionāri mīlēja dzimteni, vi -
ņi pašaizliedzīgi cīnījās, un tieši 
viņiem jāpateicas, ka daudzi 
tūkstoši latviešu varēja atstāt 
degošo Kurzemes krastu un 
sasniedza Vāciju, vēlāk izceļoja 
uz brīvās pasaules valstīm. Vie-
na no šiem bēgļiem bija arī 
Vaira Vīķe-Freiberga. 

Leģionāri cīnījās Kurzemes 
frontē līdz kapitulācijai. Vai par 
iespēju izvairīties no izsūtīšanas 
uz Sibiriju viņi nav pelnījuši 
pateicību? 

Oļģerts Skostiņš
Midland, MI

Fonds
beidz darbību

Vairāk nekā 20 gadus, patei-
coties labu cilvēku, galvenokārt 
ārzemēs dzīvojošo latviešu un 
viņu organizāciju ziedojumiem, 
Kristapa Upelnieka fonds Lat-
vijā varēja palīdzēt veciem un 
vientuļiem cilvēkiem, gan at -
balstot viņus ar nelieliem ik  mē-
neša vai vienreizējiem naudas 
pabalstiem, gan samaksājot 
ārstu izrakstītiem, bet viņiem 
pā  rāk dārgiem medikamentiem 
un ārstu pakalpojumiem, gan 
ru  de ņos sagādājot un piegādā-
jot kartupeļus, gan citādi. Fonda 
brīvprātīgie aktīvisti, kuŗi lie-
lākoties ir kādreizējās Valsts 
Parauga pamatskolas bijušie 
audzēkņi, rēgulāri apmeklēja 
savus aprūpējamos mājās un 
rūpējās, lai viņi nejustos aiz-
mirsti un vecumā kļuvuši lieki 
un nevienam nevajadzīgi.

Šajā darbā nenovērtējamu pa -
līdzību sniedza Rīgas 49. vi  dus-
skolas (kas savulaik izveidota 
uz bijušās Rīgas Valsts Parauga 
pamatskolas bazes) vadība, sko-
lotāji un vecāko klašu audzēkņi. 
Sevišķu prieku vecajiem ļaudīm 
sagādāja ikgadējie Ziemsvētku 
sarīkojumi skolā pie eglītes ar 
plašu audzēkņu sagatavotu pro-

Vēlamies jums sniegt jaunāko 
informāciju par „mūsu Agri”, 
kuŗš turpina redzes atjaunošanas 
grūto ceļu un jau drīz kopā ar 
pavadoni atkal dosies uz aka dē-
miķa S. Fjodorova acu mikro-
chirurģijas klīniku Maskavā, lai 
turpinātu gaŗo un komplicēto 
redzes atjaunošanas procesu.

klīnikā būs izdarīta. Gaidīsim 
galarezultātu, līdz kuŗam vēl 
mazliet jāpaciešas.

No sirds pateicamies jums – 
Agŗa projekta atbalstītājiem 
un novēlam gaišus, priecīgus, 
svētīgus Ziemsvētkus jums un 
jūsu ģimenēm!

Agris un Velga Makarēviči  

Notikumu gaita ir šāda:
1. jūnijā Agris atbrauca no 

Maskavas klīnikas, bet 13. jūlijā 
viņam acī sākās atgrūšanas 
reakcija (pēc Maskavas klīnikas 
acu mikrochirurģes Dr. Kov-
šunas teiktā, šāda reakcija no -
vērota 50% līdzīgu operāciju 
gadījumos) un 13. jūlijā Agri 
konsultēja Latvijas galvenā of -
talmoloģe profesore Laga nov-
ska Rīgā, P. Stradiņa klīniskās 
universitātes slimnīcā.

2. Pēc profesores rekomen dā-
cijas, Agrim turpat tika veikta 
operācija, lai izveidotu pagaidu 
nostiprinājumu.

3. Sekoja operācija Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes 
Biķernieku slimnīcas Oftal mo-
loģijas klīnikā, manipulācijas 
veica Agŗa ārstējošā (Latvijas) 
ārste doc. Petrova. Tika izņemta 
tā keratoprotēzes sastāvdaļa, 
kas bija atgrūdusies un veikts 
vēl pamatīgāks acs radzenes 
nošuvums.

Šobrīd Agra sieva jau kārto 
vīzas, jo no Maskavas klīnikas 
ir saņemts apstiprinājums, ka 
uz nākamajām operācijām Ag -
ris tiks uzņemts klīnikā 21. 
janvārī. Turēsim īkšķus un no -
vēlēsim viņam veiksmi!

Tagad sagaidāms, ka Maskavā 
keratoprotēzes izņemto sastāv-
daļu ieliks atkal no jauna, kas 
tam sekos, – mēs uzzināsim pēc 
tam, kad operācija Maskavas 

grammu un pasēdēšanu pie 
tējas galda. 

Viena no fonda dibinātājas un 
valdes priekšsēdes ASV dzīvo-
jošās ārstes Laumas Upelnieks- 
Katis pamatdomām bija: ne 
tikai pašiem palīdzēt tiem, kas  
– sev palīdzēt vairs nespēj, bet 
iesaistīt šajā mīlestības darbā 
jauno paaudzi, ieaudzināt viņos 
līdzjutību. Šķiet, ka daļēji tas 
mums arī izdevās...

Fondu tā dibinātāja nosauca 
sava tēva, ģenerāļa Kureļa gru-
pas štāba priekšnieka, Lāčplēša 
ordeņa kavalieŗa kapteiņa 
Kristapa Upelnieka vārdā, tā 
go  dinot viņa piemiņu. Viņu   
kopā ar citiem virsniekiem – 
Latvijas patriotiem – pēc SS 
kaŗa tiesas sprieduma nošāva 
1944. gada 20. novembrī.

Diemžēl tagad fonds ir spiests 
paziņot par darbības izbeig-
šanu. Ziedojumu straume, pa -
audzēm mainoties, ir apsīkusi, 
un arī mēs paši, fonda aktīvisti, 
esam kļuvuši veci un nespējīgi 
šo darbu turpināt. Ko lai dara? 
Ikvienam pasākumam ir savs 
sākums un savs gals, kas savu-
kārt ir kaut kā jauna sākums. 
Cerēsim, ka tā būs arī šoreiz, un 
darbu, ko vairs nespējam veikt 
mēs, mūsu vietā darīs citi.

Fonda likvidācijas komisijas 
priekšsēdis 

E. Upelnieks

Cienījamie ziedotāji, mīļie
Agŗa atbalstītāji!
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Pagājis gandrīz pusgads, kopš 
pie lasītājiem nonākusi grāma  ta 
par Ņujorkas latviešu kori 
“Dziesmu laivā sasēduši”, kuŗā 
sakopotas koristu atmiņas par 
koŗa darbību kopš tā dibināša-
nas. Tagad grāmatu atkal un at -

Ņujorkas latviešu kora krusttēvs Latvijā – Arvīds Bomiks
lepoties, ka mums tāds ir. Kad 
1988. gadā Ņujorkā viesojās Na -
cionālās operas solisti Sol veiga 
Raja un Ingus Pētersons, viņus 
pavadīja toreizējais operas di -
rektors Arvīds Bomiks. Kamēr 
solisti koncertēja Ņujorkā, Ar -
vīds bija aizņemts, jo vēlējās 
izpētīt Ņujorkas mūzikas iestā-
des un meklēt kontaktus Na -
cionālās operas un baleta solis-
tiem Mētropolītēna un Ņujorkas 
pilsētas operās un Joffrey baletā. 
Vairākās šādās tikšanās reizēs 
man bija izdevība viņu pavadīt 
un pildīt tulka pienākumus, tā 
mēs iepazināmies. Arvīds Bo -
miks izrādīja lielu interesi par 
Ņujorkas latviešu koŗa darbību 
un mūsu centieniem uzturēt 
latviešu mūzikas tradicijas sve -
šumā. Tā runājoties, nonācām 
pie jautājuma par iespēju mūsu 
korim viesoties Latvijā. Trijatā 
ar Arvīdu Bomiku un Juri Pa -
degu vienojāmies, ka šāds pro-
jekts būtu ļoti neparasts, jo ne -
viens ārzemju latviešu koris vēl 

okupētajā Latvijā nebija kon -
certējis. Nākamajā mēģinājumā 
šo jautājumu ar kori pārrunā-
jām, un rezultātā koristi ar lielu 
sajūsmu piekrita šādam projek-
tam. Uzzinājuši par paredzēto 
turneju, mums pieteicās vesela 
rinda jaunu dziedātāju, pat ve -
seli koŗi no kaimiņu pilsētām, 
un mūsu skaits pieauga līdz 91 
dziedātājiem. Tā bija vienīgā 
reize 37 pastāvēšanas gadu lai kā, 
kad varējām atļauties greznību 
nepieņemt visus gribētājus.

Atgriezies Rīgā, Arvīds uzsāka 
priekšā stāvošo gaŗo un sarežģīto 
procesu. Kopīgiem spēkiem ar 
Imantu Kokaru izkārtoja (jeb 
kā Latvijā teiktu „noformēja”) 
atļauju Ņujorkas latviešu korim 
braukt koncertu ceļojumā uz 
okupēto Latviju. Ielūgumus sa -
gādāja Latvijas mūzikas bied-
rība, Arvīds izkārtoja telpas, 
operas orķestŗa darba plānā 
iekļāva sešus koncertus un va -
jadzīgos mēģinājumus. Par mū -
su ērtībām  bija padomāts pat 

tik tālu,  ka Operas ģērbējas un 
frizieres bija nozīmētas, lai pa -
līdzētu mūsu dāmām ar tērpu 
gludināšanu un matu sakār to-
šanu. Imants Kokars izkārtoja 
koncertus Doma baznīcā, Val-
mieras brīvdabas estrādē un 
Mateja baptistu baznīcā. Visur 
mums nāca līdzi Arvīda sagā-
dātais Nacionālās operas or  ķes-
tris. Par šo turneju rakstījuši 
citi, bet retais pieminējis Arvīda 
Bomika nopelnus Ņujorkas 
koŗa tālākai darbībai Latvijā.

Pēc šī koncertceļojuma 1989. 
gada decembrī Arvīds aicināja 
mani iestudēt Džankarlo Menoti 
(Gian Karlo Menotti) operu „Amāls 
un nakts viesi”. Tas bija īpašs 
pagodinājums, jo tas bija pirm-
uzvedums ne tikai Nacio nālajā 
operā, bet visā Padomju savie-
nībā. Gadu vēlāk, 1990. ga  da Lat -
vijas Dziesmu svētku laikā, Ar -
vīds atkal izkārtoja mums kon-
certu Nacionālajā operā, kur 
kopā ar citiem koŗiem pirmo 
reizi Latvijā at  skaņojām Bruno 

Skultes kantāti „Dziesmu vairogs” 
un Imanta Kalniņa mums īpaši 
rakstīto kantāti „Brāli, mans brāli”.

Neilgi pēc tam Arvīds pārgāja 
strādāt uz Komponistu savie-
nību, no kuŗienes viņš rēgulāri 
atbalstīja mūsu koŗa projektus 
Latvijā. Vēlāk, būdams Rīgas Lat-
viešu biedrības Mūzikas komisi-
jas vadītājs, viņš atbalstīja un sa -
gā dāja telpas visiem mūsu kon-
certiem Latvijā. Koncertu uz  ru-
nās viņš iepazīstināja publiku ar 
atskaņojamo darbu autoriem un 
vēlāk sagatavoja ano tācijas mūsu 
tvartiem. Ar viņa palīdzību esam 
varējuši īstenot 12 latviešu mū -
zikas kompaktdisku izdošanu un 
varam at  skatīties uz tikpat daudz 
koncertiem Rīgas Latviešu bied-
rībā. Diez vai kāds cits paš-
darbības koris var lepoties ar tik 
daudziem latviešu mūzikas ierak-
stiem, un tas viss bijis iespējams, 
lielā mērā pateicoties mūsu 
krust tēvam Arvīdam Bomikam. 
Paldies, krusttēv!

Andrejs Jansons

Igaunijas goda konsuls Kali-
fornijā Jāks Treimanis sarakstī-

Igauņu diplomāta grāmata
par Losandželosu

Grāmatas beigās ir aprakstīto  
vietu un personu rādītājs.  

J. Treimanis beidzis Čikāgas 
universitāti, iegūstot maģistra 
gradu starptautiskajās attiecī-
bās, studējis polītiskās zinātnes 
Dienvidkalifornijas universitātē 
un ieguvis doktora gradu ju -
risprudencē. Viņa polītiskie 
rak sti publicēti dažādos izdevu-
mos. 

Jāks Treimanis goda konsuls 
Kalifornijā ir kopš 1986. gada. 
Viņš rēgulāri piedalījies Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sa -
rīkojumos Losandželosas lat-
viešu namā un teicis uzrunu.

Grāmatai  A Diplomatic Guide 
to Los Angeles ir 272. lpp., cena 
$24.95; to  var pasūtināt: www.
amazon.com

ma

jis un izdevis grāmatu, kuŗā ir 
sīkas ziņas par Losandželosas 
un apkaimes ievērojamām un 
ne tik ievērojamām vietām. Iz -
devumā daudz fotografiju, illus-
trāciju, zīmējumu (mākslinieks 
Gregorio de Masi), kartes, lai 
būtu viegli orientēties; ieteikumi 
atsevišķiem tūristu maršrutiem, 
minēts, ko noteikti vērts ap -
skatīt. Grāmatā ir daudz vēstu-
risku, mazāk zināmu faktu, kā 
arī anekdotiski komentāri. Šis 
droši vien ir vienīgais tūristu 
ceļvedis pa Losandželosu, kuŗā 
atrodamas ziņas par Losan dže-
losas igauņu, latviešu un lie tu-
viešu namu un  pieminēts bēdīgi 
slavenais 1939. gada 23. augustā 
Maskavā parakstītais Moloto-
va-Ribentropa pakts, kas tik ļoti 
ietekmēja Baltijas valstu likteni.  

Rīgas Latviešu biedrības  
saimes vārdā sirsnīgi sveicu

visas Latviešu biedrības Latvijā un pasaulē  
gada baltākajā un sirsnīgākajā laikā –

Ziemsvētkos! 

Lai neizsīkstošs gars un spēks mūs vieno, 
nacionālās identitātes un latviešu kultūrvēsturiskās 

vērtības kopjot un uzturot!

Lai vēsturiskais Rīgas Latviešu biedrības moto
 „Stāvi stipri, strādā droši!” 

Jūs stiprina un iedvesmo 
jauniem mērķiem, iecerēm un darbiem 

Jaunajā – 2013. gadā!

Patiesā cieņā un sirsnībā
Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis

Guntis Gailītis

2012. gada 8. decembrī Ame-
rikas latviešu apvienības valde 
pirmssvētku noskaņās rīkoja 
pirmo Atvērto durvju dienu tās 
birojā Vašingtonas latviešu drau  -
dzes namā, raksturojot ne tikai 
izmaiņas biroja darbībā, bet arī at -
tiecībās ar plašāku sabiedrību.

„Tas bija varens notikums. 
Pirmo reizi ALAs vēsturē mēs 
kaut ko tādu izdarījām. Atnāca 
daudz ALAs atbalstītāju, bija 
draudzīga atmosfaira un laba 
atsaucība,“ sarīkojuma norisi 
komentē ALAs biroja vadītājs 
Raits Eglītis. Vakaŗa sākumdaļā 
viesus priecēja Latvijas viesmāk-
slinieku brāļu Petrausku mūzi -
kālie priekšnesumi, bija aplūko-
jama mākslas un mūzikas mece-
nātes bostonietes Māras Doles 
lat  viešu gleznu kollekcijas izstā -
de. Tika uzsākta mākslas darbu 
„klusā izsole“, bet galvenais šī 
bija vietējās latviešu sabiedrības 
iespēja neformālā veidā iepazīties 

ALAs durvis ir atvērtas
un aprunāties ar ALAs valdes 
locekļiem.

Atvērtās durvis ALAs birojs 
piedzīvoja ne tikai pārnestā, bet 
arī vārda tiešā nozīmē. Gatavo jo-
ties šim pasākumam, Vašing to nas 
latviešu ev. lut. draudzes nama 
tumšajās durvīs, aiz kuŗām jau 
kopš 1970. gadu vidus atrodas 
ALAs birojs, tika ievietots caur-
spīdīgs stikls, kas paveŗ skatu uz 
biroju. Šādā veidā ALA vēlējās 
simboliski pateikt, ka ir atvērta 
konstruktīvai sadarbībai. „Mūsu 
mērķis bija pateikt, ka mēs esam 
atvērti sabiedrībai, jaunām ide-
jām un sarunām. Mums jādara 
darbi kopā,“ Atvērto durvju die-
nas nozīmi skaidro ALAs priekš-
sēde Anita Bataraga.

ALAs Kultūras fonda priekš-
sēde Sarma Muižniece Liepiņa, 
kura ar brīvprātīgo palīgu atbal-
stu pasākumā apskatei bija izli-
kusi 18 aizsaulē aizgājušās Māras 
Doles gleznu kollekcijas gleznas, 

bija ļoti gandarīta par vietējās 
sabiedrības izrādīto interesi. Va -
kara gaitā jaunus īpašniekus bija 
ieguvušas piecas no klusajā izsolē 
piedāvātajām gleznām. 

„Šīs bija Ziemsvētku viesības. 
Tajā pašā laikā es gribētu redzēt 
vairāk atvērto durvju sarīko ju-
mus, mazus seminārus. Es do -
māju, ka tas būtu loģisks tur pi-
nājums,“ pasākuma iznākumu 
komentē S. Muižniece Liepiņa.

ALA sirsnīgi pateicas visiem 
saviem brīvprātīgajiem palīgiem 
un Vašingtonas latviešu sabied-
rībai, bet jo īpaši Vašingtonas lat -
viešu ev. luteriskās draudzes Dā  mu 
saimes vadītājai Maijai Baumanei, 
kā arī Vitautam Hāzneram un 
Aijai Koehler par palīdzību At -
vērto durvju dienas rīkošanā. 
Paldies arī Latvijas vēstniecībai 
Vašingtonā un vēstniekam An  drim 
Razānam personīgi par Latvijas 
mūziķu uzstāšanās izkārtošanu. 

ALAs Informācijas nozare

kal pāršķirstot, vēlreiz jāse ci  na, 
ka atmiņas ir nebeidzamas – kad 
sāc šķetināt, tās iet nevis ma  zu  mā, 
bet klāt nāk arvien jaunas. Nāk 
prātā stāsti par cil vēkiem un no -
tikumiem, ko gribētos jau gata -
vajā grāmatā gandrīz vai “ielī-
mēt”, un šis ir viens no tiem.

Grūti iedomāties, ka Ņujor-
kas latviešu korim varētu būt 
Latvijā krusttēvs, bet mēs varam 
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Diriģents Andrejs Jansons ar koŗa tenoriem

Ņujorkas latviešu koris koncertā

Savlaik rosmīgā Ņujorkas 
latviešu koncertdzīve pēdējos 
gados gaužām pieklususi. Sa -
biedrībai nenovēršami noveco-
jot, nav vairs entuziastu, kas 
vēlētos uzņemties sarežģīto kon-
certu organizēšanas darbu, uzai-
cinot mums jau zināmos izcilos 
māksliniekus un apzinot jaunās 
izcilības. Nav arī īsta pieprasī-
juma, jo, kā pierādījās nule 
aizvadītajos 18. novembŗa svēt-
kos, Ņujorkā latviešu mūzikas 
izpratne ir pilnīgi izmainījusies. 

Tomēr tiem ņujorkiešiem, 
kuŗiem svarīgi ir baudīt latviešu 
mākslinieku sniegumus, nebūtu 
ko žēloties, jo ik gadu varam 
pa smelties lielās Ņujorkas mū  zi-
kas avotā, kuŗa plūsmu pēdējos 
gados tik skaisti bagātina augstas 
raudzes latviešu mākslinieki ar 
jau starptautisku reputāciju. Lai 
tikai pieminam divas Latvijas 
Nacionālās operas izauklētās 
zvaigznes. Par viņu atkārtoto 
parādīšanos pie Mētropolītēna 
operas debesīm šoruden atkal 
no sirds varējām izpriecāties 
kopā ar tūkstošgalvaino gavi-
lējošo un zinīgo opermīļotāju 
pulku – par Maiju Kovaļevsku 
Mocarta operā „Figaro kāzas” un 
Elīnu Garanču otrā galvenajā 
lomā Mocarta operā „Titus žēl-
sirdība”. Līdz ar Jaungada at -
nākšanu varēsim jūsmot un le -
poties ar trešo zvaigzni – Kristīni 
Opolais Pučīnī operā „Bezdelīga”. 
Arī koŗmūzikas cienītājiem bija 
savi svētki – Latvijas Radio koŗa 
divi koncerti gadskārtējā Lin -
kolna centra Baltās Gaismas 
festivāla programmā,  kas iekrita 
tieši tad, kad latviešu lokā svi-
nējām savu „mūzikāli patieso” 
18. novembri.

Un tomēr plašākam Ņujorkas 
latviešu lokam pašmāju dārzā 
izaudzētais un ik gadu par jaunu 
uzplaukstošais mūzikas faino-
mens – Andreja Jansona vadītā 
Ņujorkas latviešu koŗa Adventa 
koncerts Jonkeru dievnamā 
vienmēr ir bijis un ir patiešām 
gaidīts notikums. 2. decembrī, 
svētdienas parastā dievkalpoju-
ma laikā, par sīti agrīnajai rīta 
stundai, draudzes mācītāja Juŗa 
Saivara īsu svētvārdu ievadītais 
koncerts, kā vienmēr, bija pul-
cinājis jo kuplu klausītāju saimi. 
Savā ziņā varbūt arī tāpēc, ka 
koncerts ir svinīgs garīgais ie -
vadījums īsti mājīgajā un vies-
mīlīgā garā vīkštai „priekšsvētku 
svinēšanai” ar koŗa sarūpētu cie-
nastu un tirdziņu latvisku 
Ziemsvētku dāvanu iegādei.

Apgalvojums, ka koŗdzie dā-
šanas mīlestība un dziesmu 
svētku tradicija ir latvietības 
saglabāšanas pamats, manuprāt 
nav pārspīlējums. Tāpēc nule 
aizvadītajā koncertā lielu prieku 
sagādāja daudzās jaunās sejas 
(arī gados jaunas) koŗa rindās. 
Korī dzied 10 soprāni, 9 alti, 4 
tenori un 5 basi. Savu uzdevumu 
– trīs lieldarbu atskaņojumu 
kopā ar Bronksas kamerorķestri 
koris veica precīzi, kupli un 
skanīgi. Gadu gaitā nācies no -
vērot, ka kuplo skanīgumu koris 
iegūst ik reizes, ja tam ir laime 
mūzicēt kopā ar kompozicijās 
paredzētajiem instrumentāl is-
tiem, turpretim, ja nākas izlī-

Ņujorkas latviešu koris svin Ziemsvētku tuvošanos
Kultūržurnālistes piezīmes

dzēties ar orķestŗa balsu aran-
žējumu klavierēm, skanīguma 
krāšņums noplok. Tā vien šķiet, 
ka instrumentālās partitūras 
„daudzbalsīgais” krāšņums un 
intonācijas noturība kori it kā 
iedrošina un spārno kopmūzi-
cēšanai nodoties ar pilnu jaudu. 
Koŗa instrumentālie partneri: 
flauta (M. Swinchoski), oboja (W. 

kamerorķestrim. Arī pārējie divi 
lieldarbi ir koŗa agrākie pa -
sūtinājumi līdzīgam sastāvam – 
Ingmāra Zemzaŗa  (dz. 1973.g.) 
kantāte „Imanuel, Tu augstais 
Dievs”, bet igauņu komponista 
Urmasa Sisaska (dz. 1960.g.) 
„Ziemsvētku oratorija”(oriģināli 
vīru korim) ir ņujorkiešu pa  sū-
tināts pārlikums jauktam korim.

Sebastiana Bacha gara piestrā-
votā pasaulē. Ingmāra Zemzaŗa 
mūzika raisījās svinīgi: reizēm 
liegi un apcerīgi, reizēm spēcīgā 
saviļņojumā. Radās sajūta, ka 
komponists Bacha mūzikas bū -
tību ne tik vien pētījis, bet tās 
garu apzināti pārmantojis, un 
savu citkārt harmoniski un me -
lodiski oriģinālo svētku prieka 

izpausmi vis pil-
nīgāk mūzikā 
var izteikt, vie-
nīgi staigājot 
pa lielā garīgās 
mū    zikas mei-
stara pēdām. 
„Ba    chis kie” balsu 
un instru men-
tālpartiju savi-
jumi spētu val-
dzināt ikvienu 
labas mūzikas 
cienītāju, neva-
rēja arī nesajust 
k o m p o n i s t a 
jūtu patiesī gu -
mu. Kā koris 
un abas solistes 
(soprāns Laila 
Liepiņa Sout-
hard, alts Sarma 
Dindzāne Van 
Sant), tā ka  mer-
orķestris di  ri-
ģenta An  dreja 

Jansona vadīti, kantātē bija pat-
iesi iejutušies un šo piezīmju 
rakstītāju atskaņojums saviļņoja 
līdz sirds dziļumiem.

No žurnālistiskā viedokļa rau-
goties, interesanti atzīmēt, ka 
Ingmārs Zemzaris ir komponista 
Imanta Zemzaŗa un mūzikolo-
ģes Ingrīdas Zemzares dēls. Ir 
izcils klavieŗpartneris, sevišķi 
vokālistiem (šo piezīmju rak-
stītājai kopā ar vīru Arnoldu 
Šturmu bija tā laime par viņa 
klavieŗdotumiem nopriecāties 
baritona Aleksandra Poļakova 
dziesmu vakarā tālajā  1991. gadā 
Vāgnera zālē Rīgā). Vēl mācoties 
klavieŗspēli un kompoziciju 
(Pē teŗa Vaska klasē) Emīla 
Dārziņa mūzikas vidusskolā 
(1981-1992), viņš guvis apbalvo-
jums kompozicijā un arī sarīkojis 
savu pirmo autorkoncertu. Pēc 
Dārziņskolas (1992-1993) stu-
dējis Latvijas evanģēliski lute-
riskās baznīcas Teoloģijas semi-
nārā, kur apguvis arī ēŗģeļspēli. 
Kalpojis par ēŗģelnieku un pa -
līgmācītāju, bet kopš 1996. gada 
ir mācītājs Glūdā un Šķibē. 
Savukārt gan pianista, gan ēŗģel-
nieka kapacitātē visbiežāk sadar-
bojies ar dziedoņiem, viņš kon-
certējis Čechijā, Francijā, Vācijā, 
Somijā, Polijā, Krievijā un, pro-
tams, Latvijā. Bet šīs aktīvi tātes 
nav Zemzari kavējušas radīt jo 
plašu kompoziciju klāstu galve-
nām kārtām vokāli instrumen-
tālā ievirzē.

Adventa koncertam pasūtinā-
tās četrdaļīgās kantātes „Zvaigžņu 
gaismā” autors Valdis Zilveris ir 
Latvijas konservātorijas, taga dē-
jās Mūzikas akadēmijas lolojums, 
beidzis Paula Dambja kompo-
zicijas klasi. Viņš galvenām kār-
tām ir teātŗa mūzikas kompo-
nists, arī viņa dienišķais darbs 
saistās ar teātri – jau kopš 1995. 
gada viņš ir mūzikas daļas va -
dītājs Latvijas Nacionālajā teātrī. 

Meredith), trompēte (L.Cohen), 
sitamie instrumenti (L. Spivack), 
vijoles (Silvija Padega Grendze, 
A. Sherbakov), altvijole (R. Sieg-
ler), čells (D. Goldberg), kontra-
bass (A. Trombley), arfa (A.Vas-
quez), klavieres (D. Nessic). 

Slavējama ir Ņujorkas latviešu 
koŗa tradicija – lai veicinātu 
latviešu garīgās mūzikas jaunra-
di, ik gadu koncertam pasūtināt 
kādu jaundarbu. Šī gada pasū-
tinājums bija Valža Zilveŗa 
(dz. 1963. g.) kantāte „Zvaigžņu 
gaismā” korim, solistiem un 

Adventa koncerta pirmais 
skaņdarbs – Ingmāra Zemzaŗa 
septiņgadīgā kantāte klausītājus 
ievada Adventa laikam atbilstīgā 
noskaņā. Reliģisku tekstu ie  dves-
motā kompozicija (piemēram, 
5. daļa „Gods Dievam augstībā”, 
6. daļa „Un miers virs zemes”) 
visnotaļ pauda gaišu un sa  viļ-
ņojošu Ziemsvētku vēsts iedzī-
vinājumu mūzikā. Plūstošajā 
vokālo un instrumentālo partiju 
savijumā klausoties, radās sajūta, 
ka atrodamies baroka laikmeta  
garīgās mūzikas meistara johana 

Viņa komponētā teātŗa mūzika 
saņēmusi atzinību arī ārpus 
latviešu loka. Savās studiju gaitās 
ārzemēs viņš pievērsies elektro-
niskai mūzikai un ārpus teātŗa 
mūzikas žanra bieži to izman-
tojis savās kompozicijās. Adven-
ta koncertā dzirdēta kantāte ne -
kādus modernisma izrāvienus 
neatspoguļoja. Tā rakstīta kon-
vencionālā izteiksmē Ziemsvētku 
noskaņai piemērota patīkama 
melodisma un harmoniju iekrā-
sotā garā. Izmantotie populārie 
teksti, piemēram, „Balts sniedziņš 
snieg uz skujiņām” dzejas vien-
kāršībai atbilstoši labskanīgi kom -
ponēti; reizēm izmantoti zvanu 
imitācijas efekti. Solo dziedā-
jumos dzirdējām Sarmu Din-
dzāni Van Sant, Irīnu Kats un 
baritonu Kārli Kancānu.

Šķiet, ka nebūšu pārspīlējusi, 
sacīdama, ka daudzu koncert-
apmeklētāju uztverē koncerta 
„nagla” bija igauņu komponista 
Urmasa Sisaska melodisku un 
ritmisku kontrastu pārbagātā 
„Ziemsvētku oratorija”, kuŗā 
ietilpa 21 daļa, dziedājumiem 
mainoties ar instrumentālām 
in terlūdēm ar Bībeles tēmatikā 
balstītu tekstu latīņu valodā. Arī 
šis darbs, tāpat kā Zemzaŗa 
kantāte saistīja ar neapšaubāmo 
komponista izjūtas patiesīgumu 
un mūzikālo mērķu skaidrību. 
Lai gan oratorija jau iepriekšējos 
gados dzirdēta, tās oriģinālais 
melodiju risinājums un vitālais, 
pat pirmatnīgais ritmiskais pul-
sējums nebeidz saistīt un pat 
aizraut. Par spīti atsvešinošajam 
latīņu tekstam, šķiet, ka arī korim 
vitālā kaimiņtautieša mūzika īsti 
pa prātam, tāpat kā kameransam-
bļa mūziķiem, kuŗiem piešķirtas 
nozīmīgas noskaņas un notiku-
mu raksturotājas lomas. Oratorija 
sacerēta renesanses mūzikai rad-
niecīgā garā ar izteikti austrum-
nieciecisku, it kā no Jēzus pie-
dzimšanas vietas pasmeltu iekrā-
sojumu. Austrumniecisko gai -
sotni nepārprotami „iedibina” 
obojista Viljema Meredita mū -
zikāli iejūtīgi spēlētais  orientālām 
intonācijām piesātinātais ievad-
solo. Cauri visai 21- daļīgajai kom-
pozicijai vijīgs melodisms mijas 
ar pirmatnējas enerģijas pie  sā-
tinātām pasāžām, radot sajūtu, 
ka esam pārcelti citā mistikas un 
pirmatnēju spēku piestrāvotā 
sensenā pasaulē. Oratorijā solo  
dziedāja tenors Andris Saulītis, 
Laura Padega Zamura (ļoti mū -
zikāli!), Sarma Dindzāne Van 
Sant, Laila Liepiņa Southard un 
Irīna Kats.

Tik maz zinot par mūsu „zie -
meļu bāleliņu”mūziku, tomēr 
grūti atturēties no Urmasa Si -
saska talanta slavēšanas. Katrā 
ziņā viņš ir īpatnis, kuŗš arī va -
da īpatnēju dzīvi, nedzīvodams 
igauņu kultūras izpausmju krust-
punktā Tallinā, bet strādādams par 
mūzikas skolotāju kādā Igaunijas 
mazpilsētā. Viņš arī interesējas par 
astronomiju un – kā diriģents 
Andrejs Jansons stāstīja – pats ir 
uzbūvējis universa modeli-pla-
netāriju savā mājā, telpas vidū 
ievietojot klavieres.

Gaidīsim Ņujorkas latviešu 
koŗa nākamo koncertu!

Elelonora Šturma

... plašākam Ņujorkas latviešu lokam pašmāju dārzā 
izaudzētais un ik gadu par jaunu uzplaukstošais 
mūzikas fainomens – Andreja Jansona vadītā Ņujorkas 
latviešu koŗa Adventa koncerts Jonkeru dievnamā 
vienmēr ir bijis un ir patiešām gaidīts notikums.



LAIKS 52013. ga da 5. janvāris – 11. janvāris

Latvijā 1990. gadā

REIZ DZIEDĀJA „TRĪS NO PĀRDAUGAVAS”
Viena dalībnieka atmiņas

Vilnis Baumanis
(Nobeigums)

Taču šī saspringtā meklēšanās 
sevī man nevienu brīdi nešķita 
kā darbs; vienīgi jutos vainīgs, 
ka praktiskās dzīves pienākumi 
dažkārt palika nepaveikti – 
piemājas mauriņš nenopļauts, 
rēķini nesamaksāti un skolēnu 
mājasdarbi neizlaboti. Bet, kad 
mēģinājumā noliku saviem 
biedriem priekšā jaunu dziesmu, 
tad, domāju, tā mums visiem 
bija svētku reize.

Nevaru nepieminēt, ka visus 
dziesmai veltītos gadus mūs 
atbalstīja trīs daiļas meitenes – 
mūsu mūžam saprotošās sie -
viņas: Fēliksa Solveiga, mana 
Maija un Mārtiņa Astrīda. Vi  -
ņas allaž bijušas mūsu lielākās 
cienītājas, kaut ziedus mums 
dažkārt pasniedza citas. Un 
mājās mums prieku sagādāja 
bērni – līdz mūsu darbošanās 
beigām katrs varējām lepoties 
ar dēlu un meitu. 

Mūsu visaktīvākā uzstāšanās 
notika 1970. un 1980. gados, 
kad atkārtoti apbraukājām tik-
pat kā visus latviešu centrus 
ASV un Kanadā. Parasti ar kon-
certiem kuplinājām kādu sarī-
kojumu – kādas organizācijas 
jubileju, kongresu vai pavasaŗa 
balli. Mums labā atmiņā palika 
Preses balle Ņujorkā, 1970. ga -
du sākumā, kad, vēl būdami 
visai nepieredzējuši, stājāmies 
priekšā vakartērpos tērptai lat-
viešu literātu saimei, iemanto-
dami arī tās draudzību. Pēc tam 
koncertējām izdevniecības 
„Grāmatu Draugs” 50 gadu ju -
bilejas svinībās, ko apgāda 
īpašnieks Helmars Rudzītis bija 
sarīkojis Ņujorkas RCA debes-
skrāpja lepnajā restorānā 
„Rainbow Room”. Telpu rotāja 
gleznotāja Harija Gricēviča 
uztriepti Rudzīša izdoto grā -
matu vāki cilvēka auguma 
lielumā – vienreizēja kollekcija. 
Kad koncertējām tālākos lat-
viešu centros – Toronto, Mont-
realā, Losandželosā, Mineapolē, 
Linkolnā, Čikāgā, Klīvlandē, 
Bostonā, Filadelfijā, Vašingtonā 
vai Svētās Pētersburgas slave-
najās Sniegaputnu ballēs – mūs 
allaž savās mājās uzņēma un 
lutināja viesmīlīgi tautieši. Par 
to mēs viņiem bijām bezgala 
pateicīgi.

Kārtējos sarīkojumos publi-
kas nebija milzīgas: lepnākajās 
ballēs divi vai trīs simti. Citādi 
bija dziesmu svētkos, kur 
klausītāju sanāca tūkstotis, un 
rīkotāji priecīgi berzēja rokas, 
jo no tādiem kā Čikāgas Piecīši 
un mēs viņi nopelnīja līdzekļus, 
ar ko segt iztrūkumu, kas radās 
no nopietnajiem koncertiem. 
Dziedājām Sietlas, Vankuveras, 
Toronto un Milvoku dziesmu 
svētkos, un šie koncerti – īpaši 
Sietlā 1975. gadā – varbūt 
jāpieskaita pie mūsu spilgtā-
kajiem brīžiem. Koncerts tur 
paredzēts plašā viesnīcas zālē, 
publikai romantiski sēžot pie 
apaļiem galdiem. Bet drīzi vien 
kļūst skaidrs, ka nepietiks vietu 
– aiz durvīm vēl ļaužu pūlis, kas 
laužas iekšā. Rīkotāji izmet ārā 

galdus, saliek krēslus ciešās 
rindās; zāle pieplūst stāvgrūdām 
pilna, jaunieši sasēžas priekšā 
uz grīdas un dziesmu ritmā 
plaukšķina līdzi. Tā ir dziesmu 
svētku publika, atraisīta, at  brī-
vota no ikdienas, un tieši tajā 
brīdī nogatavojusies uzņemt 
visu, ko sniedzam. Tā smejas no 
visas sirds, aplaudē no sirds. 
Kad dziedam visi kopā, zāle 
dimd, un dziesmām cauri strā-
vo satikšanās prieks – it kā mēs 
teiktu: esam latvieši! 

Taču, mūsu darbošanās kul-
mināciju neapšaubāmi piedzī-
vojām 1990. gadā, kad ener-
ģiski jauni cilvēki – Baiba 

mas. Viss vajadzīgais – skatuve 
un skaņu aparātūra tika pār-
vadāta trīs spēkratos: īrētā 
autobusā, nelielā kravas auto-
mašīnā un mikrobusiņā, kur 
braucām mēs paši. Pārvietojo-
ties tādā karavānā un visur sa -
stopot klausītāju tūkstošus, tie-
šām jutāmies kā rokmūzikas 
zvaigznes!

Toreiz, 1990. gadā, durvis uz 
brīvību bija tikai puspavērtas, 
un, piemēram, Alūksnē vai Dau-
gavpilī tādus čaļus no Rietu-
miem laikam vēl neviens nebija 
redzējis. Ļaudis pētīja mūs un 
mēs – viņus. Mums viņi šķita 
kā no tumsas pēkšņi iznākuši 

smejamies. Ko viņi domāja 
vēlāk, to nezinām, bet tobrīd 
mēs saplūdām kopīgā dziesmā 
un kopīgās cerībās. Mēs zinā-
jām, ka esam kā tauri ņi, kam 
viegli pacelties un aiz lidot. Mūs 
pārsteidza un aiz  kustināja tas, 
ka Latvijā jau bi  jām pazīstami 
no skaņu ierak  stiem, kas bija 
slepeni ievesti un gājuši no 
rokas rokā. Vēl daudz gadu vē -
lāk nespēju atģisties, sastopot 
pazīstamus māksli niekus – ak -
tieŗus, pat operdzie doņus, kas 
manas dziesmiņas mācēja no 
galvas. Tās viņiem jaunībā kaut 
ko bija nozīmējušas. Koncertos 
mūs pārsteidza arī sirsnīgais 

pieminekļa, to tumsā uzmanīgi 
aplūkodami, vai nav Ļeņins. 
Mēs jūsmojām par Latvijas 
mākoņiem, par stār ķiem, siena 
gubām, daiļajām Latvijas mei-
tenām un rātna jiem bērniem.

Kad atgriezāmies no Latvi jas, 
tad nākamo gadu laikā uz  stā-
jāmies tikai nedaudz reižu. 
Likās, viss jau bija pārdzīvots, 
viss pateikts. „Trīs no Pār dau-
gavas” bija trimdas ansamblis 
un, trimdai beidzoties, mums 
šķita, ka vairs nevaram turpināt 
iesākto ceļu. Mūsu vietā bija 
jānāk jauniem ansambļiem ar 
jaunām sejām. Gadu vēlāk ti -
kām aicināti atkal koncertēt 
Latvijā, bet to atteicām. Zinā-
jām, ka otrreiz vairs nebūsim 
kaut kas tik neparasts; zinājām, 
ka nespēsim tik viegli savaldzi-
nāt klausītājus ar savām trim 
balsīm un trim ģitarām, jo ne -
atkarību atguvušajā Latvijā ar 
katru dienu uzplauka jaunas 
populārās mūzikas grupas ar 
jaunām balsīm un spēcīgu elek-
tronisko pavadījumu.

Par „Trīs no Pārdaugavas” 
mūzicēšanu tagad liecina vie-
nīgi skaņu ieraksti. Mūsu sešas 
ilgspēlējošās skaņu plates 1970.  
un 1980. gados ieskaņoja Ivars 
Buks Ērmaņu mājās izveidotā 
studijā. Istabas vidū no segām 
uzstutējām skaņas slāpējošu 
telti, kur stundām ilgi dziedā-
jām un pārdziedājām, cenzda-
mies iedomāties, ka esam pub-
likas priekšā, lai priekšnesums 
būtu ņiprāks. Izteiksmīgus vā -
kus mūsu skaņu platēm da  ri-
nāja dzejnieks un mākslinieks 
Voldemārs Avens. Pēc Latvijas 
turnejas ieskaņojām vēl virkni 
dziesmu, šoreiz profesionālā 
studijā. Tādā ziņā bijām visai 
neuzņēmīgi un nekad nepa-
pūlējāmies kvalitātīvi ieskaņot 
vai iemūžināt videoierakstā 
„dzīvus” koncertus. Līdz ar to 
pavisam maz saglabājās no 
mūsu jociņiem un jautrākajiem 
numuriem. 

2000. gadā Mārtiņš, kas visu 
mūžu bija cīnījies ar cukur-
slimību, aizgāja viņā saulē. 
Fēlikss to smagi pārdzīvoja un 
2004. gadā sekoja viņam. Pal-
dies viņiem abiem par kopā 
baudīto, skaisto un radošo 
dzīves dēku! Viņus pieminē-
dams, rūpējos par mūsu ierak-
stu saglabāšanu kompaktdis-
kos. Šo darbu prasmīgi paveica 
Ēriks Kīns, un 2008. gadā 
laidām klajā trīs tvartu kom-
plektu. Jau pirms tam bijām 
pārskaņojuši bērniem domāto 
ierakstu „Circeņa kāzās” – kas 
joprojām skan automobiļos, 
kur aizmugures sēdeklī sēž kāds 
latvju ķēniņdēls vai princesīte. 

„Trīs no Pārdaugavas” bija 
pašdarbības ansamblis šī jē -
dziena vislabākajā nozīmē. 
Strādājām nopietni, cenzda-
mies pilnveidot to, ko reizēm 
paši dēvējām par „pusmākslu”. 
Cienījām savus klausītājus un 
centāmies nebradāt pāri tam, 
kas latviešiem svēts. Un laikam 
bijām vienīgā latviešu mūzikālā 
grupa trimdā, kas ceturt daļ-
gadusimtu ilgā darbošanās laikā 
palika nemainītā sastāvā.

Sējāne, Ēriks Grundšteins un 
citi – mūs pierunāja koncertēt 
Latvijā. Mums līdzi brauca 
sievas (izņemot Astrīdu), mūsu 
„menedžere” Māra Buka un 
skaņu koordinētājs Viktors 
Buks, kā arī mana meita Inga, 
kas par savu tēvuzemi bija 
mācījusies latviešu sestdienas 
skolā un to skatīja pirmo reizi. 
Tā bija vienreizēja dēka un 
emocionāls pārdzīvojums! Ie -
radāmies Rīgā ap 14. jūniju; 
tāpēc mums tūlīt bija jāapsēžas 
Bastejkalnā uz sola un Latvijas 
televīzijas ļaudīm jānodzied 
dziesma par Brīvības piemi-
nekli. „Stāv Rīgā meitene bāla, / 
To veidoja tēlnieka glāsts; / Tik 
tuva mums tā un tāla, / Tik 
pazīstams mums viņas stāsts...” 
mēs dziedājām, un dziesmā 
izstāstījām par Latvijas nakti un 
jauno brīvības rītu.

Uzstājāmies deviņās pilsētās: 
Saldū, Liepājā, Preiļos, Madonā, 
Alūksnē, Daugavpilī, Valmierā, 
Bauskā un Rīgā – visur lielajās 
āra estrādēs, ieskaitot Rīgas 
Mežaparku, kur mūsu dziesmu 
ritmā šūpojās kādi 25 līdz 30 
tūkstoši. Tagad to grūti aptvert: 
trīs vīri ar akustiskajām ģitarām 
uz pārvadājamas skatuvītes, bez 
īpašiem skaņu vai gaismu efek-
tiem – ja neskaita nelielu ugu-
ņošanu, ko rīkotāji bija izdo-
mājuši kā papildinājumu mūsu 
dziesmai par Jāņu nakti. Lai 
mēs būtu dzirdami plašajās 
arēnās, viņi bija savienojuši 
divu rokansambļu skaņu sistē-

saulē. Kad dažās ķecerīgās 
dzies miņās mēs apcēlām vietējo 
režīmu, viņi lika rokas priekšā 
sejai, lai citi neredzētu viņus 

ieradums pēc katras dziesmas 
mūs apveltīt ar zie diem. Sa  ņe-
mtos ziedu klēpjus atceļā uz 
Rī  gu nolikām pie kāda nacionāla 

L A S I E T 

Viļņa Baumaņa 
senatnīgi mūsdienīgo pasaku dzejas formā

„RIKŠIEM BĒRĪT’ ES PALAIDU”
Puisis dodas meklēt līgaviņu,

bet tiek ierauts notikumos, 
kas atspoguļo Latvijas neseno vēsturi.

Ar illustrācijām.
Cena ASV, ieskaitot sūtīšanu – $10.00

Vēl krājumā 2011. gadā iznākušais romāns 

„PĀRBAUDĪJUMS”.
Darbība risinās 1950-to gadu Amerikā,

Ņujorkas pievārtē.
Cena ASV, ieskaitot sūtīšanu - $15.00

Pasūtināt: Vilnis Baumanis
15542 Ambiance Drive

North Potomac, MD 20878
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No kreisās: Ingrīda Dženninga, Artūrs Gaiķis un Māra Vārpa

Ruta Priedkalne-Zirne

Svētdienas rītā, agrīnā rīta 
stundā, tā ap deviņiem, biju jau 
klāt Ciānas telpās, bija jādara 
sīkie pērmindeŗa darbiņi. Viss 
tukšs, nevienas dvēselītes, iz  ņe-
mot mūsu priekšnieku Ervinu 
Poruku, bet viņš jau vienmēr ir 
klāt vai ar saules lēktu. Satraukts 
raugos visapkārt, kur tad ir tie 
stipendiju mielasta cepēji un 
vārītāji? Nav ne čiku, ne grabu... 
Tak laikam jau tad būs jāēd 
tikai kāds ātrais ķīnietis, pica 
vai Polnische Schnelle Speise... 
Bet tad pēkšņi bija jāpiedzīvo 
īstens „Galdiņ, klājies!” brīnums. 
Vienā mirklī visa ēdamzāle un 
virtuve bija pilna ar darbinie-
kiem, maziem un lieliem, galdi 
momentā apklājās un tika rotāti 
ar rudens dekorējumiem, ar ķir -
bīšiem, kas greznoti ar rudens 
ziediem, un tad vēl visa tā ēd -
maņa – galdi acumirklīgi tika 
piepildīti ar gardumu gardu-
miem, saldiem un sāļiem, ar 
jū  ŗas veltēm, gaļām un negaļām 
(tiem, kas dzīvo radību nevēlas 

Divas diriģentes un viens korists
Kāda sirmgalvja piedzīvojumi 28. oktobrī

Lai latviešu valoda skanētu mūžīgi
No Rutas Priedkalnes Zirnes runas

galēt un pēc tam to ēst).
Pēc dievkalpojuma (starp ci  -

tu, iesaku allažiņ visiem lielākus 
sarīkojumus sākt tā ap pusdie-
nas laiku, turpat Ciānā, jo tad 
baznīca brīnumainā kārta ir 
pilnāka un ziedotā  kollekte arī 
krietni smagāka) tad nu varējām 
sākt baudīt sagatavos labumus. 
Par kulinārajiem brīnumiem ir 
„vainīga” Lita Sīmane un sti  pen-
diātu ģimenes. Ēdamzāles stūrī 
varēja redzēt lielu galdu, pildītu 
ar dažnedažādiem labumiem, 
dāsniem dāvinājumiem, lai lo -
tereja varētu pildīt Stipendiju 
fonda ne tik pilno naudas maku. 
Kas tur gan viss bija! Lili tas 
Spures gatavotas rotas, Gintas 
Klints ceptā brīnummaize, dā -
vanu kartes, vīna grozi, kafijas 
produktu grozs, statujas, dzin-
tara kaklarotas, māla bļodas, 
pa  plātes un daudz kas cits. Sti -
pendiju fonda priekšniece Ruta 
Priedkalne-Zirne vispirms svei-
ca sarīkojuma dalībniekus, tad 
ievadā pārskatīja fonda darbību 

un rezultātus (ja nemaldos, tad 
šogad vien pāri par 5000 dāldeŗiem 
aizgājuši palīgā latvju valodai), 

nākotnē. Dzirdējām interesantu 
apskatu par valodām (Latvijā 
2012. gads ir bijis Valodas gads), 

darīt, lai mūsu pašu valoda 
augtu un turpinātos. Tur nu 
Stipendiju fonds tik tiešām 
pieliek roku, lai mūsu valodai 
būtu nākotne.

Turpinājumā mūsu diriģenšu 
koncerts, papildināts ar viena 
korista lasīto dzeju. Māra Vārpa, 
ar ģitaru, Ingrīda Dženninga 
(Jennings), mūsu diriģentes, sa -
skaņotos rudenīgu toņu tērpos, 
gādāja, lai publikai būtu prieks 
par koŗa sniegumu. Publika bija 
sajūsmā par šo brīnumjauko 
kon  certu, bija ziedi, aplausi, bija 
„bravo” saucieni! Korists Artūrs 
Gaiķis, otrais bass, nedziedāja, 
bet šoreiz lasīja dzeju, kamēr 
abas diriģentes varēja mazliet 
atvilkt elpu. 

Stipendiju fonda sarīkojums bei -
dzās jaukā noskaņā, un cerams, 
ka arī fonda maks kļuva maz-
drusciņ biezāks, jo vajag taču 
at  balstīt tos jauniešus, kuŗi vēlās 
tikt uz Gaŗezera skolām, uz 2x2, uz 
„Sveika, Latvija!” braucieniem. 

I. Ā.

Pēc Apvienoto Nāciju orga ni-
zācijas iniciātīvas 21. februārī jau 
divpadsmit gadus visā pasaulē 
svin Starptautiskās dzimtās valo-
das dienu. Latvijā 2012. gads bija 
valodas gads. Latvijā 13. maijā 
Valsts valodas dienu svinēja 
Latviešu valodas kopēja Juŗa 
Alunāna dzimšanas dienā.

Šodien uz mūsu planētas lie-
lākā valoda, kuŗā runā ap 1200 
miljonu cilvēku, ir ķīniešu valo-
da. Taču kādā starptautiskā dzej-
nieku sanāksmē bija pārstāvēti 
ladīnieši no Šveices (šajā valodā 
runā apmēram 50 000 cilvēku) 
un valahu tautiņa no Maķedo-
nijas, kas nav lielāka par pieciem 
tūkstošiem, taču viņi runā, domā, 
jūt un sacer skaistu dzeju savā 
valodā.

Šogad dzirdējām dzejnieci 
Māru Zālīti sakām, ka padomju 
imperija iznīcināja ap 200 mazo 
valodu. Ir teikts, ka tas, kuŗš 
valda valodu, valda valsti.

Bijušais Bonnas universitātes 
baltu valodas lektors Austris 
Grasis referātā „Vara un valoda” 
apskata, kā padomju vara stājās 
pie sistēmatiskas latviešu valodas 
iznīcināšanas ar labi izstrādātām 

metodēm. Okupācijas varai ar 
va  lodas tuvināšanu krievu valo-
dai bija arī polītiski ideoloģisks 
mērķis – veidot jauno padomju 
cilvēku ar režīmām pakļāvīgu 
do    māšanu. Tagad mūsu mērķis 
ir atjaunot un kopt latviešu va -
lodu. 

arī par lībiešiem (nesen lasīju, ka 
esot tikai ap piecdesmit lībiešu, 
kuŗi runājot šai valodā). Lai ar 
latviešiem nenotiktu tas pats, 
mums jāievēro pagātnes pieredze, 
kā strādāt nākotnes labā. Piemē-
ram, Austrālijā ir valoda kaurna, 
kas būtībā izmira pirms dažiem 

bagāta, tajā ir divdesmit trīs 
oficiālās valodas. Ir izstrādātas 
dažādas programmas un ietei-
kumi valodas saglabāšanai un 
nostiprināšanai. Šo programmu 
pamatā ir atziņa, ka ikviena 
kultūra un valoda ir jāsargā 
neatkarīgi no valsts iedzīvotāju 
skaita un tās ekonomiskās 
vērtības. Latviešu valoda skaitās 
lielas tautas valoda, jo pasaulē ir 
250 valodu, kuŗu runātāju skaits 
pārsniedz miljonu, un latviešu 
valoda ir to skaitā (..)

Valodā izskan tautas dvēseles 
stīgas. Valoda ir vērtība, kas mūs 
satur kopā. Tā ir spēcīgākā tautas 
dzīvības sakne. Latvijas Valsts va -
   lodas komisijas darba pārskatā 
lasām, ka valodas kopšana ir 
mūsu atbildība. Skolas ir solis uz 
latviešu valodas kopšanu.

Lūdzu arī jauniešus uzņemties 
atbildību par savas valodas at  tīs-
tību un latvisko audzināšanu un 
iesaku visur, kur iespējams, runāt 
latviski un lasīt vairāk latviešu 
grāmatas, iestāties latviešu orga-
ni zācijās un vēlāk nodot latvie-
tību nākamai paaudzei.

Valoda un kultūra ir vienots 
jēdziens, kas ir dziļi saistīts ar 

gadu desmitiem. Bet tāpēc, ka 
bija atstāta rakstu valoda, to va -
rēja restaurēt un atkal sākt mācīt.

Eiropas Savienība ir valodām 

nacionālo identitāti, kuŗa valda 
latviskā vidē. Latvijas valsts pa -
stāvēšanas jēgā ietilpst latviešu 
valodas un kultūras saglabāšana 
un kopšana. Dzīvojot tālu no iz -
celsmes zemes, arī mūsu mērķis 
ir saglabāt nacionālo identitāti. 
Cik ilgi mēs runāsim latviešu 
valodā, tik ilgi latviešu kopiena 
ārpus Latvijas pastāvēs. (..)

Trīs latviskie nākotnes iegul dī-
jumi, ko Stipendiju fonds atbal-
sta, ir Gaŗezers ar devīzi „Dievam 
un Latvijai”, kur bērni ir iemā-
cījušies savas domas izteikt lat-
viski; „2x2”, kas iedvesmo uz pa -
dziļinātu latviskuma apguvi, tā 
atdzīvinot savu latvisko garu; 
„Sveika, Latvija!” programma, 
kas attīsta jaunieša latvietības 
jēgu un izjūtu par piederību pie 
latviešu saimes.

Lai saglabātu latvietību, mums 
ir jārunā latviski. Ceru, ka jau-
nieši, uzkāpuši latvisko zinību 
stikla kalnā, sapratīs, kas īsti ir 
lat vietība, latviskās vērtības un  
latviskā identitāte. Ceru, ka mana 
patriotiskā liesmiņa izvērtīsies 
lielā sārtā, kas degs jauniešu krū-
tīs, veidojot nacionālu latviešu 
jaunatnes darbinieku saimi.     

pateicās par sabiedrības iepriek-
šējo gadu devumu un mudināja 
fondu atbalstīt gan šogad, gan 

par senajām un zudušajām va -
lodām, par lielo un mazo tautu 
valodām, par to,  ko mēs varētu 

No pasaules ir pazudušas 
mazas tautas, piemēram, jātvingi, 
galindi, senprūši. To varam teikt 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā 
Ceļojums pa Eiropu 

neklātienē
Toronto pensionāriem 6. de -

cembŗa saietā radās izdevība uz 
brīdi aizmirst lielpilsētu ar tās 
steigu un debesskrāpjiem, kādi 
pēdējā laikā savairojušies kā sē -
nes pēc lietus. Šo iespēju sagādāja 
Normunds Goba, ar fotografiju pa -
līdzību sagādājot pensionāriem 
iespēju doties divās ekskursijās pa 
„veco” kontinentu. Ceļojumi no -
tika pa Reinas un Ronas upi ne -
lielos kuğīšos, kuŗu izmēri tā pie -
mēroti, ka, braucot cauri slūžām, 
šķiet, paspeŗot tikai vienu soli, var 
nokāpt krastā. Kuğis atgādina pel-
došu viesnīcu, laiku pa laikam 

tas piestāj krastmalā, lai ceļotāji 
apskatītu pilsētas. Lielākā daļa 
no tām celtas viduslaikos un ir 
UNESCO pasaules kultūras man-
tojuma sarakstā, tātad tās netiks 
nojauktas, lai celtu jaunus debes-
skrāpjus. Pilsētiņu šaurās, līku mo-
tās ieliņas atgādināja Vecrīgu. Ne -
bija redzamas lieltirgotavas, bet gan 
mazi veikaliņi, kādu mūsu konti-
nentā gandrīz nemaz vairs nav. 
Tūristi vairākkārt pakavējās vīno-
tavās, kur viņiem mācīja novērtēt 
vīna kvalitāti. Kalnu piekājēs bija 
redzami plaši vīnadārzi, bet ga  lot-
nēs vairāk vai mazāk sagrautas pils -
drupas. Ceļojuma beigās tūristi  ap -
skatīja slaveno Ķelnes katedrāli un 
tulpju audzētavu Amsterdamā.

Šie skati atstāja mazliet sērīgu 
iespaidu, bet lika arī kavēties 
atmiņās.  Reiz bija...

da

Adventa laika 
izklaide 

Toronto pensionāru saieta da -
lībniekiem, kuŗi 2012. gada 13. 
decembrī atnāca agrāk, gadījās 
neparedzēta izklaide – pa logiem 
viņi varēja vērot neparastu dar-
bību dārzā: tur vēl arvien sulīgajā 
mauriņā mierīgi mielojās no 
netālās gravas atnākusi stirniņa. 
Iebaudījusi zaļbarību brokastīs, 
viņa aizgāja.

Liene Martinsone programmas 

lusi, tomēr līdzjutību nav pelnījis.
Maija Ķuze nolasīja kādas blusas 

stāstu. Blusa gan izjaukusi di  viem 
cilvēkiem romantiku, bet pēc 
tam pati atradusi savu mīlestību.

Rita Skrastiņa citēja Ernesta 
Jurševska apgalvojumu par trim 
parādībām, kas sievietēm vien mēr 
ir: 1) dumji vīri; 2) gudri bērni 
un 3) vienmēr taisnība. Otras trīs, 
kuŗu nav: 1) nav laika, 2) nav nau-
 das, 3) nav, ko ğērbt mugurā. Viņa 
nolasīja dzejojumu par Ziem svēt-
kiem pagātnē un pastāstīja bē  dī gu 
joku par sievieti, kuŗai Dievs gan pie -
šķīris ilgu mūžu, bet viņa to rīko ju-
sies nelietderīgi, gribēdama ar chi-
 rurğijas palīdzību izskaistināties. 

da

sākumā pastāstīja jokus par bēr-
niem un suņiem. Maija Ķuze un 
Imants Lapiņš skečā par kristīgu 
dzīvošanu pierādīja, ka dialogs 
var notika arī, ja tā dalībnieki 
runā, kā agrāk teica, „viens par 
cūku, otrs par kazu”, viens otru 
pārprotot.

Pēc kopdziesmas „Atceries, mei -
tenīt!” Anniņa Briede lasīja ie -
vadu Kuraž Kriša grāmatai par 
ventiņu valodu, respektīvi, tām-
nieku izloksni, kā arī dažus pan-
tiņus šajā izloksnē. Kopdziesmai 
pēc tiem noteikti bija jābūt „Sen 
tas bij pie Ventas...”

Dzidra Avena izskaidroja, ka pui -
sis, kuŗš dzied „Pūt, vējiņi”, žēlo-
damies, kurzemniece viņu pievī-
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Window on Eurasia: Russia’s Regions and Republics Not as 
Quiescent as Mascovites and the Kremlin Think, Analysts Say

Staunton, 
December 8 
– Over the 
past year and 
e s p e c i a l l y 
now on the 
anniversary 
of the major 
Moscow pro-
tests of a year 

ago, it has become a common-
place among residents of the 
capital both in the regime and 
among its opponents to contrast 
the supposedly passive Russia 
beyond the ring road with the 
active protest movement in the 
capital.

On the one hand, this view 
provides the regime with a cer-
tain self-confidence that it enjoys 
the support of the “silent major-

ity” of Russians whatever the 
intelligentsia is doing in the capi-
tal. And on the other, it gives the 
protesters in Moscow a self-vali-
dating explanation as to why 
their demonstrations have not 
had the effects they had hoped.

But in fact, two commentators 
on the “Osobaya bukva” portal 
argue, protests have taken place 
in Russia’s provinces and repub-
lics, although in most cases they 
have been smaller and less fre-
quent because unlike Moscow, 
these places began “from zero” 
rather than with a tradition of 
protest.

According to Aleksey Titkov, a 
political scientist at Moscow’s 
Higher School of Economics, the 
Russian regions have not 
remained indifferent to the 
growth of protests attitudes in 
Moscow. But they lost interest 

when the Muscovites shifted 
away from the question of dis-
honest Duma elections to other 
and often broader issues of the 
reform of the state.

“More or less massive protests 
took place across the country in 
December of last year,” Titkov 
writes,” but between February 
and May, they ceased everywhere 
except in Moscow where the 
protests continued into the sum-
mer. And on the anniversary of 
the new protest wave, protest 
activity is observed only in the 
capital.”

While the Moscow scholar 
does not acknowledge this, such 
assertions are true if and only if 
one counts as protests in the 
provinces only those that echo 
whatever demonstration leaders 
in the Russian capital are saying. 
When the latter were talking 

about dishonest elections, the 
former in the regions were dem-
onstrating alongside them.

But when the Muscovites 
moved on, activists in the regions 
did not so much go silent as a 
whole but rather turned their 
efforts in other directions, some-
thing analysts and officials at the 
center generally have failed to 
acknowledge. And some of these 
protests have been both large 
and effective.

In the North Caucasus, pro-
tests by local people against lim-
iting the drafting of Daghestanis 
into the Russian army were 
numerous and effective: Moscow 
backed down and upped the 
draft quota. And supporters of 
the “Chernovik” newspaper have 
gathered more than 100,000 sig-
natures on a petition to the 
Kremlin, an achievement that 

many in Moscow might envy.
In the Middle Volga, there have 

been regular protests in all the 
republics against Moscow’s plans 
to make the study of non-Rus-
sian languages there completely 
voluntary, demonstrations that 
have grown in number and fre-
quency over the last few weeks. 
And elsewhere, there have been 
demonstrations on ecological 
and educational issues.

To paraphrase Fyodor 
Tyutchev, one cannot measure 
the protest potential and activity 
of the Russian provinces with an 
ordinary “Muscow ruler”; one 
needs to apply a different ruter in 
each place and recognize that the 
people in the republics and 
oblasts have their own concerns 
and goals, especially because 
they are not marching in lock 
step with those at the center.

Rīgas Latviešu biedrībai izvei-
dojusies ļoti skaista tradicija – ga -
da nogalē vistumšākajā laikā no -
tiek sarīkojums – veltījums kā  dai 
nozīmīgai latviešu personībai, 
kas nesusi gara gaismu mūsu 
tautai. Šogad tā bija izcilā valod-
nieka, publicista, paidagoga, sa -
biedriskā darbinieka un tautas 
pašapziņas veidotāja Ata Kron val da 
(1837-1875) atcere, un to orga ni-
zēja Rīgas Latviešu biedrības 
(RLB) Folkloras komisija sadar-
bībā ar Latviešu valodas attīstības 
kopu un Turaidas mūzejrezervātu. 
Programma izveidota plaša un 
daudzveidīga – lasījumu pēcpus-
diena, zibensturnīri, jaunvārdu 
veidošanas konkurss un tradicio-
nālo deju norises. Un to visu 
spraigi un sirsnīgi vadīja aktieris 
Pēteris Vilkaste un visu šo ak -
tivītāšu organizātore un iedves-
motāja RLB Folkloras komisijas 
vadītāja Margita Poriete.

Apmēram simt dalībnieku, zi  -
nīgu viesu no Kronvalda dzīves-
gaitu vietām, tradiciju un manto-
juma pētnieku dalījās latviskās 
kopības apziņā. Kultūras pogram-
mas atklāšana aizsākās ļoti svinīgi 
ar dalībnieku kopīgi dziedātu 
RLB himnu “Nevis slinkojot un 
pūstot” un RLB priekšsēža  Gun ta 
Gailīša uzrunu, kuŗā viņš pauda 
pārdomas par laiku, ko vēsturē 
saistām ar jaunlatviešu aktīvu 
darbību, par laiku, kad tapa Rīgas 
Latviešu biedrība: “Tā no pa -
dom ju laikiem ir ieviesies, ka par 
Latviešu biedrības sākumu un to 
laiku zinām ļoti maz, mēs nereti 
par dibināšanas laiku sākam ru -
nāt kaut kādā neīstā intonācijā, 
bet tas nebija komisks laiks. Atis 
Kronvalds un viņa laikabiedri, 
darīja visu, lai ieietu sava laika 
sabiedrībā, jo tā bija dzīves ne -
pieciešamība – Rīga bija vāciska 
no augšas līdz apakšai, un pirmie 
Latviešu biedrības dibinātāji jau 
nebija koŗu dibinātāji, tie bija 
mūsu pirmie saimnieciskie dar-
binieki, kas sasnieguši kaut kādu 
ekonomisku stabilitāti, kas gri-
bēja nākt kopā un biedroties. Bet 
mēs laika gaitā to esam piemirsuši, 

“Mosties, celies, strādā”
RLB svin Ata Kronvalda 175 gadu jubileju

par to maz runājam. Daudziem 
ir pilnīgi nepareizs priekšstats, 
ka Latviešu biedrībā tikai dejoja, 
dziedāja un spēlēja teātri, vis-
pirms te biedrojās ar domām par 
saimniecisko darbību, pēc tam 
nāca latviskums visā tā spektrā. 
Mums grūti stādīties priekšā to 
laiku – Latvijas nebija, nebija 
savas valsts, bija Krievijas im  pē-
rija... Šajā nozīmīgajā Ata Kron-
valda jubilejā man ir liels lūgums 
pētniekiem pētīt šo laiku visos 
līmeņos. Latviešu biedrībai 2018. 
gadā mēs svinēsim 150 gadus, tā 
ar savām saimnieciskajām ros-
mēm, darbošanos vēsturē, grā mat-
niecībā, etnografijā, valod nie-
cībā, ar pirmo Vispārējo dzies mu 
svētku organizēšanu faktiski lika 
pamatu Latvijas valstiskumam.

Rīgā ir Kronvalda parks, Kron-
valda bulvāris, bet man ir doku-
ments, kuŗā ierosināts Kron-
valdam uzcelt pieminekli. Bet, 
kad sāk runāt par šīm lietām, tad 
atkal jādzird – tas jādara valstij. 
Nē, iniciātīvai jānāk, piemē ram, 
no Ata Kronvalda fonda, no 
Durbes, vai Piebalgas... – jānāk 
tautas iniciātīvai, un tad jau sekos 
organizatoriskais darbs.

“Mosties, celies, strādā!” – šī 
Latviešu biedrības devīze izska-
nēja 50 gadus pirms mūsu valsts 
dibināšanas.”

Neapšaubāmi RLB priekšsēža 
uzruna bija rosinoša, taču šajā 
auditorijā pārsvarā bija tie cilvēki, 
kas jau gadiem gan profesionāli, 
gan, darot savu sirdsdarbu, vei -
kuši ļoti daudz A. Kronvalda 
unikālā mantojuma pētīšanā un 
viņa piemiņas saglabāšanā un 
nebūt nedomā apstāties.

1989. gadā Latvijas Univer si-
tātes mācībspēki nodibināja Ata 
Kronvalda fondu, tā pārstāve Dr.
philol. Dzintra Paegle pastāstīja 
par izcilā valodnieka veidotajiem 
jaunvārdiem un to darināšanas 
paņēmieniem. Atis Kronvalds 
do  mājis par to, lai latviešiem 
netrūktu vārdu, lai varētu izteik-
ties. Viņš darinājis daudzus jau-
nus vārdus, ilgi par tiem domā-
dams. Un reizēm jauni vārdi 

atnāk ātri, bet ir, kuŗi nāk ilgi, 
piemēram, vārds ķermenis. Ir 
ierasti vārdi, tiem varētu būt tik-
pat daudz gadu kā Latviešu 
biedrībai. Atis Kronvalds sap-
ņojis, ka latviešiem un lietuvie-
šiem varētu būt viena kopīga 
valsts, un tam vajag vienu likumu, 
kas to satur kopā, – un ieviesās 
vārds satversma, vēlāk satversme. 
Valodniekiem ir daudz darba, 
piemēram, jāizpēta, kuŗi vārdi 
pa  rādās pirms Kronvalda un 
kuŗi tikai Kronvalda rakstos? Va -
lodnieki strīdas, vai to 
darinājis Kronvalds vai 
Alunāns, jo fiksētie do -
kumenti ne vienmēr ir 
saglabājušies. Ir vie-
doklis, ka mums vaja-
dzīga vārdu vēstures 
vārdnīca. Piemēram, 
Alunāns darinājis vār -
du mīlnieks, bet tajā 
laikā tas neieviesās. 
Vēlāk to sāka izmantot 
Rainis, un šodien mēs 
to sadzīvē lietojam pa -
visam pierasti. Atis 
Kronvalds strādāja, lai 
tiktu pie jauniem vār-
diem, viņš bija pārlie-
cināts – lai valoda būtu 
bagāta, tajā jabūt dau -
dziem sinonī miem. 
Vārds kungs jau bija 
zināms, bet Atis Kron-
valds vārda gaspaža 
vietā radīja kundze...”

“Arī Turaida lepojas 
ar Ati Kronvaldu,” uz -
svēra Turaidas mūzej-
rezervāta Izglītojošā 
darba un komunikāciju daļas 
vadītāja Anda Skuja priekšla-
sījumā „Atis Kronvalds Turaidā: 
vēsturē un šodien”. Turklāt dalīb-
niekiem tika atgādināts, ka 1938. 
gadā tieši siguldieši savā pilsētā 
iemūžināja Kronvalda piemiņu, 
atklājot viņam pieminekli.

Etnografe Indra Čekstere ie -
skatā par folkloras materiālu 
izmantošanu Ata Kronvalda pub -
licistikā uzsvēra valodnieka īpašo 
interesi par latviešu tautasdzies-
mām. Tās itin bieži tika izmanto-

tas, lai pamatotu vai papildinātu 
kādu domu, ar tām kritizēja pa  rā -
dības tautas dzīvē. Kronvalds aici -
nāja skolās vairāk izmantot tau-
tasdziesmas, cildināja vācu mā  cī-
tājus, kas strādājuši pie leksikoniem. 
Valodnieks pats krājis folkloras 
materiālus un rosinājis tos viņam 
iesūtīt, viņš jau tajos laikos sa -
traucies, ka ikdienā ne  dzird tau-
tasdziesmu dziedā šanu...

“Ata stiprums un spītība nāk no 
viņa dzimtās puses Krotes,” ap -
galvo Krotes Kronvalda Ata pa -

Priekšlasījumu pēcpusdienas 
otrā daļa bija veltīta stāstiem par 
Kronvalda piemiņas saglabāšanu. 
Te nu Piebalgas mūzeju apvie nī-
bas “Orisāre” vadītāja Līva Gru -
dule un Vecpiebalgas vidusskolas 
pārstāvji sniedza gandarījumu pa -
sākuma dalībniekiem, pastā s tot, 
kā par Ata Kronvalda pie  mi  ņas sa -
 glabāšanu rūpējas Vecpie balgas no  -
vadā, turklāt to dara dažāda gada -
gājuma cilvēki. Skolā katru gadu 
tiek pasniegtas Ata Kronvalda prē -
mijas. Par savu de  vumu novad-
nieka piemiņas sag labāšanā ar 
lepnumu stāstīja Kro  tes pamatsko-
las un Durbes vidus  skolas skolotāji 
un skolēni. 2004. gadā abu skolu 
skolēni kopīgi iestādījuši bērzu 
birzi ar ozolu vidū. Tiek pētīts Kron -
valdu dzim  tas koks, un pēdējā 
laikā tas pa  pildināts ar 40 jauniem 
vārdiem (senči atrasti Kanadā, 
Ontario pavalstī). Ir izpētīts, ka 
katrā Kron valdu dzimtas paaudzē 
ir bijis kāds skolotājs.

Par Kronvaldu ir sarakstīta grā  -
mata, kas nākamgad nāks klajā. 
“Piedod, Karolīna!” – šādu no -
saukumu grāmatai devusi autore 
rakstniece Inguna Bauere, viņa 
klātesošajiem nolasīja fragmentu 
no jaunā darba.

Skarbi raksturojot Latvijā pat-
laban notiekošos procesus, savu 
īso uzrunu auditorijai uzsāka Ata 
Kronvalda mazmazdēls Andris 
Gaters, kurš jau 12 gadus dzīvo 
Latvijā un šobrīd ir Latvijas 
Lauk  saimniecības Universitātes 
pasniedzējs. Viņš pateicās visiem, 
kas ieguldījuši savu darbu un 
sirdsdegsmi viņa vecvectēva 
piemiņas saglabāšanā.

Rīgas Latviešu biedrībā nori-
tējis vēl viens interesants un sir-
snīgs sarīkojums, tā sagatavošanā 
ieguldīts milzīgs darbs un to bija 
jābauda daudz plašākai auditori-
jai. Katrs no lasījumiem bija sa -
turiski bagāts, un noteiktais 
priekš lasījuma laika limits klau -
sītājos raisīja pat nelielu sarūg-
tinājumu, gribējās klausīties vēl 
un vēl. Debates nerimās vēl ilgi 
pēc vakara beigām.

Inese Raubišķe

matskolas direktore Inese Vīto -
liņa, viņa savā priekšlasījumā ana-
 lizēja valodnieka uzskatus par 
latviešu valodas veidošanu. I. Vī -
toliņa uzsvēra, ka A. Kronvalds 
savu dziļo valodas studiju rezul-
tātā savulaik secinājis: „Latviešu 
valoda ir stalts zars pie indo ģer-
māņu valodu kuplā koka. Tādēļ 
šī valoda ir nepieciešama, neiz-
laižama”. Viņš pievērsies etimo-
loģijas jautājumiem, populāri zi -
nātniskā stilā centies lasītājiem 
skaidrot latviešu valodas izcel ša nos.

Arta Kronvalda mazdēls Andris Gaters



LAIKS  2013. ga da 5. janvāris – 11. janvāris8

L A T V I E Š I  C E Ļ O

Sava Austrālijas ceļojuma lai  kā 
nolēmām apskatīt Tas maniju.

Pirms došanās turp, par Tas-
maniju zinājām vienīgi tik 
daudz, ka tā ir mazā sirds izska-
ta pavalsts zem Austrālijas kon-
tinenta (tā dienvidos).

Izlidojām no Sidnejas lidostas 
agrā rītā pilnas neziņas. Lidojot 
pār Tasmaniju, redzējām, ka tā 
ir ļoti zaļa, ar lieliem apstrā-
dātiem tīrumiem.

Tasmanijas sirds
Nākamā pilsēta mūsu ceļā bija 

Delorēna. Skaista, vēsturiska 
pilsēta. Tā bija pirmā pilsēta, 
kuŗā satikām latviešus – Ojāru 
un Lilitu Miķelsonus. Sēžot 
viņu dārzā, likās, ka esam Lat-
vijā. Jauka pieturvieta, bet mūsu 
ceļš veda talāk.

Tālāk devāmies uz Deven-
portu. Ceļa norādes jau laikus 
vēstīja, ka ir gaidāma liela osta. 
Nebijām vīlušies, jo jau pa ga -

pingvīnu figūrām.
Vēlā vakarā ieradāmies Sulp-

hur Creek. Mājas saimniece mūs 
uzņēma lielā sirsnībā un bija 
priecīga runāt latviešu valodā.

Turpmākās dienas pavadījām 
Tasmanijas ziemeļos.

Bijām arī Wings dzīvnieku 
parkā Gunns Plains pilsētā. Kad 
pie biļešu kases pārdevēja pie -
dāvāja iegādāties paciņu graudu, 
ar ko barot ķengurus, es vairs 
nevarēju sagaidīt, kad drīzāk tik -
sim pie tiem. Atšķirībā no Ta -
ronga Zoo Sidnejā šis dzīv nieku 
parks bija mazs, līdz ar to arī 
komūnikācija ar dzīvnie kiem 
daudz tuvāka. Visi dzīv nieki, arī 
slavenie Tasmanijas velni, vom-
bati, ķenguri un koalas, atradās 
rokas stiepiena attālumā.

Ļoti interesanta pieturvieta 
likās zemeņu ferma. Labākais, 
ka tiek dota iespēja zemenes 
salasīt pašiem. Tad nu ar groziņu 
rokās devāmies dobēs. Mums – 
latviešiem tā bija eksotika, ie -
domājoties, ka Latvijā novembrī 
jau ir sniegs.

Šefīldā (Sheffield) mūs pār-
steidza sienu gleznojumi. Visa 
pilsēta kā mākslas darbs. Māju 
un sētu sienas noklātas skais-
tiem zīmējumiem. Pilsētā tur-
klāt ir arī īpaši iekārtota lielu 
kanvu aleja mākslinieku idejām. 
Vietējie mums pastāstīja, ka zī -
mējumi alejā rēgulāri maino-
ties, tātad neapnīk.

Elpu aizrāvīgas vietas bija 
Table zemesrags netālu no Vin -
jardas pilsētas (Wynyard) ar 
skatu laukumu, no kuŗa vēro-
jama jūra, kā arī The Nut krasta 
klints Stenlijā (Stanley), kur uz -
braucām ar pacēlāju, lai iz   stai-
gātu klints takas. Tas bija ko 
vērts. Visapkārt pavērās klintis 
un plūdmales. Skaisti! Latvijā 
neko tādu nevar redzēt.

Vakarā pirms došanās uz 
Hobārtu gadījās brīnumaina 
tikšanās – labu ceļa vēju novēlēt 
ieradās pat savvaļas pingvīni, 
kas lēnām un piesardzīgi veica 
ceļu no jūras uz savām alām 
Bernijas  (Burnie) pilsētā.

Tasmanijas ceļojuma galve-

nais mērķis mūs gaidīja Ho -
bārtā, kur latviešu lokā vēlē-
jāmies nosvinēt 18. novembri.

Uz Hobārtu devāmies jau 
dienu iepriekš, jo vēlējāmies 
savām acīm redzēt slaveno Ho -
bārtas Salamanca tirgu, kas tur 
notiek katru sestdienu.

Ceļš no ziemeļiem uz Hobārtu 
mūs veda cauri visai Tasmanijai: 
kalni un lejas, atsevišķas pilsētas 

interesantākais – sakiet vēl, ka 
pasaule nav maza – arī tirgū 
satikām pāris latviešu.

Jau no tirgus skatienu saistīja 
augsts kalns, kas slejas pār Ho -
bārtu. Uzzinājām, ka tas ir Ve -
lingtona kalns. Ceļa zīme kalna 
pakājē vēstīja – 1270 m., tātad 
augstākais kalns, kuŗā būšu 
bijusi. Augšup veda diezgan 
bīstams līkumains ceļš, bet lie-
liskais skats uz Hobārtu no 
kalna virsotnes bija tā vērts.

Kā jau visos ceļojumos, laika 
gulēšanai nepietiek, tāpēc prie-
cājāmies, ka vienu rītu varam 
pagulēt līdz astoņiem. Kad pie -
cēlāmies un jau gatavojāmies 
iet ārā, ieskatījāmies sienas 
pulk stenī – tas rādīja 6 no rīta. 
Mūsu modinātājs tālrunī bija 
nozvanījis nereizē. Mūzeji vēl 
ciet, laiku kavējām ostmalā, 
vērojot jachtas un kuģus.

Dienas pirmo daļu pavadījām 
Tasmanijas Karaliskajā  botanis-
kajā dārzā, kur ir pat ozolu kol-
 lekcija un dobes ar dažādiem 
dārzeņiem – bietes, zirņi, kāļi 
u.c.  Skaists un plašs dārzs!

Tālāk nolēmām doties uz 
Monu (senās un modernās māk-
slas mūzejs). Vīnogulāju ie -
skauta klints, kuŗas augšdaļā 
trīs stāvos klintī izveidots māk-
slas mūzejs un tam blakus liela 
estrāde. Bijām tur liela koncerta 
dienā, tāpēc šo vietu piepildīja 
vietējie mākslas un mūzikas mī -
ļotāji. Mākslas galerija mūs pār-
 steidza ar tasmaniešu radošo 
garu un ideju bagātību, kaut 
gan dažus eksponātus nācās ap -
lūkot divreiz, lai uztvertu māk-
slinieka dziļo domu.

Mākslas iedvesmoti, devāmies 
uz 18. novembŗa svinībām Ho -
bārtā. Nebijām Tasmanijā gaidī-
juši  tik daudz latviešu, katrs ar 
savu stāstu un pieredzi par ceļu 
uz tālo salu. Ievas un Arnolda 
Šauļu mājas sirsnīgajā gaisotnē 
visi jutāmies kā viena liela lat-
viešu ģimene.

Atmiņā vienmēr paliks Lat-
vijas Valsts svētku svinības Tas-
manijā!

Daiga Kurpniece

Sienu gleznojumi Šefīldā

Tasmanijas velns Wings dzīv nie-
ku parkā Gunns Plains pilsētā

Ar mammu barojam ķengurus Wings dzīvnieku parkā Gunns 
Plains pilsētā

Skats no The Nut klints uz apkārtni Stenlijā

Nolaidāmies (Launceston), lie -
lākajā pilsētā Tasmanijas zie-
meļaustrumos. Pirmais iespaids, 
braucot no lidostas uz pilsētas 
centru, – ka Launcestonas daba 
ir līdzīga Latvijas dabai, līdz 
brīdim, kad pie apvāršņa pa -
rādījās kalnu grēdas.

Lonsestona ir neliela, skaista 
un sakopta pilsēta. No kalna pa -
vērās brīnišķīgs skats uz pil sētu 
un jachtu piestātni. Puķes un 
ziedoši krūmi skaisto skatu tikai 
papildināja.

Mūsu mājvieta Tasmanijā bija 
Sulphur Creek, mazs ciemats pa -
  šos Tasmanijas ziemeļos pie Basa 
šauruma, tāpēcļ no Lonses tonas 
devāmies tālāk uz rietumiem.

balu skatienam pavērās liels 
kuģis „Tasmanijas gars” (Spirit 
of Tasmania) mums tīkamajās 
sarkanbaltajās krāsās. Pirmo 
reizi ieraudzījām skatu no Tas-
manijas uz jūru. Sajūta intere-
santa, jo virzienā uz augšu (uz 
ziemeļiem) ir tikai jūra līdz pa -
šam Austrālijas kontinentam.

Ceļš tālāk veda gar jūru caur 
daudzām nelielām pilsētiņām. 
Pilsēta, kas palika atmiņā, ir Pin-
 gvīna (Penguin). Agrāk bi  jusi pin-
 gvīnu migrācijas ceļā, bet tagad 
mums pretī smaidīja da  žādas pin-
 gvīnu figūras. Vei  kali un uguns-
dzēsēju depo no  saukti pingvīna 
vārdā. Jautrā kais, ka pat pilsētas 
atkritumu kastes ir rotātas ar 

(tostarp Perta – septiņas mājas 
un benzīna uzpildes stacija) un 
nebeidzami aitu un govju ga -
nāmpulki.

Sestdienas rītā uz Salamanca 
tirgu devāmies ar lielām cerī-
bām, jo  cerējām tur ieraudzīt 
kaut ko līdzīgu Latvijas Brīv-
dabas mūzeja rokdarbu gadatir-
gum. Varbūt mūsu cerības bija 
pārāk lielas, jo tikai daļa priekš-
metu tirgū bija rokām darināti, 
arī pašvārīti ievārījumi un paš-
audzēti augi, pārējo platību aiz -
ņēma no Ķīnas importēti ap -
ģērbi un dažādi nieki. Bet, pats 
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Esmu dzimis Bruklinā un uz -
audzis Bronksā. Man ir 45 gadi. 
Gāju Bronksas pamatskolā Jon -
keros, kur sestdienās mācījos 
latviešu valodu. Kad biju jau -
neklis, man patika lasīt latviešu 
un angļu valodā. Šodien arī 
mēģinu lasīt abās valodās, cik 
vien iespējams. Mēģinu mācīt 

Iepazīsimies – Aleksandrs Rozēns
dēlam Ianam latviešu valodu. 
Viņš sestdienās apmeklē Lat-
viešu skolu Jonkeros. Vakaros 
viņam lasu latviešu grāmatas. 
Pagājušajā vasarā vedām viņu 
uz Īkšķīšu nometni Katskiļos. 
Viņam ļoti patika nometnē. 
Manai sievai arī patika latviešu 
nometnē.

Ar sievu Tracy un dēlu Ianu dodamies pēc Ziemsvētku eglītes

Rīgā. Stāvu „Zvaigznes” grāmatu veikalā pie savas jaunās grāmatas 
(To var aplūkot un iegādāties www.e-gramatnica.lv)

Pēc profesijas esmu finanču 
žurnālists – pašreiz strādāju 
Bloomberg ziņu aģentūrā, kur 
esmu redaktors un vadu žur-
nālu. Savulaik esmu sadarbojies 
ar Reuters, Associated Press un 
Dow Jones. 

Amerikā ir izdotas bērnu grā-
matas, kuŗas esmu illustrējis. 

Mani mīļākie bērnu rakstnieki 
ir Jānis Širmanis, Astrīda Lind-
grēna, Beatrix Potter un Kenneth 
Grahame. Jaunībā man ļoti pa -
tika grāmatas par Kriksi un 
Lind grēnas Karlsona stāsti. At -
miņā palikušas daudzas Karl-
sona asprātības.  

Pagājušā gada janvārī man iz -
nāca braukt uz Rīgu, lasīju  lek-
ciju un vadīju paneļdiskusiju  
Rīgas biznesa skolā. Šai laikā 
daudz blandījos pa Rīgas grā -
matu veikaliem. Man iepatikās 
„Zvaigzne ABC”, un es viņiem 
piezvanīju.  Mēs satikāmies un 
parādīju dažus savus stāstus. 

„Zvaigzne” izvēlējas izdošani 
„Pār steiguma ballīte Hūber-
tam”, par ko man bija liels 
prieks. Tas taču bija sapnis – 
kādreiz izdot grāmatu Latvijā!

Vēl jo lielāks prieks bija at -
griezties Rīgā ap Valsts svētku 
laiku. Lasīju savus stāstus bēr-
niem  Rīgā un Cēsīs. Bija ļoti 
interesanti vērot, kā jaunieši 
reaģē. Rīga kāda māmiņa dēlam 
nopirka grāmatu, un viņš uz 
karstām pēdām sāka to lasīt. 
Tas bija foršs piedzīvojums un 
atgādināja man jaunību, kad 
mamma nopirka jaunu grā-
matu...

Lai gan ārā visapkārt no snie-
ga ne vēsts, maigi dienvidu vēji 
kustina palmu lapas, tomēr 15. 
decembrī tautieši domā par 
Ziemsvētku tuvošanos un ir 
sanākuši no tuvienes un tālie-
nes St. Pētersburgas latviešu 
namā, lai iededzinātu Ziem-
svētku eglīti. Šis pienākums 
šogad bija uzticēts emeritus 
Biedrības priekšniekam Ilgva-
ram Norbergam ko viņš arī 
veikli izdarīja. Nams bija skaisti 
izdekorēts, par to jāpateicas 
Karmenei Lūsis un Andrim 
Norbergam. Ar īsiem ievad-
vārdiem Biedrības priekšnieks 
Gunārs Liepiņš apsveica 60 
tautiešus un iepazīstināja ar 
divām pārsteiguma viešņām: 
Līgu Venti no Valmieras un 
Kristiānu Štaueri no Ogres. 
Abas slaidās, divdesmitgadīgās 
meitenes nesen ieradušās Ame-
rikā ir augstskolu stipendiātes, 
studē matēmatiku un spēlē bas-
ketbolu St. Pētersburgas Ec -
kerda kolledžā. Uz sarīkojumu 
viņas atveda kolledžas vicepre-
zidente Lisa Mets, Floridas 
igauņu sabiedrības goda kon-
sule. Lai gan meitenes ar bas-
ketbola komandu apbraukāju-
šas visu Floridu, viņas līdz šim 
nebija satikušās ar vietējiem 
tautiešiem.

Andris Ritums ievadīja svēt-
brīdi, aicinot klātesošos no -
dziedāt korāli “Jūs, bērniņi, 
nāciet”, nolasīja svētvārdus un 
tad novadīja kopējo lūgšanu. 
Vietējā aktrise Imanta Boasa 
deklamēja trīs Plūdoņa un viņa 

Ziemsvētku eglītes iededzināšana
Floridas St. Pētersburgas Latviešu biedrības namā

laikabiedru dzejoļus. Tad pie 
klavierēm sēdās mūsu Maestro, 
koncertpianists, mūzikas sko-
lotājs un koŗa diriģents Vla di-
mirs Hohlovs un atskaņoja F. 
Šopēna “Noktirni”. Sekoja Dace 
Kupača ar Māras Zālītes, Ojāra 
Vācieša un Skaidrītes Kaldupes 

pēc tam – samērā komplicētā, 
bet mūzikāli ļoti interesantā 
Dmitrija Bortņanska (O. Baštika 
vārdi) “Kāds brīnišķīgs”,  Alfreda 
Matisona “Ir atkal Ziemas svēt-
ki” un pēc tam divas dziesmas 
mūsu pašu diriģenta Vladimira 
Hohlova apdarē, visiem pazīs-

pie Biedrības durvīm.  Iekārto-
jies uz skatuves, vecītis tad sauca 
priekšā Biedrības rūķīšus, lai 
pasniegtu katram mazu dāva-
niņu. Tā gan bija jāizpelnās, 
noskaitot kādu pantiņu vai di -
riģenta ga  dījumā, nospēlējot 
vēl kādu mū  zikas improvizāciju. 
Mazu dāvaniņu saņēma arī 
meitenes basketbolistes, kuŗām 
nebija nekādu grūtību noskaitīt 
vecī tim dzejolīti, lai gan viņas 
par to nebija iepriekš brīdinātas. 
Kā mazu pateicību par meiteņu 
atvešanu vecītis bija sagādājis 
atzinības dāvanu arī Ec  kerda 
kolledžas viceprezidentei Lisai 
Mets, kas savu pantiņu noskai-
tīja igauņu valodā. To varbūt 

Maestro Vladimirs Hohlovs spējēja Šopēna “Noktirni” un vēlāk, 
lai izpelnītos vecīša dāvanu, savas improvizācijas

Arī viešņām Līgai Ventei un Kristiānai Štauerei ir jānoskaita 
Ziemsvētku dzejolīši, lai iegūtu vecīša uzmanību un dāvāniņu

dzejas deklamācīju, vispirms 
skatuves priekšā aizdedzinot 
vēl trīs svecītes. Tad bija laiks uz 
skatuves stāties korim, šoreiz 
gan mazliet mazākā sastāvā,  jo 
šai svētku laikā vairāki koristi 
aizņemti ar citiem pienāku-
miem. Koris nodziedāja sešas 
dziesmas, sākot ar Sicīliešu tau-
tas dziesmu “Ak tu, priecīga”. 
Tad skanēja V. Ozoliņa (V. Mo -
ras vārdi) “Šai svētā naktī” un 

tamā “Ak ,eglīte”. Pēdējo dzies-
mu koris dziedāja kopā ar pub-
liku, tā bija F. Grūbera “Klusa 
nakts”.

Pēc koncerta nogurušie ko -
risti un arī pārejie skatītāji devās 
pie pašatnesto groziņu labumu 
galda, to, kā vienmēr, skaisti 
bija sakārtojusi Mārīte Rubīna 
ar palīgiem. Atspirdzināti visi 
nepacietīgi gaidīja Ziemsvētku 
vecīti, un drīz jau viņš klauvēja 

saprata tikai vecītis pats, jo viņš 
jau apciemo visas zemes. Pēc 
patīkami pavadītās pēc pus die-
nas Lisa Mets, šoreiz angļu 
valodā, uzaicināja visus klāt-
esošos iet atbalstīt Eckerda 
kolledžas meiteņu basketbola 
komandu un, protams, Līgu un 
Kristiānu. Spēles pret citām kol-
ledžām un augstskolām ir plā-
notas gandrīz katru nedēļu, un 
vairāki tautieši arī apsolīja skaļu 
atbalstu mūsu studentēm un 
sportistēm. 

Tā nu Ziemsvētku vecītis tika 
atkal pavadīts līdz nākamajiem 
Ziemsvētkiem.

Gunārs Liepiņš
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(Turpināts 11. lpp.)

Valsts prezidents aicina 
mācīties krievu valodu

Latvijas prezidents Andris 
Bēr  ziņš ir nobēdājies, ka latvie -
šu jaunatne, sevišķi mazpilsētās 
un laukos, slikti runā krieviski. 
Savukārt krievvalodīgos jau nie-
šus viņš uzteic, jo viņi, lūk, lat-
viešu valodu pārzinot ļoti labi.

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš intervijā Sanktpēterburgas 
tīmekļa avīzei fontanka.ru sacī-
jis, ka Rīgā bez krievu valodas 
zināšanām latviešu jaunieši ne  -
varēs atrast labu darbu un tāpēc 
viņš uzsvēris, ka latviešu jaunat-
nei cītīgāk jāapgūst krievu mēle. 
Prezidents izsaka arī nožēlu, ka 
Latvijas laukos un mazpilsētās 
krievu valodai vairs nav veltīta 
tik liela uzmanība kā agrāk.

Uz krievu žurnālista jautā-
jumu, vai tas ir pieņemami, ka 
Latvijas pirmā amatpersona 
savus pavalstniekus mudina mā -
cīties krievu valodu, Latvijas 
prezidents atbildējis: „Tas ir nor-
māli. Es to saku ne kā polītiķis. 
Es uz šo jautājumu skatos cil-
vēciski. Mums ir ļoti svarīgi val- 
s tī saglabāt jaunatni, lai tā ne -
brauktu prom un tai šeit būtu 
darbs. Citu variantu nav.”

***
Ārlietu ministra 

Edgara Rinkēviča vizīte 
Zilupē, Ludzā un Rēzeknē
Vizītē ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs ar pašvaldību vadītā-
jiem apmainījās viedokļiem par 
aktuāliem jautājumiem Eiropas 
Savienībā un Latvijas ārpolītikā, 
kā arī pārrunāja Latgales reģio-
nam aktuālo vienkāršoto robežu 
šķērsošanu. Ārlietu ministrs iz -
teica gandarījumu par to, ka tiek 
īstenota Starpvaldību vienoša-
nās par Latvijas un Baltkrievijas 
pierobežu territoriju iedzīvotāju 
savstarpējo braucienu vienkār-
šo šanu. Ministrs arī pauda ce -
rību, ka drīzumā Krievijas puse 
veiks pārmaiņas pierobežas te  r-
ri  toriju sarakstā un 2010. gadā 
parakstītā Starpvaldību vieno-
šanās par Latvijas un Krievijas 
pierobežas territoriju iedzīvo tā-
ju savstarpējo braucienu vien-
kāršošanu stāsies spēkā. Grozī-
jumi nepieciešami saistībā ar 
Krievijas Federācijas Pleskavas 
apgabalā veikto territoriālo re -
formu.

***
Latvijas vēstniecībā ASV 

diskutē par sadarbību 
Afgānistānā

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns (attēlā) vēstniecībā uz 
sa  runu par sadarbību Afgānis tā-
  nas polītiskās, drošības un eko  -
nomiskās pārejas posmā bija ai -
cinājis Baltijas un Ziemeļvalstu 
vēstniekus ASV, kā arī ASV Īpa-
šo pārstāvi Afgānistānā un Pa -
kistānā Marku Grosmanu un 
viņa pēcteci šajā amatā vēstnie-
ku Deividu Pīrsu. 

Tikšanās laikā tika pārrunāti 
svarīgākie starptautiskās sabied-
rības uzdevumi līdz 2014. ga  -
dam, kad Afgānistānas valdība 
pilnīgi pārņems atbildību par 
Af  gānistānas drošību un attīs tī-
bu, kā arī pēc 2014. gada. Šobrīd 
tiek gatavota jauna NATO misija 
Afgānistānā no 2014. gada, ku -
ŗas uzdevums būs veikt Afgānis-
tānas drošības spēku apmācību 
un sagatavošanu. Tikšanās da -
lībnieki pārrunāja pasākumus, 
kuŗu mērķis būs veicināt Afgā-
nistānas ekonomisko patstāvī -
bu, izaugsmi, drošību, korup-
cijas ma   zināšanu un attīstību 
starp tautiskās koalicijas valstu 
transitā uz Afgānistānu.

Latvijas vēstnieks informēja 
klātesošos par Latvijas veikumu 
NATO ISAF misijas ietvaros, kā 
arī pauda Latvijas polītisko ap  -
ņemšanos aktīvi sniegt savu at -
balstu Afgānistānai gan NATO 
misiju ietvaros, gan veidojot div-
pusējus sadarbības projektus ar 
Centrālāzijas valstīm, gan veici-
not Eiropas Savienības iesaisti 
re  ģionā.

***
Nacionālā apvienība atbalstīs 

Eiro ieviešanas likumu
Pieci Nacionālās apvienības 

(NA) Saeimas deputāti bija pau-
duši, ka nav pārliecināti, vai jā -
balso par eiro ieviešanu Latvijā, 
līdz ar to šī iecere varētu tikt ap -
draudēta. Apvienībā gan vēlāk 
tika uzsvērts, ka šim jautājumam 
viņi plāno pieiet atbildīgi. Sa -
vukārt daži opozicijas deputāti 
nolēmuši veidot “Lata atbalsta 
grupu”, uzsveŗot iedzīvotāju ne  -
gā tīvo attieksmi eiro ieviešanas 
jautājumā.

Pēc dažādu viedokļu uzklausī-
ša nas un apspriešanās sešu stun-
du gaŗumā NA nebremzēs Lat-
vijas virzību uz eiro un tās Sa  -
eimas deputāti atbalstīs eiro ie -
viešanas likumprojektu. NA at -
balsta arī Eiro ieviešanas likuma 
izskatīšanu steidzamības kārtā – 
divos lasījumos, līdz ar to liku-
mu plānots pieņemt nākamā 
gada janvāŗa beigās.

NA Saeimas deputāti pauž 
viedokli, ka līdz šim sabiedrībā 
nav notikušas saturīgas diskusi-
jas par eiro ieviešanas plūsiem 
un minusiem, tāpēc sarunas bi -
jušas ļoti vērtīgas un ļāvušas NA 
frakcijai pieņemt vienotu vie-
dokli. Tomēr esot skaidrs, ka 
eiro ieviešana nebūs nekāds brī-
numlīdzeklis un ieguvumi no 
eiro būs atkarīgi no dažādiem 
apstākļiem. Viens no būtiskā ka-
jiem ieguvumiem būšot ģeopo-
lī tiskā nostiprināšanās rietum-
valstu saimē.

***
Oficiālajos dokumentos Latvijā 

būs jāizmanto vārds euro
Oficiālajos dokumentos Lat vi-

jā būs jāizmanto vārds euro, lai 
gan šo valūtu mūsu valstī izru -
nā kā eiro, atzina Finanču mi -
nistrijas (FM) parlamentārā sek-
retāre Karīna Korna. Vārds euro, 
viņa sacīja, būs jāizmanto visos 
oficiālajos dokumentos, liku-
mos, kur tiks runāts par valūtas 
vienību.

Protams, sadzīvē valūtu no -
teikti varēs izrunāt kā eiro. “Ne -

kas mums neliegs sadzīvē iz -
mantot vārdu eiro. Tāpat kā tas 
ir citās Eiropas Savienības valstīs, 
kur sadzīvē tiek izmantots šis 
vārds atbilstoši tam, kā katrā 
nacionālā valodā to izrunā,” 
paskaidroja Korna.

Latvija 2014. gada 1. janvārī 
plāno pievienoties eiro zonai.

***
Eiro ieviešanas likums gūst 

Saeimas deputātu 
vairākuma atbalstu

Saeima 13. decembrī pirmajā 
lasījumā atbalstīja Finanču mi -
nistrijas (FM) sagatavoto un val-
dības atbalstīto Eiro ieviešanas 
likumu (EIL), kas nosaka kār-
tību pārejai uz jauno valūtu. Par 
eiro ieviešanas likumu balsoja 
53 deputāti,  pret bija 35 (ZZS 
un SC), savukārt atturējās viens 
parlamentārietis no ZZS.

Pret likumprojektu nobalsoja 
opozicijas deputāti - Zaļo un 
Zem nieku savienības (ZZS), kā 
arī Saskaņas centra locekļi. De -
pu tāts Andris Bērziņš (ZZS)  
bal sojumā atturējās.

Diskusijas ilga vairākas stun-
das. Opozicijas deputāti pārmeta 
valdībai, ka eiro ieviešana no 
2014. gada ir pārāk sasteigta, un 
brīdināja par riskiem tautsaim-
niecības attīstībai līdz ar eiro 
ieviešanu un nestabilitāti eiro 
zonā. Savukārt koalicijas partiju 
deputāti aicināja eiro ieviešanu 
atbalstīt, jo eiro stabilizēs makro-
ekonomisko vidi Latvijā, paaug-
s tinās Latvijas kreditreitingu un 
samazinās valsts parāda apkal-
pošanas izmaksas. Tāpat vairā-
kums koalicijas partiju deputātu 
atzina, ka pievienošanās eiro 
zonai veicinās investoru uzticī-
bu Latvijai, novērsīs valūtas kon-
vertācijas izdevumus un sama-
zinās kreditu procentu likmes.

Jaunais likumprojekts izstrā-
dāts, lai nodrošinātu efektīvu un 
caurredzamu vienotās Eiropas 
valūtas ieviešanu Latvijā, un tas 
nosaka eiro ieviešanas scēnārija 
galveno nosacījumu – eiro vien-
laicīgo ieviešanu skaidras, bez-
skaidras un elektroniskās nau-
das norēķinos kopš dienas, kad 
Latvijā tiek ieviests eiro. Eiro 
kļūs par likumīgo maksāšanas 
līdzekli Latvijā, savukārt, bei -
dzoties vienlaicīgās apgrozības 
periodam, eiro iegūs vienīgā li -
kumīgā maksāšanas līdzekļa sta-
tusu un lati par maksāšanas 
līdzekli vairs netiks pieņemti. 

***
Latvijas eksports pērnā gada 
pirmajos deviņos mēnešos
salīdzinājumā ar 2011. gada 

at   tiecīgo laika periodu palieli-
nājās par 14%. Tas  ir straujākais 
pieaugums no visām Eiropas Sa -
vienības (ES) valstīm, liecina ES 

statistikas biroja Eurostat jau nā-
kie dati.

Straujākais eksporta pieau-
gums, pēc sezonāli neizlīdzi nā-
tiem datiem, pirmajos deviņos 
mēnešos fiksēts Latvijā, Grieķijā - 
par 12%, kā arī Slovakijā un Lie-
tuvā - par 11%.

Savukārt eksporta samazinā-
jums reģistrēts tikai Rumānijā - 
par 1% un Luksemburgā - par 
6%, bet Somijā eksporta apjoms 
saglabājies nemainīgs. Tajā pašā 
laikā Igaunijas eksports palieli-
nājies par 4%.

Latvijas imports deviņos mē -
nešos palielinājies par 13%, kas 
ir otrs lielākais pieaugums no 
visām dalībvalstīm. Straujākais 
importa pieaugums reģistrēts 
Maltā - par 17%, Latvijā, kā arī 
Bulgārijā un Lielbritanijā - par 
11%. Toties lielākais importa ap -
joma samazinājums reģistrēts 
Grieķijā - par 13%, Kiprā - par 
8% un Italijā - par 6%. Importa 
apjoms samazinājās septiņās 
valstīs, bet vēl piecās valstīs tas 
saglabājās nemainīgs. Lietuvā 
un Igaunijā imports pērn palie-
linājās par 8%.

***
Jaunais Rīgas teātris 

viesojas Vroclavā
15. un 16. decembrī II Starp-

tau tiskā teātŗa festivāla The 
World as a place of truth – season 
of the masters ietvaros Vroclavā 
ar izrādi „Latviešu mīlestība” 
Alvja Hermaņa (attēlā) režijā 
vie    sojās Jaunais Rīgas teātris. 

Festivāls norisinās trīs mēnešus – 
no oktobŗa līdz decembrim,  un 
tā programmā ir ne tikai visiz-
cilāko Eiropas valstu režisoru 
izrādes, bet arī filmu projekci -
jas, tikšanās ar aktieŗiem, semi-
nāri, koncerti, praktiskas no -
darbības un izstādes. Festivāla 
organizātors ir poļu režisora, 
teātŗa teorētiķa, paidagoga, vie-
na no vislielākajiem XX gad-
simta teātŗa reformātoriem Je -
žija Grotovska institūts (Instytut 
im. Jerzego Grotowskiego). Festi-
vāla apmeklētājiem bija iespēja 
tikties ar režisoriem ne tikai no 
Latvijas, bet arī no Grieķijas, 
Francijas, Italijas un Polijas. Ār -
valstu mākslinieku radoša vie-
sošanās Vroclavā ir viena no 
ins   titūta vissvarīgākajām iniciā-
tīvām, kuŗa tiek plaši lietota Ei -
ropas teātŗa kultūras praksē. Pa -
pildinājums festivālam ir festi-
vāla kinoteātris - projekts „Meis-
taru kino” - slavenu režisoru iz -
rāžu ieraksti, tostarp Alvja Her-
maņa režisētā „Soņa”.

Uz Eiropas cilvēka titulu 
Latvijā pretendē septiņi līdeŗi

Pirms beidzās balsojums par 
2012. gada Eiropas cilvēku Lat-
vijā, bija zināmi septiņi balsoju-
ma līdeŗi, – šim godam izvirzīto 
vidū ir gan izglītības un zinātnes 
ministrs Roberts Ķīlis, gan re   ži-
sors Alvis Hermanis, gan pa  ra-
olimpietis Aigars Apinis. Balso-
jums par Eiropas cilvēku Latvijā 
notika līdz 19.decembrim.

Līdz redakcijas slēgšanai bal so - 
 juma līdeŗi bija trīskārtējais pa -
ra  olimpisko spēļu čempions Api   - 
nis, Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības priekšsēdis Aldis Aus    -
ters, Jaunā Rīgas teātŗa māks    li-
nieciskais vadītājs Alvis Her ma-
nis, Eiropas Parlamenta depu -
tāts Krišjānis Kariņš, izglītības 
un zinātnes ministrs Roberts 
Ķīlis, infografiku rīka infogr.am 
veidotāji Uldis Leiterts un Rai-
monds Kaže un Eiropas Pado-
mes cilvēktiesību komisārs Nils 
Muižnieks.

Starp citiem balsotāju izvirzī-
tiem titula kandidātiem ir arī 
Latvijas vēstniece Eiropas Savie-
nībā Ilze Juhansone, Latvijas 
Universitātes Ekonomikas un 
vadības fakultātes Eiropas studi-
ju maģistra programmas direk-
tore un docētāja, kā arī Žana 
Monē izcilības centra Latvijā 
vadītāja Tatjana Muravska, uz -
ņēmuma MADARA Cosmetics 
direktore Lotte Tisenkopfa-Ilt-
nere, Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas Senāta vadītājs Jānis Stra -
diņš, pianists Vestards Šimkus, 
divkārtējais olimpiskais čem-
pions Māris Štrombergs.

***
Kanadas kļava vai 

Latvijas ozols?

Biedrība “Nepērc svešu” lūgusi 
kultūras ministri Žanetu Jaun-
zemi-Grendi gādāt, lai Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas jeb Gais-
mas pils parketam izvēlētā Ka -
na das kļava tiktu nomainīta ar 
Latvijas ozolu, jo bibliotēkas 
celt  niecība ir vērienīgākais val-
s tiskais būvniecības projekts Lat-
  vijas atjaunotās neatkarības lai -
kā un tā mērķis ir veicināt Lat-
vijas tautsaimniecības izaugsmi. 
Ministrei tiek lūgts atbildēt, vai 
viņa zina, ka 6000 kvadrāt met-
riem bibliotēkas parketa grīdas 
seguma izvēlētā Kanadas kļava 
Eiropas valstīs parketa grīdu 
segumiem tiek izmantota tikai 
0,8% apmērā no visas parketam 
izmantojamās koksnes apjoma - 
līdzīgā apjomā kā akācija vai 
ķirsis, bet visplašāk (66,7%) par-
keta grīdu segumiem Eiropā tiek 
izmantots ozols. Eiropas valstīs 
Kanadas kļavu galvenokārt iz -
manto basketbola laukumu, 
bou linga celiņu un citu sportam 
paredzētu grīdu segumiem. 
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binošu kritumu. Par vadmotīvu 
ņemts katra gada sākumā tā 
brīža Ministru prezidenta no -
vēlējums tautai.

“Mīļie tautieši, ja netiks sada-
rītas kādas muļķības, tad mums 
priekšā ir septiņi bagāti gadi. 
Treknie gadi, ja atceras stāstu 
par Jāzepu. Mēs jau tagad esam 
pasaules čempioni attīstības 
tempu ziņā, mums ir visas ie -
spējas tuvāko desmit gadu laikā 
sasniegt to, par ko mēs visi esam 
sapņojuši, ejot uz barikādēm, - 
būt kungiem savā zemē, nevis 
viesstrādniekiem svešā zemē,” - 
tā 2005. gada 31. decembŗa Vec-
gada uzrunā tautai sacīja Kal-
vītis.

2006. – „pirmais bagātais gads”
2007. gads – jāmācās matēma-

tika, fizika, ķīmija
2008. gads – no Eiropas val- 

s tīm atpaliekam desmit gadus
2009. gads – krize ir jēdziena 

iespēja otrais vārds un „ping-
vīni”

2010. gads – visiem nodokļi 
jā   maksā

2011. gads – visiem jāapzinās – 
„Latvija var!”

2012. gads – padarīta darba 
iz  jūta un „visi uz referendumu”

***
Latviešu valodas bezmaksas 

kursiem  - Eiropas Savienības 
financējums

Bezmaksas latviešu valodas 
kursu organizēšanai mazā kum-
tautību valodās runājošiem rī -
dziniekiem plānots piesaistīt arī 
Eiropas Savienības financēju -
mu, liecina Rīgas Izglītības un 
informātīvi metodiskā centra 
sa  gatavotais projekts, kas tiek 
virzīts izskatīšanai Rīgas domē.

Projekts “Latviešu valoda - ceļš 
uz informācijas sabiedrību Lat-
vijā” ir saņēmis financējumu no 
Sabiedrības integrācijas fonda 
Latvijas valsts budžeta financē-
tās programmas “Latviešu valo-
das apguve pieaugušajiem”.

Programmas mērķis ir pa -
augstināt latviešu valodas pras-
mi Latvijas iedzīvotājiem, kuŗu 
dzimtā valoda nav latviešu valo-
da. Par īpaši atbalstāmo grupu 
noteikti jaunieši vecumā līdz 25 
gadiem, kuŗi nav skolēni, bez-
darbnieki vai darba meklētāji. 
Programmas gaitā tiek atbalstīti 
intensīvie latviešu valodas kursi 
Latgales un Rīgas reģionā, kā arī 
citviet Latvijā, kur tas ir nepie-
ciešams, nodrošinot iespēju ik -
vienam interesentam apgūt lat-
viešu valodu līdz valsts valodas 
prasmes vidējā līmeņa 2. pakā-
pei (B2).

Projekta autori norāda, ka Lat-
vijas iedzīvotāji, kuŗiem latviešu 
valoda nav dzimtā valoda, ik -
dienā saskaŗas ar grūtībām, kon-
kurējot darba tirgū un uztveŗot 
informāciju valsts valodā. Tāpēc 
kursu dalībnieki, apgūstot lat-
viešu valodu, spēs kvalitātīvāk 
uztvert informāciju valsts va -
lodā, izmantot plašsaziņas lī -
dzekļus un aktīvāk sekot līdzi 
visiem sabiedriskās dzīves eko-
nomiskajiem, polītiskajiem un 
kultūras notikumiem Latvijā, 
gūs iespēju konkurēt darba tirgū 
un veicinās karjēras izaugsmi.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

manto jusi nākotnes dzintaru – 
zinātnieces Ingas Ļašenko radīto 
dzintara diegu. Dzintara diega 
izstādes apmeklētajiem dota ie -
spēja aptaustīt un sajust tā smal-
ko eleganci.

No 11. līdz 16. decembrim 
Romā Etrusku mūzejs (jeb ofi-
ciālā vārdā Villa Giulia) rīkoja 
Baltijas nedēļu dzintara zīmē. 
Tai dots nosaukums „Dzintara 
gaismā: Dzintara zemju atklā-
šana – Lietuva, Latvija, Igaunija”. 
Baltijas nedēļas notikumu pat-
rons ir Italijas prezidents Džor-
džo Napolitano (Giorgio Napoli-
tano).

***
Minchenē izskanējis 

Kristapa Pētersona jaundarbs
12. decembŗa vakarā Minche nē 

klausītājiem tika atskaņota lat - 
 viešu komponista Kristapa Pē   -
tersona (attēlā) jaundarbs Mo    -
ney. Koncertā  bija iekļauti arī 
Slo vēnijas, Čechijas un Ungārijas 
jauno komponistu skaņdarbi.

Sarīkojums notika Gētes insti-
tūta iniciētā projekta „No ku -
rienes? Uz kurieni? - Mīti, nācija, 
identitātes” laikā, un tā ir daļa 
no koncertcikla Musica Viva, ko 
producē Bavārijas radio. Visas 
kompozicijas, kas tapušas pro-
jektā „No kurienes? Uz kurieni? - 
Mīti, nācija, identitātes”, atska-
ņoja Gētes institūta sadarbības 
partneris - starptautiskais solistu 
ansamblis Ensemble Moderne 
diriģenta Pēteŗa Etvoša vadībā.

Projekta „No kurienes? Uz 
kurieni? - Mīti, nācija, identitā-
tes” gaitā tika apzināti Centrāl-
eiropas un Austrumeiropas mū -
zikas dzīves pazinēji, un pēc 
viņu ieteikuma 28 jaunie kom-
ponisti no Igaunijas, Latvijas, 
Lie tuvas, Polijas, Čechijas, Un -
gārijas, Slovēnijas un Slovakijas  
iepriekš tika aicināti piedalīties 
praktiskajā seminārā Ensemble 
Moderne ietvaros Frankfurtē.

***
Kalvīša pareģotie „septiņi 
treknie gadi”. Kādi tie bija
Šajā gadu mijā beidzās bijušā 

Ministru prezidenta  Aigara Kal-
vīša (attēlā) savulaik piesauktais 

septiņu “trekno gadu” termiņš. 
Portāls Delfi katram pašam ļauj 
pamest skatienu atpakaļ un iz -
vērtēt šo septiņu gadu posmu, 
kuŗā valsts piedzīvojusi gan eko-
nomikas kāpumu, gan galvu rei-

ka šis bronzas laikmeta cirvis      
ir atkarpes tipa kaŗa cirvis, kas 
Latvijas territorijā nonācis mai-
ņas ceļā.

Mūzeja speciālistu vērtējumā 
Latvijā ir zināmi tikai pāris tādu 
savrupatradumu, līdz ar to Gul-
benes novada Vēstures un māks-
las mūzeja krājums papildinājies 
ar ievērības cienīgu atradumu.

***
Romā iepazīstina ar grāmatu 

par Baltijas dzintaru
Romā Etrusku mūzeja Baltijas 

dzintaram veltītās nedēļas ietva-
ros 13. decembrī notika profe-
sores Māras Kalniņš grāmatas 
„Senais Dzintara ceļš: no Rīgas 
līdz Bizantijai” (attēlā) atklāša-
na. Grāmatu angļu valodā izde-

vusi izdevniecība „Pētergailis”, 
un līdz gada beigām tā būs pie -
ejama arī latviešu valodā. Grā-
mata ir Baltijas dzintaram veltīta 
projektu cikla sastāvdaļa un ie -
kļauta Rīgas - 2014. gada Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas gada 
programmā. 

Grāmata ir profesores M. Kal-
niņš mūža gaŗumā veiktie pētī-
jumi un ceļojumu iespaidi par 
Baltijas dzintara gaitām pasaulē. 
Profesore tos veikusi līdztekus 
darbam Kembridžas universi-
tātes angļu literātūras docēšanā. 
Aizrāvīgā lekcijā Etrusku mū -

zejā profesore konferencē „Jauni 
atklājumi par dzintaru” klāte so-
šos iepazīstināja ar plašu redzē-
jumu par Baltijas dzintara vēr-
tību un ceļiem cauri visam Ei -
ropas kontinentam.

Pārstāvot nodibinājumu Rīga 
2014, Aiva Rozenberga savu -
kārt interesentus iepazīstināja ar 
Ei  ropas kultūras galvaspilsētas 
ga  da programmu Rīgas mūzeju 
ekspozīcijās, atspoguļojot jauno 
dzintara ceļu. Rīga 2014 vēlme ir 
parādīt Rīgu kā modernā jeb 
nākotnes dzintara mājvietu, iz -
ceļot šī senā materiāla mūsdienu 
iespējas zinātnē un mākslā.

Etrusku mūzejā atklāta Bal ti-
jas valstu mākslinieku izstāde, 
kas veltīta Baltijas dzintaram. 
Latviju ar darbu „Kas dzinta -
ram vēl prātā” pārstāvēs Iveta 
Vece nāne, kas savā darbā iz -

daloties skaistumkonkursos.
Elīna Grundāne strādā par 

me  nedžeri starptautiskā kosmē-
tikas kompanijā.

***
Gaiziņkalna tornis – nebūtībā

Gaiziņa skatu torņa pamati 
lik ti 1981. gadā, un atbilstoši to -
reizējam projektam to bija plā-
nots uzbūvēt 51 m augstumā. 
Celtniecība gan neritēja saskaņā 
ar plānu, un pēc Latvijas neat-
karības atjaunošanas, sākoties 
privātizācijai, tā tika apturēta. 

Gaiziņkalna virsotni privāti-
zēja ASV pavalstnieks, taču par 
sev piederošo zemesgabalu ne -
rūpējās pietiekami labi. Nepa-
beigtajā celtnē kāpa tūristi,  un 
nepievilcīgais izskats neiederē -
jās Gaiziņkalna kopainā. Tāpēc 
tika nolemts Gaiziņkalna skatu 
torni uzspridzināt. To izdarīja 
14. decembrī. Torņa demontāžu 
bija uzņēmies Zemessardzes     
54. Inženieŗtechniskais batal-
jons, un viss noritēja pēc iecerētā 
plāna - tornis sadalījās divās da -
ļās un nobruka. 

***
Gulbenes novadā atrasts rets 

bronzas laikmeta cirvis
Gulbenes novada Vēstures un 

mākslas mūzejs saņēmis retu ie -
guvumu - bronzas laikmeta cir-
vi. To, apstrādājot zemi, Jaungul-
benes pagastā atradusi kāda pri-
vātpersona un nodevusi mūze-
jam. Atrastais cirvis ir iekļauts 
mūzeja krājumā, bet pašlaik nav 
aplūkojams, jo  vēl nepieciešams 
to apstrādāt. 

Cirvja izcelsme datējama ar 
bronzas laikmeta trešo perio du 
(1300 - 1100 pirms Kristus). 
Cirv ji uz bronzas laikmeta at -
radumu fona ir izraisījuši vis-
vairāk strīdu funkciju ziņā - tiem 
var būt bijusi gan ieroča, gan 
darbarīka, gan kulta priekšmeta 
funkcija, un, pamatojoties uz 
zinātnieku pētījumiem, atzīts, 

Lat vijas ražotāji no Latvijā pie-
ejamiem koksnes resursiem - 
ozola, oša un citiem - spēj sara-
žot grī das segumu tādā apjomā, 
kāds nepieciešams bibliotēkas 
vaja dzībām. 

Grīdas ieklāšanas darbi vēl   
nav sākušies. Latvijas kokap strā-
des uzņēmumi no Latvijas ozo-
liem ražo parketu, kas kva litā -
tes ziņā ir līdzvērtīgs vai pār -  
spēj Kanadas kļavas koka mate-
riā lus. Tērējot valsts budžeta lī -
dzek ļus Kanadas kļavas ma  te-
riālu iegādei bibliotēkas grīdas 
segumam, netiek ievērots „Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas pro-
jekta īstenošanas likuma” 2. pan-
ta 1. punktā noteiktais projekta 
īste nošanas mērķis sekmēt Lat-
vijas resursu izmantošanu.

***
Latvijas iedzīvotāji ir trešie 

trūcīgākie Eiropas Savienībā 
Latvijas iedzīvotāji joprojām ir 

trešie trūcīgākie Eiropas Savie-
nības (ES) valstu vidū, liecina ES 
statistikas biroja Eurostat pub-
liskotie jaunākie dati, kas sako-
poti par pagājušo gadu. Vēl ze -
māks labklājības līmenis nekā 
Latvijā ir tikai Rumānijā un Bul-
gārijā.

Saskaņā ar datiem iekšzemes 
kopprodukts (IKP) uz vienu ie -
dzīvotāju, kas izteikts pirkt spē-
jas paritātes standartos (PPS), 
mūsu valstī pagājušajā gadā bija 
tikai 58% no ES vidējā līmeņa. 
Salīdzinājumā ar 2010. gadu šis 
rādītājs uzlabojies tikai par čet-
riem procentpunktiem. Rumā-
nijā un Bulgārijā IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2011. gadā atbilda 
attiecīgi 49% un 46% no ES vi -
dējā līmeņa. Ceturtajā zemākajā 
pozicijā pērn bija Polija, kur  
IKP uz vienu iedzīvotāju bija 
64% no vidējā līmeņa blokā, se -
ko Ungārija un Lietuva (66% 
abās valstīs) un Igaunija (67%).

Savukārt visaugstākā labklā-
jība ir Luksemburgā, kur IKP uz 
vienu iedzīvotāju pagājušajā ga -
dā par 171% pārsniedza vidējo 
līmeni. Otrie un trešie turīgākie 
ļaudis dzīvo Nīderlandē un no 
bankrota glābtajā Īrijā, kur IKP 
uz vienu cilvēku pērn vidējo ES 
līmeni pārsniedza attiecīgi par 
31% un 29%. Pirmajā bagātāko 
valstu desmitniekā ir arī Aus- 
t rija, Zviedrija, Dānija, Vācija, 
Beļ ģija, Somija un Lielbritanija.

No ES jaunajām dalībvalstīm 
vislabāk dzīvo kiprieši un mal-
tieši – viņu labklājības līmenis, 
pēc ES statistiķu aprēķiniem, ir 
attiecīgi 94% un 85% no vidējā 
līmeņa blokā, kā arī slovēņi un 
čechi - attiecīgi 84% un 80% no 
vidējā līmeņa ES. No vecajām 
bloka zemēm visnabadzīgākie ir 
portugaļi - 77% no vidējā līme-
ņa blokā, kā arī grieķi - 79% no 
vidējā līmeņa ES.

***
Latviete Elīna Grundāne 

skaistumkonkursā 
Starptautiskajā skaistumkon-

kursā Korejā piedalījās arī Lat-
vijas pārstāve Elīna Grundāne 
(attēlā). Viņa izcīnīja otro vietu 
44 valstu konkurencē. No Ko -
rejas Grundāne pārvedusi jau 
astoto kroni, ko izcīnījusi, pie -
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Vladimirs Iļjičs 

Lindermans nupat 
izpelnījies uzslavu 
no Krievijas na -
cio nālboļševiku 
v  a   do ņa Eduarda 
Ļimonova, kas sa -

vu ilggadējo karognesēju no -
saucis par “samuraju”.  Kā zi -
nāms, tagad šis samurajs, kuŗš 
nebūt negrasās izdarīt harakiri,  
uzmeties par aizgādni latga lie-
šiem: “Vajag panākt, lai latg a -
lieši tiktu atzīti par īpašu tautu, 
kas runā savā latgaliešu valodā, 
kuŗai jāpiešķiŗ oficiāls statuss. 
Par to (!) jūs, latgalieši,  palīdzēsit 
mums atrisināt krievu valodas 
statusa un pilsonības jautāju-
mu.”  Patiesi makiavellisks aprē-
ķins. Galvenais - neprasot pašu 

Nelabvēļi nešpetni

latgaliešu domas...
 Portālā IMHOclub.lv, ko va - 

da slīpētais un rūdītais Jurijs 
Alek se jevs,  biznesmenis un žur-
nā lists Vadims Gilis “atskaitās” 
pub likai par 8. decembrī Dau-
gavpilī notikušo konferenci Lat -
gales autonomija: polītiskais, tie-
siskais, ekonomiskais, vēsturiski 
kultūrālais aspekts. Runātāju sa -
raksts: Andrejs Berdņikovs, Vla-
dimirs Sčukins, Jevgeņijs Lu  ka-
šonoks, Illarions Girss, kāds no 
Beļgijas atklīdušais Igors Bu  teb-
jērs, Aleksandrs Ržavins, Vitalijs 
Rudņevs. Neviena lat galieša! 
Viss tik krass un primitīvs: pa -
nākt, lai Latvija kļūtu par triju 
tautu valsti ar trim oficiālām 
valodām, un, kā liecina statis-
tika, Latvijas pamattauta, kas 

devusi šai zemei un val- 
s tij  nosaukumu, tad  paliktu 
ma  zākumā. 

Lindermans tagad teic, ka viņa 
partija Za rodnoj jazyk (Par 
dzim  to valodu) sasaukšot “Lat-
vijas tautu forumu”, populārizē-
jot  droši vien to pašu formulu: 
LR = latvieši  + latgalieši + krievi. 

Tāds pats būtībā graujošs pa -
sākums bija arī tai pašā 8. de -
cembrī tai pašā Daugavpilī no -
tikušais partijas  Čestj i porjadok   
(Gods un kārtība, Ehre und 
Ordnung)  dibināšanas kongress. 
Jaunās partijas priekšsēdis ir Ju -
rijs Zaicevs, kas jau labu laiku 
vada  biedrību “Dvinskas (nevis 
Daugavpils! - F. G.) patriotiskās 
jaunatnes savienība”. Jaunā par-
tija solās būt kreisa un anti  fa šis-

tiska un piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās, turpinot cīņu par 
krievu valodu valsts valodas 
statusā un par pilsonības “nulles 
variantu”. 

 Un te nu mēs pievēršamies 
Latvijas nelabvēļu “otrajai fron-
tei”  - Latvijas nepilsoņu kon- 
g resa sasaukšanas priekšdar -
biem, ko vada jau pieminētais 
Jurijs Aleksejevs, kūpinot pīpi 
(kā Ērenburgs un Džugašvili) 
un liekot lietā savu žurnālista 
pieredzi. Viņa līdzgaitnieks ir 
kādreizējais padomju virsnieks 
Einārs Graudiņš, kas sakās esam 
marksisma teorētiķis. 

Nepilsoņu vienkopus naturā-
lizāciju bez jebkādiem eksā me-
niem diemžēl atbalsta arī Dainis 
Lemešonoks, kam portālā rus.
delfi.lv  pretsparu dod Gatis 
Prie de, kuŗš uzsveŗ: ja 1991. 
gadā tiktu pieņemts “nulles va -
riants”, Latvija nebūtu  kļuvusi 

par Eiropas Savienības un  
NATO dalībvalsti. Nepilsoņu 
katēgorijas ieviešana “bija lat-
viskas Latvijas garants”,  norāda 
Gatis Priede. 

Latvijas nelabvēļi kļuvuši va -
ren nešpetni, un Rīgas krievva-
lodīgā avīze   Vesti Segodņa,  kuŗā 
tagad darbojas arī likvidētā      
laikraksta Čas  žurnālisti, kļu vu si 
par šo nelabvēļu faktisko or  ganu 
un ruporu. 

Latvijai lojālais uzņēmējs V a-
le rijs Belokoņs intervijā mē  -
nešrakstam Otkrytij Gorod  (At -
vērtā pilsēta) šai sakarā teica: 
“Es uzmanīgi lasu mūsu krievu 
presi, un  agrāk par to varēja 
teikt, ka tā ir neatkarīga prese, 
bet tagad arvien biežāk dzird 
runājam, ka tā ir šaura Krievijas 
varas grupējuma prese.” 

Tātad tomēr Maskavas roka? 
 

Franks Gordons

Ceru, ka visiem 
Laika un Brīvās 
Latvijas lasītājiem 
bi  juši lieliski 
Ziem svētki un ir 
sācies gaišs un 
jauks jaunais gads. 
Daudz viet zieme-

ļu pus lodē dabas māte šogad 
bijusi visnotaļ skarba, ar lielu 
sniegu un aukstumu arī tādās 
vietās, kur tas ir pagalam neie-
rasti, bet savs jaukums ir jau arī 
sniegā, vismaz sākumā, kad tas 
ir balts un mirdzošs.

Aizgājušais gads Latvijai ir 
bijis svarīgs pirmām kārtām 
ekonomikas nozīmē. Visa gada 
gaŗumā valsts piedzīvoja eko-
nomisku izaugsmi, lai arī jo -
projām tautsaimniecība nav sa -
sniegusi to līmeni, kāds bija tā 
dēvēto trekno gadu laikā. Cik 
veiksmīga bijusi Latvijas valdī-
bas rīcība, to vislabāk varam re -
dzēt, uzzinot, ka valsts nesen iz -
devusi parādzīmes par nudien 
zemu procentu likmi un pie-
prasījums četrreiz pārsniedzis 
pie dāvājumu. Tas nozīmē, ka 
starptautiskie investori uzticas 
Latvijas un tās ekonomikas nā -
kotnei, un par to varam tikai 
priecāties.

Polītikas nozīmē 2012. gads 
ne  bija bez saviem satricinā ju-
miem. „Lielā” valdība ir darbo-
jusies visnotaļ stabili, lai arī it 
īpaši Reformu partijas ministru 
pieteiktās reformas tādās jomās 
kā izglītība, pensijas un sociā -
lais nodrošinājums attiecīgajās 
aprindās ir izraisījušas lielu pre-
testību, tostarp arī ar aicināju-
miem attiecīgajam ministram 
atkāpties. Pagaidām neviens to 
nav darījis, lai gan pats aktīvā-
kais no minētajiem ministriem - 
izglītības ministrs Roberts Ķīlis 
decembrī nonāca slimnīcā ar   
tik augstu asinsspiedienu, ka   
bija nepieciešama sirds operā-
cija. Protams, nevar teikt, ka tas 
ir bijis tikai no stresa, Ķīlim 
ieņemot tik būtisku amatu, bet 
varbūt vismaz daļēji tāda arī 
bijusi šī veselības problēma.

Vajadzības gadījumā valdošās 

Gadam aizejot, gadam sākoties
koalicijas partijas ir darbojušās 
nepieciešamā vienprātībā, arī 
tādās jomās, par kuŗām vēl 
pirms pāris gadiem nebūtu bijis 
ne runas (piemēram, grozījumi 
partiju financēšanas un priekš-
vēlēšanu aģitācijas likumos, par 
kuŗiem jau esmu rakstījis). Savā 
ziņā nerātnākā no koalicijas par-
tijām ir bijusi tā dēvētā Nacio-
nālā apvienība (NA), kas at -
kārtoti  nākusi klajā ar visnotaļ 
savdabīgiem priekšlikumiem, 
tostarp arī par abortu stingru 
ierobežošanu mūsu valstī. Tā ir 
joma, kuŗā NA aktīvisti dejo  
pēc konservātīvu amerikāņu 
sta bules, jo Eiropā šis jautājums 
ar retiem izņēmumiem ir atri-
sināts jau pavisam sen. 

Tāpat NA deputāti savā ziņā 
šantāžēja pārējās koalicijas par-
tijas ar apgalvojumu, ka nebal-
sošot par 2013. gada valsts bu -
džetu, ja tajā netiks iekļauta 
pietiekami liela nauda valsts de -
mografiskās situācijas risinā ša-
nai. Galu galā kaut kāda nau -
diņa atradās, arī NA deputāti 
nobalsoja par budžetu, bet te 
atkal jājautā, kas īsti šiem ļau-
dīm ir padomā. Ar pistoli pie 
laulātu pāŗu gultas taču neviens 
nestāvēs, lai liktu radīt bērnus. 
Var jau domāt par lielāku bēr nu-
dārzu skaitu un par paaugsti-
nātiem pabalstiem jauniem ve -
cākiem, taču diez vai tas ir izšķi-
rīgs jautājums, iecerot ģimenes 
paplašināšanu laikā, kad visai 
daudziem cilvēkiem Latvijā ar 
ģimenes financēm joprojām tā 
ir, kā ir. 

To pašu var teikt par domu 
maksāt pabalstu tiem Latvijas 
pavalstniekiem, kuŗi atgriežas 
no ārzemēm. Arī šajā gadījumā 
diez vai tas būtu izšķirīgi cil-
vēkam, kuŗš, teiksim, Īrijā vienā 
nedēļā nopelna tik, cik Latvijā 
viņš nopelnītu vienā vai divos 
mēnešos.

Liels notikums, lai arī ar gau-
žām paredzamu rezultātu, bija 
februārī notikušais referen -
dums par domu krievu valodai 
mūsu valstī piešķirt otras valsts 
valodas statusu ar visu no tā 

izrietošo. Lasītāji noteikti zina, 
ka referendums izgāzās, tāpēc  
ka trūka kvoruma, taču tik un  
tā liels pārsvars pilsoņu balsoja 
pret krievu valodas statusa mai-
ņu. „Nelatviešu” aktīvisti pēc 
tam vāca parakstus, lai forsētu 
re  ferendumu par pavalstnie cī-
bas piešķiršanu itin visiem. Šo 
domu noraidīja Centrālā vēlē-
šanu komisija, jo iesniegtais li -
kumprojekts neesot pienācīgi 
sa  gatavots. Taču gruzdēšana a t -
tie cīgajā sabiedrības spārnā tur-
pinās, daži aktīvisti ir paziņo -
juši, ka rīkos „nepilsoņu kon- 
g resu”, lai labāk pārstāvētu šo 
cilvēku intereses. 

Joprojām nevaru un nevaru 
sa  prast, kāpēc tik daudz cilvēku 
ir nolēmuši atteikties no naturā-
lizācijas eksāmena nokārtoša-
nas, lai varētu kļūt par pavalst-
niekiem  un baudīt visas, tostarp 
vēlēšanu tiesības. Tātad paši vai-
nīgi. Turklāt arī tad, ja referen-
dums par pavalstniecību no - 
tiks, tam bez jebkādām šaubām 
būs tāds pats liktenis kā valodu 
referendumam. Pavalstniecība 
tomēr nav dāvana, tā ir jāno-
pelna.

Nākamais gads Latvijai, starp 
citu, būs tas gads, kuŗā valsts 
gatavosies eiro ieviešanai. Ne -
pie ciešamā likuma projektu Sa -
eima pirmajā lasījumā pieņēma 
jau pirms jaunā gada, un otru 
un pēdējo lasījumu tā ir pare-
dzējusi janvārī. Arī šajā jautāju-
mā opozicionāri vēlas rīkot re -
ferendumu, un, tā kā eiro mūsu 
valstī dažādu iemeslu pēc nav 
īpaši populārs, tauta, ļoti iespē-
jams, no Eiropas vienotās valū-
tas atteiktos. Taču gan valdība, 
gan arī par Latvijas monētāro 
polītiku atbildīgā Latvijas Ban -
ka atzinušas, ka labākajā gadīju-
mā tas būtu konsultātīva raks-
tura referendums, bet eiro tiks ie- 
viests tik un tā un šī procedūra, 
visticamāk, notiks jau 2014. ga -
da 1. janvārī. Zināmas neērtības 
tas radīs uzņēmējiem un vei-
kalniekiem, kuŗiem būs jāpār-
programmē visi kases aparāti, 
bet tā nav īpaši liela muiža, vēl  

jo vairāk tāpēc, ka pēdējā reize, 
kad to vajadzēja darīt, bija pirms 
20 gadiem, kad Latvija no PSRS 
rubļa pārgāja uz Latvijas rubli un 
pēc tam no Latvijas rubļa uz latu. 

Argumenti par labu eiro ie -
viešanai ļoti lielā mērā pārsveŗ 
argumentus pret, sākot ar do -
mu - „ja jau Eiropā, tad Eiropā” – 
un turpinot ar apjēgu, ka eiro 
ieviešana tomēr ir bijusi viena 
no prasībām tobrīd, kad Latvija 
un septiņas citas valstis 2004. 
gadā iestājās Eiropas Savienībā, 
kā arī ar to, ka uzņēmēji ietaupīs 
krietnu naudu, jo vairs nebūs 
jākonvertē valūta, Latvijai būs 
daudz vieglāk pārfinancēt savu 
starptautisko aizdevumu, un   
lats tāpat ir tik cieši piesaistīts 
eiro, ka liela starpība nav pare-
dzama arī cenu nozīmē. 

Kuriozs elements šajā stāstā, 
starp citu, ir norādījums visos 
likumos par Eiropas vienoto va -
lūtu lietot nevis vārdu „eiro,” bet 
gan „euro”, jo tāda ir Eiropas 
Sa vienības prasība. Tas nekas. 
Mums tas joprojām būs eiro. 
Drusku žēl jau būs, jo lats ir 
skaista nauda, piedevām tā ir 
mūsējā. Taču (vēl viens kuriozs) 
par lielākajiem lata aizstāvjiem 
patlaban ir uzmetušies Saska -
ņas centra (SC) deputāti Saeimā. 
Kā laikrakstā Latvijas Avīze raks  - 
ta kāda kundze, - ja Kremļa lielie 
draugi ir par lata saglabāšanu, 
tad viņa, pirms tam par savu 
rīcību īpaši nebijusi pārlieci -
nāta, noteikti būšot par eiro ie -
viešanu. Polītikā notiek arī tā.

Ārpolītikā jaunajā gadā nekādi 
īpaši krasi pavērsieni nav gai-
dāmi. Attiecības ar cara Vladi-
mira pārvaldīto Krieviju droši 
vien arī turpmāk būs te labā - 
kas, te sliktākas. Pozitīva nots ir 
fakts, ka pagājušā gada beigās 
darbu no jauna  un pa īstam uz -
sāka Latvijas-Krievijas vēstur-
nieku komisija. Starp citu, Krie-
vijas puse ir solījusi darīt visu,  
lai Latvijas vēsturniekiem no -
dro šinātu pieeju tiem kaimiņ-
valsts archīviem, kuŗi mūs in  te-
resē. Tiesa, diez vai tas attieksies 
uz pašiem „jūtīgākajiem”, pie-
mē ram, uz bijušās čekas archī-
viem, taču sākums tas ir tik un 

tā un jācer, ka darbs ritēs uz 
priekšu pozitīvā gaisotnē. Pro-
tams, būtu velti gaidīt, ka oficiā-
lā Krievija atzīs Latvijas okupā-
cijas faktu, kur nu vēl par to 
atvainosies vai maksās kompen-
sāciju, bet tāpēc jau nekas ne -
mai nās. Visa pasaule zina, ka 
Lat  vija ir bijusi okupēta, Krievi-
jas visnotaļ kretīniskā attieksme 
pret šo jautājumu nav ne iz -
šķirīga, ne īpaši būtiska.

Šogad notiks arī ļoti nopiet -
nas sarunas par Eiropas Savie-
nības daudzgadu budžetu no 
2014. līdz 2020. gadam. Patla-
ban Latvija un pārējās Austrum-
eiropas valstis šajā ziņā ir krietni 
„apietas”, piemēram, lauksaim-
niecības maksājumi mums ir  
daudz zemāki nekā „vecajās” ES 
dalībvalstīs. Vārdos vai visi gal-
venie ES un Eiropas Parlamenta 
vadītāji ir apgalvojuši, ka viņi 
saprot austrumeiropiešu bažas 
un prasības, taču diez vai bagā -
tie franču zemnieki atteiksies no 
savām ļoti dāsnajām kompen -
sā cijām tikai tādēļ, lai kollēgas 
austrumos varētu saņemt lielā -
ku naudu. Katrā ziņā sarunas 
būs gana grūtas, daudz kas būs 
atkarīgs no tā, cik lielā mērā 
mūsu valsts polītiķi spēs atrast 
domubiedrus un atbalstītājus 
citās ES dalībvalstīs.

Un kā ar cerībām 2013. gadā? 
Jācer, ka Latvijas tautsaimnie-
cība turpinās attīstību, jo īsti    
labi tai neklājas joprojām. Ce -
rams arī, ka valsts attieksme pret 
korupcijas sērgu būs daudz no -
pietnāka, jo tā joprojām ir liela 
problēma. Vēl jācer, ka turpinā-
sies sabiedrības konsolidācija 
savstarpējas draudzības un ie -
cie tības virzienā, un te runa nav 
tikai par latviešiem un nelat-
viešiem. Katrā ziņā ceru, ka 
visiem Laika un Brīvās Latvijas 
lasītājiem šis būs lielisks gads. 
Turiet Latviju sirdī un dvēselē! 
Tā mums visiem ir kopīga tēv-
zeme, un novērtēsim lielo dā -
vanu, ka mums ir pašiem sava 
valsts, sava valoda un sava 
kultūra. Lai kādas arī mūsu valstī 
gadītos grūtības, tas tomēr ir 
daudz.

Kārlis Streips
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Cēsis ir viena no skaistāka-
jām Latvijas pilsētām, kas lepo-
jas ar nu jau par tradiciju kļu-
vušo Cēsu Mākslas festivālu 
va  sarās, sakopto un atjaunoto 
Pils parku un pilsdrupām. Paš-
val dībai ir izdevies piesaistīt ap -
tuveni 90 procentu no tām ie -
spējām, ko pašvaldībām piedā-
vāja Eiropas fondu nauda. To -
mēr pamazām skaistā pilsēta 
kļūst tukšāka, iedzīvotāji – trūcī-
gāki. Kopš 2001. gada par pilsē-
tas galvu trīs reizes ir ievēlēts 
Gints Šķenders. Nākamgad pa -
vasarī šajā amatā Šķenders būs 
nostrādājis 12 gadus un  pats sa -
ka, ka vēlēšanās vairs nekandi-
dēšot, viņam polītikas pietiekot. 
Mūsu saruna ir par valsts paš-
val dību polītiku un par cilvē-
kiem, jo tieši pašvaldības ir tās, 
ar kuŗām daudzos jo daudzos 
jau tājumos cilvēki saskaŗas vis-
pirms un kuŗām lūdz palīdzību. 

Mazās pašvaldības ir neap-
mie rinātas ar budžetu, bet Rī -
ga  izstājusies no sabiedriskās 
organizācijas Latvijas Pašval-
dību savienība (LPS). Kas no -
tiek? Vai LPS vairs neaizstāv 
savu biedru intereses?

Domāju, ka kopumā var teikt – 
Pašvaldību savienība palīdz un 
ir pašvaldībām nepieciešama,      
jo veido kopīgo pašvaldību po -
lī tiku un stratēģiju. Protams,   
da  žādi uzlabojumi ir vajadzīgi 
vien mēr, var strīdēties, kā jautā-
jumus virzīt, bet tā jau tas notiek. 
Ir arī Latvijas Lielo pilsētu aso-
ciā cija, un manā ieskatā tā pa  vā-
jina Pašvaldību savienības teik-
šanu, kaut jāatzīst, ka lielo pilsētu 
stratēģija un problēmas ļoti dau-
dzos jautājumos neapšaubāmi 
atšķiŗas no pārējo pašvaldību 
ak  tuālajiem jautājumiem. Dzī vē 
bieži vien notiek tā – ja valdības 
līmenī kādā jautājumā notikusi 
vienošanās ar lielajām pilsētām, 
tad faktiski viss jau ir nolemts, 
pārējie var dzīvot tālāk tāpat, kā 
dzīvojuši. Kopīgo pašvaldību 
stra tēģiju tas padara mazāk no -
zīmīgu, taču es nezinu, kā šo 
jau tājumu varētu risināt, lai 
„vilks būtu paēdis un kaza dzī-
va”. Vismaz pašlaik receptes nav. 
Varbūt vienu recepti varētu 
atrast jautājumā par admi nis-
trātīvo reformu, kuŗa skaitās pa -
beigta, bet patiesībā skaidrības 
par to, kas un kā būs tālāk, nav.

 Negribu būt tas gudrais, kas 
visus kritizē un māca, bet, ja pa -
skatās Nacionālo attīstības plā-
nu (NAP), tad arī tajā nav atro-
dams mūsu valsts struktūras 
modelis. Lai notiktu attīstība, ir 
jābūt valsts pārvaldes struk tū-
rālam modelim un tā attīstības 
redzējumam. Nevar runāt par 
valsts attīstību, ja nav skaidra 
valsts struktūra. Par to var runāt 
teorētiski, bet kā to izdarīt prak-
tiski, ja nav skaidrības par valsts 
pārvaldes modeli... Tas nozīmē, 
ka nav izpildmechanisma, kas 
īsteno vienu, otru vai trešo attīs-
tības modeli. Ja atceramies gan 
mūsu ģeopolītisko situāciju, to, 
ka krize nebūt nav beigusies,  un  
vēl to, ka ap eiro ieviešanu vēl 
būs daudz batāliju, tad ir skaidrs, 
ka mums ir jābūt ļoti gudriem, 
jāprot jautājumus risināt ar prā-
tu. Tas nozīmē, ka nākamos ga -
dus pašvaldībām būs jāstrādā 
sviedriem vaigā un jārisina dau-

ESAM BIJUŠI PIE VARAS DIVDESMIT GADU
dzas problēmas. Daudzus jautā-
jumus joprojām neesam atri si-
nājuši, kaut par tiem runāts ne 
reizi vien un gadiem ilgi.

Kāpēc tā notiek? Labi, ne -
skai tīsim pirmos atgūtās neat-
karības gadus, kad daudz ko 
nezinājām un nesapratām, bet 
kāpēc divdesmit gadu laikā ne -
esam pat vienojušies par valsts 
pārvaldes struktūrālo modeli, 
netiekam galā ar administrā-
tīvo reformu? Visu laiku strī-
da mies par to, vai vienā terri-
torijā ir vajadzīga viena pašval-
dība vai vienas territorijas pa  š-
valdības pārstāvji apvienojas 
nākamā līmeņa pašvaldībā,  
kas pārskata jau daudz lielāku 
territoriju un tā tālāk, un tā 
joprojām.

Atbilde ir vienkārša: pašrei -
zējā valsts pārvaldes struktūra ir 
nostiprināta ar likumdošanu,  
un šī sistēma visu laiku sevi vei-
do un uztur kā pašpietiekamu. 
Gan ar birokratiskiem liku -
miem, gan ar administrātīviem 
noteikumiem sistēma sevi uz -
tur nemainīgu. Tai nav izde vīgi 
mainīties, tai nav intereses kādā 
jomā pašlikvidēties. Mēs varam 
runāt, ka vajadzētu kaut ko 
pārveidot, no kaut kā varētu 
atteikties, bet nekas nemainās. 
Ministrijas paziņo, ka samazina 
savu aģentūru un citu institū -
ciju skaitu, bet faktiski tās sa -
mazina šo skaitu reģionos, attā-
linot pakalpojumu sniedzēju no 
cilvēka. Patiesībā būtu jārīkojas 
tieši pretēji, pakalpojumu snie-
dzējiem vajadzētu  būt ne tikai 
reģionu centros. Nav taču vaja-
dzīgas jaunas institūcijas, pie  tik-
tu ar dažiem zinīgiem un pro-
fesionāli spējīgiem cilvēkiem kā 
ar aģentūras vai kādas citas in- 
s titūcijas filiāli, kas iedzīvotājiem 
varētu palīdzēt daudzos jautā-
jumos, ne tikai vienā šaurā no  -
zarē. Ministrijas ir valsts polīti-
kas virzītājas, bet tā arī neesam 
tās reformējuši, viss notiek gaŗā, 
smagnējā birokratiskā ceļā, un 
tas ministrijām ir izdevīgi. Taču 
pašvaldībām visu laiku nāk klāt 
jaunas funkcijas, kuŗas varētu 
saukt par neredzamām, jo tās tā 
klusi un lēnām nonāk līdz mums. 

Mums pārmet, ka nav labas 
pārvaldes, ka iepirkumos nav 
kār tības, bet  pašvaldību bu -
džets nepalielinās. Par iepirku-
miem gribu teikt – tā sistēma ir 
tik sma ga un birokratiska, ka -
mēr to izpilda, cenas jau ir pa  vi-
sam citas. Piemēram,  2009. ga -
dā sāktais ielu rekonstrukcijas 
projekts Cēsīs, par kuŗu mēs ta -
gad esam spiesti pārmaksāt, jo, 
kamēr visa tā procedūra notika, 
cenas ir kļuvušas vēl augstākas, 
bet mums nav tiesību neko mai-
nīt. Ja es nebūtu ievērojis liku-
mu, tad šodien ielu rekonstruk-
cija man maksātu divreiz lētāk 
arī tad, ja es būtu dabūjis pa 
kaklu un pašvaldība būtu sa -
maksājusi sodu! Vai nav ab -
surds? Kaut vai tā sauktie centrā-
lizētie iepirkumi: ja jāpērk da -
tori skolām un paiet divi gadi, 
kamēr tie nonāk līdz mums, - 
cenas tikmēr ir pazeminājušās 
un šodien tos pašus datorus 
varētu lētāk nopirkt pat veikalā 
ar visu pārdevēja uzcenojumu! 
Toties viss ir noticis likumīgi!      
Ja paskatās pēdējā laika lielos 
valsts iepirkumus – dzelzceļa 

vagonus, fotoradarus un redz, 
kas no tā visa iznācis, tad jāsaka: 
īsta sāga! Pašvaldības salīdzi nā-
jumā ar valsti vēl ir eņģeļi!

Vai Rīgas aiziešana no Paš-
valdību savienības lielā mērā 
nav polītisks, nevis saimnie-
cisks solis? Rīga patiesībā jau 
labu laiku ir sevi pavērsusi  pret 
Latviju.

Rīga demonstrēja savu attieks-
mi budžeta jautājumā, jo viss 
palika tā, kā ir bijis līdz šim: no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
80 procenti paliek pašvaldībām, 
kaut tika prasīti 85 procenti. Ie -
spējams, Rīga tādējādi demon-
s trēja arī savu - lielākās pilsētas 
ietekmi. Ja runājam par polītisku 
soli, tad tā ir pašreizējā situā -
cija, kad tiek pretnostatītas lie-
lākās Latvijas pamatie dzī votāju 
grupas – latvieši un krievu va -
lodā runājošie. Mēs pastāvīgi 
sakām:  krievi, kaut gan krievu 
valodā runā dažādu tautību 
cilvēki. Nedrīkst tā darīt – par 
visiem, kas nav latvieši, sacīt 
krievi, tas tikai saasina situāciju. 
Tagadējā  situācijā visvairāk  vai-
nīgi ir latvieši, jo mēs visu laiku 
esam bijuši pie varas. Neredzu, 
ka reāli notiek sabiedrības salie-
dēšanās, manuprāt, situācija 
kļūst sliktāka. Lielo pilsētu sko-
las ar krievu mācību valodu pa -
mazām palielina savu ietekmi 
sabiedrībā. Ja tā turpināsies, 
sekas būs sliktas. Ir jādomā, kā -
pēc tā notiek. Nevis Rīga ir sevi 
pavērsusi pret Latviju, bet mēs 
esam atļāvuši tā notikt. Polītis-
kie spēlētāji izmanto situāciju, ar 
kuŗu mēs neesam mācējuši tikt 
galā.

Cēsis ir latviska pilsēta, bet 
dzīve tajā kļūst aizvien trū cī-
gāka, it kā par spīti sakārtota-
jai videi un skaistajai dabai. 
Kāpēc tā notiek?

Pamatos tas ir darba vietu jau-
tājums, turklāt cēsnieki atšķiŗas, 

piemēram, no valmieriešiem. 
Val miera vienmēr ir bijusi lie-
lākoties strādnieku pilsēta, bet 
Cēsis vairāk domājušas par visu 
lielo un skaisto. Vēl interesanti   
ir tas, ka cēsniekiem ir ļoti laba 
izglītība un viņi viegli atrod 
darbu ārzemēs, jo Latvija vi -
ņiem bieži nevar piedāvāt pie-
mērotu darbu ar piemērotu atal-
gojumu.  Runājot par darba vie-
tām, vēl jāatceras, ka Cēsis zau-
dēja savu administrātīvā centra 
statusu jau 1994. gadā, kad neti-
ka izmantotas visas tālaika ie -
spē jas. Tomēr  mēs daudz ko 
va     rētu darīt, bet esam atkarīgi 
no valsts polītikas. Pašvaldība 
ne  var visu. 

Varētu domāt par rehabilitā-
cijas centru vienā no Latvijas 
skaistākajām un zaļākajām vie-
tām, taču kas būs tie cilvēki,  
kuŗi šajā centrā uzturēsies un 
maksās par rehabilitāciju? Lat-

vijā ar pašreizējo cilvēku skai -        
tu un zemo maksātspēju tāds 
centrs nevar nopietni darboties. 
Lai rehabilitācijas centrā būtu 
vērts investēt un tas varētu dar-
boties, gadā vajadzīgi aptuveni 
30 tūkstoši pacientu. Ārvalstu 
uzņēmēji mums saka: sakārto-
jiet vīzu režīmu, mēs tūlīt nāk-
sim ar savām investīcijām un 
nodrošināsim jums gadā trīs-
desmit tūkstošus pacientu bez 
problēmām! Būs jums pacienti, 
un labi būs visiem – gan mums, 
gan pacientiem, gan Cēsu no -
vadam, kur paliks pacientu 
nauda, gan valstij, kas saņems 
nodokļus. Vai tas ir pašvaldības 
jautājums?!

 Diemžēl mēs gribot vai ne -
gribot atduŗamies pret lielu un 
tukšu runāšanu valsts līmenī par 
to, ka kaut kas kaut kad būs. 
Kaut kas jau uz priekšu kustas, 
bet tas notiek pārāk lēni, mēs 
zaudējam laiku. Mazie uzņē mu-
mi gan lēnām veidojas, katru 
gadu viens vai divi. Bet tas ir 
ilgstošs process. Pēc gadiem div-
desmit pieciem, ja pasaule vēl 
pastāvēs,  būs citādi. Tādām vie-
tām kā Cēsis tas ir ilgs attīstības 
process, kam ir gan kritumi, gan 
kāpumi. Starp citu, Cēsu vecpil-
sētā ir vairāki ārzemju latviešu 
nopirktie īpašumi, par kuŗiem 
diemžēl ne jau visi rūpējas, un 
mums jāsūta viņiem soda nau-
das dokumenti. Vecpilsētā īpa-
šumi pieder arī amerikāņu pen-
siju investīciju fondam, kas no -
gaida, kā mainīsies nekustamo 
īpašumu tirgus, un arī tas kavē 
attīstību, ēkas stāv kā spoku kuģi. 

Vai jūsuprāt Latvijai ir ie  -
spējas atkopties pēc skarbās 
krizes, par spīti tam, kas notiek 
un vēl varētu notikt pasaulē?

Noteikti! Paies piecdesmit, 
var būt simt gadi. Es gribu teikt: 
šodien cilvēki dzīvo labāk nekā 
pirms divdesmit gadiem. Jau tā-
jums - vai mēs to vēlamies atzīt, 
jo gribam visu šodien un uzreiz, 
mēs pierodam pie viegli sasnie-
dzamā. Strauji zūd darba tikums, 
un tas mums ir jāglābj, tāpat kā 
mūsu kultūra. Mēs, pamatnā-
cija, neesam līdz galam sapra-
tuši, kas ir brīva, patstāvīga 
valsts, un neizmantojam  savas 
iespējas. Nevajag žēloties, vajag 
pašiem gudri darīt.

Sallija Benfelde

Gints Šķenders: Es gribu teikt - šodien cilvēki 
dzīvo labāk nekā pirms divdesmit gadiem. Jau-
tājums - vai mēs to vēlamies atzīt, jo gribam 
vi  su šodien un uzreiz, mēs pierodam pie viegli 
sasniedzamā. Strauji zūd darba tikums, un tas 
mums ir jāglābj, tāpat kā mūsu kultūra. Mēs, 
pamatnācija, neesam līdz galam sapratuši, kas 
ir brīva, patstāvīga valsts, un neizmantojam  
sa  vas iespējas. Nevajag žēloties, vajag pašiem 
gudri darīt.
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Režisora Aigara Graubas un 
producenta Andreja Ēķa filma 
„Sapņu komanda 1935” bei-
dzamo nedēļu laikā nonākusi ki      - 
nocienītāju uzmanības centrā. 
Stāsta pamatā ir patiess vēstu -
res fakts – mūsu valstsvienības 
uzvara pirmajās Eiropas basket-
bola meistarsacīkstēs 1935. ga -
dā, un tas tiek izstāstīts spraigi 
un sirsnīgi. Šie latviešu sportis -
tu panākumi līdz šim bijuši 
zināmi tikai sporta vēstures pār-
zinātājiem, bet tagad par šo sla-
vas lappusi zinās ikviens, kas 
nopircis kino biļeti un sekojis 
līdzi notikumiem uz ekrāna. 
Veiksmes stāsts patiešām ir pa -
teicīga viela filmai par jaunu 
cil vēku aizraušanos ar tolaik vi -
sai jaunu un vēl ne sevišķi popu-
lāru sporta veidu – basketbolu. 
Turklāt kinodarba veidotāji – 
jau minētie A. Grauba un A. Ēķis 
sadarbībā ar lielisko latviešu ki -
nooperātoru Gvido Skulti, kom-
ponistu Uģi Prauliņu un citiem, 
kas pielikuši savu roku „Sapņu 
komandas” tapšanā, - stāstot par 
leģendārā treneŗa Valdemāra 
Baumaņa mērķtiecību un ta -
lantu komandas saliedēšanā un 
puišu sportiskā gara rūdīšanā, 
pa  nākuši vispārinājumu. Jo tas, 
ko skatām, nav tikai sporta 
veiks mes stāsts, tas ir stāsts par 
latviešu uzņēmību, talantu un 
sparu, kas rodas, cilvēkiem  pār-
varot grūtības un tiecoties pēc 
augstiem mērķiem.

Šajā filmā ir daudz vēstures 
patiesības, taču neaizmirsīsim, 
ka tā tomēr ir filma, nevis kon-
krētā notikuma dokumentāla 
res taurācija. Baumanis valsts - 
vie nību izveido no spēcīgāka-
jiem pretiniekiem – Universitātes 
spor ta un Armijas sporta kluba 
vienības –, un tā, protams, ir pa -
tiesība. Tāpat kā visu valstsvie-
nības spēlētāju vārdi, raksturo-
jumi un nopelni ceļā uz uzvaru. 

Kinostāsts, kas pacilā un aizrauj
Vēsturiska precīzitāte ievērota 
arī meistarsacīkšu spēļu gaitā, 
rā   dot spēlētāju centienus un 
kon krētu spēļu norišu izvilku-
mus, pavisam konkrētu rezul-
tātu. Epizodi, kas raksturo Val-
demāra Baumaņa un viņa jauno 
censoņu spēju pārvarēt daž da-
žādos šķēršļus, lielākoties ir scē-
nāristu sacerēti, kaut droši vien 
ar liecinieku nostāstiem pama-
toti. Absolūti satriecošas ir pagā-
jušā gadsimta trīsdesmito gadu 
notikumu parallēles ar mūs   die-
nām: sportistu (vai cita veida pa  -
nākumu izcīnītāju) nemitīgā cīņa 
ar nozares (sporta vai jeb kādas 
citas) vadības birokratiju, chronis-
kais līdzekļu trūkums vals  tiski 
svarīgu mērķu sasnieg šanai. 

Panākumi kā toreiz, tā arī 
mūsdienās tiek izcīnīti nevis ar 
visas valsts un sabiedrības iein -
teresētību, atbalstu un līdzda-
lību, bet drīzāk gan – par spīti 
ne    pārvaramiem apstākļiem un 
dažu nejēgu liktajiem šķēršļiem. 
Pēteŗa Gaudiņa, Intara Rešeti -
na un Normunda Bērza tēlotie 
spor ta funkcionāri, kas dara vi -
su, lai kavētu Baumaņa centie-
nus nokļūt uz spēlēm Ženēvā, 
bet pēc vēsturiskās uzvaras pa  -
nākumus, protams, pieraksta 
sev, no „tīrās mākslas” viedokļa 
var šķist drāmas uzbūves štam-
pi. Tomēr šajos trīs varenajos 
spor ta dzīves toņa noteicējos, 
pēc sižeta „ļaundaŗos”, īstenota 
ļoti trāpīga sasauce ar mūsdie -
nu Latvijas problēmām. Un ne 
jau tikai sportā, arī citās noza -
rēs, kas pasaulē vairo valsts slavu. 
Ir rūgti filmas ainās vērot paze-
mojumus, kas jāpiedzīvo basket-
bolistiem, kad viņi ar patapi nā-
tiem grašiem kabatā Ženēvā 
nespēj noīrēt pat vislētākās vies-
nīcas istabas, kur nu vēl zāli tre-
niņiem.

Taču latviešu puišus mērķa sa -
sniegšanā spārno viņu tuvinieki 

un jaunā sporta veida līdzjutēji. 
Treneri spārno sievas mīlestība 
un ticība viņa talantam. Inga 
Alsiņa Baumaņa kundzes lomā 
ir mīlestībā starojoša būtne, kas 
spēj iedvesmot vīru un pārlie-
cināt kaimiņus iesaistīties bas-
ketbolistu atbalstīšanā. Aiz kus-
tina skats, kad Lāsmas Kugrēnas 
Gaides kundze šuj sporta tērpus, 
bet Ulža Norenberga Pance- 
ch ovska kungs veŗ sporta biksēs 
gumiju. Lai mūsējie varētu do ties 
ceļā, savus ietaupījumus nežēlo 
arī augsta valsts ierēdņa dēls, 
Baumaņa kundzes privātskol -
nieks Oskars, pievienojot „ka -
pitālam” savu iekrājumu - sep-
tiņus latus. Līdzjutēju solidāritā-
te ir tas spēks, kas atsveŗ valsts 
atbalsta trūkumu, paceļ spārnos 
un aizved vienību līdz čempionu 
titulam. 

Kad jaunekļi ar Baumani 
priekšgalā ir nonākuši Ženēvā, 
viņi labi apzinās, ka tur, ārze-
mēs, ikviens no viņiem pārstāv 
savu valsti. Kritiskā brīdī neiz -

tur skarbais un prasīgais otrais 
treneris Dekšenieks, ko tēlo Vilis 
Daudziņš, viņam pār lūpām gā -
žas dusmu un pārmetumu lavī-
na par nepelnīti pazemojošo si -
tuāciju. 

Filmas spraigākās ainas saistās 
ar sūro treniņu attēlojumu un, 
protams, ar atainotajām basket-
bola spēļu norisēm. Tās, protams, 
ir inscenētas spēles, kas sagata-
votas pieredzējušu treneŗu va -
dībā. Dinamiski samontētas, tās  
rada kāpjošu tempu un intrigu, 
kaut galaiznākums  patiesībā ir 
zināms. Spēlētāji dodas lauku -
mā, kad, sadevušies rokās, korī 
ir izsaukuši vārdu „Latvija”. Tas 
ir iedvesmas pilns fizisko un      
ga  rīgo spēku koncentrēšanās 
mirklis. Mums ir pamatots ie -
mesls lepoties ar latviešu aktie -
ŗu jaunāko paaudzi, kas ir ne 
tikai labi sagatavoti profesionā-
lās meistarības ziņā, bet arī labā 
fiziskā formā. Uzmanīgāk pavē-
rojot filmā ietvertās spēles, mēs 
aktieŗus ieraugām ne tikai Bau-

maņa izveidotajā vienībā, „mū -
sē jie” (aktieŗi) filmā spēlē bas-
ketbolu arī šveiciešu, čechu un 
spāņu izlasē.

Šī sportisko aktieŗu plejāda ir 
milzīga bagātība, jo, viņiem iejū-
toties lomā un piedzīvojot spēles 
azarta mirkļus, tēlojuma tieša-
mība tikai iegūst. Sviedri uz lat-
viski sarkanajiem krekliņiem ir 
īsti, un tikpat īsts ir sacensību 
sīvums uz ekrāna.

Galvenajā - Valdemāra Bau-
ma ņa lomā ir Nacionālā teātŗa 
aktieris Jānis Āmanis. Viņa tēlo-
tais varonis ir atturīgs emociju 
izpausmēs, taču lakoniskā āriene 
slēpj sirsnīgu, mērķtiecīgu, vērī-
gu un aizrauties spējīgu dabu. 
Atliek tikai nožēlot, ka valsts 
niecīgā financējuma apstākļos 
kino nozare pašlaik Latvijā nī -
kuļo. Gan Āmanis, gan basket-
bola valstsvienības spēlētāju tē -
lotāji būtu cienīgi saņemt jaunas 
atbildīgas lomas mūsu valsts ak -
tieŗfilmās. 

Filmas beigu ainai, kuŗā Eiro-
pas meistarus ar gavilēm sagaida 
Rīgā, piešķirta dubulta slodze. 
Portretējot uzvarētājus, uz brīdi 
ekrānā parādās dokumentāls 
fotouzņēmums – Baumanis un 
viņa vienība. Tālāk aizkadra 
balss komentē basketbolistu 
turp mākās dzīves gaitas. No sla-
vas noreibuma mums lemts ie -
skatīties vēstures dzirnu ritēju-
mā: slavenie sportisti, Latvijas 
vārda daudzinātāji, jau pēc pa -
visam neilga laika būs trimdi-
nieki, gulagā ieslodzītie, kritušie 
kareivji  vai nu vienā, vai otrā 
frontes pusē…

Filma „Sapņu komanda 1935” 
ir piemineklis šiem sportis -    
tiem. Tajā ir arī trāpīgs latvieša 
dabas portretējums. Un notiku-
mu parallēles ar šodienu aplie-
cina tikai to, ka no savām kļū-
dām neko neesam mācījušies.

G. S.

Vēsturisks attēls - 1935. gada Eiropas basketbola meistarsacīkšu uz -
varētāji. No kreisās: M. Grundmanis, Dž. Raudziņš, A. Anufrijevs, 
R. Jurciņš, V. Melderis, J. Lidmanis, H. Gubiņš, E. Andersons un 
treneris Valdemārs Baumanis

Par Latvijas baleta piedzim-
ša nas brīdi pieņemts uzskatīt 
1922. gada 1. decembri, kad 
Nacionālās operas namā vērās 
priekškars L. Hertela baleta 
„Veltīgā uzmanība” izrādei. 
Kopš tā vakara mūsu profe - 
 sio nālā baleta māksla veidoju-
sies, augusi un uzplaukusi tie - 
ši šeit, uz Latvijas Nacionālās 
ope  ras skatuves, ciešā sadarbī-
bā ar tikai nedaudz vecāko lat-
viešu operas mākslu.

Šogad 15. decembrī Latvijas 
Nacionālais balets svinēja savu 
deviņdesmito gadskārtu, un     
šai jubilejai par godu bija sarī-
kots grandiozs galā koncerts. 
Uz ska  tuves visā krāšņumā uz -
plauka baleta mākslas daudz-
krā  sai nais zieds un meistarības 
spo žumā mirdzēja profesionā-
lo iespēju ziņā daudzveidīgā, 
saliedēta trupa. Šobrīd mūsu 
balets ir jaunu, aizrautīgu de  jo-
tāju kopa, ko vieno augsti māks-
  linieciskie mērķi. Sa   snieg tā 
profesionālā meistarība stingri 
balstās uz iepriekšējo baleta 
pa  audžu panākumiem, ne velti 
trupā par repetīto riem strādā 
solisti, kas kaldi nājuši latviešu 

LATVIJAS NACIONĀLĀ BALETA SVĒTKU VAKARS
baleta slavu iepriekšējos gadu 
desmitos, - Inese Dumpe, Mod-
ris Cers, Genadijs Gorba ņovs. 

Baleta mākslinieciskā vadī-
tāja Aivara Leimaņa vadībā 
Lat  vijas Nacionālais balets dar-
bojas ļoti plašā dejas valodas 
amplitūdā – no klasiskās de - 
jas pērlēm – P. Čaikovska ba -
letiem „Gulbju ezers”, „Apbur -
tā prin cese” un „Riekstkodis”, 
A. Adā na „Žizele”, „Korsārs” 
un L. Min  kusa „Bajadēra” – 
līdz jaunu izteiksmes veidu 
meklējumiem oriģinālbale -    
tos – J. Karlsona „Sidraba šķidr-
auts” un A. Maskata „Bīstamie 
sakari”. Techniski spēcīgais 
kor  debalets  savas radošās ie  -
spē jas apliecinājis ievērojamā 
choreografa B. Eifmana iestu-
dējumos „Čaikovskis” un „An-
na Kareņina”. Ik sezonu notiek 
arī kāda laikmetīgās dejas ie -
studējuma pirmizrāde. Viss an -
samblis kopā jau labi sen mūsu 
valsts vārdu un radošo poten-
ciālu populārizējis daudzās jo 
daudzās ārzemju turnejās, Lat-
vijas Nacionālais balets ir lie-
liska eksportprece un mūsu 
valsts lepnums. 

Jubilejas koncerta program-
mu Aivars Leimanis bija iz  vei-
dojis kā baleta personību pa -
rādi. Ļoti veiksmīgi bija izrau-
dzīts kā vakara ievada akords, 
tā temperamentīgā un vitālā 
izskaņa. Sākumā tika dejots 
„Ēnu” cēliens no baleta „Baja-
dēra”, kuŗā skatuvi piepildīja 
balti tērptās kordebaleta dejo-
tājas, kopumā divdesmit čet -
ras, plūs vēl trīs solistes. Gal-
veno solistu lomas dejoja no 
Maskavas Lielā teātŗa ataicinā-
tie viessolisti Olga Smirnova 
un Vladislavs Lantratovs. Šis 
priekšnesums, ko zālē sēdošie 
uzņēma ar ovācijām, izteica   
ļoti daudz. Tas simbolizēja kla-
siskā baleta vistīrāko esenci, 
kuŗā poētisks trauslums, sa -
kau sēts ar technisku precīzitāti, 
ļāva izbaudīt daiļuma valdzi-
nājumu, ko sniedz mūzikas un 
kustības saplūsme.

Četras stundas gaŗā koncerta 
pēdējais numurs bija Artura 
Maskata simfoniskā skaņdarba 
„Tango” kaislīgi smeldzīgās 
mū  zikas izdejošana ansambļa 
ievērojamo solistu priekš ne su-
mā. Laikmetīga mūzika, mūs-

dienīga choreografa Kšištofa 
Pastora kustību valoda un sa -
triecoši eksplozīvs iespaids uz 
publiku! Šajā atvēzienā starp 
pirmo un pēdējo akordu bija 
ļoti atšķirīgi numuri, izrāžu 
fragmenti, kas daiļrunīgi rak-
sturoja Latvijas baleta ampli-
tūdu gan stilu, žanru, gan solis-
tu daudzpusīgo iespēju ziņā. 
Kopējā pacilātajā vakara no  -
skaņā publika uzgavilēja arī 
viesu sniegumam, kas bija ne 
tikai techniskā ziņā pārstei-
dzošs, bet arī dvēseliski pie pil-
dīts. Latviete Anna Laudere, 
kas kopā ar partneri Edvīnu 
Revazovu ir Hamburgas baleta 
prēmjēri, dejoja duetu no cho-
reografa Džona Neimeijera 
baleta „Kamēliju dāma”. F. Šo -
pēna klavieŗmūzikai skanot, 
abi lieliskie dejotāji, šķiet, el -
poja vienā dvašā, tiecoties pēc 
laimes un mīlestības, bet galu 
galā saļimstot nepielūdzamā 
likteņa nolēmuma priekšā. Sa -
vukārt techniski spožais, at -
spe rīgais, gluži vai lidojošais 
Sergejs Poluņins, kas  pārstā-
vēja Maskavas Staņislavska un 
Nemiroviča-Dančenko teātri, 

divos atšķirīgos numuros jutās 
vienlīdz brīvi un iedvesmoti.

Latvijas baleta svētku va -
karā Nacionālās operas zālē 
goda vietas bija ierādītas 
mūsu dejas mākslas veterā-
niem. Vairāku paaudžu mī -
lētie, cienītie un apbrīnotie 
sēdēja parterī un no sirds 
priecājās par jauno maiņu, 
kas uz skatuves šodien raksta 
tālāk baleta mākslas vēsturi. 
Visā līdz pēdējai iespējai 
pārpildītajā namā tikai di -  
vas ložas melnēja tukšas un 
neapdzīvotas. Tās, kas atro-
das skatuvei vistuvāk, – Valsts 
prezidenta un Ministru ka -
bineta loža. Vai gan tas ne -
liecina par amatpersonu vie n- 
aldzību pret mūsu „eksport-
preci”, mūsu nacionālajiem 
dārgumiem, pie kuŗiem ne -
noliedzami pieder Latvijas 
baleta māksla un tās veidotā-
ji? Pat kultūras ministre šajā 
vakarā priekšroku bija devusi 
„pašrocīgai mūzicēšanai” 
kādā citā sarīkojumā, nevis 
sa  vu tiešo pienākumu veik-
šanai.

 Gundega Saulīte
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Recenzijai par Annas Žīgures 
Viņi. Ceļā mūsu laikraksta 2010. 
gada 4. numurā liku virsrakstā 
„Patiesīgi un ar iejūtu”. 2012. ga -
da nogalē izdotais Otrā pasau -
les kaŗa latviešu bēgļu epopejas 
turpinājums Viņi. Svešos pagal-
mos uzrāda gluži tās pašas 
īpašības, proti, prasmi vēstures 
piespēlētajā vietā labi iejusties 
un prasmi neizkropļot patiesī -
bu. Svešos pagalmus skatām kā 
kādas lugas otro cēlienu: autora 
rokraksts jau iepazītais, bet mai-
nītas dekorācijas, un iznāk arī 
jauns personāžs. 

Bijuši ilgus mēnešus ceļā, bēgļi 
jaunajā grāmatā 1945. gada va -
sa  rā nonāk Vācijas angļu un 
ame rikāņu zonas nometnēs un 
tur uzturas līdz izceļošanai uz 
tālākām trimdas zemēm. Abu 

Otrais cēliens
Anna Velēda Žīgure, Viņi. Svešos pagalmos, apgāds „Jumava”, 2012. g., 248. lpp.

dzimumu dažāda vecuma un 
da   žādu amatu un profesiju cil -
vēkiem katram savs stāsts izstā s - 
tāms par kaŗa un dzimtenes at -
stāšanas ietekmi uz viņu dzīvi, 
sava sāpe izsāpama par aktuālā 
brīža situāciju svešos pagalmos. 
Kultivējams arī cerības stariņš – 
sākotnēji par drīzu atgriešanos 
brīvību atguvušā dzimtenē, vē -
lāk par normālākas dzīves atsāk-
šanu tālākas izceļošanas zemē. 
Rakstniece ievadā paskaidro, ka 
grāmata rakstīta, „uzklausot bēg - 
 ļu stāstus, iepazīstoties ar atmi-
ņām un lasot iespiestus darbus”. 
Stāstītāji saukti priekšvārdos vai 
ar amata apzīmējumu („mācī-
tājs”), jo daļa stāstītāju nav vēlē-
jušies, ka izpauž viņu īstos vār-
dus. Annas Žīgures ziņā paliek, 
ciktāl viņa dažādu atminētājos 
stāstus saplūdinājusi kopā un 
mākslinieciski apstrādājusi, to -
mēr nenodarot pāri iepriekš mi -
nētajai patiesīguma iespaida ra -
dīšanai.

Stāstītājus kopumā var uzska-
tīt par tipiskiem bēgļiem: tur ir 
17. g. v. spekulants Pēteris, ir 
Kār lis un Laima savā kāzu ceļo-
jumā, ir jaunieši, kas no Celles 
brauc ar vilcienu uz Lībeku      
skoloties, - jā, jaunie cilvēki ir 
itin ņipri. Uz skālas, kam vienā 
galā ir ņiprums, bet otrā – no -
spiestība un nespēja samierinā-
ties ar reālajiem apstākļiem, - 
no  spiestības galā liekama Ma -
rija, „agrākā spēcīgā un druknā 
lauku saimniece”, kas tagad kļu-
vusi „tieva kā skals”. Par mazliet 

atipisku var uzskatīt laulāto pāri 
Mārtiņu un Irmu. Nav apstrī-
dams komiskais efekts, lasot, kā 
Irma savu Mārtiņu laiku pa lai-
kam iekauj, sazilina viņam aci. 
Ka sieva iekausta vīru, ir tikpat 
neparasti, kā kad cilvēks sakož 
suni. Tomēr komiskā piekrāsa 
uz bēgļu dzīves fona ienes ap -
sveicamu kontrastu. Iekaustīša-
na arī uzskatāmi illustrē, ka no -
metņu saspiestībā pat laulāta 
pāŗa privātās dzīves norises tū -
daļ kļūst visiem labi zināmas.

Uzslavējama ir grāmatas kon-
cepcija. Atmiņu stāstījumiem 
jeb bēgļu dzīves izjušanai pa vi -
du ir avīžrakstu, vēstuļu, die-
nasgrāmatu u. c. fragmenti, kur 
atklāti avīžu nosaukumi un at -
tie cīgo rakstu iznākšanas datu-
mi, kā arī vēstuļu autoru un 
īsliecību sniedzēju īstie vārdi un 
uzvārdi. Šāda veida impresio-
nistiska trimdas dokumentācija 
labi papildina izvērstāko no -
skaņu un izjūtu paudumu, kas 
lasāms gaŗākajos stāstījumos. 
Vēsturnieks Kārlis Kangeris grā-
matas izskaņai savukārt sagā-
dājis publicistiskas un zināt nie-
ciskas orientācijas materiālus 
par bēgļu laiku. Žīgures viela 
ļauj bēgļu laiku labi izjust, bet 
Kangera papildinājumi – to sa-
prast. Grāmata var lepoties arī ar 
foto attēlu cienījama apjoma 
klāstu. Spilgti iezīmēta ir bēgļu 
saskarsme ar okupēto Latviju: 
ko vieni par otriem rakstīja avī-
zēs, un kā nācās rakstīt vēstu - 
les, lai tās izsprauktos cauri cen-

zūrai un sasniegtu adresātu. 
Lielāka loma grāmatā varēja 

būt piešķirta koŗa dziedāšanai un 
teātŗa spēlēšanai bēgļu no  met  -
nēs. Šāda veida grāmata, pro  tams, 
nevar sacensties ar pub  likāci -     
jām, kas veltītas atsevišķām kul -
tū ras dzīves disciplīnām: Valen-
tīna Bērz kalna grāmatu Latvie-
šu dzies mu svētki trimdā 
(1968) vai Viktora Hausmaņa 
Latviešu teātris trimdā (2005). 
Tomēr 3 – 5 gadus ilgais nometņu 
laiks Vācijā  būtu izceļams kā 
laiks, kad cilvēkiem lielākoties 
nebija jāstrādā maizes darbs un 
tomēr visiem bija jumts virs      
galvas un arī kaut cik paēduši 
visi bija. Māksliniekiem, gan 
pro fesionāļiem, gan amatieŗiem, 
bija plašas iespējas katram parā-
dīt savu talantu un prasmes, jo 
bezdarbnieku masa, kas viņus 
bija gatavi skatīties un klausīties, 
bija garantēta. Šo bēgļu dzīves 
aspektu, kas citur grāmatā ma -
zāk skarts, 153. – 154. lappusē 
iz  saka Rolfs Ekmanis:

Dzīve sita augstu vilni. Dažādu 
mūzu pielūdzēju skaits bija pa   -
sakains. Skaldi, bardi, trubadūri, 
prozaiķi, liriķi un beletristi! Teāt-
ŗi, stīgu ansambļi, koŗi un dubult-
kvarteti! Griezies, kur gribi, vien-
mēr iznāca saskrieties ar kādu 
rakstnieku, dzejnieku, solo dzie-
doni, instrumentālistu, balet de-
jotāju, aktieri, tēlnieku, bilžu per-
vētāju, slavenu sportistu vai le -
ģiona virsnieku. 

Ekmaņa gaŗo mākslinieku un 
pseudomākslinieku sarakstu 

varu paildināt ar ziņu, ka Špa-
kenbergas nometnes lielajā zālē 
uzstājamies esmu bērnībā apbrī-
nojis pat latviski runājošu burv-
ju mākslinieku.

Retumis viena cilvēka atmiņas 
runā pretī cita atmiņām. Salī-
dziniet kaut vai dzelzceļa brauk-
šanas apstākļu notēlojumus Vā -
cijā 1945. gada otrā pusē 53. un 
80. lappusē! Ja neviens no abiem 
stāstītājiem nemaldās, izskaid-
rojums būs meklējams stāstīju-
ma objektu atšķirībā: viens stās-
ta par angļu, bet otrs – par ame-
rikāņu zonu. Kaut kāda nesa-
skaņa skaitļos ir teikumā: „Vā  -
cijā... ir tuvu pie simt septiņga - 
dīgu latviešu tautskolu un 50 
ģimnaziju, kuŗās kopā mācās     
ap tūkstoš bērnu.” (104.) Austrā-
lijas kādreizējā imigrācijas mi -
nistra uzvārds bija KOLVELS, 
ne KAVELS (191.), bet transit-
nometni Italijā pie Neapoles 
sauca nevis BENGOLI, bet gan 
BAGNOLI (izrunāja Banjoli) 
vārdā (201. – 202.). Viegli izlabo-
jamas sīkkļūdiņas!

Grāmata sagādās īpaši skais -
tas stundas kādreizējiem bēgļu 
bērniem un jauniešiem, kas lai-
ka gaitā jau pārtapuši par vecī-
šiem. Labi būtu, ja to iepazītu   
arī šo vecīšu bērni un vēl latviski 
runājošie mazbērni, jo bēgļu no -
metņu laiks lielā mērā dāvā at -
slēgu uz šo vecīšu patriotisma, 
uz viņu latviskuma labāku iz -
pratni.

Eduards Silkalns              

Iebraucot Jūrmalā, nebūt ne -
rodas iespaids, ka kūrortpilsē-
tas dzīvē dominētu gaŗlaicības 
noskaņas. Tiesa, nav atpūtnieku 
skaļās burzmas, kas piedien sau-
lainajām vasaras dienām, tagad 
vērojams un dzirdams, kā cilvē -
ki rosās – sakopjot apkārtni vai   
tur pinot celtniecības darbus... 
Diem  žēl pat pilsētas centrā vēl     
ir daudz panīkušu māju, kas asi 
kontrastē ar jaunajām vai atjau-
notajām ēkām. Darbošanās no  -
tiek arī ap Majoru kultūras na -
mu, bet uz tā slēgtajām durvīm 
informācija vēstī, ka namā no -
tiek renovācijas darbi. 

“Vai tas liecina par kultūras 
dar  ba apsīkumu pilsētā?” jautāju 
Jūrmalas Kultūras centra direk-
toram Agnim Kristvaldam.

Agnis Kristvalds: Nebūt ne. 
Rosīga dzīve kultūrā, tāpat kā 
uzņēmējdarbībā, norit visu ga -
du, protams, īpaši aktīva tā ir 
va  sarā, brīvā dabā – kā jau kū  -
rortpilsētā. Vēsajās sezonās dar -
bo šanās norit telpās.

Kāda tad  šodien ir Jūrmalas 
Kultūras centra saimniecība,   
ar kuŗu var rīkoties, organizē-
jot kultūras darbu?

Jūrmalas Kultūras centrs - tas ir 
Kauguru kultūras nams, Ma jo ru 
kultūras nams, Jūrmalas teātris, 
Mākslinieku nams; norit cieša 
Kultūras centra sadarbība ar 
Dzin taru koncertzāli, Aspazi jas 
māju, Jūrmalas pilsētas mū   zeju, 
bibliotēkām, veidojam kul  tūras 
programmas Mellužu es   t rā dei... 
Veicam arī tos uzdevumus, par 
kuŗiem kādreiz bija atbildīga Jūr-
malas Kultūras no  daļa.

Esiet gaidīti Jūrmalā!
Kūrortpilsētas kultūras dzī-

ves veidošanā ir sava specifika – 
kaut vai tas, ka vasarā sarīko ju-
mi  vairāk tiek organizēti brīvā 
dabā, liels ir iebraucēju pieplū-
dums, turklāt Jūrmalai ir savas 
tradicijas...

Tiesa. Un tieši Jūrmalas Kultū-
ras centrs ir atbildīgs par visiem 
lielajiem pilsētas svētkiem, sākot 
ar Jūrmalas kūrortsezonas atklā-
šanas sarīkojumu, kas dod startu 
visai pilsētas aktīvajai dzīvei gan 
kultūrā, gan uzņēmējdarbībā.  
Šie svētki sākas ar vērienīgu gā -
jienu, kuŗa laikā tiek apturēta 
sa    tiksme pilsētas nozīmīgākajā 
ielā. Simboliski vairāki tūkstoši 
jūrmalnieku dodas no pilsētas 
domes līdz Dzintaru plūdmalei, 
kur katru gadu sagaida īpaša 
ska  tuve. Visas dienas gaŗumā 
svēt ku apmeklētājiem par prie -
ku uzstājas Latvijas redzamākās 
grupas, bet vakarā visi var baudīt 
speciālu Jūrmalai veidotu kon-
certu. Šogad skanēja skaistākās 
20. gs. 20. -  40. gadu melodijas. 
Kat ru gadu tiek organizēti vērie-
nīgi Līgo sarīkojumi. Arī šogad 
Dzintaru koncertzāli pieskan di-
nāja Jūrmalas apvienotais koris 
ar īpaši veidotu programmu, 
izcili solisti, pavadošās grupas, 
skatītājus sajūsmināja mūsu deju 
kopas, īpaša loma vasaras saul-
griežu koncertā ir iespaidīgam 
koklētāju salidojumam no visas 
Latvijas. Simt līdz divsimt kok -
lētāji apvienojoties rada īpašas 
garīgas vibrācijas! Mūsu darbu 
var vērtēt arī uz Mellužu estrā des. 

Jūrmalas Kultūras centrs lepo-
jas ar to, ka būtībā nepērk gata-

vās kultūras programmas, kas 
rēgulāri apceļo Latvijas pilsētas. 
Mēs tās veidojam paši, ievērojot 
kūrorta tradicijas, radoši tās ap -
spēlējot. Tepat Horna dārzā Ma -
joru centrā, kur atrodas Jūrma -
las Kultūras centrs, notika brī-
nišķīgs uzvedums “Gaismas 
svēt ki”- piedalījas mūsu dejotāji 
un grupa “Dzelzs vilks”. Turp-
māk šo vietu gribam izveidot   
par koncertdārzu, kas vēsturiski 
kādreiz tāds arī bijis. Esam iz -
būvējuši lapeni,  territoriju bagā-
tinājuši ar tirdzniecības nami-
ņiem, kuŗos tūristi var iegādā ties 
Latvijas tradicionālās un mo    der-
nās mākslas izstrādājumus - 
kvalitātīvus Latvijas suvenīrus. 

Spriežot jau pēc Kultūras 
centra ēkas Majoros, jūs esat 
uz  ņēmušies nopietnus renovā-
cijas darbus?

Šobrīd mūsu pilsētas lielajos 
pamatuzdevumos ir kultūras 

iestāžu infrastruktūras sakār to-
šana, kas ir pamats visai radoša-
jai darbībai. Mēs patiesi priecā-
jamies par to, ka tiek veikta 
Dzin taru koncertzāles rekon- 
s  trukcija, sākusies pakāpeniska 
Mellužu estrādes pārveidošana, 
notiek Aspazijas mājas atjau no-
šana; Jūrmalas Kultūras centra 
saimniecībā  nupat jau beidzies 
viens remontdarbu apjoms Jūr-
malas teātrī, un gribas cerēt, ka 
tas turpināsies arī nākamgad. 
Esam plānojuši virzīt rekon-
strukcijai Kauguru kultūras 
namu, līdz nākamā gada noga -
lei gribam pabeigt Jūrmalas Kul-
tūras centra renovāciju Majoros. 
Šo ēku publiskai apritei es slēdzu 
līdz ar savu stāšanos darbā (ap -
mēram pirms trīs gadiem), jo 
manā skatījumā šī nama drošī-
bas jautājumi bija ārpus jebku -
ŗas kritikas. Lai gan darba ir ļoti 
daudz, līdzekļu ir tik, cik to ir, 

bet nupat jau sāk iezīmēties mak-
simāli ergonomiska, techniski 
un vizuāli mūsdienīga kultūras 
iestāde, kuŗā notiks koncerti, 
izrādes, izstādes, konferences... 
kur darbosies amatieŗu kopas, 
kas visu plašo remontdarbu laikā 
veiksmīgi tika saglabātas.

Pilsēta kultūrai novirza ievē-
rojamus finanču līdzekļus, cil-
vēki iegulda lielu darbu ... bet 
vai jums, Jūrmalas Kultūras 
centram, nenāksies, bet varbūt 
jau nākas manevrēt, veidojot 
kultūras programmas? Proti, 
vai neizjūtat, ka ilgstoši pie-
koptā nežēlīgā nekustamā īpa-
šuma polītika, kas Jūrmalā 
stip ri ietekmējusi latviešu pa -
matiedzīvotāju īpatsvaru uz 
samazināšanās pusi, neliek 
jums pielāgoties jaunatnācēju 
interesēm? 

Jūrmalas Kultūras centra dar-
binieki apzinās, ka pieder pie 
Latvijas kultūras dzīves veido-
tājiem, kuŗiem jāuztur, jāveido, 
jāattīsta mūsu nacionālās vērtī-
bas - gan tradicionālās, gan tās, 
kas rodas šodien. Tas, kas ir tikai 
mums raksturīgais, var būt inte-
resants arī ārzemniekiem, to -
starp no austrumiem. Par to lie-
cina sarīkojumu apmeklētāju 
skaits un sastāvs. Mana pārlie-
cība ir tāda, ka mums Jūrmalā 
nav jāveido austrumvalsts filiā -
les sarīkojumi, jo esam bagāti ar 
savu kultūru un par to stāstām. 
Turklāt īpašuma nodokļa jautā-
jums, liekas, beidzot tiek jau no -
pietni risināts.

Ar Agni Kristvaldu sarunājās 
Inese Raubišķe

Es mācēju danci vest... Mēs esam bagāti ar savu kultūru
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 48) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Porteris. 8. Dra-
 žejas. 10. Liepa. 11. Ezers. 12. 
Konstance. 16. Lentes. 19. Parīze. 
20. Veikals. 21. Verns. 22. Bokss. 
23. Turku. 24. Skara. 25. Laika. 
28. Mulla. 30. Kar  mena. 31. 
Skrots. 32. Odeons. 36. Komisijas. 
40. Sakas. 41. Torss. 42. Stjuarts. 
43. Kartings.

Stateniski. 1. Krups. 2. Trakot. 
3. Asars. 4. Odesa. 5. Kapuce.       
6. Pjeza. 7. Princese. 9. Servīzes. 
13. Talka. 14. Sekstants. 15. Kar-
banīds. 17. Veiklas. 18. Alūks - 
ne. 26. Alkazars. 27. Amors. 29. 
Lan gusts. 33. Pokers. 34. Bagars. 
35. Kauja. 37. Inese. 38. Iraka. 
39. Domna.           

Līmeniski. 1. Stiepti saucieni, 
kliedzieni. 3. Taustekļi kukai-
ņiem uz galvas. 7. Ar sparu, spē-
 ku sisties (pret ko). 8. Katls ar 
gaŗu rokturi. 9. Vītolu dzimtas 
koki ar lokaniem zariem. 12. 
Svētnīcas. 15. Pamatkrāsa. 17. 
Sī    kas šķidruma daļiņas, kas ce -
ļas gaisā, šķidrumam iztvaiko-
jot. 18. Kalna pakāje. 20. Serbijas 
pamatiedzīvotāji. 22. Cilvēki, 
kas sniedz materiālu palīdzību. 
24. Kāda ES valsts. 26. Nespēcīgs, 
vārgs. 27. Antīkie literātūras un 

mākslas darbi. 28. Apdzīvota 
vie  ta Beverīnas novadā. 29. Ne -
liela lašu dzimtas saldūdens      
zivs. 32. Garšviela. 34. Mīkla. 35. 
Gaŗi, apnicīgi pļāpāt. 36. Tas, no 
kā rodas romantiskas izjūtas.  
37. Gulēt bezdarbībā  vai pārāk 
ilgi. 38. Tādi, kas pārvietojoties 
īsā laikā veic lielu attālumu.

Stateniski. 1. Indiāņu tautība 
Meksikā. 2. Jūras daļa krasta tu  -
vumā, kur var noenkuroties 
ku ģi. 4. Nelokāma vārdšķira. 5. 
Pa          kļaujot triecienam, ievainot. 

6. Ass, bargs. 10. Dzīvnieku mā - 
      tīte, kas nav apaugļojusies. 11. 
Aploki tieši pie kūts. 13. Mi -
nerālvielas, kas paliek pāri, kam 
sadegot. 14. Pārliecība; gal    venais 
princips. 15. Mācību priekšmets. 
16. Veikls, žigls. 18. Lidaparāta 
vadīšanas speciā lists. 19. 
Cilindriski metalla trauki (kā) 
vārīšanai. 21. Pār droša rīcība, 
nevērojot  iespē  jamās briesmas. 
22. Pēkšņa sli  mības 
pastiprināšanās. 23. Lat  viešu 
rakstnieka dzimtas mā -jas. 25. 
Piedzīvojums, kuŗā iz   paužas 
cilvēka attieksme pret apkārtni 
un pret sevi. 29. Šad tad; reizēm. 
30. Sit, lai sodītu. 31. Pamudināt, 
dot padomu (ko darīt). 33. 
Straujš gaitas pa   ātrinājums 
(skrienot, peldot). 34. Resgaļi, 
palaidņi.

Ministru kabinets nolēma ar 2013. gadu nodrošināt brīvpus die-
nas ne tikai 1.klašu, kā bijis iepriekš, bet arī 2. klašu skolēniem visās 
Latvijas vispārizglītojošās skolās. Valsts budžetā šim mērķim pare -
dzēti 5,7 miljoni latu, viena skolēna brīvpusdienām atvēlot Ls 0,80 
ēdienreizē.

Daugavpilī ar 2013. gada 1. janvāri darbu uzsāk  pašvaldības ie -
 stāde„Daugavpils Marka Rotko mākslas  centrs”. Tāds ir pilsētas 
do  mes deputātu lēmums. Apstiprināts iestādes nolikums, vadītājs  un 
darbinieku skaits. Mākslas centrā varēs aplūkot pasaulslavenā māks-
linieka Marka Rotko darbu oriģinālus, kas jau tagad saista mākslas 
cienītājus no Latvijas un ārvalstīm. Tiks rīkotas mākslas akcijas un 
plēnēri. 

Dagdas novada biteniece Liāna Igaune Latvijas Biškopības bied-
rības rīkotā  konkursa „Gada biškopis 2012” nobeiguma sarīkojumā 
saņēma balvu nominācijā „Gada biškopis ražošanā”. Saimniecībā no 
dravām tiek  iegūts medus, ziedputekšņi, bišu maize, propoliss, kas 
tiek pārdoti Latgalē. Saimniecībā rīko seminārus un biškopju ap -
mācības.

Ķekavas novada 48 maznodrošinātās ģimenes saņēma Ziem -
svētku dāvanas no Lielbritanijas - Pīterborovas latviešu biedrības 
aktīvistiem, kas rīkoja labdarības akciju „Dāvā no sirds”, lai ieprieci-
nātu tautiešus Latvijā. Savukārt 18. novembrī Pīterborovā koncertu 
snie  dza Ķekavas novada tautasdeju ansambļa  „Zīle” senioru deju 
ko   pas „Sidrabaine” un ansambļa „Jūti” dejotāji, ar tautasdejām uz  -
stājas arī Pīterborovas latviešu skoliņas jaunākie dalībnieki.    

Ventspils ostai 2013.gadā aprit 750 gadi. Pirmo reizi vēstures 
avotos osta minēta 1263. gadā. Pilsēta bija nozīmīga Ziemeļvācijas 
tirdz niecības pilsētu  - Hanzas savienības locekle. Dinamisku a t  tīs  -
tību Ventspils piedzīvoja 17.gs, kad Kurzemes hercoga Jēkaba vadībā 
ostas kuģu būvētavās tika uzbūvēti un pārdoti Eiropā vairāk nekā 135 
kuģi. Tagad Ventspils ostu ar ārpasauli  savieno ne tikai kravas kuģi, 
bet arī prāmju līnijas uz Nīneshamnu (Zviedrija), Travemindi (Vā -
cija) un Lībeku (Vācija). 

 Bauskas novada SIA „Teiksmas”  gatavoja Ziemsvētku paciņas ne 
tikai Bauskas, bet arī Jelgavas novada 3212 bērniem un 85 saldās 
dāvanas vientuļajiem pensionāriem. 

Iecavas novada folkloras kopa „Tarkšķi” 2013. gada 19. janvārī 
novada kultūras namā ar lielkoncertu svinēs 10  gadu jubileju. Kris -
tīnes Kareles vadībā kopa piedalījusies Dziesmu svētkos, folkloras 
festivālos „Pulkā eimu, pulkā teku”, folkloras festivālā „Baltica”, kā     
arī dažādos festivālos Igaunijā, Čechijā, Ungārijā un Lietuvā.

 Liepāja 2013. gada pavasarī  svinēs 388 gadu jubileju. Jau tagad 
tiek gatavota plaša kultūras programma lielkoncertam „Liepāja svin”, 
kuŗš notiks Liepājas Olimpiskajā centrā un kuŗā uzstāsies Latvijas 
populārākie mūziķi.

 Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Ziemsvētkiem nepiestāv ska-
ļums. Nedz arī spilgtums. Jo tas ir 
pārdomu laiks. Atmiņas par bēr-
nību, kad šie svētki bija īpaši gai  -
dīti. Ar īpašām smaržām un iz   -
jūtām.

Dziesminiecei Maijai Cālītei 
jau daudzus gadu desmitus jo  -
projām spilgtā atmiņā ir viņas 
bērnības Ziemsvētki. Pat daži epi-
zodi. Ziemsvētki bijuši balti un 
klusi. Ar pūces balsi naktī. Ar dzi-
 ļu, dziļu sniegu. Un ar gaišām, la  -
bām domām. „Ziemsvētki bija 
ļoti svinīgi, nopietni un klusi,” 
viņa atceras. Toreiz, Maijas bēr nī-
 bas laikos, neviens neteica, ka jā  -
uzvedas labi, jo ieradīsies Ziem-
svētku vecītis ar dāvanu maisu. 
„Mēs gaidījām nevis dāvanas, bet 
īpašo svētku izjūtu. Atceros dziļo 
sniegu, kad mammīte mani un 
brālīti veda ragaviņās. Mammīte 
skrēja, un es domāju, ka viņai 
droši vien ir ļoti grūti mūs vest. 
Taču mammīte teica, ka viņai 
patīkot tā skriet, lai vējš gar au -
sīm pūš. Mūs izvizinājusi, mam-
mī te posa māju svētkiem. Tolaik 
dzīvojām Grenču pagastā, kur 
tēvs strādāja par žurnālistu.” 

Nedaudz vēlāk, kad jau dzīvo-
juši Rīgā un tēvs dziedājis korī pie 
Norviļa, Ziemsvētki arī vienmēr 
bijuši klusi un gaidīti. „Eglīte bija 
glīti saposta, bet ne ar tādiem gra-
buļiem un spožumiem, kā to dara 
tagad. Tēvs teica, ka eglīte taču 
pa   ti par sevi ir skaista. Eglītes 
mums vienmēr bija nelielas, jo 
tēva ieskatā lielās lai labāk jo   pro-
jām aug mežā. Pret eglītēm esot 
jāizturas ar cieņu.

Ziemsvētku vakarā vienmēr 
vis  vairāk dziedāja dažādas tau tas-

Gaidot gaišus, klusus Ziemsvētkus

dziesmas. Atceros, ka mani no   li -
ka gulēt, visi sastājās apkārt gul -
tiņai un dziedāja, līdz biju aizmi-
gusi. Tolaik man bija trīs gadiņi.” 
Rīgu Maija atceras piesnigušu, ar 
pieklusinātām skaņām. Pa ielām 
braukuši ormaņi ar zirdziņiem 
aiz jūgā. Joprojām viņai atmiņā 
die na, kad mammīte iegājusi         
vei kalā un viņus abus ar mazo 
brā līti, kas gulējis raga vi ņās, 
atstājusi uz ie   las „Toreiz bērnus 
vei kalos līdzi neņē ma, kā to dara 
tagad. Un es skatos – pa ie  lu nāk 
Ziemsvētku vecītis tumši sarkanā 
mētelī, ar bārdu, pie jostas raks-
taini cim di!... Viņš palūkojās uz 
ragaviņās gulošo brālīti, izvilka 

gu šie teikuši – ja saimniecībā ir 
bišu stropi, tad varot bites dzirdēt. 
„Lai māja la  bāk smaržotu, vecā-
māte sīki, sīki sakapāja egļu sku -
jas un izkaisīja pa grīdu. Mēs, 
bērni, noskaitī jām pantiņus. Pār-
mērīgu dāvanu nebija, un ne -
viens tās arī negai dīja. Atceros, ka 
man uzdāvināja grāmatu „Čigān-
meitēns Ringla”. Piespiedu to sev 
cieši, cieši klāt... Un, protams, pēc 
svētkiem centos ātrāk iemācīties 
lasīt. Mana mam  mīte bija liela 
rokdarbniece, un dā  vanās visi 
saņēma arī viņas da rinājumus. 
Uz galda vienmēr tika uzklāts 
balts galdauts, lai ir svinīgāk un 
svētki vairāk atšķi ŗas no ikdienas. 

Galdā vienmēr bija skābēti kā  -
posti, gaļa, pīrādzi ņi, piparkū kas...

Piparkūku cepšanā, protams, 
bija iespēja palīdzēt. Vēl atceros, 
ka vecāmāte ābeles zaros vienmēr 
iekarināja speķa gabaliņus put  -
ni ņiem. Es domāju: vai viņiem   
arī būs Ziemsvētki? Un ko putniņi 
domā?”

Taču īpašas atmiņas Maijai sais-
toties ar Kristus leģendu. „Vecā-
māte to vienmēr stāstīja. Un stās-
tīja tā, ka man šķita - viņa pati arī 
ir pie silītes stāvējusi. Viss iz  klau-
sījās tik patiesi! Vēl tagad dzirdu 
vecāsmātes balsi: „Tas viss ir tik-
pat patiesi, kā es redzu tevi un tu 
mani. Ne sveces te palīdz, nedz 
lampa, nedz mēness. Mums vaja-
dzīgas tikai tādas acis, kas spēj 
debesu godību redzēt.” Gara acīm 
redzēju, ka aitiņas guļ. Redzēju 
Ziemsvētku brīnumu. Vienmēr, 
kad parādījās pirmais sniegs, ne -
varēju vien sagaidīt, kad atkal 
dzirdēšu vecāsmātes stāstīto Kris-
tus leģendu. Es to tik ļoti, ļoti gai-
dīju! Un vēl, gaidot Ziemsvētkus, 
man patika izšķūrēt celiņus, lai  
tie ir tīri, kad nāks Ziemsvētki.”

***
Rīgas Stradiņa universitātes 

pro fesors, gastroenterologs Ana-
to lijs Danilāns, kas jau pārdes-
mit gadus ik dienas, lai kādi ir 
lai ka apstākļi, kājām mērojis ceļu 
no dzīvesvietas Rīgā, Bruņinieku 
ielā, līdz P. Stradiņa slimnīcai, - 
arī, protams, atceras savas bēr-
nības Ziemsvētkus.

„Manā bērnībā Ziemsvētku 
svi nēšana bija aizliegta. Taču, par 
spīti aizliegumam, mēs vienmēr 

svinējām. Mani vecāki bija sko lo-
tāji. Dzīvojām dziļos Latvijas lau-
kos. Ziemsvētkus svinējām pa  -
slepšus ģimenes lokā. Taču tie bija 
gaiši un klusi svētki, ko vienmēr 
atceros ar siltumu. Tā īpašā svēt-
ku noskaņa kopš bērnības man 
joprojām palikusi prātā.”

Vēlākos gados Ziemsvētkus 
svinēt bija vieglāk. Aizliegums 
nebija tik stingrs. Bet, galvenais, 
ārstu Irēnas un Anatolija ģimenē 
piedzima dēls, kuŗam dzimšanas 
diena ir 25. decembrī. „Paldies 
Kris tapam, nu bija brīva iespēja 
svinēt. Meitai savukārt ielikām 
vārdu Ieva. Un atkal dubulta ie -
spēja svinēt. Mums ir Ziemsvēt -
ki, vārda diena un dzimšanas 
diena. Viss vienlaikus! Kad dēls 
vēl bija mazs, es tēloju Ziemsvēt-
ku vecīti. Taču vienu reizi viņš 
mani „atkoda”. Teica mammai, ka 
Ziemsvētku vecītim tāds pats 
gredzens kā tētim. Biju aizmirsis 
novilkt laulības gredzenu.”

Tagad Ziemsvētkus un, pro-
tams, Ziemsvētku vecīti gaida arī 
četri profesora mazbērni. Un šo -
gad – visai neparasti. Jo... „mana 
piecarpus gadus vecā mazmeita 
Agate ir sagatavojusi dāvanu 
Ziem svētku vecītim. To zina tikai 
viņas mamma. No citiem tas tiek 
turēts noslēpumā.” Tāds pavēr-
siens Irēnas un Anatolija ģimenē 
Ziemsvētkos būs pirmo reizi. 
Interesanti, vai ne?

„Ziemsvētki kopš bērnu die-
nām man ir gaiši un silti svētki. 
Taču arī ar nelielu smeldzi,” teic 
profesors.

Armīda Priedīte

Maijai trīsarpus gadiņi, un viņa skrien pa 
ielu Rīgā

no tur zas bārkstainu 
konfekti un deva 
viņam. Brālītis, pro-
tams, ne  varēja to sa -
ņemt. Kon  fekte tika 
atdota man un vēl 
otra arī. Pantiņu 
skai  tīt ne  pra sīja. Biju 
tā ap  mul susi – satikt 
uz ielas Ziemsvētku 
ve   cīti! Gribējās, lai 
arī mammīte viņu 
būtu redzējusi. Kad 
mam  mī tei pastāstīju 
par šo tikšanos, viņa 
bija tik laimīga.”

Ilgus gadus Ziem-
svētki gandrīz vien-
mēr svinēti pie ve -
cās mātes Inčukalnā. 
Arī tur bijusi glīti, 
bet atturīgi saposta 
eglīte ar kādu sār tu 
ābolīti zaros. Pie eglī-
tes vien mēr dziedā-
juši arī „Ejam bišu 
klau sīties...”. Pieau -
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Pašķirstot likteņgrāmatas lapas, 
tajās noteikti varētu atrast diez-
gan daudz latviešu ilgdzīvotāju 
vārdus. Ņudžersijas pavalsts Man-
 česteras vecļaužu mājvietā Cedar 
Glen West (Ciedru ielejā) dzīvo vai-
 rāki latvieši, kuŗi jau pārkāpuši 
90 gadu slieksni. Droši vien šajā 
jaukajā dabas stūrītī, kur valda 
miers, klusums, koku lapās šalc 
vēju dziesmas, kur ik rītu priežu 

„Mūžīgā gaisma dziļā gudrībā vada likteņus”
 (Fricis Bārda)

Martai Rungenfeldei 100 gadu jubileja
dāja „Sveiks lai dzīvo!” un prā toja: 
„Vai man arī būs lemts nodzīvot 
līdz 100 gadu vecumam?”

Marta Ērika Alberta dzimusi 
1912. gada 28. novembrī Rīgā. Ģi -
menē bijušas trīs meitas un viens 
dēls, Marta pati jaunākā. Mazajai 
māsiņai bijuši tikai divi gadiņi, 
kad nomirusi māte, un tēvs bēr-
nus uzaudzinājis viens pats. 

Simt gados piedzīvots daudz – 
miera laiks, kaŗa laiks, juku laiks, 
izaudzināta meita, zaudēts maz-
dēls, daudz ūdeņu aiztecējis. 

Dzīvē gājis kā pa viļņiem – tā 
Marta šad tad uzdzied. Viņa jo -
projām ir sprigana, vienmēr smai-
dīga, mīl dziedāt vācu, krievu un, 
protams, latviešu valodā un ar 
nevainīgu sejas izteiksmi paslepus 
nomet zem galda kādu gardu-
miņu mīļajam sunītim Toto, kas 
atgādina mazu, baltu jēriņu. 
Meita Ramona baras, bet māte 
aizbildinās: „Viņam taču garšo!” 
Totiņam garšo gan, bet par labu 
vis nenāk…

Marta jaunībā dzīvojusi Rīgā, 
bet strādājusi Jelgavā, Latvijas 
Lauk saimniecības kamerā. Viņa 
apprecējās ar Voldemāru Rungen-
feldu, 1943. gadā ģimenē piedzima 
meita, bet jau 1944. gada rudenī 
bijis ceļš zem kājām, tāpat kā tūk-
stošiem citu bēgļu. Tēvs Oskars 
Alberts ar trim meitām un sešiem 
mazbērniem ratiņos pēdējā brīdī 
ticis pāri Daugavai. Tilts jau bijis 
slēgts, bet viņš sargkareivjiem 
pikti uzsaucis: „Children! Red 
cross!” Tā tikuši prom no Rīgas.

Vācijā, mitinoties vairākās dī -
pīšu nometnēs, aizritējuši seši 

neziņas, šaubu un cerību gadi. 
Dzimumdienas svinībās bija iera-
dusies Dzintra Alversone, ar kuŗu 
Ramonai ir kopīgas bērnības at -
miņas par dzīvi pārvietoto per-
sonu nometnē. 

Kuģis, uz kuŗa atradās arī 
Rungenfeldi, šķērsoja Atlantijas 
okeanu 1950. gada rudenī un 
izmeta enkuru Brazīlijas krastā, 
Riodežaneiro. Atmiņā palikusi 
Hamburga, Parīze, Marseļa, Gib-
 raltārs, Dakāra. Ramona atceras, 
ka māte Parīzē  teikusi: „Meitiņ, 
paskaties nu uz Eifeļtorni, varbūt 
dzīvē to vairs nekad neredzēsi!” 
Tā arī ir. Gibraltārā esot pūtis 
stiprs vējš un lijis. Riodežaneiro 
visiem šķitusi kā paradīze zemes 
virsū –  krāšņas puķes, smaržīgs 
gaiss, zaļi parki, skaisti, iedeguši 
cilvēki...

Ramonai prātā palicis atgadī-
jums uz kuģa, kad viņa, septiņus 
gadus veca meitene, ielavījusies 
pirmās klases ēdamzālē un ne  va-
rējusi novērst acis no dāmām glī -
tajās kleitās un iznesīgajiem kun -
giem. Bērnam bijuši lieli brīnumi, 
jo dīpīšiem atvēlētā kuģa lejastelpa 
stipri atšķīrusies no augšā redzē-
tās. Smalkā sabiedrība bijusi 
laipna, un kāds mazo meiteni ar 
balto lenti gaišajos matos arī uz -
cienājis. Viens matrozis iedevis 
Ramonai lielu apelsīnu, tādu viņa 
vēl nekad nebija redzējusi. Viņa to 
nēsājusi apkārt izstieptā rociņā...

Brazīlijā Rungenfeldi sākumā 
apmetušies pie Ritumiem, kuŗi 
pārceļotājiem bija galvotāji. Emī-
lija Rituma bijusi draudzīga un 
visādi palīdzējusi. Kaut arī pašu 

ģimenē bija trīs bērni, vietas pie-
 ticis arī jaunpienācējiem. Novoo-
desā tolaik bijis ļoti daudz lat-
viešu, darbojušās trīs baptistu un 
viena luterāņu draudze, kuŗā kal-
pojis mācītājs Jēkabs Mekšs. Diev  -
kalpojumos baznīcas vienmēr 
bijušas ļaužu pilnas.

Martas vīrs Voldemārs strādājis 
kādā latviešu dibinātā kompanijā, 
kur ražotas auto rezerves daļas, 
sieva apkopusi mājas soli. Marta 
diezgan ilgi nav varējusi pierast 
pie dzīves svešumā un ļoti pār-
dzīvojusi atšķirtību no dzimtenes 
un māsām. Viena māsa, atstājot 
Vāciju, nonākusi Anglijā, bet otra 
ASV, un tikai apmēram pēc des -
mit gadiem visas satikušās Ame-
 rikā. Māsas jau sen ir veļu valstībā.

Marta iemanījusies cept garšī-
gus pīrāgus un sevišķi gardas tor -
tes, kuŗām cienītāju nav trūcis. 
Ramona skolas gaitas sāka por-
tugāļu skolā, un  jau pēc diviem 
mēnešiem varējusi sekot mācī-
bām un diezgan labi sarunāties 
portugāliski. Klasē bijuši 40-50 
skolēnu, un zilacainie, gaišma tai-
nie latviešu bērni izcēlušies mel-
nīgsnējo pulkā. Viena no Ramo-
nas draudzenītem bijusi melna 
kā ogle! Māte un tēvs portugāļu 
valodu neiemācījās, jo nebija  
nekādas vajadzības. Novoodesā 
bijis tik daudz latviešu, ka visur 
runājuši latviski – mājās, baznīcā, 
veikalos..

Voldemārs un Marta 1961. ga -
dā pārcēlās uz dzīvi ASV, bet Ra -
mona palika Brazīlijā, turpināja 
izglītību konservātorijā, appre-
cējās ar Alfonu Kļaviņu un, kad 

viņas dēliņam bija divi gadi, 
1967. gadā pārcēlās uz ASV, lai 
būtu tuvāk vecākiem. Voldemārs 
aizgāja aizsaulē 1981. gadā. Vis-
lielāko traģēdiju un ciešanas Ra -
mona ar māti piedzīvoja 1991. 
gadā. Katskiļu kalnos, pašu lauku 
īpašuma ezerā 26 gadu vecumā 
noslīka Ramonas dēls Kārlis, 
Martas mazdēls. Atceroties mīļo 
Kārlīti, Ramonai vienmēr acīs 
sariešas asaras. 

Ramona ar mīlestību rūpējas 
par savu māmuļu un cenšas iz -
pildīt katru viņas vēlēšanos. Ne 
visas dienas ir vienādi gaišas un 
saulainas. Vēl joprojām abas 
brauc uz Gaŗo salu (Long Island), 
kur Džamaikas (Jamaikas) baz-
nīcā dievkalpojumos Ramona 
spēlē ērģeles, ko darījusi jau des-
mit gadu. Agrāk dievkalpojumi 
notikuši rēgulāri, bet draudze ir 
ļoti sarukusi un iespējams, drīz 
dievkalpojumi vairs nenotiks. 
Pirms pārnākšanas uz Putnu cie-
 mu Ramona ar māti dzīvojušas 
Longailendā.

Marta vaļas brīžos mīlējusi glez -
not un adīt. Kaut arī viņa nekad 
nav mācījusies glezniecības pa -
mat  principus, glezniņas ir jaukas, 
un tajās saskatāmas Martas izjū-
tas. Adījumu ir daudz, bet gro-
ziņos vēl pulka dzijas kamolu.

Domājot par Martas gaŗo mū -
žu nāk prātā dziesmas vārdi: 
„Savu dienišķo pavedienu tinu 
nakti un tinu dienu; nu mans 
kamols ir gadiem biezs.”

Martas kamols ir satinies biezs, 
bet viņa to turpina tīt.

Laima Dzene

Viesuļvētras Sandy priekš va-
karā 28. oktobrī, Mančesteras 
draudze svinēja 60 gadu jubileju. 
Par spīti nelabvēlīgajiem laik ap -
stākļiem, baznīcā pulcējās ap  mē-
ram 80 dievlūdzēju no tuvienes 
un tālienes, tostarp pirmo drau-
dzes darbinieku un bijušo drau-
dzes mācītāju pēcteči. No Fila-
delfijas draudzes ieradās māc. 
Ieva Dzelzgalve, viņas tēvs Pauls 
Jaunzemis bija mūsu draudzes 
mācītājs. No Merilandes atbrauca 
pirmā draudzes priekš nieka Jāņa 
Bindera un pirmās dāmu komite-
jas priekšnieces Ernas Binderes 
meita Vera Bindere-Damberga 
ar dzīvesbiedru Ilmāru Dam ber-
gu. Visilgāk mūsu draudzē kal-
poja mācītājs Kārlis Freimanis, 
viņa dēls Juris Freimanis ir ilg  ga-
dējs draudzes priekšnieks, viņa 
dzīvesbiedre Zaiga Freimane bija 
ilggadēja dāmu komitejas priekš-
niece. Dievkalpojumu vadīja vieš-
ņa, draudzes agrākā mācītāja 
Biruta Puiķe-Vilsone (Wilson) 
no Kalamazū. Dievkalpojumā pie -
dalījās diakons Indriķis Kaņeps 
no Ņudžersijas, mācītājs Dr. Jānis 
Keggi no Bostonas un mūsu ta -
gadējā vikārmācītāja Daina Sal-
nīte no Masačusetas. Viņi visi ar 
lielu atsaucību pašaizlie dzīgi kal-

Mančesteras latviešu ev. lut. draudzes 60 gadu jubileja
pojuši mūsu draudzē, kopš drau-
dze 2010. gadā palika bez mācī-

tāja. Draudzei ar lielu sirsnību 
pa  līdzējis Imants Gorbants, va  dot 

laju dievkalpojumus. Viņš ar dzī-
 vesbiedri Laumu Gorbantu pie -

galotnes tiekas ar sauli, ir īpaša 
aura, kas veicina ilgu dzīvošanu, 
bet ir arī vēl kāds iemesls. Nesen 
viens vīrs teica: „Mana sieva tik 
ilgi dzīvo, ka man jāturas līdzi. 
Kas cits man atliek.” Par abiem 
kopā viņiem ir 184 gadi!

„Putnu ciemā” nu jau piecus ga -
dus dzīvo Ramona Kļaviņa ar 
māti Martu Ēriku Rungenfeldi. 
Marta teic: „Es negribu, ka mana 
meitiņa Mona paliek viena!” No -
vembŗa beigās labāko draugu un 
paziņu pulkā Marta nosvinēja gad -
simta jubileju. Ciemiņi nodzie-

Mančesteras latviešu ev. lut. draudzes 60 gadu jubilejā. No kreisās: pērminderis Ivars Vītols, māc. 
Dr. Jānis Keggi, māc. Biruta Puiķe-Vilsone, dāmu komitejas priešniece Rita Krūmiņa, māc. Ieva 
Dzelzgalve, draudzes priekšniece Anda Grase, māc. Daina Salnīte, diak. Indriķis Kaņeps, ērģelnieks 
Džordžs Rods (George Rood), pērminderis Roberts Grasis, soliste Ilga Paupe

dalījās svinībās.   
Jubilejas svinības notika skaistā 

vietā, Mančesteras Country Club 
zālē ar skatu uz apkārtni. Drau-
dzei bija atsūtīti sveicieni un zie-
dojumi, svinību laikā tika teikti 
atzinības un pateicības vārdi. 
Svinību dalībnieki varēja aplūkot 
visu bijušo mācītāju portretus, 
pašķirstīt un apskatīt albumus ar 
agrāko un tagadējo draudzes dar -
binieku un notikumu attēliem. Šī 
mūsu draudzei galvenokārt bija  
Pateicības diena Dievam, kas rā -
dījis ceļu un vadījis visos drau-
dzes pastāvēšanas gados un dara 
to vēl aizvien. Svinības norisinājās 
priecīgā un pacilātā gaisotnē, at  -
ceroties un pieminot aizritējušos 
gadus un mīļos cilvēkus, valdīja 
atkalredzēšanās prieks, drau dzī-
bas un kopības sajūta. 

Mančesteras draudzes locekļu 
skaits nav liels, nedaudz vairāk 
par 50, bet draudze ir stipra ticībā 
un cerībā, paļaujas uz Dieva va -
dību un svētību, apņēmībā tur pi-
nāt  un veikt darbu  arī nākotnē.  
Svinību beigās visi kopā nodzie-
dājām mūsu tautas iemīļoto sim-
bolisko dziesmu: „Mazs bij tēva 
novadiņis, bet diženi turējās”.

Draudzes priekšniece
Anda Grase 
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Oranžo Norvēģijas meža kaķi 
vārdā Lana es neizvēlējos, bet 
iemantoju. Viņa bija viena no 
mājas saimnieka trim kaķiem 
un man ļoti pieķērusies. Ga  ta-
vojos pārcelties dzīvo citur, 
saimnieks domāja, ka Lana bē -
dāsies, un novēlēja viņu man. 

Veterinārklīnikas ierakstos 
Lana bija raksturota šādi: 
blonda, oranža un zelta. Viņa 
svēra astoņas mārciņas. Ar vi  -
ņas spalvaino kažoku gan bija 
īstais negals. Es vinu nesukāju, 
bet ķemmēju. Visspalvainākais 
bija vēders un ķepas. Lana katru 
dienu ilgi nodarbojās, sevi uz -
posdama. 

Lana labi saprata latviešu va -
lodu. Parasti gan sarunājāmies 
kaķu valodā. Viņa bija runīga. 
Man bija jāiemācās imitēt „murr” 
skaņas, lai viņa mani saprastu. 
Kaķiem esot 90 skaņu vairāk 
nekā suņiem. Lana reizēm iz -
turējās, it kā būtu cilvēks, bet 
biežāk gan tā, it kā es būtu 
kaķis.

Lanai patika gulēt augšpēdu 
un ritināties vai nu uz paklāja 
vai gultā. Varētu domāt, ka viņa 
ir vislaiskākais kaķis pasaulē, 
bet reizēm lielā ātrumā skrēja 
uz visām pusēm, izdarīja tālus 
lēcienus, vienā rāvienā pārlēca 
pāri manai gultai un bija augšā 
uz skapja pie loga. Kādas pie -
pešas kustības sabiedēta, viņa 
atmuguriski uzlēca gaisā pāris 
pēdu augstu. Nekad nevarēju 
viņu uzvarēt auklas ķeršanā. 
Lanai patika skriet pakaļ tenisa 
bumbiņai, bet atpakaļ kā suns 

Neaizmirstamā Lana
to nenesa, to nevarēju iemācīt. 

Lana neapnikusi varēja tupēt 
uz palodzes, varbūt atceroties, 
kā pirms astoņiem gadiem katru 
dienu gāja uz gravu, kur bija 
daudz krūmu, koku, visādi 
putni un dzīvnieki. Taču viņa 
izvēlējās dzīvot pie manis bez 
gravas nevis bez manis ar gravu 
un lielo māju, jo tūlīt samie ri-
nājās ar dzīvi mazā dzīvoklītī. 
Lielajā mājā Lana kopā ar citu 
kaķi gluži kā bulta skrēja no 
augšstāva lejā līdz pagrabam un 
atkal atpakaļ. Bieži tāda skrai-
dīšana ilga vai visu nakti, tā ka 
rībēja visa māja. 

Parasti Lana staigāja gluži kā 
modele, krustojot priekškājas. 
Viņa bija ļoti sievišķīga ar rozā 
purniņu un rozā kāju pēdu spil-
ventiņiem, gaŗām, baltām ūsām. 
Diemžēl viņai nebija lemts sa  -
draudzēties ar kādu runci, lai 
radītu mazus, oranžus mincīšus. 
Norvēģijas meža kaķi ir atlētiski 
un izturīgi. Varbūt viņa līdzi-
nājās latviešu lūsim? Vikingu 
laikos šie kaķi ņemti līdzi uz 
kuģiem. Norvēģu meža kaķiem 
ir biezs kažoks, kas pasargā no 
aukstuma, un varen spalvainas 
ķepas, tā ka bez bēdu var staigāt 
pa sasalušo zemi. Mana Lana 
vairāk atgādināja Norvēģijas 
prin cesi, nevis vikingu talis-
manu. Labprāt būtu nopirkusi 
viņai dārgakmeņu kaklarotu, ja 
laimētu izlozē, bet viņai labi 
pie  stāvētu arī dzintara krelles.

Lana, iespējams, sirga jau il -
gāku laiku, jo maz ēda, daudz 
gulēja un strauji zaudēja svaru. 

Viņai bija gandrīz divpadsmit 
gadu. Kaķu un cilvēku vecum-
dienas ir līdzīgas. Aizvedu Lanu 
pie ārsta, lai izdara asins analizi, 
iepotē vitamīnus, jo viņa sāka 
bieži šķaudīt, purināt galvu, 
iekaisa acs. Diemžēl bija jau par 
vēlu. Lanu atvedu mājā, un drīz 

rozā dvielīti, un es aizvedu viņu 
apbedīt uz mājas dārzu gravas 
malā, kur Lana uzauga un no -
dzīvoja astoņus gadus. Sarī ko-
jām mazas, skaistas bēres ar 
svecīti un puķēm. Saliku ziedus 
Lanai visapkārt, brālis pielika 
pie purniņa svaigu catnip. At -

Sen gribējās par viņu pastāstīt, 
bet bija grūti. Tad sāku domā, ja 
pastāstīšu, varbūt kļūs vieglāk... 
Līdz šim, tiklīdz par viņu iedo-
mājos vai kāds ko par viņu jau-
tāja, centos mainīt sarunas te -
matu. Tagad uz Lanas fotogra-
fiju spēju raudzīties ilgāk. Laiks 
palīdz. Man likās un šķiet vēl 
tagad, ka Lana nebija kaķis, bet 
kaut kas cits. Ar savām gaišajām, 
dzeltenajām, skaidrajām acīm 
viņa skatījās tieši uz mani bez 
mirkšķināšanas, it kā kaut ko 
gribētu pavēstīt. Turklāt bezgala 
nopietni. Tas notika bieži. Viņas 
acīs saskatīju tik daudz gudrību, 
zināšanu un izpratnes kā reti 
kāda cilvēka acīs. Pēdējā laikā 
viņa mani uzmanīja vai vēroja. 
Sekoja pa gabalu, pat no otras 
istabas, skatījās un skatījās. Diez 
ko viņa redzēja, uz mani tā rau-
goties? Varbūt viņa mani uz -
manīja, it kā man būtu nodoms 
aizlavīties. Taču aizgāja viņa... 

Austriešu filozofs Martins 
Bu  bers ir teicis: „Dzīvnieka acis 
nav mazāk izteiksmīgas kā va -
loda.”

Nu jau pagājis gads kopš tās 
briesmīgi grūtās dienas. Tagad 
Lana vēro mani no savas at -
tēla. Katru rītu, paskatoties uz 
to, saku viņai labrīt un katru 
vakaru eņģelīti aicinu pateikt, 
cik viņa man mīļa. 

„Ja neesat piedzīvojuši dzīv-
nieka mīlestība, daļa no jūsu 
dvēseles nav atmodusies,” šie 
vār di pieder kādam nezināmam 
autoram. 

Elga Pilskalna

Pirms 25 gadiem Daugavas 
Vanagu apvienība pirmo reizi 
decembŗa sākumā rīkoja Ziem-
svētku tirdziņu. Gadu gājumā 
esam paturējuši šo tradiciju. 
Šogad pirmo reizi tirdziņu rī -
kojām kopīgi ar latviešu drau -
dzi, iesaistot darbos vairāk čaklu 
darītāju. Latviešu biedrības na -

ZIEMSVĒTKU IESKAŅA ST. PĒTERSBURGĀ, FLORIDĀ
un pateicība pienākas Kar menei 
Lūsei, Pēterim Ozolam un 
Artūram Gerhardam par 
māksliniecisko vērienu.  Bagā tī-
gais cepumu galds kārdināja ar 
ābolu un biezpiena kūkām, 
dzel tenmaizi, saldām kūciņām, 
pīrāgiem, rupjmaizi, jāņusieru 
un greznu torti. Ingūna Ozola 

skaņojumus. Izlozējamo mantu 
galds vai lūza no pārpilnības. Tau-
 tiešu atsaucība mūsu tir dzi ņam 
iepriecināja, jo tā dod mums ie -
spēju turpināt palī dzības darbu, 
atbalstot mūsu slimos leģionārus 
un bērnus Latvijā.

Sarīkojumu ievadīja mā  cītājs 
un DV apvienības priekš nieks 
Aivars Pelds ar lūgšanu un 
pateicību ikvienam par ziedo -
to darbu un līdzekļiem. Visi 
dziedājām “Katru gad’ no jauna” 
Māras Ritumas klavieŗu pava -
dījumā. Šoreiz mūzikālo pro-
gram  mu bija sarūpējuši Kana-
das viesi – Alberts Vītols, viņa 
sieva Maria un dēls Alastērs. 
Alberts un Maria – abi ar 
skaistām, skolotām balsīm un 
Alastērs ar savu drošo stāju. 
Māksliniekus ar klausītājiem 
iepazīstināja Lat viešu biedrības 
priekšnieks Gu  nārs Liepiņš.

Alberts mācījies ģitaras spēli 
un dziedāšanu pie pazīstamiem 
kanadiešu skolotājiem. Dziedājis 
solo un darbojies vairākos Ka -
nadas koŗos, ar Čikāgas Piecī-
šiem apbraukājis Latviju. Al -
berts komponējis populāras 
rok  dziesmas, kā arī koŗa dzies-
mas un deju mūziku. Pēdējā 
laikā visvairāk koncertējis kopā 
ar savu dzīvesbiedri Maria Thor-
burn gan duetos, gan kopā ar 
citiem mūziķiem.

Soprāns Maria Thorburn ie -
studējusi vairākas operu un 
operešu lomas Ir tēlojusi gal-
venās lomas Shaw Festivālā un 
teātros. Ar Albertu dziedājusi 

arī viņas otra gaišdzeltenā acs 
kļuva melna, viņa sāka streipuļot 
un krist uz sāniem. Piezvanīju 
ārstam, un viņš teica, lai tūlīt ve -
dot Lanu atpakaļ. Pavadīju vēl 
vienu mokpilnu dienu asarās 
un žēlabās par savu tik mīļo dzīv-
nieciņu. Tad vairs nekas cits ne  -
atlika. Turēju viņu uz pleca, 
kamēr ārsts iedūra Lanai nāves 
poti. Nezinu, kā es to izturēju. 
Sastingu un iegrimu it kā ne -
būtībā. 

Ārsts ieguldīja vēl silto ķer-
me nīti papes zārciņā, apklāja ar 

vadījās arī abi pārējie mājas 
kaķi. Lanas partneris vecos lai-
kos, lielais skrējējs pa kāpnēm, 
apostīja zārciņu. Iznesām to ārā 
un, saulei rietot, Lanu apbe dī-
jām. Bija silta, jauka novembŗa 
diena. Oranžs staru kūlis cauri 
koku zariem krita tieši uz kapu, 
kur bija puķes, dega svece un 
atdusējās mans oranžais kaķītis. 
Stāvēju kā sālsstabs un man pār 
vaigiem ritēja oranžas asaras.

Vēl aizvien sāpīgi domāt par 
manu mīļo, dārgo mincīti. At -
ceroties viņu, grūti valdīt asaras. 

Alastērs priecājās par loterijā vinnēto tautisko spilvenu

Alastērs dzied “Mazais letiņš”, 
A. Legzdiņa dziesmu, ļoti droši 
un ar lieliem panākumiem

mā 8. decembrī ieradās kādi 75 
apmeklētāji no tuvienes un at -
tālākām vietām. Katru atnā cēju 
iepriecināja krāšņā svētku rotā-
jumā tērptā sarīkojumu zāle, 

piedāvāja skaisti adītus tautis-
kus cimdus, zeķes, cepures u.c. 
Varēja iegādāties DV kalendārus, 
baznīcas Gada grāmatas, Ilmāra 
Dzeņa un Karmenes Lūses ie -

duetus Rīgas 800 gadu koncer-
tā, abi  bijuši solisti Sv. Jāņa baz-
nīcas ansambļa un Sv. Andreja 
draudzes koŗa koncertos To -
ronto. Pašlaik Maria ir soliste 
pazīstamajā Kanadas instru-
mentāli vokālajā kvartetā “Bella-
musica”. Dēls Alastērs Vītols, 

kuŗam ir astoņi gadi, arī ļoti 
mūzikāls, viņš sagādāja klau sī-
tājiem patīkamu pārsteigumu, 
dziedot duetā ar māti un solo 
savā dzidrajā, noturīgajā balsī. 
Sevišķi iepriecināja A. Legzdiņa 
dziesma “Mazais letiņš” Alastēra 
solo priekšnesumā.

Viņu atskaņojumā dzirdējām 
populārās latviešu autoru dzies-
mas un Marias dziedājumā čet-
ras romantiskas dziesmas fran-
ču valodā. Solo dziedājumos un 
duetos ģitaras un kokles pava-
dījumu spēlēja Alberts. Ar labu 
latviešu valodas dikciju ieprie-
cināja Maria.

Mākslinieki saņēma bagātīgus 
aplausus, ziedus un cildinā ju mus. 
Noslēgumā, atsaucoties viņu 
aicinājumam, visi kopā dzie dā-
jām divas Ziemsvētku dziesmas. 
Vēl bija jābauda azaids. Drīzi 
vien sākās izloze, kuru veiksmīgi 
vadīja Andris Ritums, izsaucot 
laimētāja numurus.

Priecājušies par skaistu mūzi-
kālu programmu, apmierināti 
ar iegādātiem labumiem, lai -
mē tiem priekšmetiem, baudī-
juši gardu cienastu un sadrau-
dzībā pavadītās stundas, jutā-
mies Ziem svētku noskaņā. Mā -
jup devāmies, sirdī nesot pa  tei-
cību Dievam par visu, ko Viņš 
mums devis.

Skaidrīte Prince
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Dievkalpojumā Ziemeļkali for-
nijas latviešu ev. lut. draudzes 
baznīcā 2012. gada 2. decembrī 
piedalījās vairāki viesmācītāji un 
LELBAs pārvaldes priekšniece 
prāveste Lauma Zušēvica. Todien 
LELBAs Rietumu apgabala prā-
vesta amatā tika ievadīts drau-
dzes mācītājs Kārlis Žols. Mā -
cītājs K. Žols kalpojis Ziemeļ-
kalifornijas draudzē divpadsmit 
gadu un iemantojis draudzes 
cieņu un mīlestību. Prāvestu var 
salīdzināt ar dekānu, jo parasti 
dekāns pārrauga 10 draudzes. 
Kārlis Žols jau vairākus gadus 
vadījis LELBAs teoloģijas nozari 
un LELBAs atbalsta darbu Si -
birijas latviešiem. Turpinot studēt 
teoloģiju, mācītājs K. Žols Holy 
Names universitātē ieguva Master 
of Arts gradu. Viņš tulko garīgas 
grāmatas no angļu valodas lat-
viešu valodā, tās tiek izdotas 
Latvijā. 

Svinīgs notikums 
Ziemeļkalifornijas 

latviešu ev. lut. draudzē
Pēc dievkalpojuma draudzes 

locekļi un viesi pulcējās lielajā 
zāle. Viesi no Portlandes, Losan-
dželosas, Sietlas, Merilendes, kā 
arī vietējās sabiedrības pārstāvji 
apsveica jauno prāvestu. Dziedāja 
Ziemeļkalifornijas latviešu koris 
Zintas Zariņas vadībā, ar sōlo 
skaņdarbu iepriecināja flautiste 
Ieva Rubene. Draudzes dāmas 
Ingrīdas Skrabes vadībā bija sa -
gatavojušas izcilu maltīti, drau -
dzes priekšnieks Gvido Berg ma-
nis sagādāja labas kvalitātes vīnu. 
Rūta Brūniņa Granda atnesa 
pašcepto lazdu riekstu torti. 

Baznīcā, uz skatuves, galdiem 
un bufetes bija ārkārtīgi skaisti 
puķu sakārtojumi – Sallijas Fi -
licas meistardarbs!

Šī bija visiem ievērojama diena. 
Apsveicam prāvestu Kārli Žolu, 
vēlot Dieva svētību un vadību.

Biruta Magone

Aijovas latviešu biedrība 
(ALB) kopš tās dibināšanas 
1950. gadā rīkojusi Latvijas 
valsts neatkarības atceres svinī-
bas Demoinas un apkaimes lat-
viešiem. Šogad Latvijas valsts 
94. gadskārtas svinībās 17. no -
vembŗa pēcpusdienā ieradās 
vairāk nekā 30 latviešu, sarīko-
juma sākumā viņi nodziedāja 
ASV himnu. Svētbrīdi vadīja 
Līga Briede, vadoties no korāļa  
„Mēs viena tauta, viena saime” 
vārdiem. Tāpat kā Jēzus aicināja 
savus mācekļus būt vienotiem 
ar Viņu, tā arī mums un cilvē-
kiem Latvijā jābūt vienotiem, 
jābūt vienai saimei. Neviena 
tauta nevar ilgi pastāvēt kā 
valsts, ja iedzīvotāju starpā ir 
šķelšanās, kā tas pašlaik notiek 
mūsu tēvzemē. Svētbrīža beigās 
L. Briede izlūdzās Dieva svētību 
Latvijai.

Pēc svētbrīža svinību dalīb-
niekus iepriecināja Mārtiņa un 
Lāras Šteinblūmu un Ērika, 
Katrīnas un Annas Peldu priekš-
nesums „Skaistā Latvija”. Viņi 
deklamēja dzejoļus par Latvijas 

Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības Aijovā
apgabaliem, apgabala kartes 
izgriezumu ietilpināja Latvijas 
kartē un nobeigumā kopīgi no -
dziedāja „Šī zeme mūsu Tēvija”.

ALB priekšnieks Imants Kal-
niņš iepazīstināja ar svētku 
runas teicēju, izcilo ASV Aijovas 
valsts universitātes emeritēto 
vēstures profesoru Andreju Pla-
 kanu.  Profesors A. Plakans savā 
runā „18. novembŗa nozīme 
mūsdienās” pauda viedokli, ka 
1990. gada 4. maijam, Latvijas 
neatkarības atjaunošanas die-
nai, ko atceras liela daļa Latvijas 
iedzīvotāju, ir lielāka nozīme 
nekā valsts dibināšanai 1918. 
gada 18. novembrī. „Tomēr, ie -
vērojot vēsturiskos faktus, 18. 
novembrim ir ļoti liela nozīme 
jo, atceroties 1918. gadā dibinā-
to valsti, latvieši spējuši tra-
ģiskajā 20. gadsimtā izdzīvot. 
Tiesa, Latvijas valsts nākotne 
nešķiet pārāk spoža, ja domā-
jam par ekonomisko attīstību, 
demografiski nelabvēlīgām ten-
dencēm un Krievijas jaunim-
periālismu, bet  Latvija ir viena 
no ANO, ES un NATO dalīb-

valstīm. Ir svarīgi 
atcerēties Latvi-
jas dibināšanas 
dienu, kā  šodien 
to darām,” nobei-
dzot uzrunu, tei-
ca prof. A. Pla-
kans.

Lāra Štein blū-
ma, pateikdamās 
par svētku runu, 
prof. A. Plaka-
nam pasniedza 
latvisku šalli, 
Ēriks Pelds –  pu -
ķes. Svinīgās daļa 
beigās dziedājām 
Latvijas himnu 
un ALB priekš-
nieka vietnieks 
Jānis Kursītis pa -
ziņoja par PBLA 

Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres svinības rīkoja Korporāciju 
kopa Mineapolē (KKM) un lat-
viešu skola. KKM seniors Lai-
monis Sproģis bija atbildīgs par 
svētku akta norisi, skolas saime 
gatavoja programmu un sagādāja 
atspirdzinājumus. Draudzes na -
mā svinību dienā notika dievkal-
pojums, ko vadīja viesmācītāja 
Raita Nīlija (Neely). Svētku akta 

Svinības Mineapolē
ciālās krizes pārvarēšanas, ievie-
šot ļoti sāpīgas reformas valsts pār-
 valdē, algu un pensiju sistēmā, 
apmēram 2010. gada beigas va -
rēja vērot pirmās atveseļošanās 
pazīmes – pieauga ražošanas un 
eksporta apjomi, uzlabojās no  dok -
ļu maksājumu apmēri un līdz ar 
to sāka nostabilizēties valsts bu -
džets. Neapšaubāmi, Saeimai un 
valdībai vēl daudz ļoti smaga 

tās ir sekas Eiropas Savienības 
„atvērto robežu” polītikai. 

Pēc svētku runas tika pasniegti 
atzinības raksti un apbalvojumi. 
KKM stipendiju šogad piešķīra 
Imigrācijas vēstures pētniecības 
centram, ALAs atzinības rakstus 
saņēma aktīvie draudzes darbi-
nieki Māris Bergmanis un Gunda 
Lusa, kā arī Ivars Upēns par spor-
tistu rosības veicināšanu Mine-

No kreisās: māc. Fricis Kristbergs, prāv. Laima Zušēvica, māc. 
Kārlis Žols, māc. Daira Cilne

Katrīna Pelda lasa dzejoli par Latgali

No kreisās atzinības rakstu saņēmēji: Āva Bērziņa, Māris Bergmanis, Gunda Lusa, Marita Pelēce, 
Maija Zaeska, Skaidrīte Štolcere, Kristīne Kontere (nav Ivara Upēna un Zigurda Bekera); viesis Juris 
Pogrebņaks, atzinības rakstu pasniedzēji Laila Švalbe un Visvaris Ģiga

sākumā skolēni svinīgi ienesa 
ka  rogus. Uzrunu teica L. Sproģis 
(Tal.), viņš arī iepazīstināja ar 
svētku runas teicēju Juri Pro greb-
ņaku, Latvijas vēstniecības ASV 
padomnieku un vadītāja vietnie ku. 
Savā pagaŗajā runā viņš dalījās 
atmiņās par Atmodas laiku Lat-
vijā, pieminēja Latvijas krizes 
laika pieredzi, situāciju pašlaik un 
cerības nākotnē, minot daudz 
skaitļu un piemēru. J. Progrebņaks 
uzsvēra, ka 2004. gadā, kļūstot 
par NATO un Eiropas Savienības 
dalībvalsti, Latvija atgriezusies 
Eiropā, no kuŗas padomju oku pā-
cijas laikā to šķīra dzelzs priekš-
kars. Ceļš nav bijis viegls, bet 
netrūkst panākumu. Pēc finan-

darba nākotnē, bet virziens šķiet 
pareizs, jo pēc starptautisku ek -
spertu atzinumiem, Latvijā pat-
laban ir visstraujāk augošā eko-
nomika Eiropā – 5,3% no iekš ze-
mes kopprodukta. J. Pogreb ņaks 
atgādināja arī, ka pasapziņu ceļ 
un Latvijas vārdu spodrina lat-
viešu sportistu uzvara Olimpis-
kajās spēlēs Londonā un latviešu 
mākslinieku panākumi pasaulē. 
Protams, rūpju vēl daudz – krizes 
laikā daudz cilvēku (apmēram 
200 000) aizbraukuši no Latvijas 
darba meklējumos, un ir pama-
totas bažas, ka daudzi Latvijā 
vairs neatgriezīsies. Latvijas eko-
nomikai uzlabojoties, sāk pie -
trūkt strādnieku pašu zemē. Arī 

sotā. ALA pārbaudījumos 3. vietu 
aktuālitātēs ieguva Marita Pelēce, 
2. vietu lasītprasmē Zigurds Be -
ķeris. Īpaši jauks pārsteigums 
bija Latvijas Izglītības ministrijas 
atzinības raksti latviešu skolas 
skolotājām Āvai Bērziņai, Kris tī-
nei Konterei, Skaidrītei Štolcerei 
un Maijai Zaeskai. Viņi visi bal-
vas godam pelnījuši! 

Skaistus priekšnesumus bija sa -
gatavojuši vietējie pašdarbnieki – 
draudzes koris un deju kopa „Pēr-
konītis”. Paldies visiem dalībnie-
kiem, paldies atspirdzinājumu 
galda klājējām, kuŗas aicināja svi   -
nību apmeklētājus pakavēties un 
patērzēt vēl krietnu brīdi pēc akta.

Rita Drone

balvas piešķiršanu emeritētam 
profesoram Valteram Nollen-
dorfam.

Šoreiz koncerta nebija, jo  
biedrības koŗa diriģents Arnis 
Akselis un koŗa vadītāja Dzidra 
Arāja-Akšele pārcēlušies uz  
dzīvi Latvijā, bet koklētāju an -
sambļa vadītāja Ruta Seska 6. 
septembrī aizgāja mūžībā. Sa -
rīkojuma apmeklētāji noskatī-
jās videofilmu par Dziesmu 
un deju svētkiem Milvokos. 
Azaidu sagatavoja dāmas An -
dras Peldas vadībā,  mantu iz -
lozi vadīja Arnis Šteinblūms.  
Himnām kavieŗpavadījumu  un 
svētbrīža korāli spēlēja drau-
dzes ērģelniece Daina Rūdolfa.

Imants Kalniņš
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Latvijas nacionālās apvienības 
Kanadā (LNAK) 2012. gada 
padomes vēlēšanas notika pa 
pastu. No 10. septembŗa līdz 10. 
oktōbrim tika saņemti trīs kan-
didātu saraksti: Andris Ķes teris 
iesniedza Latviešu nākotnes 
apvienības sarakstu”, kuŗā bija 
13 kandidātu; Alberts Upeslācis 
– „Neatkarīgo sarakstu” (NS) ar 
desmit kandidātiem; Latviešu 
nacionālās jaunatnes apvienības 
Kanadā (LNJAK) sarakstā bija 
divi kandidāti. Kopā 25 kan-
didāti, un tā kā padomē ir 40 
vietu, vēlēšanu komisija nolēma, 
ka visi kandidāti tiek ievēlēti ar 
aklamāciju.

21. LNAK padomē ievēlēti:
Krišs Brauns (LNAS) – bei-

dzis Gaŗezera Vasaras vidussko-
lu, studējis Carleton University; 
strādā par finanču padomieku; 
aktīvs Otavas latviešu sabiedrībā; 
korporācijas Selonija loceklis. 

Pēteris Brauns (NS) – finanču 
konsultants; Latvijā uzrauga un 
vada īpašumu Best Western Ho -
tel Māra; aktīvs Otavas latviešu 
sabiedrībā, darbojas vairākās 
organizācijās.

Baiba Bredovska (NS) – Ha -
miltonas latviešu skolas pār zine, 
tautasdeju kopas „Vaina dziņš” 
dibinātāja un vadītāja; aktīva 
Hamiltonas DV apvie nībā, bied-
rībā, Kristus draudzē, Kanadas 
latviešu XIV Dziesmu svētku 

Latviešu nacionālās apvienības Kanadā 21. padomes vēlēšanas
rīcības komitejas priekš sēde.

Valija Briksne (LNAS) – To -
ronto latviešu pensionāru ap -
vienības valdes (TLPA) priekš-
sēde; TLPA revīzijas komisijas 
priekšsēde līdz 1994. g., Toronto 
latviešu nama valdes locekle 
(kopš 1994. g.). 

Alīde Forstmane (NS) – bij. 
DV Ārējās informācijas vadī tāja, 
LNAK valdes priekšsēde; dibi-
nājusi memoriālu komū nisma 
upuŗiem Tribute to Li  berty.

Vita Gaiķe (LNAS) – dzimusi 
Cēsīs, Latvijas Universitātē 
ieguvusi maģistra gradu bio-
loģijā; Toronto dzīvo kopš 1999. 
gada; laikraksta „Latvija Ame-
rikā” galvenā redaktore.

Juris Ķeniņš (LNAS) – mū -
ziķis; LNAK valdes loceklis, 
Kanadas latviešu Dziesmu svēt-
ku biedrības valdes priekšsēdis un 
XII, XIII un XIV Dziesmu svēt-
ku rīcības komitejas loceklis.

Andris Ķesteris (LNAS) – 
LNAK valdes priekšsēdis, Bal -
tiešu federācijas Kanadā priekš-
sēdis, Baltiešu filmu festivāla 
dibinātājs, Centrāleiropas un 
Austrumeiropas padomes val-
des loceklis, Otavas latviešu 
biedrības un organizāciju pa  do-
mes valdes loceklis.

Ināra Klaiše (NS) – studē 
Otavas universitātē; bijusi 
LNJAK valdes locekle, strādā 
Otavas latviešu skolā, pieda-

lījusies 2x2 un 3x3 nometnēs, 
strādājusi Tērvetes bērnu no -
metnē.

Roberts Klaiše (LNAS) – 
Latvijas Republikas Goda kon-
suls Kvebekā, Kanadā; Mont-
realas latviešu organizācijas pa -
domes priekšnieks; ieguvis ba -
kalaura gradu Concordia Uni-
versity; ir Kanadas un Latvijas 
pavalstnieks. 

Fricis Kristbergs (NS) – iegu-
vis maģistra gradu vēsturē 
(University of Maine 1971), 
Master of Divinity un Doctor of 
Ministry (Princeton University 
1996); emeritējies Sv. Jāņa drau-
dzes mācītājs un Kanadas 
apgabala prāvests.

Viktors Kūlnieks (LNAS) – 
profesionāls inženiers, ieguvis 
bakalaura un maģistra gradu 
vides inženieŗzinībās; pētī vides 
piesārņojumu, iespēju uzlabot 
zemes un ūdeņu kvalitāti.

Janis Langīns (NS) – inže-
nieris, ķīmiķis, vēsturnieks; 
profesors Zinātnes un Techno-
loģijas Vēstures un Filozofijas 
institūtā Toronto universitātē; 
precējies, ģimenē pieci bērni; ir 
iepriekšējās padomes loceklis.

Jolanta Linde (LNAS) – dzi-
musi un augusi Latvijā; studē-
jusi Valsts Kultūras institūtā 
Sanktpēterburgā, ieguvusi re -
žisores speciālitāti; kopš 1993. 
gada dzīvo Toronto, strādā 

Kristus Dārzā.
Dr. Jānis Lūsis (LNAS) – 

LNAK, Kristus Dārza, Latvia 
Relief and Development Fund, 
Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības valdes loceklis; pie-
dalās LNAK nākotnes plāno-
šanas komitejā; strādā Ontario 
ģimenes ārstu biedrības valdē.

Arnis Markitants (NS) – ilg-
gadējs DV apvienības darbi-
nieks, aktīvs Latviešu centrā, 
bij. centra priekšsēdis.

Mareks Nēgels (NS) – vācu 
valodas skolotājs; aktīvi pieda-
lījies Toronto latviešu sabiedrībā, 
vada bērnu deju kopu; 2010. g. 
ievēlēts Kanadas latviešu XIV 
Dziesmu svētku rīcības komi-
tejā.

Kristīna Niedra (LNAS) – 
2011. gadā Ryerson University 
ieguva maģistra gradu (Public 
Policy and Administration); 
strādā Toronto East General Hos-
pital administrācijā; Kristus 
Dārza valdes locekle.

Laila Pētersone-Tanne (NS) – 
studē bioķīmiju Toronto uni-
versitātē; ir skolotāja Toronto 
latviešu biedrības sestdienas 
skolā vētdienas skolā; korpo-
rācijas Imeria locekle.

Aleksandrs Sausiņš (LNAS) 
– LNAK valdes loceklis, archīvu 
pārzinis; padomē darbojies 
četrus gadus, Kanadas jūras 
spēku kaprālis (JAG General 

Office second in command).
Katrīna Sausiņa (LNAS) – 

aktīva latviešu sabiedrībā kopš 
bērnības; studējusi socioloģiju, 
polītoloģiju, jauniešu un bērnu 
sociālo integrēšanu un reha bi-
litāciju; ir jurista palīdze; LNAK 
valdes locekle. 

Mārtiņš Sausiņš (LNAS) – 
pensionējies Kanadas federālās 
valdības darbinieks; Kanadas 
armijā bijis virsnieks; bij. LNAK 
un PBLA valdes priekšsēdis; 11. 
Saeimas vēlēšanu kandidāts 
2011. gadā.

Karmena Svilāne (LNJAK) – 
aktīva Otavas latviešu sabiedrībā 
un LNJAK valdes locekle.

Alberts Upeslācis (NS) – dar-
bojies LNAK valdē un padomē 
kopš 1988. gada; pētī sabiedrības 
izdzīvošanas iespējas un nepie-
ciešamās reformas; korporācija 
Talavija biedrs; ģimenē četri 
bērni.

Līga Upeslāce (LNJAK) – 
beigusi Gaŗezera Vasaras vid-
usskolu un Toronto latviešu 
tautas augstskolas ģimnaziju; 
Gvelfas universitātē ieguvusi 
bakalaura un maģistra gradu; 
aktīvi darbojusies LNJAK, dejo 
Montrealas latviešu deju kopā 
„Ačkups”, dzied Montrealas 
latviešu korī.

LNAK 21. padomes vēlēšanu 
komisiju priekšsēdis

Modris Lorbergs

Lasu LV portālu ziņas katru 
dienu. Ļoti satrieca ziņa par 
Latvijas svētkos notikušo – ka -
rodziņa dedzināšanu. Tī  mek lī, 
kā jau vienmēr, norisinājās 
karstas diskusijas. Nolēmu pie-
dalīties arī es. Sapratu, ka 
problēma ir cilvēku attieksmē 
un attiecībās citam ar citu. Man 
bija sāpīgi lasīt, kā cilvēki iz -
sakās. Īpaši par mums, kas tagad 
dzīvojam ārzemēs. Sa  pratu, ka 
mēs, kas dzīvojam citā zemē, 
esam – savas valsts no  devēji! 
Man to grūti saprast. Cilvēki, 
kuŗi aizbrauc no savas dzim-
tenes, izšķiŗas par šo soli ļoti 
smagi – atstājot savas mājas, 
tuviniekus, draugus, darbus, 
dažkārt izšķiŗot ģimeni... Var 
minēt daudz, no kā mums jā -
atsākas. Ja mūs sauc par sprī-
dīšiem, kas meklē Laimīgo 
zemi. Ticiet man – tādas zemes 
nav uz šīs pasaules.

Katrā valstī ir savi likumi, pēc 
kuŗiem jādzīvo, un neviens ne -
ko tāpat mums rokās neiedod. 
Atšķirībā no Latvijas Zviedrijā, 
kur tagad dzīvoju, valsts dod 
cilvēkiem iespēju dzīvot, mācī-
ties, gūt panāku mus. Šajā valstī 
visi cilvēki ir līdzvērtīgi – nevie-
nu nešķiro ne pēc ādas krāsas, 
ne tautības, ne kaut kādām pār-
liecībām. Bēdī gi, bet mums pār-
met, ka esam citas valsts vergi, 

„Dzīvot svešā zemē nav viegli”
pabiras, kas strādā svešās rūp-
nīcās vai lasa sēnes un zemenes 
(Anglijas un Īrijas laukos). Ne -
viens Zviedrijā nevērtē cilvēku 
pēc tā, kādu darbu viņš strādā. 
Katrs darbs ir nepieciešams, 
katras profesijas pārstāvis. Un 
šajā valstī ir iespējas mācīties, 
apgūt profesiju un strādāt savā 
profesijā. Vienīgi – jāprot zvied-
ru valoda. Tas taču ir pašsa pro-
tami. Ru  nājot par valodas pras-

mi – diem   žēl mēs, latvieši, paši 
esam pieļāvuši, ka krievi var 
atļauties Latvijā neprast latviešu 
valodu.

Kāpēc tad mēs, kas šobrīd 
dzī vojam Zviedrijā, negribam 
braukt atpakaļ uz Latviju? Mūs 
šeit vērtē kā cilvēkus.

Es esmu mamma. Es zinu 
attieksmi, kāda pret bērniem ir 
Latvijā. Latvijā ieguvu augstā-
kās izglītības diplomu – esmu 

sociālā darbiniece, taču varēju 
savu diplomu nolikt dziļi plauk-
tiņā. Es nepadevos. Jā, tīrīju arī 
grīdas. Jo, lai mans bērns varētu 
iet bērnudārzā, pati iestājos tajā 
darbā. Strādāju par apkopēju, 
tad par pirmskolas audzinātāju, 
parallēli mācoties augstskolā. 
Mana alga īpaši neatšķīrās no 
to kollēģu algas, kuŗām bija 
pieredze des mit gadu ga  ŗumā. 

Atvainojiet, Latvijā negribu 
dzīvot tie  ši bēr -
nu dēļ. Zvied-
rijā mans 
bērns ir vēr-
tība – nā  kot-
ne. Zvied rijā 
ir bezmak sas 
iz  glītība, bēr-
nus uz   sla vē, 
sti mulē mā  cī-
ties, rū  pējas 
par bēr niem, 
nepie ļauj agre-
siju, kas Lat-
vijas skolās ir 
rē  gulāra parā-
dība. Ārsti te 
uzrauga mana 
bērna vese lī-
bu. Tiek sū  tī-
tas vēstules ar 
uzaici nā ju miem 
apmeklēt ār -
stus, un tas no -
tiek rēgu lāri. 

Latvijā bieži vien bija situācijas, 
kad pašai jāskrien un jālūdz ārsts un 
pašai jāuzmin, kas bērnam kaiš. Man 
jautāja: „Ko jūs gribat, māmiņ?” 
Šāda at  tiek sme vērojama ne ti  kai 
ārstu kabinetos, bet arī citās ie  stā-
 dēs – „ko jūs gribat?”. Vai šiem dar-
 biniekiem man, klien tei, nebūtu jā -
vaicā – „kā varu jums palī dzēt?”.

Apciemojot dzimteni, redzam, 
ka cilvēki ir noguruši, ne  smaida, 
neprot pateikt labdien, lūdzu, 
paldies... vai arī atbild rupji. 

Zviedrijā dzīve ir mierīga, sta-
bila, kā mēs, latvieši, smejamies, 
dažkārt mums par lēnu. Latvijā 
skrienam, esam stresā. Mūs no -
dzen kā suņus. „Ko tu gribi? Man 
nav laika!” – parastas at  bildes. Līdz 
ar laika trūkumu arī vienaldzība 
citam pret citu... Lūk, vēl iemesls, 
kāpēc negri bam braukt atpakaļ.

Mēs neesam laimes meklētāji! 
Mēs tikai gribam, lai mūsu bērni 
redz savus vecākus nevis allaž 
pārgurušus vai guļošus, bet kopā 
laimīgus. Mēs gribam dzīvot un 
priecāties par dzīvi, nevis izdzī-
vot. Un ticiet man – mēs mīlam 
savu dzimteni, bet mēs neciešam 
to attieksmi, kāda ir mūsu valstī. 
Dzīvot svešā zemē nav viegli, jo 
dvēsele jau vienmēr ilgojas pēc 
īstajām mājām – pēc Latvijas!

Laura
(dzīvoju Zviedrijā, bet mana 

sirds ir Latvijā)
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Škiet neticami, ka jau pie 
beigām ir lielā uzdrīkstēšanās 
mazai vietējai latviešu saujiņai 
viena gada tecējumā sarīkot 120 
notikumus, lai svinētu Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrības, mūsu pašu 
sirmās “māmuļas” 120 gadu 
jubileju! Tikpat neticami šķiet, 
ka šis pēdējais no visiem 
publicitātes preses rakstiem 
nemaz nedrīkst pārāk veiksmīgi 
rekāmēt pašu pēdējo sarīkojumu, 
jo no mūsu telpu atļautajām 
maksimālajām 200 vietām 190 
jau ir aizrunātas Vecgada vakara 
ballei, kuŗu lieliski ir 
noorganizējusi jaunās paaudzes 

120x120  Filadelfijā.  Vai patiešām 
jubilejas gads jau beidzas?

BLB valdes locekle Laila Bundža 
Ganserta. Tātad, aicinām vēl 
pēdējos 10 cilvēkus pieteikties uz 
balli, kas būs stāvgrūdām pilna 
ar jaunajiem un vairs ne tik jau-
najiem, elegantajiem svinētājiem 
no vairākiem latviešu centriem. 
Ballē mūziku spēlēs latviešiem 
labi pazīstamais Bill Aust un arī  
DJ Larry, baudīsim uzkodas, 
torti, saldos ēdienus, un, protams, 
pusnakts šampanieti, un, pats 
galvenais, kā viena kopiena 
sagaidīsim jauno gadu ar visu tā 
nezināmo, bet daudzsološo laimi.  
Uz redzēšanos Filadelfijā!

Jaungada balle pirmdien, 31. 

decembrī, sākums 8:30 vakarā.  
Piedalīšanās $40 no personas, no 
12.-18. g.v. $20.  Iepriekšēja 
pieteikšanās un samaksa pie 
Lailas Gansertas lgansert@gmail.
com, vai sūtot čekus uz 
Philadelphia Society of Free Letts, 
531 N. 7th St., Philadelphia, PA 
19123.  Lūdzu, ievērojiet, ka 
FBLB bārs var pieņemt tikai 
naudu, nevis kredītkartes.

Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 
visus jubilejas gada notikumus 
120x120 programmā rīkoja ar 
Latviešu fonda atbalstu - paldies 
par uzticību un lielo devumu!

Sandra Milevska

Vēl krājumā
TRĪS NO PĀRDAUGAVAS

3 CD komplekts:
70 dziesmas

Pasūtināt:
Vilnis Baumanis

15542 Ambiance Drive
North Potomac, MD 20878
Cena ar piesūtīšanu ASV: 

$24.00

Losandželosas latviešu sa  bied rības 
Uldis Stepe un Peggy Stepe 
paziņo ka viņu meita, Brita 

Zuzana Stepe, ir sade ri nājusies ar 
amerikānieti Evan Wells Brand, 

no Antrim, Nuhempsira.

Abi absolvēja no Dartmouth 
koledžas, kur Brita mācījās Vācu 
Valodu un Dabas Pētniecību un 

Evan mācījās matemātiku un
fiziku. Viņi tagad dzīvo 

Nuhempsira, kur Evan studē 
matemātiku Nuhempsira 

Universitātes Doktora grada 
programmā. Brita plāno iestaties 

Dabas Pētniecības maģistra 
grada programmā nākamgad, 

un eventuāli kļūt par pētniecības 
skolotāju. Evan un Brita plāno 

dzīvot kopā netālu no Bostonas, 
kur viņi vārēs iedziļināties ASV 

ausrtumkrasta latviešu 
sabiedrībā.  Kāzas notiks Ņujorkas 

draudzes nometnē Katskilu
kalnos 2013. gada, vasarā.

Gaišā oktobŗa pēcpusdienā 
1974. vai 1975. gadā kāds  
zviedru sporta lidotājs no Got-
landes pacēlās nelielā vietējā 
lidojumā. Diena bija saulaina, 
mierīga, bet virs jūras gūlās 
biezs miglas slānis. Lidojis neil-
gu brīdi un nokļuvis virs bal-
tās miglas segas, lidotājs sācis 
zaudēt orientāciju. Apakšā žil-
binoši baltā migla, bet augšā 
spožā oktobŗa saule. Lidojis uz 
labu laimi, cerot, ka baltajā slānī 
parādīsies kāds caurums. Pēc 
pusstundas migla šķitusi tā kā 
plānāka un bijis jaušams kāds 
krasts, smiltis un meži. Lidotājs 
virzījis lidaparātu uz to pusi un 
drīz atradies virs cietzemes, – 
sapratis, ka te varētu būt Latvija. 
Bet, zinot, ka Padomju Savie-
nības robežas ir ļoti stingri ap -
sargātas ar visādām ierīcēm, 
baidījies no varbūtējas apšau-
des. Tomēr nekas tāds nav noti-

Zviedru sporta lidotājs virs Padomju Latvijas
cis. Vēlāk noskaidrojies, ka viņš 
ielidojis kaut kur pie Ventspils. 

Turpinot lidojumu nelielā 
aug  stumā, lidotājs ieraudzījis 
šo  seju un dzelzceļu, sekojis tam. 
Pēc laiciņa sācis trūkt degvielas 
un viņš meklējis klajāku tīrumu, 
kur nosēsties. Tādu atradis tur-
pat blakus šosejai, pa kuŗu 
braukušas dažas automašīnas – 
laikam Spāres, Stendes apkārtnē. 
Izgājis uz šosejas un mēģinājis 
apturēt kādu gaŗāmbraucošu 
automašīnu. Vienas kravas au -
to mašīnas šoferis apstādinājis 
braucamo, un lidotājs ar zīmju 
palīdzību lūdzis benzīnu. Šofe-
ris izpalīdzējis ar 14 – 15 lit-
riem, un zviedrs steidzīgi star-
tējis tālākam lidojumam, cerot 
nokļūt līdz kādai pilsētai vai 
lidlaukam.

Pēc neilga brīža kreisajā pusē 
manījis jūru un tālumā lielu 
pilsētu – nopratis, ka tā varētu 

būt Rīga. Tuvojies pilsētai no 
dienvidrietumu puses, nomalē 
ieraudzījis lielu lidlauku, pilnu 
ar zaļganām militārām lidma-
šīnām. Uz kāda brīva skrejceļa 
nolaidies, nobraucis lidlauka 
malā, izkāpis un gaidījis. Jau 
pēc dažām minūtēm ātri pie-
braukušas vairākas apvidus 
automašīnas ar uniformētiem 
vīriem, ieročiem rokās. Tie ap -
lenkuši viņu un lidmašīnu un 
gaidījuši. Nedaudz vēlāk iera-
dušās pāris lielākas automašī-
nas ar augstiem virsniekiem un 
tie sākuši spēcīgi lamāties, 
klieguši cits uz citu, devuši da -
žādus rīkojumus. Zviedru li  do-
tājam nav draudēts, bet ar 
zīmēm doti mājieni, lai kāpj 
vienā no automašīnām. 

Dažu virsnieku pavadībā viņš 
vests līdz kādai lielai celtnei 
Rīgas centrā un ievietots tādā 
kā ērtā kamerā, labi paēdināts. 

Nākamajās dienās vairāku 
uniformētu un civīlā ģērbušos 
vīru klātienē ar tulka palīdzību 
pratināts. Lidotājs visu laiku 
uzsvēris, ka miglā zaudējis 
orientāciju un tā negribot no -
kļuvis Latvijā. (No Gotlandes 
līdz Kurzemes jūrnalai ir tikai 
150 kilometru un 20 – 30 mi -
nūšu lidojums.) Pratināšana 
bijusi pieklājīga, arī ēdināts 
la  bi. Pēc kādām 10 dienām ar 
automašīnu nogādāts Tallinā, 
kur aizvests uz Helsinku sa -

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

tiksmes kuģa. Arī viņa demon-
tētā lidmašīna ievietota kuģī. 
Nokļuvis Helsinkos, tūlīt sa -
mon tējis savu lidaparātu un 
lidojis atpakaļ uz Zviedriju. Tur 
viņš sniedzis intervijas, at  stās-
tījis savas dēkas. Vēlāk avīzēs 
bija dažādi minējumi – iespē-
jams, ka viņu iesūtījis NATO 
vai zviedru izlūkdienests, lai 
pārbaudītu krievu aizsardzības 
ierīces, un par lidojumu labi 
samaksāts.

Laimons Niedre  
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Pateicībā pieminām
Okupācijas mūzeja Nākotnes nama

labvēli un atbalstītāju

AUGUSTU GRASI

No mums šķīries seno dienu skolas biedrs un draugs
mūža gaŗumā

VERNERS ŠVALBE
Dzimis 1932. gada 23. decembrī Valtraiķos, Latvijā,

miris 2012. gada 15. decembrī Virdžīnijā, ASV

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJA BIEDRĪBA UN 
LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJA SAIME

Skumst
RŪTA UN GUNĀRS BEĶERI, VIJA KĀRKLIŅA,
RŪTA UN SIGURDS KROLLI, NORMA PLATO,
ANITA TĒRAUDA, ZAIGA UN EDVĪNS TUMI

SARĪKOJUMI 
FILADELFIJA (PA) 
 • 21. dec. Kārlis Bērziņš stāstīs 

par BLB vēsturi 1982-2012; Sa -
teklas „Ziemas saulgrieži”; izstā-
de „Latviešu tautas instrumenti”. 

• 31. dec. Vecgada vakara balle 
(531 N 7th St.). Deju mūzika, vieg-
las uzkodas, pusnaktī šampa nie-
tis un saldēdiens. Dalības maksa 
$40.00; 12-18 gadu veciem jau nie-
šiem – $20.00. Lūgums pieteik-
ties, zvanot vai rakstot Lailai Gan-
 sertai. talr.: 856.905.7543; e-pasts: 
lgansert@gmail.com Būs arī cimdu 
izstāde un izstāde par Latvijas 
no  vadu kultūru un dabu. Infor-
mācija: www.latviansociety.com

Par sarīkojumiem 120. jubilejas 
gadā: www.fblb120.blogspot.com

GRANDRAPIDI (MI) 
• 29. dec. plkst. 4.00 katoļu drau-

dzes eglīte latviešu biedrības namā.
 LOSANDŽELOSA (CA) 
• 31. dec. Jaungada balle latvie-

šu namā (1955 Riverside Dr., Los 
Angeles CA 90039-3704). 

ŅUJORKA (NY) 
• 2013. g. 5. janv. plkst.14:30 – 

Zvaigznes dienas sadziedāšanās 
Daugavas Vanagu namā (115 West 
183rd. St., Bronx, NY). Pro gram mā: 
sadziedāšanās Jāņa Studenta ak -
or deona pavadījumā; „Teici , teici 
valodiņa – pārrunas par latviešu 
dziesmu vārdiem” Mārtiņa Pu -
teņa vadībā un saviesīga pēcpus-
diena/vakars. Dziesmām vārdus 
palīdzēs atcerēties sagādātās 
dziesmu grāmatas. Sarīkojums 
notiks kluba omulīgajās lejas 
stāva telpās pie kamīna. Ieejas 
maksa $ 20 ($5 bērniem zem 16 
gadiem), kurā ieskaitītas arī pus-
dienas. Piedāvās atspirdzināju-
mus no bāra. Visi mīļi aicināti!

SIETLA (WA) 
• Sietlas latviešu sabiedriskā 

centra adrese: 11710 3rd Ave. N.E., 
Seattle, WA 98125. Info: www.
seattlelatviancenter.com

• 31. dec. plkst. 21.00 – 01.00 
Tautas deju ansamblis „TREJ-
DEK SNĪTIS’’ rīko Jaungada balli 
Sietlas latviešu centrā. Dalības 
maksa pensionāriem $ 20, stu-
dentiem $ 15.

2013. gads 
• 27. janv. plkst 14:00 Kursas 

vasaras vidusskolas Draudzī-
gais aicinājums. 

ST. PĒTERSBURGA ( FL)
• 8. janv. plkst. 10:00 Biedrības 

valdes sēde.
• 12. janv. plkst. 14:00 Sadzie-

dāšanās pēcpusdiena.
Aicinām visus sanākt kopā, 

kam patīk dziedāt un dziesmas 
klausīties, līdzi ņemot dziesmu 
krājumu, jauku noskaņojumu un 
našķu groziņu. Biedrības saim-
nieki gādās par kafiju un mūzi-
kālo pavadījumu. Ieejas ziedoju-
ma brīva izvēle.

• 15. janv., plkst. 13:00 Bied-
rības namā videoizrāde par le -
ģendārajiem Čikāgas Piecīšiem. 
Kafija un cepumi. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $ 3.00.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim das 

dr. (58 Irving St., Brookline, Ma 
02445): 23. dec. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 24. dec. plkst. 5.00 Ziem-
 svētku dievk. 25. dec. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 30. dec. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. Māc. J. Mazura.

2013. gads
• 6. janv. plkst.11:00 dievk. ar 

dievg. Zvaigznes diena.13. janv.

plkst.11:00 dievk. Epifanijas laika 
1. svētdiena. 20. janv. plkst. 11:00 
dievk.ar dievg. Epifanijas laika 2. 
svētdiena. 27. janv. plkst. 11:00 
dievk. Epifanijas laika 3.svētdiena.

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Lankasterā (Mt. Cal-
vary Lutheran Church, 308 East 
Petersburg Rd., Lititz, PA 17601) 
24. dec. plkst. 4.00 Ziemsvētku 
dievk. Māc. Dr. R. Ziedone un 
emer. māc. Dr. A. Ziedonis. 

• Čikāgas katoļu kopas dievk. 
2013. gada 6. janv. plkst. 12.00 
Immaculate Conception baz nī cā 
(W. Talcott Ave.); pēc dievk. pus-
dienas un īpaša programma. 

• Denveras latv. ev. lut. dr. 
(10705 West Virginia Ave., Lake-
wood, CO 80226), 24. dec. plkst. 
6.30 Ziemsvētku dievk. latv. un 
angļu valodā. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 23. dec. 
dievk. nebūs. 24. dec. plkst. 4.00 
Ziemsvētku vakara dievk. 30. dec. 
dievk. nebūs. 31. dec. plkst. 4.00 
vecgada vakara dievk. ar dievg. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. (Ft. Lauderdale, FL, Shepard 
of the Coast Lutheran Church, 
1909 E Commercial Blvd.): 30. 
dec. plkst. 2.00 Ziemsvētku dievk. 
ar dievg., prāv. A. Vārsberga-Pāža; 
pēc dievk. groziņu azaids. 2013.  
g. 20. janv. dievk. vadīs prāv. G. 
Lazdiņš; pēc dievk. groziņu 
azaids. Diak. A. Venta, tālr.: 954-
427-3558. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704) 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr. (100 Rock view 
St., Jamaica Plain, MA 02130): 
dievk. ar dievg. katru svētdienu 
plkst. 11.00, māc. Dr. J. Keggi. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227). 23. dec. 
plkst. 11.00 dievk. 24. dec. plkst. 
6.30 Ziemsvētku vakara dievk. 
30. dec. plkst. 11. dievk.

Māc. I. Dzelzgalve. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-361-
6003): 24. dec. plkst. 5.00 Ziem-
svētku dievk. 31. dec. plkst. 3.00 
vecgada dievk. 

2013. gads
• 13. janv. plkst.10:00, pēc dievk. 

sadraudzība pie kafijas tases. 27. 
janv. plkst. 10:00. 10.febr. plkst. 
10:00. Informācija: E-pasts: lejins@ 
 att.net

• Kalamazū latv. apv. ev. lut dr. 
(122 Cherry Hill St., Kalamazoo, 
MI 49996) 16. dec. plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. kafija. 23. dec. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 24. 
dec. plkst. 5.00 svētvakara dievk. 
30. dec. plkst. 10.00 dievk. 31. 
dec. plkst. 6.00 vecgada vakara 
dievk. ar dievg. Māc. B. Puiķe. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. ev. 
lut. dr. (1385 Andrews Avenue, 
Lakewood, OH): dievk. notiek 
katru svētdienu plkst. 1.00. Māc. 
Dr. S. Eglīte. Bībeles stundas 
mēneša otrā un trešā trešdienā 
plkst. 10.00. Baptistu dr. dievk. 
notiek svētdienās plkst. 2.30. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040): dievk. 22. dec. plkst. 
1.00; māc. D. Salnīte. Pēc dievk. 

Ziemsvētku eglītes sarīkojums ar 
pusdienām. Dr. priekšn. A. 
Grase, tālr. 860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, tālr.: 
414- 258-8070): 11. dec. plkst. 7.00 
pārrunas par garīgo dzīvi. 15. dec. 
plkst. 1.00 jaunieši dosies apcie-
mot draudzes locekļus, aizvedot 
piparkūkas un dziedot svētku 
dziesmas; dienas beigās vakariņas 
māc. Laumas un Ivara Zusēviču 
mājā. 16. dec. plkst. 10.00 dievk. 
latv. un angļu val. ar uzrunu bēr-
niem; pēc dievk. pusdienas un 
tirdziņš. 19. dec. plkst. 7.00 vakarā 
svecīšu svētbrīdis; dalīsimies stās-
tos un dziesmās, lūgšanās. 22. dec. 
plkst. 12.00 Ziemsvētku dievk. ar 
dievg. Fondulakā (363 S. Main St.). 
23. dec. plkst. 12.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. Viskonsīnas Ra -
pidos. 24. dec. plkst. 6.00 Ziem-
svētku dievk. ar uzrunu bērniem; 
dziedās tenors Aldis Siltumēns. 
25. dec. plkst. 10.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. un uzrunu bēr niem 
angļu valodā. 30. dec. dievk. ne -
būs. 31. dec. plkst. 6.00 vecgada 
vakara dievk. ar dievg. Māc. L. Zu -
sēviča, tālr.: 414- 421-3934 e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com; draudzes 
priekšn. S. Kalve, tālr.: 414- 536-
0358. Informācija: www.milwau-
keedraudze.org

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): 23. dec. dievk. ne -
būs. 24. dec. plkst. 5.00 Ziem-
svētku vakara dievk., diak. D. De -
mandts. 25. dec. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg., diak. D. Demandts. 30. 
dec. plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
D. Demandts; pēc dievk. sadrau-
dzība. 31. dec. plkst. 5.00 vecga-
da vakara dievk. ar dievg., diak. 
D. Demandts.2013. g. 8. janv. 
plkst. 11.00 ārmisijas dievk., diak. 
D. Demandts; pēc dievk. sadrau-
dzība. Dr. priekšnieks Gerolds 
Luss, tālr.: 612-333-1785, e-pasts: 
vgluss@gmail.com Informācija: 
www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 24. dec. plkst. 
1.00 Leikvudā Ziemsvētku vaka-
ra dievk. (Igauņu bazn. 607 E. 
7th St.); plkst. 6.00 draudzes baz. 
Īstbransvikā Ziemsvētku vakara 

dievk. (12 Gates Ave, East Bruns-
wick). 30. dec. plkst. 1.30 drau-
dzes bazn. Īstbransvikā vecgada 
dievk. ar dievg. (12 Gates Ave, 
East Brunswick). Māc. I. Pušmu-
cāne-Kineiko (Kineyko), tālr.: 
908-638-1101; e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 23. 
dec. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk, māc. J. Saivars. 24. dec. 
plkst. 6.00 Jonkeru bazn. Ziem-
svētku dievk., māc. J. Saivars, 
dziedās Ņujorkas latviešu koris 
Salas bazn. plkst. 6.00 Ziem svēt ku 
dievk., māc. L. Saliņš, dziedās 
sōlistes Laila un Lalita Saliņas. 
25. dec. plkst. 11.00 Ziemsvētku 
dievk. Īstoranžā (Holy Trinity 
Lutheran Church, 153 Glenwood 
Ave, East Orange NJ 07017). 30. 
dec. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. (128 
N. Elm Street): 23. dec. plkst. 1.00 
Ziemsvētku dievk. ar dievg., 
māc. R. Franklins; pēc dievk. 
kafija. Dr. sekretāre Vija Āriņa, 
e-pasts: vijaarins@yahoo.com 

• Sandiego latv. ev. lut. dr. Grace 
Lutheran Church (3993 Park Bou-
    levard, San Diego, CA 92116): 
22. dec. plkst. 12.00 Ziemsvētku 
dievk., māc. K. Žols; pēc dievk. 
kafijas galds. Dr. priekšnieks Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 619-851-2358, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave): 24. dec. plkst. 
16:00 Svētvakara dievk. Forest 
Hill Christ. Church, 250 Laguna 
Honda Blvd. 

2013. gads
• 6. janv. Plkst 11:00 ar diev-

galdu, pēc dievk. Draudzes Ziem  -
svētku Eglīte.

• 20. janv.plkst.11:00. 27. janv.
plkst. 11:00. Māc.prāv. K. Žols. Info: 
www.lvnc.org, E-pasts: noransm@ 
aol.com

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. Kal-
 niņa; pēc dievk. saiets ar grozi-
ņiem. Draudzes priekšn. I. Kal-
niņa, tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 – 
3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
24. dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku 
dievk., ērģ. Dr. Andris Āboliņš. 
30. dec. plkst. 10.30 vecgada dievk., 
diak. G. Galiņa. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net. 2013. gada 6. janv. 
plkst. 10:30 Zvaigznes dienas diev-
kalpojums ar dievgaldu. 13. janv. 
plkst. 10:30 Epifānijas laika pirmā 
svētdiena. Angļu valodas dievkal-
pojums ar dievgaldu. 20. janv.
plkst. 10:30 Epifānijas laika otrā 
svētdiena – dievkalpojums. Infor-
mācija tīmeklī: www.seattlela-
tvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man Street Schenectady, NY 12308), 
prāv. O. Sniedze.

• Sv. Pēterburgas (FL) latv.ev.
lut. dr. (Mūsu pestītāja (Our Savior) 
baznīcā, 301 – 58th Street S, St 
Petersburg, FL 33707. Draudzes 
mācītājs Aivars Pelds. Draudzes 
priekšniece Aija Norbergs)

• 25. dec., plkst. 14:00 Ziem-
svētku Dievkalpojums ar kora pie -
dalīšanos. 2013. g. 6. janv. plkst. 
14:00 Dievkalpojums. 7. janv. 
plkst. 11:00 Biedrības namā 
draudzes valdes sēde.
• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr. (400 Hurley Avenue, Rock -

ville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 23. dec. 

plkst. 11.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafijas galds; dievnama 
izgreznošanas talka. 24. dec. 

plkst. 4.30 Ziemsvētku dziesmu 
dziedāšana, plkst. 5.00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 25. dec. plkst. 11.00 

Ziemsvētku dievk. ar dievg., 
māc. D. Kaņeps. 30. dec. plkst. 
3.00 laju vadīts svecīšu dievk., 
pēc dievk. sadraudzības vakars, 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšanu 

un jubilāru apsveikšana. 31. dec. 
plkst. 5.00 gadmijas dievk. ar 

dievg., māc. D. Kaņeps. Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-

2052; e-pasts: macanitavp@
gmail.com Informācija: http://

www.dcdraudze.org 
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 

(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): 24. dec. plkst. 4.00 Ziem-
svētku dievk. vadīs laju mācītājs 
I. Gorbants. Dr. priekšn. V. Bach-
mute, tālr. 860-644-3268. 

“... un atmiņas ziedēs ap tevi
 tik balti, kā ābeles.”
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 19.c. filistre

IRMA
MIĶELSONE,

dzim. KRIEVIŅA
Dzimusi 1913. gada 29. novembrī Aknīstes pag., Latvijā,
mirusi 2012. gada 16. novembrī Mineapolē, MN, ASV

Mūsu loceklis

Fil! KĀRLIS
LEGZDIŅŠ, Fr. Metr!
Dzimis 1906. gada 24. augustā Vitrupes pag., Latvijā,

miris 2012. gada 11. novembrī Elhurst, IL

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA SELGA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS KORPORĀCIJU KOPA

Pateicībā par labo sadarbību un draudzību
LONGAILENDAS KREDITSABIEDRĪBAS DARBINIEKI

Ar gaišām domām piemin 
KORPORĀCIJA DZINTRA

Viens no mazā teātra sanfrancisko dibinātājiem, aktieris

DAINIS TURAIDS
aizgājis mūžībā 2012. gada 26. novembrī Latvijā

Mūžības gaitas uzsācis koŗa labais tenors

JĀNIS REIKMANIS
Dzimis 1925. gada 18. oktobrī Valmierā,

miris 2012. gada 10. septembrī Longailendā

Uguntiņa, saules māsa,
Sildi manu augumiņu,
Sildi manu augumiņu,
Glabā manu dvēselīti.

Viņu vienmēr piemiņā paturēs
LAIMONIS UN BRIGITA

Skumji piemin
KORISTI UN DIRIĢENTE

JĀNIS BALTMANIS
pievienojies veļu pulkiem.

Dzimis 1953. gada siena mēneša (jūlijs) 9. dienā Milvokos, Wis.,
miris 2012. gadu veļu mēneša (oktobris) 26. dienā Waupaca Wis.

Mūžībā aizgājusi

MARTHA ANN
ĀBOLIŅŠ,

dzim. CROWN
Dzimusi 1942. gada 13. novembrī,

mirusi 2012. gada 8. augustā

Mūsu mīļais filistrs dibinātājs

MIERVALDIS
P. SIPIŅŠ

Dzimis 1913. gada 15. janvārī Rīgā,
miris 2012. gada 7. novembrī Ņujorkā

LATVJU DIEVTUŖU SADRAUDZE

Sērās un mīlestībā piemin
VĪRS JURIS, DĒLS ANDREJS (SYDNEY)

MAZBĒRNI JUSTINS, ABIGAYLE, EMILY
UN EDĪTE UN PLAŠĀ RADU SAIME

Sērās viņu piemin
FRATERNITAS VANENICAS KONVENTS

2012. gadā mūžībā aizsauktas mūsu mīļās filistres

19. c., fil! TATJANA ZIEDIŅŠ, dz. Gīls
Dzimusi 09.01.1916
Mirusi 29.04.2012

29. c., fil! AUSTRA NORA, dz. Krūmiņa
Dzimusi 03.10.1917
Mirusi 03.05.2012

43. c., fil! VIJA TROMS, dz. Vītums
Dzimusi 15.07.1937
Mirusi 29.02.2012

44.c., fil! IEVA LAUKERS, dz. Karlsons
Dzimusi 15.10.1940
Mirusi 26.03.2012

57. c., fil! DAGNIJA BUMBIERIS, dz. Kalniņš
Dzimusi 18.01.1948
Mirusi 30.07.2012

Latviešu Kreditsabiedrība Ņujorkā sēro
par mūžībā aizgājušiem vadības locekļiem:

Bijušais priekšsēdis un valdes loceklis

ULDIS M. KLAUSS
Dzimis 1929. gada 9. novembrī Rīgā,

miris 2012. gada 29. jūlijā Rīgā

Bijušais valdes loceklis

VERNERS L. RENCS
Dzimis 1930. gada 10. augustā Rīgā,

miris 2012. gada 8. martā Northport N.Y.

Aizņēmumu daļas loceklis

JĀNIS REIKMANIS
Dzimis 1925. gada 18. oktobrī Valmierā,

miris 2012. gada 10. septembrī Longailendā

Šķiŗamies mēs, māsiņas,
Tev celiņis, man celiņis:
Tev celiņis zaļa maura,
Man baltaja āboliņa.
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S P O R T S

Martins Dukurs
ar uzvaru pabeidza 

2012. gadu
Latvijas skeletonisti Martins un 

Tomass Dukuri Francijā, Lapla-
ņas trasē, Pasaules kausa izcīņas 
5. posmā iekļuva labāko trijniekā. 
Martins Dukurs (attēlā) abos 
brau cienos bija labākais un ar 
uz  varu pabeidza 2012. gadu. 
Savukārt Tomass Dukurs abos 
braucienos bija trešais un trešais 
arī kopvērtējumā.

apsteidza Krievijas ekipāža ar 
pilotu Alekseju Stuļņevu. Uz  va-
rēja Frīdricha pilotētais divnieks.

Latvijas junioru izlases treneris 
Olafs Kļaviņš ar Ķibermaņa eki-
pāžas veikumu bija apmierināts 
un piebilda, ka Latvijas bobslejis-
tiem abos braucienos bija labākie 
rezultāti starta ieskrējienā. Laba 
bijusi arī braukšana.

***
Latvijas bobsleja pilots Oskars 

Melbārdis ar stūmēju Daumantu 
Dreiškenu izcīnīja piekto vietu 
Laplaņas trasē Francijā notikušajā 
Pasaules kausa izcīņas piektajā 
posmā. Latvijas vadošā pilota 
ekipāža pēc pirmā brauciena at -
radās septītajā pozicijā, bet otrā 
sasniedza piekto laiku un uz šo 
poziciju pavirzījās arī summā.

Kamaniņu 
braucējiem – divas 

ceturtās vietas 
Siguldā

Latvijas ziemas sporta veidu 
centrā Siguldā bija ieradušies 
la bākie kamaniņu braucēji, lai 
cī  nītos par godalgām un punk-
tiem Pasaules kausa izcīņas ce -
turtajā posmā. Latviju pārstāvēja 
astoņi sportisti.

Labākos panākumus no mūsē-
jiem guva brāļi Juris un Andris 
Šici. Divnieku sacensībās viņus 
no goda pjedestala šķīra... 0,006 
sekundes. Brāļi Šici ieņēma ce -
turto vietu, kas ir viņu labākais 
rezultāts sezonā un labākais sa -
sniegums karjērā Siguldas trasē.

Pēc sacensībām Andris Šics 
teica: „Esam apmierināti. Trij-
nieks bija tuvu, tomēr tāpat ir 
prieks, jo tik labi Siguldā mums 
vēl nav gājis. Sešas sekundes tūk-
stošdaļas ir ļoti maz un tās rasties 
pie katras visniecīgākās kļūdas. 
Beidzot mums šeit izdevās veik-
smīgi nobraukt. Siguldas trasē 
notiks arī pasaules meistarsa-
cīkstes.”

Startam komandu sacensībās 
bija pieteikušās 11 vienības, to   mēr 
rumāņi dalību atsauca. Fi  nišu sa -
sniedza tikai septiņas vie  nības. Lat-
 vijas kamaniņu braucēji Elīza Tī -
ruma, Inārs Kivlenieks un brāļi 
Šici, līdzīgi kā divnieku sacen sī-
bās, ieņēma ceturto vietu un pa -
lika soļa attālumā no bronzas go  d-
algām. Par sacensību uzvarētā-
jiem kļuva Vācijas četrinieks.

***
Latvijas kamaniņu braucēja 

Alise Mitkus izcīnīja astoto vietu 
Kēnigzē trasē, Vācijā, Pasaules kau-
 sa izcīņas otrā posmā jauniešu 
ieskaitē. Mitkus, kuŗa sezonas 
pir  majā posmā decembŗa nogalē 
ierindojās otrā vietā, šoreiz divu 
braucienu summā par 1,252 se   kun -
dēm zaudēja uzvaru izcīnī ju šajai 
vācietei Nadīnai Kadnerei. Ko -
pumā pie ieskaitīta rezultāta tika 
25 sportistes, bet uz goda pjedes-
tala stājās tikai Vācijas pārstāves.

Pēc diviem posmiem Pasaules 
kausa kopvērtējumā Mitkus ar 127 
punktiem atrodas trešajā vietā.

Rastorgujevs –
augstajā 10. vietā

Latvijas biatlonists Andrejs Ras -
torgujevs izcīnīja desmito vietu 
Pasaules kausa izcīņas trešā pos-
ma sacensībās 12,5 km iedzīšanā. 
Saskaņā ar sprinta (10 km) re  zul-
tātiem Rastorgujevs sacensības uz -
sāka no 38. pozicijas, tomēr čet rās 
šaušanās pieļāva tikai vienu kļū du, 
turklāt bija ļoti ātrs arī slē pojumā, 
kas ļāva ievērojami uzla bot rezul-
tātu. Izcīnītā augstā 10. vieta ir 
24 gadus vecā biatlonista labākais 
sasniegums Pasaules kausa iz  cī-
ņas sacensībās.
Florbolisti sestajā vietā
Pasaules meistarsacīkstes flor-

bolā  Šveicē Latvijas valstsvienība 
sāka veiksmīgi: ar 8:3 uzvarēja 
amerikāņus, ar 11:1 – japāņus, 
iekļūstot ceturtdaļfinālā. Pēc tam 
sekoja vēsturiska uzvara ar 5:4 
pret spēcīgo Čechijas vienību, 
kas pasaules rangā atrodas va  do-
šajā četriniekā.

jumu piešķirt Latvijas Šķēpmetēju 
kluba dibinātājai un ilggadējai 
vadītājai Valijai Draugai (attēlā), 
vēsta Latvijas Olimpiskā komite-
ja (LOK).

cilvēki no 60 dažādām valstīm. 
Bertuks tīmekļa balsojumā ieguva 
34% balsu, gandrīz uz pusi ap -
steidzot Čechijas orientēšanās 
izlasi stafetē. Oficiālais Bertuka 
balvas nosaukums ir The Orien-
teering Achievement of 2012 jeb 
“Gada sasniegums orientēšanās 
sportā”.

Pasaules kausa izcīņas kop vēr-
tējumā pēc pieciem posmiem 
Martins Dukurs ir pārliecinošs 
līderis (1110 punkti), otrais ir 
Tretjakovs (1012 punkti), bet To -
mass Dukurs nostiprinājies tre -
šajā vietā (986 punkti).

Lelde Priedulēna – 
ceturtā pasaulē

Latvijas skeletoniste Lelde 
Prie  dulēna Īglsas trasē, Austrijā, 
izcīnīja ceturto vietu pasaules 
meistarsacīkstēs junioriem. Divu 
braucienu summā Priedulēna, kuŗa 
šosezon startē arī Pasaules kausa 
izcīņas sacensībās, par 0,60 se  kun-
dēm zaudēja uzvaru izcīnījušajai 
Jeļenai Ņikitinai no Krievijas. No 
trešās vietas ieguvējas – rumā-
nietes Marijas Marinelas Mazilu, 
Lelde atpalika par 0,08 sekundēm, 
bet savu tuvāko sāncensi ap   stei dza 
tikai par 0,01 sekundi. Ko  pu mā 
sacensībās startēja 19 sportistes.

Puišu konkurencē Latvijas pār-
stāvis Dāvis Dreimanis ierindojās 
18. vietā.

Medaļu raža 
Ķibermaņa ekipāžai 

Pasaules junioru meistar sa cīk-
stēs Oskara Ķibermaņa pilotētais 
Latvijas bobsleja četrinieks (at -
tēlā) Īglsā, Austrijā, izcīnīja sud-
raba medaļas. Ķibermaņa stūmēji 
bija Helvijs Lūsis, Raivis Zīrups 
un Vairis Leiboms. Divu brau-
cienu summā Latvijas kvartets 
finišēja pēc minūtes un 44,15 
sekundēm, abos braucienos sa -
sniedzot otro labāko rezultātu. 
Par pasaules junioru čempioniem 
kļuva Vācijas četrinieks.

Arī divnieku sacensībās mū -
sējiem veicās labi – tika izcīnītas 
bronzas medaļas. Ķibermaņa 
stūmējs bija Raivis Zīrups. Pēc 
pirmā brauciena viņi bija otrā 
vietā aiz Vācijas pilota Frančesko 
Frīdricha divnieka. Otrā brau cie   -
nā latviešus par 0,03 sekundēm 

Brāļi Šici var būt apmierināti ar 
startu Siguldā

Oskars Gudramovičs ar Pēteri 
Kalniņu divu braucienu summā 
ierindojās devītajā vietā. Pārlie-
cinoši Siguldā triumfēja vācieši 
Tobiass Vendls/Tobiass Ārlts, kuŗi 
bija ātrākie abos braucienos.

Individuālajās sacensībās vis-
veiksmīgāk startēja Mārtiņš Ru -
benis. Viņš ierindojās astotajā 
vietā. Inārs Kivlenieks izcīnīja 
11., Kristaps Mauriņš – 17. vietu. 
Rubenim un Mauriņam šie bija 
labākie rezultāti šosezon. Par 
posma uzvarētāju kļuva krievs 
Alberts Demčenko, kuŗam Ru -
benis zaudēja 0,564 sekundes.

Latvijas kamaniņu sportistēm 
māsām Maijai un Elīzai Tīrumai 
savās mājās Siguldas trasē neiz-
devās iekļūt labāko desmitniekā. 
Elīza ieņēma 12., Maija – 16. 
vietu.

Līdz ar to ceturtdaļfinālā  Lat-
vijas izlase izvairījās no spēles ar 
pašreizējo pasaules čempion vie-
nību Somiju un ieguva reālas iz -
redzes uz iekļūšanu pusfinālā. To -
mēr sacensībā ar vāciešiem mūsu 
florbolisti piedzīvoja zaudējumu 
– 2:4. Nobeigumā mūsējie ar 6:2 
uzvarēja slovakus, ar 5:7 zaudēja 
Norvēģijas vienībai. Kopvēr tē-
jumā Latvijas florbola izlase 
pasaules meistarsacīkstēs ierin-
dojās sestajā vietā. Iepriekšējās 
trijās meistarsacīkstēs tikusi iz -
cīnīta piektā vieta.
Gada balvu sportā 

par mūža 
ieguldījumu piešķir 

Valijai Draugai
Latvijas „Gada balvas sportā 

2012” žūrijas komisijas  sanāksmē 
nolemts balvu par mūža ieguldī-

Deviņdesmito gadu vidū pēc 
Valijas Draugas iniciātīvas izvei-
dots un sekmīgi darbojas Latvijas 
Šķēpmetēju klubs. Kluba audzēk-
ņi kopš 1998. gada pasaules un 
Eiropas, kā arī Olimpiskajās jau-
natnes un pieaugušo sacensībās 
devuši labus rezultātus. Šķēp me-
tēji saņēmuši divas Olimpiskās 
sudraba medaļas – 2004. gadā Va -
dims Vasiļevskis Atēnās un 2008. 
gadā Ainārs Kovals Pekinā, savu-
kārt Intars Išējevs 2010. gada Pa -
saules Jaunatnes Olimpiskajās 
spē  lēs Singapūrā izcīnījis bronzu. 
Pērn seši šķēpmetēji ar A norma-
tīvu piedalījās Londonas Olim-
piskajās spēlēs – Latvijai bija lie -
lākā pārstāvniecība.

Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Aldons Vrubļevskis pie-
 bilst: “Valijas Draugas vadībā iz -
veidota reģionālā bērnu un jau-
niešu talantu meklēšanas pro-
gram ma visā Latvijā, kas sekmīgi 
darbojas arī pašlaik. Tieši patei-
coties šai sistēmai Latvija bija 
vienīgā valsts, kuru Olimpiskajās 
spēlēs Londonā pārstāvēja seši 
šķēpmetēji. Valija, pelnījusi no  vēr-
tējumu par mūža ieguldījumu šķēp -
mešanas saglabāšanā un at  tīstī-
šanā jaunā – augstākā kvalitātē.”

Valija Drauga dzimusi 1943. ga -
da 20. decembrī. Viņas labākie sa -
sniegumi: Latvijas čempione šķēp-
mešanā 1968. gadā un pieckārtēja 
vicečempione (no 1965. – 1971. ga -
dam), bronzas medaļas ieguvēja 
1967. g. Labākais rezultāts 54,22 
m (1970. gadā tas bija 25. rezultāts 
pasaulē). Tāpat viņa ir Latvijas 
rekordiste granātas mešanā 1963. 
gadā, un izcīnīja 7. vietu PSRS 
čempionātā 1969. gadā.

Latvijas šķēpmešanas kluba pre -
zidente Drauga bija no 1994.- 2012 
gadam, tagad kluba valdes locekle.

2012. gadā „Gada balva sportā” 
tika pasniegta 14 nominācijās, 
kuŗām pretendentus izvirzīja 
Latvijas Sporta federāciju pa  do-
mes pārstāvji, LOK izpildkomi-
tejas locekļi, Latvijas Olimpiskās 
vienības pārstāvji, Saeimas Spor-
ta apakškomisijas vadītājs, sporta 
federācijas, kā arī Latvijas sporta 
žurnālisti.

Orientieristam 
Bertukam

nozīmīga balva
Edgars Bertuks pērn kļuva 

par pirmo Baltijas pārstāvi, kuŗš 
spējis uzvarēt pasaules meistar-
sa cīkstēs orientēšanās sportā vi -
dējā distancē. Gaŗajā distancē 
viņš izcīnīja bronzas medaļu. 
Orientēšanās sportam veltītais 
portāls WorldofO.com rīkoja ap -
tauju, kuŗā savas balsis par spor-
tistiem atdeva vairāk nekā 4500 

Edgars Bertuks „zelta” skrējienā
Edgars Bertuks par iegūto bal-

vu ir priecīgs un atzīst, ka pēdējo 
gadu laikā jau bija nolēmis spor-
tam teikt ardievas. Pasaules meis-
tarsacīkstēs viņš bijis ļoti labā fi -
ziskajā formā, tāpēc spējis izcīnīt 
medaļas divās distancēs.

Dāvi Bertānu
nominē balvai

Latvijas izlases basketbolists 
Dā  vis Bertāns (attēlā) nominēts 
pērnā gada Eiropas labākā jaunā 
basketbolista balvai, vēstī Starp-
tautiskās Basketbola federācijas 
(FIBA) Eiropas nodaļa (FIBA 
Europe). Bertāns spēlē Serbijas 
čempionvienībā Belgradas Par ti -
zan un balvai nominēts kopā ar 
vēl deviņiem spēlētājiem no Spā -
nijas, Chorvatijas, Melnkalnes, 
Serbijas, Krievijas, Slovēnijas, Lie -
tuvas un Francijas.

Balvai nominēts arī pagājušā 
gada Eiropas labākais jaunais 
bas  ketbolists Jons Valančūns no 
Lietuvas, kā arī Bertāna koman-
das biedrs Leo Vestermans no 
Francijas.

Laura Rogule –
Eiropas čempione

Latvijas šachiste Laura Rogule 
Polijā kļuvusi par Eiropas čem-
pioni ātrspēlē.

22 spēlēs seškārtējā Latvijas 
čempione tika pie 13,5 punkti-
em, kas bija labākais rezultāts 
dāmu konkurencē.

Kopā sacensībās piedalījās 27 
Latvijas pārstāvji un vīriešu kon-
kurencē labākais bija Arturs 
Neik šāns, kuŗš ar 14,5 punktiem 
ierindojās 44. vietā.

Hokejs
Latvijas hokeja izlase Francijā 

sākusi dalību Euro Ice Hockey 
Challenge turnīrā. Latvijas izlases 
sastāvā nav vairāku potenciālo 
līdeŗu, kuŗu vietā tiek pārbaudīti 
jaunie hokejisti.

Mūsu vienība ar 2:3 pēcspēles 
metienu serijā zaudēja dāņiem, 
ar 4:7 piekāpās Francijas vienī-
bai, un pēdējā spēlē ar 4:3 pa  ga -
rinājumā uzvarēja Slovēnijas ko -
mandu.

P. Karlsons


