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Lielā aizbraukšana, vai būs atgriešanās?

Dainis Mjartāns

No 2000.
līdz 2010. gadam Latviju
pametuši vismaz 213 000
iedzīvotāju,
no kuŗiem
85% bija darbaspējas vecumā. Labklājības ministrija lēš, ka 100 000
dzīvo Lielbritanijā, vismaz 25 000
– Īrijā, 15 000 – Vācijā un 20 000
– Skandinavijas valstīs. Latvijas
emigranti devušies arī uz Kanadu, ASV, Spāniju, Italiju un
citām valstīm. Tie ir skaitļi, kas
ataino t.s. jauno emigrāciju, taču ASV, Kanadā, Austrālijā un
Dienvidamerikā dzīvo vairāk
nekā 100 000 II pasaules kaŗa
emigrantu un viņu pēcteči. ASV
pēc pēdējās tautas skaitīšanas –
96 000 iedzīvotāju sevi saista ar
Latviju, starp tiem apmēram
15 000 ir Latvijas pavalstnieki.
Savukārt Krievijas tālēs mīt
aptuveni 20 000 latviešu izcel-

smes cilvēku. Tātad pašlaik kopumā ārvalstīs varētu būt 300 000
Latvijas emigrantu. Ārvalstīs
2012. gadā reģistrēti vairāk nekā 2600 Latvijas pilsoņiem dzimušu bērnu. Taču Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta apkopotie dati par Latvijas „valstspiederīgo” skaitu ārzemēs 2011. gadā, liecina, ka
skaitlis varētu būt 350 000400 000 cilvēku.
Saskaņā ar Latvijas bankas
datiem, ārzemēs dzīvojošie ik
gadu uz Latviju sūta apmēram
350 miljonus latu, ko Latvijā
iztērē viņu ģimenes locekļi,
radinieki, draugi vai arī viņi
paši, kad atgriežas Latvijā.
Šomēnes Ekonomikas ministrija nāks klajā ar reemigrācijas
atbalsta pasākumu plānu, kas ir
visnotaļ būtiski, jo ministrija
prognozē, ka līdz 2030. gadam
Latvijā varētu veidoties 120
tūkstoši brīvu darbavietu. Pasākumu plānu izstrādāja valsts
iestāžu, diasporas organizāciju,

darba devēju, arodbiedrību un
pašvaldību pārstāvji. Ja valdība
nespers soļus, lai rosinātu tautiešus atgriezties dzimtenē, tad
brīvās darba vietas aizpildīs citu

Demografs Ilmārs
Mežs norāda, ka Latvija arī turpmākos piecus vai desmit gadus
būs viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm
valstu imigranti. Taču atgriešanās Latvijā pēc ārzemēs pavadītiem gadiem ir ļoti grūta. Tā,
piemēram, ASV dzimusī paidagoģe Aija Abene intervijā „Latgales Radio” nelolo lielas cerības par latviešu masveida atgriešanos Latvijā: „Viņi iedzīvojas savā vietā un atgriezties,
aizbraukt prom no vietas, kur

Pošamies uz lielajiem
Dziesmu svētkiem Latvijā!
Jaunais – 2013. gads, kā zināms, ir Dziesmu svētku gads.
Šovasar Rīgu pieskandinās XXV
Vispārējie Dziesmu un XV Deju
svētki, tie notiks no 30. jūnija
līdz 7. jūlijam. Biļetes uz visiem
koncertiem, kā sola svētku rīkotāji, sāks pārdot marta bei-

gās, pirms tam visi interesenti
tiks nodrošināti ar informāciju
par biļešu iegādes laiku un
kārtību, kā arī par tirdzniecības
vietām. Biļetes varēs nopirkt
norādītās biļešu tirdzniecības
vietās un arī tīmekļa vidē.
Svētku viesi tiks aicināti vairāk

nekā uz 50 sarīkojumiem, turklāt liela daļa no tiem būs bez
maksas. Mūsu lasītājiem jau
nākamajā numurā būs iespēja
iepazīties ar Dziesmu un deju
svētku norišu kalendāru, lai jau
laikus varētu izvēlēties, uz kuŗu
no tiem doties.

tu esi iedzīvojies, ir ļoti grūti,
sevišķi, ja atbraucot atpakaļ,
tevi īsti nemaz nevēlas.” A.
Abene uzskata, ka valdībai būtu
jāmudina cilvēkiem pašiem radīt sev darba vietas, jāveicina
cilvēkos pašdarbība, bet visupirms ir jāsamazina birokrātija.
Arī uzņēmējs Ivars Embrekts,
kas arī savulaik ieradies Latvijā
no ASV, šīs problēmas risināšanā liek uzsvaru uz uzņēmējdarbības vides veicināšanu: „Tagad dzird gaŗas un plašas runas
par visādām sarežģītām reemigrācijas programmām, bet programma ir ļoti vienkārša – jūs
gribat 50 tūkstošus latviešu
dabūt atpakaļ? Radiet 50 tūkstošus darba vietu!” Aptaujāto
Latgales iedzīvotāju valdošais
viedoklis ir visai pesimistisks:
„ja cilvēki nejutīs drošību zem
kājām savā zemē, tad viņi atkal
atgriezīsies pie sasistas siles.”
Par iespējamo aizceļošanu no
Latvijas izsakās arī kāda topošā
studente: „Esmu bijusi ārzemēs, tur nav nekāda prieka
zeme, tur ir smagi jāstrādā, vēl
smagāk nekā Latgalē, lai nopelnītu to lielo naudu, bet, ja
situācija piespiedīs, ka pēc skolas es nevarēšu atrast darbu vai
netikšu studēt budžeta grupā,
es braukšu uz Angliju.” „Nav
nekā konkrēta, kas jauniešiem
liek noturēties Latgalē – nav
darba vietu, nav dzīvesvietu.
Varas iestādes skaisti runā, notiek forumi par to, ko vajadzētu
izdarīt, kā vajadzētu cilvēkus
iedvesmot, bet nepadomā par
pavisam vienkāršam lietām,”
visai pesimistiski ir noskaņota
Sintija Ludborža no Rēzeknes
novada Rogovkas, atzīdama, ka
tiek sākts no nepareizā gala,
„kādēļ ar Eiropas financējumu
tiek atklāti jauniešu centri, uz
kuŗiem gaida atgriežamies jauniešus, ja viņiem nav ko te darīt,
izņemot tādas skaistas lietas, no
kuŗām nebūsi paēdis.”
Līdzīgu viedokli pauž arī
Vācijā dzīvojošā jēkabpiliete
Jūlija Doroškeviča: „Latvijā es
cīnos par izdzīvošanu, bet es
gribu dzīvot. Ar patriotismu es
nevaru nomaksāt komunālos
rēķinus, tāpēc es izvēlos dzīvot
tur, kur es varu justies brīvi.
Vācijā es smagi strādāju, taču
es labi nopelnu. Tajā pašā laikā
J. Doroškeviča atzīst, ka atgriezīsies, kad valsts pienācīgi
novērtēs, ka tai vajadzīgi jaunieši ar izglītību, ar darba
pieredzi un valodu zināšanām.
Jūlijas teiktais daļēji apstiprina
Latvijas Universitātes un por-

tāla Draugiem.lv pētījuma secinājumus, ka nozīmīgs iemesls
aizbraukšanai ir tieši nedrošība
un neskaidrība par savu nākotni.
Un tikai par trešo nozīmīgāko
iemeslu tiek minēts bezdarbs
un grūtības atrast darbu Latvijā.
Ekonomikas ministrs Daniels
Pavļuts ir noskaņots darbam,
lai veicinātu atgriezties dzimtenē pēc iespējas lielāku skaitu
aizbraucēju, viņš uzsveŗ, ka pēc
reemigrācijas plāna apstiprināšanas valdībā atbildīgajām
ministrijām tiks dots uzdevums
trīs mēnešu laikā sagatavot rīcības plānu un noteikt nepieciešamo financējumu. „Jaunā
plāna mērķis ir sniegt praktisku palīdzību un atbalstu tiem
emigrējušajiem iedzīvotājiem
un viņu ģimenēm, kas vēlas
atgriezties Latvijā, kā arī attīstīt
biznesa saiknes ar Latviju. Tas
palīdzēs atbraucējiem orientēties valsts iestādēs, sniegs atbalstu latviešu valodas mācībām,
atbalstīs skolēnus un viņu vecākus, paredzēts arī paplašināt
to personu loku, kuŗām iespējams pretendēt uz repatrianta
statusu.”
Savas domas par reemigrācijas plānu jau izteikuši eksperti. Demografs Ilmārs Mežs norāda, ka Latvija arī turpmākos
piecus vai desmit gadus būs
viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm un valdības pirmais solis ir sakārtot
darba vidi. Arī ekonomists
Ģirts Rungainis uzsveŗ, ka reemigrācija būs atkarīga no ekonomiskajiem rādītājiem: „Jāsaprot, ka atbraucēji vēlēsies Latvijā saņemt lielāku algu par
relatīvi mazāk kvalificētu darbu,
un tas nevar notikt bez ekonomiskas izaugsmes.” Šajā sakarā
der ieklausīties Ivara Svilāna
tīmeklī izplatītajā Jaungada
uzrunā, kur autors secina, ka
nav godīgi aicināt atpakaļ emigrējušos tikai tāpēc, lai mums
būtu labāk. Lai viņi aizpildītu
slikti apmaksātu darbaroku vietas tālos laukos. Lai viņu bērni
palīdzētu saglābt lēni mirstošu
lauku skolu.
Jāpiekrīt tiem, kas uzskata, ka
valdība pašlaik cīnās ar sekām,
nevis ar aizbraukšanas cēloņiem un steidzami ir veicami
soļi emigrācijas apturēšanai.
Novēršot iemeslus, kāpēc tik
daudzi Latviju ir pametuši,
patiešām varēs optimistiski
raudzīties nākotnē, lai piepildītos valdības izvirzītais mērķis
līdz 2030. gadam panākt Latvijā
120 000 emigrantu atgriešanos.
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Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
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Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,
e-pasts: ligita@laiks.us
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1292 S. Kimona Dr. Clearwater Fl. 33764
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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
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Kā tas iespējams?
Diennaktī ir tikai 24 stundas.
No tām ne mazāk par astoņām
nepieciešams miegam, fizisko
un sadzīves vajadzību nokārtošanai, tātad darbam pie vislabākās gribas nav iespējams
atlicināt vairāk par 16 stundām
diennaktī, t.i., divus oficiālos
darba laikus (katru 8 stundas
ilgu). Tātad, ja kāds darbonis
vienlaikus “strādā” trīs amatos,
tad vai nu vismaz viens no šiem
amatiem, ja ne abi, ir lieks un
nevajadzīgs, (sinekūra), vai arī
“darbonis” ne fiziski, ne garīgi
nav spējīgs produktīvi strādāt
katrā no tiem.
Es saprastu, ja par papildu
pienākumu veikšanu, kas kaut
kādu iemeslu dēļ nav bijuši paredzēti darba līgumā, darbiniekam izmaksātu zināmu procentuālu piemaksu pie pamata
darba algas, taču ne jau nu pilnu
darba algu.
Attiecībā uz Magoņa kunga
ieņemamajiem amatiem man
ir zināma nesaprašanās: kādā
veidā Latvijas dzelzceļa prezidents Magoņa kungs rakstiski

izteiks rājienu vai samazinās
prēmiju viceprezidentam Magoņa kungam, bet tas savukārt
Valdes priekšsēdim Magoņa
kungam utt. par kādu pieļautu
neizdarību vai kļūdu? Kādā veidā viņi cits citu prēmēs, tas ir
vieglāk saprotams.
Latvijas Dzelzceļš ir sadalīts
daudzos apakšuzņēmumos.
Katrā no tiem ir valde, ir valžu
priekšsēži, to vietnieki un citas
pietuvinātas personas, kuŗas
visas grib “trekni ēst un ar šiku
braukt!” Protams, ka tādā gadījumā pats galvenais “boss” ienākumu ziņā nevar atpalikt no
saviem padotajiem “bosiņiem”.
Pēc internetā sastopamajām
ziņām, man nav kļuvis skaidrs,
cik liela ir Magoņa kunga kompetence jautājumos, kas saistīti
ar dzelzceļa darbību. Ir zināms,
ka viņš ir bijis bēdīgi slavenā
Šlesera “labā roka”, laicīgi paspējis “pārorientēties” un, kā
zudušā polītiskā spēka relikts,
saglabājies savā amatā līdz
šodienai. Brīnums arī, ka daži
viņa personiskās financiālās
darbības aspekti pēdējos gados nav nonākuši ne KNAB, ne

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
Runājam angliski:
201-944-1273
1-866-944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

LATVIJA –
2013
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
Tel.:718-423-6161 1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

VID redzeslokā.
Bet runa jau nav tikai par
viņu vien. Ministru kabineta
attiecīgais, manuprāt, nepārdomātais lēmums ir pavēris slūžas
nekautrīgai likumīgi sankcionētai valsts īpašumu apgrozāmo
līdzekļu izlaupīšanai lielos apmēros, citādi to nevar saukt!
Baidīties no tā, ka drastiski
nepalielinot viņu ienākumus,
valsts komercsabiedrību vadošie darboņi varētu pāriet darbā
privātuzņēmumos, manuprāt,
nav pamata. Ja kāds nav mierā
ar esošo algu, lai iet! Neaizvietojamu cilvēku nav! Bet nekur
jau neaizies! Nevienā privātstruktūrā, ja kāds uzņēmējs arī
riskētu ar viņiem noņemties,
viņi, valsts uzņēmumu vadošos
amatos izlutinātie, nenopelnītu
ne pusi no pašreizējām algām,
prēmijām un piemaksām.
Vēl tikai daži jautājumi. Vai
Magoņa kungam nebūtu jāuzņemas vismaz daļēja atbildība
par izjaukto vilcienu iepirkumu, par noplēsto Rīgas – Ērgļu
dzelzceļa līniju, par neapmierinošo pasažieru apkalpošanu
Latvijas dzelzceļā (kam desmitiem pierādījumus atradīs ikviens, kuŗš kaut reizi braucis
vilciena vagonā un iepazinies ar
stāvokli stacijās.) Par to varētu
rakstīt daudz, bet tas jau ir cita
raksta temats.
E. V. Upelnieks
No redakcijas. Vairāk lasiet
Kārļa Streipa komentārā 13. lpp.!

Ziemsvētki un
Rīgas četrkājainie
bezpajumtnieki
Ziemas saulgrieži Rīgā noteikti atnāca ar salu un sniegu.
Bezpajumtniekiem sunīšiem
un kaķīšiem dzīve arvien grūta,
bet ziemā kļūst neciešama. Mēs,
kas sēžam siltumā un pie pilnām ēdienu bļodām, varam vismaz palīdzēt šīm dzīvajām radībām sagādāt barību, atrast
pajumti un varbūt pat mājas.
Juglas Dzīvnieku aizsardzības
grupa (direktore Astrīda Kārkliņa: info@patversme.lv) Juglā
atvērusi dzīvnieku patversmi
„Labās mājas”, kas darbojas
galvenokārt ar ziedojumu palīdzību. Aicinu ikvienu atvērt sirdi un maku, aizsūtīt ziedojumu šai dzīvnieku aizsardzības
biedrībai ar bankas starpniecību: AS Swedbanka, Balasta
dambis 1a, Rīga LV-1048; uz
kontu: Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa; Reg. No. 40008048503; AS SWEDBANK; Swift
code: HABALV22; Acc. No.
LV95HABA0551003865018
Jau iepriekš pateicos par atsaucību. Taču vispateicīgākie
būs dzīvnieki, kuŗiem ar ārzemju latviešu palīdzību laimēsies
apmesties patversmē „Labās
mājas”.
Maija Zīle,
1118 Arbor Dr.
East Lansing, MI 48823
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Latviešu Ziemsvētku kantātes
starp 25 visu laiku labākajiem Ziemsvētku albumiem
Raksta „RollingStoneMusic”

Aukstajos un tumšajos decembŗa nogales vakaros, pirms
gaisma uzvar tumsu un saule
atkal ceļas augšup, Ziemeļpuses
ļaudis laiku laikos sildās ar
aizrautīgiem teiksmainiem stāstiem un dziesmām.
„Amerikas latvieši Ņujorkas
štatā tic, ka katru gadu no jauna
sirms Ziemsvētku vecītis nāk uz
Jonkeriem un, it kā uz burvja
mājienu, pārvērš parastas ģimenes ar parastām balsīm par
eņģeļu kori, kas dzied brīnišķu
Ziemsvētku mūziku, kāda nekad
iepriekš uz mūsu planētas nav
dzirdēta. Neticami? Pagaidiet,
kamēr jūs paši to dzirdēsiet! Līdz
šim Ņujorkas latviešu koris, ko
radījis un diriģē 74 gadus vecais
Andrejs Jansons, ir ierakstījis
piecus svētku albumus, no kuŗiem viens – „Christmas Joy in
Latvia” (Albany Records) ir izsmalcinātākais un skaistākais
Ziemsvētku albums, kādu jebkad esmu dzirdējis,” raksta Deivids Feltons (David Felton), kuŗu
aizrāvušas gan pagānisku ziemas
rituālu un kailo lauku mistiskās

vīzijas mūsdienu latviešu komponistu darbos, gan skaņā, raupji
zemnieciskā balss, kas dzied
neaizmirstami skaisto melodiju
„My Lovely Flax Field”, gan garīgās kantātes „Cantata in Nativitate Domini” un „The Word
Was Made Flesh”, jo sevišķi koŗa

iespaidīgā pārpasaulīgā „dūkšana” beigu daļā.
Pēc raksta autora domām, šis
modernā un senatnīgā, kristīgā
un pagāniskā sajaukums piešķiŗ
albumam tā vienreizīgo eksotisko skanējumu. Kad viņš, mūzikas saviļņots, jautā, vai satrie-

Andrejs Jansons

Jāņa Raiņa luga
„Zelta zirgs” angļu valodā
Ir jauki atjaunot pazīšanos ar
„Zelta zirgu”, ko pirmoreiz redzēju teātrī Rīgā, varbūt deviņu
gadu vecumā, pirms septiņdesmit gadiem. Lasu Viļa Indes gluži jauno „Zelta zirga” tulkojumu,
The Golden Horse angliski ļoti
glītā pašizdotā, laikam arī pašrediģētā, brošētā grāmatā ar pievilcīgu rotājumu uz vāka, kas
efektīgi atgādina „zilu stiklu-zaļu
ledu” motīvu.

Raudzīju to salīdzināt ar
Astrīdas Stahnkes tulkojumu
Alfreda Straumaņa redakcijā,
grāmatā The Golden Steed: Six
Baltic Plays, (Waveland Press,
1979). Treškārt, man ir ALAs
„Zelta zirga” 1984. gada izdevums latviešu valodā.
Kopumā V. Indes tulkojums
šķiet ļoti rūpīgs. Gan man, gan
manai paziņai, kas latviski neprot, tulkotās pasakas stāsts lasot
likās skaidrs un Raiņa idejām
atbilstošs. Tikai manā uztverē tulkojums īsti neatspoguļo Raiņa
valodu un izteiksmi. Tiesa, V.

Inde tulkojuma priekšvārdā paskaidro savus uzskatus par tulkošanas būtību un darbā savus
principus nepārkāpj. V. Indes angļu valoda neatbilst Raiņa tautas
valodai, ko runā pavisam vienkārši, mazizglītoti ļaudis. Varētu
teikt, ka V. Indes personas lugā
runā vismaz vidusšķiras valodā,
lietodami vārdus fiancé, debris,
enigmatic.
Varbūt V. Inde un A. Stahnke
tulkojuši atšķirīgus izdevumus.
A. Stahnkes grāmatā bibliografijas nav. V. Indes bibliografijā pieminēti divi izdevumi, 1910. un
1958. gada, bet nav pateikts, kuŗš
lietots. V. Indes tulkojumā cēlieni
sadalīti ainās, un to skatuves apraksti gan līdzīgi, bet ne tie paši,
kas A. Stahnkes tulkojumā, kuŗā
ainu sadalījumu nav, lappuses
blīvi pārklātas ar tekstu, un tāpēc
lasīšana grūtāka. V. Indes tulkojuma lappuses ērti pārskatāmas.
Par autoru
V. Inde sava izdevuma ievadā
norāda, ka „Rainis” ir pseudonims; neesot skaidrs, kā autora
vārds rakstāms. ALAs 1984. gada
„Zelta zirga” izdevuma autors ir
„Jānis Rainis” ar Raiņa paša 1925.
gadā rakstītu priekšvārdu un
parakstu „J. Rainis”. Tāpat The
Golden Steed priekšlapā autora
vārds ir Jānis Rainis. Varbūt tikai
tagad mums ir viens vien tāds
Rainis, kam kristītā vārda pazīšanai nevajag.
Virsraksts
Kaut gan The Golden Horse ir
pareizs virsraksta tulkojums, tas
diemžēl zaudē Raiņa z-z alliterāciju. A. Stahnkes The Golden
Steed ir dzejiskāks virsraksts,
varbūt līdzīgs Raiņa paša tulkojumam vācu valodā – Das Goldene Ross (kam Amazon.com
minēts autors „Jānis Rainis”).

Ritms
Liela daļa lugas rakstīta pantos,
to ritms līdzīgs tautasdziesmu
ritmam. V. Indes tulkojumam
nav ritma, kaut gan tas rakstīts
pantveidīgā formā, kad atbilstoši
oriģinālam tas vajadzīgs. Vietām
tas rada dīvainu iespaidu, jo nav
skaidrs, kāpēc tāda pati valoda
reizēm rakstīta strofās, reizēm
ne. V. Inde raksta, ka tulkojumā
ritms jāzaudē [unfortunately this
rhythmic element... is lost in translation. Angļu valoda to visai labi
atļauj, piemēram, Henrija Longfellova (Longfellow) The Song of
Hiawatha:
Ye who love a nation’s legends,
Love the ballads of a people,
That like voices from afar off
Call to us to pause and listen......
Rainis „Zelta zirgā”:
Neauglīgs mans zemes stūrīts,
Vēl tas pats nav mana paša, –
Tikai vien jums abiem diviem
Gudras galvas, stipras rokas....
Vilis Inde:
This small corner of land has
been barren
And even this is not my own.
But, my two eldest sons,
You have strong hands and your
heads are full of knowledge.
A. Stahnke arī lieto pantmēru:
Fruitless is this piece of land.
Even this is not my own.
Only you, the eldest ones
Have strong hands and clever
minds.
Vēlāk, piemēram, otrā cēlienā,
kad ierodas Sniega māte ar Sniega gariņiem, Rainis ne tikai ievēro pantmēru, bet dzejo, lietodams atskaņas rotaļīgumam.
V. Indes tulkojumā atskaņu nav,
un rotaļīgums zūd.
(Turpināts 7. lpp.)

cošo soprāna balsi – tā pieder
Lailai Liepiņai no Ņudžersijas –,
kas paceļas pāri arpas, zvaniņu,
stīgu instrumentu pulsācijai un
klusinātajai koŗa atbalsij Uģa
Prauliņa dziesmā „My Lovely
Flax Field”, var saukt par Latvijas
balsi, koŗa diriģenta palīdze
Laura Padega Zamura, brīdi
padomājusi, atbild: „Jā, šī ļoti
tīrā, tiešā skaņa bez vibrato – tā
ir ļoti latviska. Patiesībā, tā ir
Baltijas skaņa.”
Savukārt Andrejs Jansons atklāj, kāpēc Riharda Dubras kantāšu mūzika paceļas debesīs, vai
drīzāk – liek debesīm nolaisties
uz zemes. Šis komponists ir dziļi
reliģiozs, viņš pats dzied garīgās
mūzikas ansamblī, viņa mūzika
neizaug no folkloras, bet no
kristietības tradicijām, tā nāk no
kosmosa, no debesīm. Teksti
biežāk ir latīniski, nekā latviski
un lielākoties – no Lūkas evaņģēlija.
No Jāņa evaņģēlija nāk „Un
vārds tapa miesa” (The Word Was
Made Flesh) – šo maigo, godbijību
iedvesošo melodiju koris dzied
klusi un mierinoši kā šūpuļdziesmu: „Un vārds tapa miesa/
un mājoja mūsu vidū/ un mēs
skatījām viņa godību/ tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā
Dēla/ pilnu žēlastības un patiesības.” Šāda mūzika apskaidro un
sniedz apgaismību. Tad ar spēcīgu, izvērstu „Aleluja” kantāte
un reizē viss šis albums krāšņi
izskan. Kristus ir dzimis, un saule
uzsāk savu gadu ilgo ceļojumu.
Jāpiebilst, ka Ņujorkas latviešu

koris ļoti labprāt dzied kantātes.
Kopš 1975. gada Andrejs Jansons
ir pasūtinājis vadošiem Latvijas
komponistiem 43 jaunas svētku
kantātes, tā bagātinot sava koŗa
repertuāru un arī latviešu mūzikas pūru. Gadskārtējam Adventa koncertam 2. decembrī
tika sagatavota atkal jauna kantāte. Jonkeri ir tā vieta, kur
latviešu ev. lut. baznīcā koris
pulcējas uz mēģinājumiem un
rēgulāri uzstājas. Tas ir pavisam
īpašs koris, kuŗā dzied tuvi cilvēki, veselas ģimenes. Latviešu
bēgļi, kuŗi pēc Otrā pasaules
kaŗa, glābdamies no padomju
okupācijas, ieradās Amerikas
Savienotajās Valstīs, ir šodienas
dziedātāju vecāki, vecvecāki un
vecvecāki. Katru svētdienu šīs
ģimenes brauc uz Jonkeriem –
no Konektikutas, Ņudžersijas,
Bruklinas, Longailendas – dažas
pavada ceļā divarpus stundas un
tad pusi dienas mēģina. Viņi ir
neprofesionāļi, amatieri. Taču ir
uzstājušies Linkolna Mākslas
centrā, Carnegie Hall un citās
lielās koncertzālēs Amerikā un
Eiropā. Un tagad, 2012. gadā,
Andreja Jansona vadībā tapušo
Ziemsvētku kantāšu un dziesmu albumu „RollingStone Music” ierindo starp 25 visu laiku
labākajiem...
...Mēģinājums beidzies. Iznācis
no baznīcas, diriģents Andrejs
Jansons ar ierastu kustību uzvelk
aizsargķiveri pār saviem sirmajiem matiem, uzkāpj uz velosipēda un dodas mājup – uz Fort
Lee Ņudžersijā.

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU KRĀSĀS?

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos!
LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu
2013. gada 16. februāŗa numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO,
pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 8. februārim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave., Metuchen,
NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445, e-pasts: LaiksDSR@aol.com.
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Latvija ir izaicinājums

Ar Maiju Leff, Fulbraita stipendiāti no ASV,
sarunājas ALA Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere
Mēs satiekamies Rīgas centrā,
astoņos no rīta, jo Maijai priekšā
aizņemta diena, un arī es drīz
gatavojos atgriezties Kalifornijā,
tāpēc saruna notiek pie rīta
kafijas krūzes.
Maija Leff šogad ir Fulbraita
(Fulbright) stipendiāte Latvijā,
P.Stradiņa universitātē. Ar Latviju viņu saista dzimtas saknes, jo
Maijas mamma Silvija ir latviete,
bet abi vecvecāki no Latvijas aizbraukuši agrā jaunībā, pēckaŗa
bēgļu gaitās. Tagad Maijas pastāvīgā dzīvesvieta ir Sanfrancisko, bet Latvijā – Mežaparks.
Vai mēs runāsim latviski?
Varam, ja kaut ko nevarēšu
pateikt, tad pāriesim uz angļu
valodu. Es dzīvoju Mežaparkā
pie radiem un mājās arī runāju
latviski, izņemot, ja esmu pārāk
nogurusi. Sarunas latviski man
tomēr prasa lielu koncentrēšanos.
Varbūt tagad mazliet atgriezīsimies pagātnē. Kā radās
tava interese par Latviju?
(Maija smejas. Es arī, jo pazīstu
Maiju jau septiņus gadus un
zinu, kādas ir bijušas Maijas
saites ar Latviju.)
Pirmās latviešu valodas zināšanas man nāca no vecmāmiņas, kas ar mums runāja latviski. Arī vasarās, kad viesojāmies
Latvijā pie radiem, runājām latviski. Pēc vidusskolas nepilnu
gadu dzīvoju Latvijā – mācījos
valodu un vijoles spēli E.Dārziņa mūzikas vidusskolā. Kopš
tā laika man vienmēr ir gribējies
atkal atbraukt – nevis kā bērnam, bet kā pieaugušam cilvēkam. Es zināju, ja neatbraukšu,
tad pazaudēšu valodu, kaut arī
Sanfrancisko turpināju latviešu
valodas stundas ar skolotāju
Andu Zvinguli.
Kāpēc tev ir svarīga latviešu
valoda?
Man ir svarīgas ģimenes saites
un man ir tuva mana Latvijas
ģimene. Turklāt man patīk mācīties valodas (Kādu laiku Maija
mācījās arī ķīniešu valodu –
T.Z.). Es varu sarunāties divās
valodās – latviešu un angļu, un
tas man dod jaunu izpratni par
pasauli.

Kā tu raksturotu latviešu
mentālitāti?
Latvieši lielākoties ir ļoti praktiski, es to no viņiem mācos. Te
neviens neko neuzskata par
drošu un garantētu. Mani stu-

strādājusi par matrozi uz buru
kuģiem. – T.Z.)
Pastāsti, kāds bija tavs ceļš
līdz Fulbraita stipendijai P.
Stradiņa universitātē (RSU)?
Esmu pabeigusi Stenforda

Un tomēr uz Latviju es iesaku atbraukt jebkuram, jo ASV vēl joprojām ir tāds iespaids, ka
Latvija ir kaut kas „no pagātnes”. Ir jāredz, kāda
ir mūsdienu Latvija.
diju biedri ir sajūsmā, ka var
mācīties, viņi to neuzskata par
apgrūtinājumu, bet dara ar
prieku.
Par kultūru – man liekas, ka
es vēl neesmu atradusi, kas

(Stanford) universitātes Bioloģijas fakultātes molekulārās
bioloģijas nodaļu 2010. gadā.
Jau tad zināju, ka gribu atkal
braukt turpināt mācības Latvijā,
un Fulbraita stipendija deva

Maija Leff Vecrīgā Ziemsvētku tirdziņā

mani piesaistītu, bet tas tāpēc,
ka laika trūkuma dēļ vēl neesmu
sākusi baudīt kultūras dzīvi.
Mani interesē kuģniecība, burāšana un buru kuģu būve. Ar to
es gribētu nodarboties brīvajā
laikā, un esmu jau sameklējusi
dažas grāmatas.
(Te jāpiebilst, ka burāšana ir
nopietna Maijas aizraušanās un
vairākas vasaras ASV viņa ir

tādu iespēju. Gan pēdējā universitātes gadā, gan pēc tam
vienu gadu strādājot Kalifornijā, sapratu, ka mani interesē
sabiedrības veselības jautājumi.
Sāku mācīties antropoloģiju,
pētīt zinātnes un sabiedrības
attiecības, un par šiem jautājumiem piedalījos konferencē
Spānijā. Savukārt Latvijā iepazinos ar Agitu Lūsi, RSU Ko-

Tencinu!
Ir reizes, kad svētku laiks
sagādā patīkamus pārsteigumus. Kad aizgājušā gada beigās
atklāju, ka manu palīgā saucienu (man likās, ka tuksnesī) par
moderno latviešu valodu ir
sadzirdzējuši veseli divi lasītāji,
jutos kā svētku dāvanu saņēmis!
Paldies viņiem abiem kā par
atmiņas atsvaidzināšanu par
sen seniem laikiem, tā par atgādinājumu, ka pasaule mainās,
un dzīve rit tālāk... ar vai bez
jaunvārdu vārdnīcas, kas gandrīz nepieciešama, lai izbaudītu pat modernās dzejas skaistumu. Kā pirms dažiem gadiem
mēs būtu teikuši – tencinu,
patiesi, tencinu! Un priecājos
arī par to, ka pavisam nevilšus
izdevies papildināt dažu jaun-

munikāciju studiju katedras docenti, sociālantropoloģi. Viņa
nodarbojas ar garīgās veselības
pētījumiem. Sadarbojoties ar
viņu, izstrādāju projekta pieteikumu Fulbraita stipendijai, kas
galvenokārt domāta, lai stiprinātu starptautiskus kontaktus.
Kāda ir tava pētījuma tema?
Tēma ir „Depresijas atpazīstamība ģimenes ārsta praksē”.
Mani arī interesē, kā pacienti ar
garīgās veselības traucējumiem
uztveŗ ārstēšanas procesu un
medicīnisko palīdzību. Patlaban mācos antropoloģijas teorijas un medicīnisko antropoloģiju, lai padziļinātu savu teorētisko izpratni. Lekcijas, protams, notiek latviešu valodā.

vārdu krājumu latviešu valodas
izkopšanā. Piekrītu ari modernās dzejas autoram, ka laikam
vairs nevar smīnēt, jo šad tad
uznāk arī pa skumjam brīdim,
mēģinot nenoslīkt zem modernizācijas viļņiem..
Mazliet dziļāk gremdējoties
atmiņās un rūpīgi pārskatot
pagājušā gadsimta “stila ziedu”
paraugus, prātā ienāca kāda situācija, kas aprakstīta šādā teikumā: “Gudrelis iekāpa dubļenēs un ar ielas šļūci aizšļūca uz
bļautuvi.” Atcerējos, ar kādu sajūsmu deklamēju Ziemsvētku
vecītim izvilkumus no vienas no
labākajām grāmatām pasaulē:
“Makss un Morics pa tam lāgam
krūmos guļ ar pilnām māgām.”
Atcerējos arī tos laikus, kad

varēja tā forši kopā ar čomiem
pa bišķim paikot no telēķa ar
gapeli un messeri, vai arī paiku
stumt ģīmī... atkarībā no izsalkuma pakāpes. Un, protams,
tūlīt pašam pie sevis bija jānodungo melodija ar tiem smeldzīgajiem, diemžēl, patiesajiem
vārdiem: “Skaista ir jaunība, tā
nenāks vairs...!”
Kas gājis, ir aizgājis. Jālūkojas
uz priekšu, varbūt pat jāpazīlē,
ko nesīs Jaunais gads. Tādēļ jāturpina ar citu dziesmu: “Tik uz
priekšu, tik uz priekšu, tradiridirallā!” Cerīgā noskaņojumā,
visiem Smīna izverdumu, pārdomu un citu skribelējumu lasītājiem – laimīgu, veselīgu, priecīgu Jauno gadu pateicībā novēl
Smīns

Latviešu valodu mācos vēl papildus, un esmu sākusi mācīties
arī krievu valodu. Šķiet, ka
rakstīt latviešu valodā man
vieglāk, jo nāk prātā vairāk
vārdu.
Kādi ir nākamie soļi, lai tu
attīstītu savu projektu?
Pirmos divus mēnešus mans
darbs bija ļoti teorētisks. Tagad
es meklēju ģimenes ārstus, kuŗus interesētu mans pētījums,
turklāt nepieciešams dabūt
„ētisko atļauju” ģimenes ārstu
intervijām.
Kad pētījums būs pabeigts,
tas tiks iesniegts medicīniskam
vai antropoloģiskam žurnālam.
Par šādām temām līdz šim
publikācijas bijušas tikai ASV,
Kanadas un Lielbritānijas presē.
Es ceru, ka mana pētījuma rezultāti būs interesanti, jo ārpus
šīm minētajām valstīm pētījumi
vai nu nav notikuši, vai arī nav
publicēti.
Vai vari kaut ko pastāstīt arī
par citiem Fulbraita stipendiātiem Latvijā?
Mēs šogad esam četri stipendiāti no ASV. Divi – angļu valodas asistenti gan skolās, gan
universitātēs. Viens Rēzeknē,
otrs – Valmierā. Viņiem iepriekš
nav bijis nekādu sakaru ar
Latviju, viss ir jauns, un viņiem
patīk. Meitene, kas strādā Rēzeknē, ir no laukiem ASV, un

Rēzeknē jūtas kā mājās – tik
līdzīga ir sadzīve. ASV universitātē viņa mācījās krievu valodu, te mācās latviešu valodu.
Puisis, kas strādā Valmierā,
biežāk brauc uz Rīgu, jo viņam
patīk lielākas pilsētas dzīve, toties Valmierā jau paspējis iepazīties ar vietējiem ķīniešiem.
Ceturtais ir profesors, kas strādā
Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un lasa lekcijas
par intelektuālā īpašuma likumiem. Viņš atzīst, ka mācīt LU
ir aizraujoši, un izmanto arī
daudzās izdevības apmeklēt
konferences visā Eiropā.
Stipendiātiem viss ir jauns un
neparasts. Komunikāciju apgrūtina latviešu valodas trūkums, līdz ar to arī grūtāk iepazīties ar vietējiem latviešiem.
(Te Maija piebilst, ka visus
uzaicinājusi uz Lāčplēša dienas
svinībām savā Latvijas ģimenē.T.Z.)
Kā ASV vēstniecība Rīgā
sadarbojas ar stipendiātiem?
Vēstniecība izrāda lielu interesi un atbalstu. Mums bija
pieņemšana pie ASV vēstnieka
M. Pekalas kunga. Mēs esam
intervēti gan radio, gan televīzijā, galvenokārt sakarā ar
ASV prezidenta vēlēšanām.
Turklāt daudzi vēstniecības darbinieki ir gados jauni cilvēki,
viņi aicina mūs piedalīties vēstniecības rīkotajos pasākumos
un izbraucienos. Var teikt, –
kopā mēs apgūstam Latviju.
Mūsu saruna tuvojas nobeigumam. Ko tu ieteiktu latviešu
izcelsmes jauniešiem no ASV?
Es gribētu teikt – ja neesat
bijuši Rīgā, tad ziniet, ka tā ir
interesanta pilsēta gan latviešiem, gan ārzemniekiem. Te
visu laiku kaut kas notiek, te ir
daudz cilvēku no ārzemēm, kas
šeit strādā.
Es ieteiktu aizbraukt arī uz
Latvijas laukiem, jo ir vietas,
kur cilvēki dzīvo kā pirms pusgadsimta. Es tur jūtos kā „citā
pasaulē”, tā ir pavisam jauna
pieredze.
Un tomēr uz Latviju es iesaku
atbraukt jebkuram, jo ASV vēl
joprojām ir tāds iespaids, ka
Latvija ir kaut kas „no pagātnes”.
Ir jāredz, kāda ir mūsdienu
Latvija.
Te ir liela cīņa, lai tiktu galā ar
nacionālajiem konfliktiem. Kā
būt par latvieti, tajā pašā laikā
sadzīvojot ar krievvalodīgo populāciju? Tas ir nopietnāk, nekā
es biju iedomājusies, dzīvojot
ASV.
Tajā pašā laikā te ir ļoti daudz
ātras attīstības, Latvijā ātri maina likumus, ir daudz iespēju
jauniem cilvēkiem ietekmēt
valsts izaugsmi, un tas ir interesants izaicinājums.
Kafija sen jau izdzerta, un
pienācis laiks doties tālākās dienas gaitās.
Paldies Maijai, un lai veicas ar
zinātniskā darba izstrādi!
Savukārt es ceru, ka latviešu
izcelsmes jaunieši no ASV un
visas pasaules arvien biežāk
brauks uz Latviju – gan studēt,
gan strādāt, jo Latvija ir izaicinājums.
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Latvija sapņo un smaida

Vilnis Baumanis, Rikšiem Bērīt’ es palaidu, vārsmota teiksma, „Laika Grāmata”, 2012. g., 80 lpp.
Latviešu puisis nevar samierināties ar dzīvi ārzemju lielpilsētā, kuŗā nav ne miņas no
senatnes elpas. Pilsēta viņu viļ:
„ne tajā pils, ne apkārt tai sēta”.
Kā visi citi, viņš dzīvo ekoloģiski
bezatbildīgi, graušļādams „sālītus knākšļus no spīdīgām turzām, kas zemē burzīsies divsimt
gadu”. Bet puisim ir Bērītis, kas
viņam ļauj rikšot kā telpā, tā
laikā. Un tā viņš Bērīša mugurā
aizrikšo meklēt laimību un Zelteni savā dzimtajā pusē.
Ceļa mērķi puisis ar Bērīti sasniedz tieši kādas padomju laika
militārās parādes laikā, kad „no
skaļruņa mūzika dārd un megafonā kāds krauklis kraukā krāsainus saukļus”. Viņš „burzumā”
pamana arī savu Zelteni, bet
„vainadziņš rādās tai bālāks
nekā senajās dienās un galvā
lakatiņš pelēks”. Saukdams:
„Brīvību tautai! Brīvību, taisnību, godu!” – viņš aizrauj pūli
un palīdz ieskandināt citus laikus. Ar Zelteni nekāda tuvība
neiznāk, jo Zeltenei rūp vienīgi
zināt, cik puisim naudas bankā
un cik viņam zirgu.
Kā jau tas pasakās un teiksmās
klājas, puisis Zeltenes vietā apprec Bārenīti un noved stāstījumu līdz daiļai izskaņai:
Kad šonakt būs rimušas dzīres
Un debesis mierīgi zvīļos,
Es iecelšu meiteni baltajos
Pēļos un ļaušu, lai viņa
Dus man uz rokām
Līdz jaunam saulainam rītam.

Pašas pēdējās rindas iepriecinās
ilggadējo saucēju pēc tautas
dzīvā spēka vairošanas Jēkabu
Ziedaru un pēdējos gados Latvijā prominenci guvušo demografu Ilmāru Mežu:
Bet varbūt kaut kad pa vidam
Ar nolūkiem valstiski cēliem
Mazdrusciņ domāsim arī
Par meitām un dēliem.
Sacerējums, ko autors sauc par
vārsmotu teiksmu, bet ko gluži
ērti varētu dēvēt par poēmu,
visādi pārsteidz. Kuŗš latviešu
rakstnieks tad mūsdienās vēl
raksta poēmas? Sastapšanās ar
Plūdoņa laika žanru 21. gadsimtā rada ne mazāka svaiguma
iespaidu kā pilnīgi jauna žanra
uziešana, ja kāds tādu spējīgs
izgudrot. Poēmu pilnīgi novērtēt un saprast gan spēs tikai
pieaugušais lasītājs, bet Ilzes
Ramānes krāšņās illustrācijas
gluži vai pēc mēra uzšūtas bērnu
grāmatai un atkal ienes svaigu
niansi lasītāja kopuztverē.
Ielasoties poēmā, rodas asociācijas ar agrāk lasīto un gribas
Viļņa Baumaņa Bērītim atrast
kādu kopīgu plauktiņu, kādu
atvilktnīti ar kaut ko jau agrāk
publicētu, bet īstu pārinieku
Bērītim laikam gan neizdotos
atrast. Nu jau vairāk nekā pirms
gadsimteņa preses uzmanību
sev pievērsa Jaunajā Gaitā publicētais Ķēves dēls Kurbads,
kur, tāpat kā Bērītī, folklora un
mūsu rakstniecības tradicijas

tika konfrontētas ar aktuālo laikmetu. Tomēr tur šī konfrontācija bija raupja, pat izsmējīga,
izpelnoties vecākas tautiski noskaņotas paaudzes nosodījumu.
Viļņa Baumaņa gadījumā mūsdienu attieksme pret pagātnes
mantojumu ir maiga, sirsnīga,
draudzīga, izsmiekla vietā viņš
uzliek smaidu. Trimdas cilvēka
nepieciešamība savu mītnes
lielpilsētas vidi izdaiļot, apdvēseļot ar latvisko momentu skaisti parādās Gunara Saliņa dzejolī Apmežosim Ņujorku.
Līdzās folklorai Viļņa Baumaņa
Bērītim kūmās visīstenāk ir
Rainis (Zelta zirgs) un Skalbe
(Kā es braucu Ziemeļmeitas
lūkoties). Atsevišķas rindas („Kā
lauzt varam tumsības varu?”) ir
gluži kā norakstītas no Raiņa,
bet turpat netālu ir Baumaņa
draiskais, smaidīgais divrindis:
Ir tādi laiki, kuŗos pat krīvi
Darbojas maķenīt konspirātīvi.
Virzība no rainiskas pasaku
pasaules caur jaunāku laiku ieskanēšanos, kam tad seko jaunāku laiku kritika, skaisti parādās 26. lappusē. Puisis ar Bērīti
nonāk pie zaļganas mājas uz
vistas kājas, un abi lasa salauztā
izkārtnē:

Ar lillīgām saulesbrillēm
Un bārdu kā bārkstainām dillēm
un vaicā:
Vai ir jums kulēs kas grādīgs?
Medalus, nektars vai viskijs?
Padomi nenāk par brīvu.
Poēmas izlasīšanai nav vajadzīga pat stunda, bet sacerējums
ir tāds, ka to vērts pārlasīt vairākkārt, lai ik reizi atklātu ko
jaunu. Bērīša raksturojums un
puiša un Bērīša savstarpējā attieksme varētu būt temats, par
kādu apgaismots ģimnazijas vecākās klases latviešu valodas
skolotājs varētu lūgt savai klasei

izstrādāt rakstu darbu, ja reiz
pienāktu laiki, kad Latvijas
skolu programmas būtu kļuvušas pietiekami lokanas, tā ka
skolotāji var brīvi izvēlēties aplūkojamos literāros darbus.
Skaisto, sirsnīgo, galā optimistisko grāmatiņu varu tikai ieteikt un, goda vārds, nepavisam
ne tāpēc, ka tās izdevniecība
saistīta ar mūsu laikrakstu. Žēl
vienīgi, ka Vilnis Baumanis jau
sasniedzis cienījamu mūža gadu
skaitu, citādi latviešu rakstniecība no viņa varētu sagaidīt
vēl dažu labu pārsteigumu.
Eduards Silkalns

Visas Latvijā iznākušās grāmatas
varat iegādāties pie
lielākā grāmatu tirgotāja

„LATVIJAS GRĀMATA”

Krīvu krīvs,
Zvērināts nākotnes tulks.
Sniedz padomus laimības lietās.
Tūdaļ
Parādās savādīgs vecis

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

Evalda Dajevska
darbu izstāde Filadelfijā
Filadelfijā 2013. gada 26. janvārī Brīvo latvju biedrības telpās (531 N. 7th Street) tiks atklāta retrospektīva izstāde
„Evalds Dajevskis: vieta, māksla
un identitāte”. Šo darbu skati
iekārtojis mākslinieka dēls Pēteris Dajevskis. Izstāde nonākusi Filadelfijā pēc tam, kad tā
eksponēta jau vairākos latviešu
centros Amerikā. Vispirms to
varēja aplūkot Latvijas vēstniecības galerijā Vašingtonā

2012. gada oktobrī.
Tagad Fildelfijā izstādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar 35 Evalda Dajevska darbiem un noskatīties vairākas
videoprogrammas par mākslinieka dzīvi un daiļradi. Izstādes
kurātors Pēteris Dajevskis atklāšanas dienas programmā
stāstīs par sava tēva darbiem.
Vairāk par tiem varat meklēt
http://artofdajevskis.toursphere.com.

Raganas māja. Dekorāciju skice operas filmai "Ansītis un Grietiņa"

Nākamajā nedēļā pēc izstādes
atklāšanas 2. februārī notiks
tikšanās ar mākslas zinātnieci
Eleonoru Šturmu, viņa runās
par Evalda Dajevska glezniecību
un mākslinieka scēnografijas
nozīmi latviešu mākslas un
teātŗa vēsturē. Savukārt Maija
Medne šai sarīkojumā piedalīsies ar stāstījumu par latviešu
teātŗa darbību Vācijas bēgļu
nometņu apstākļos. Pēteris Dajevskis runās par viņa tēva
darbu tapšanas procesu un piedāvās arī komentārus par savām dēkām, meklējot sava tēva
"Liepājas tilts"
pēdas Latvijā un Vācijā.

"Sagrautā Brīvzemnieka iela"

Pēc Filadelfijas izstāde ceļos
tālāk uz Gaŗezera Klinklāva
mākslas galeriju, kur to atklās
jūnijā, Jāņos. Šovasar Evalda
Dajevska darbi būs iekļauti
Gaŗezera vidusskolas, kā arī
bērnu nometnes mākslas izglītības programmā. To organizēs
un vadīs mākslas vēsturniece
Līga Ejupe.
Evalda Dajevska darbu kollekcijā ir pāri par 200 darbu, tā
visa kopumā tiks dāvāta Liepājas mūzejam 2014. gadā, kad
tur notiks Evalda Dajevska 100
gadu jubilejas atceres izstāde un
zinātniska konference.
G.S.
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Izcilā diriģenta Marisa
Jansona jubilejā
Latviešu diriģentam Marisam
Jansonam 14. janvārī apritēja 70.
mūža gadskārta. Īsi pirms jubilejas dienas saņēmām ziņu, ka viņam piešķirta Ernsta fon Sīmensa
balva. Tas ir viens no visaugstākajiem pagodinājumiem mūzikas pasaulē, kopš 1972. gada
tiek piešķirts par izcilu ieguldījumu pasaules mūzikā. Šī prēmija
mūziķu vidū nereti tiek dēvēta
par mūzikas Nobela prēmiju, tās
materiālā izteiksme ir 200 000
eiro. Šo balvu savulaik saņēmuši
tādi mūzikas dižgari kā Herberts
fon Karajans, Mstislavs Rostropovičs, Gidons Krēmers, Leonards Bernsteins un citi.

Mariss Jansons šobrīd ir Bavārijas simfoniskā orķestŗa un Amsterdamas karaliskā Concertgebouw orķestŗa mākslinieciskais
vadītājs. Kā vēstīja plašsaziņas
līdzekļi, dzimšanas dienu diriģents pavadījis savās mājās Pēterburgā, Krievijā, tuvinieku
vidū. Šai jubilejai plaša uzmanība bija pievērsta arī Latvijā.
Radio un televīzija raidīja speciāli
sagatavotus raidījumus par izcilā tautieša mūziķa gaitām.
Mariss Jansons ir arī Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Bet
savu Ernsta fon Sīmensa balvu
jubilārs nolēmis ziedot jaunas
akustiskās koncertzāles celtniecībai Minhenē.

2013. gada 19. janvāris – 25. janvāris

Paziņoti
Lielās Mūzikas balvas pretendenti
Kā ik gadu, gaidot pavasari,
tiek paziņoti iepriekšējā gada
Lielās Mūzikas balvas pretendenti. Šogad profesionālā žūrija mūzikas žurnālista Oresta
Silabrieža vadībā nosaukusi pa
trim kandidātiem septiņās nominācijās. Tuvāk par tām lasiet
www.muzikasbalva.lv Apbalvošanas ceremonija notiks 19. februārī Latvijas Nacionālajā operā,
to atbalstīs Hennessy. Tikai tad,
īsu mirkli pirms sarīkojuma sākuma, žūrija izdarīs pēdējo balsojumu, tāpēc mūzikas balvas
saņēmēju vārdi pirmo reizi izskanēs no skatuves tikai šajā vakarā. Tiesa, divi apbalvotie tika
paziņoti jau preses konferencē līdz Laima Andersone Silāre
ar citu nominantu vārdiem.

Balvu par mūža ieguldījumu saņems Latvijas
Nacionālās operas izcilais mecosoprāns Laima
Andersone Silāre.

Apsveicam
jaunu latviešu advokātu!
Edvards Hess ieguva jurisprudences doktora gradu Thomas
M. Cooley Law College Lansingā,
Mičigenas pavalstī 2012. gada
jūnijā un sekmīgi nokārtoja
advokāta eksāmenu.
T. M. Cooley Law College auditorijā 2012. gada 8. novembrī 20
jauni advokāti svinīgi zvērēja,
ievērot ASV valsts un Mičigenas
pavalsts likumus, un saņēma
sertifikātu, ka viņiem ir tiesības

Tiesnesis Klintons Kenedijs
(Clinton Canady) pasniedz
Edvardam Hesam advokāta
sertifikātu

sākt advokāta praksi Mičigenas
pavalstī.
E. Hess dzimis Pensilvānijas
pavalstī, uzaudzis Kalifornijā,

Virdžīnijas pavalsts HampdenSydney College 2009. gadā ieguva
bakalaura gradu. Vasaras brīvlaikā E. Hess piedalījās bērnu
un jauniešu vasaras nometnēs,
strādāja par audzinātāju un
latviešu valodas skolotāju Vašingtona pavalsts vasaras vidusskolā Kursa. Studiju laikā Lansingā E. Hess bija Lansingas
latviešu ev. lut. draudzes loceklis,
tika ievēlēts padomē un uzņēmās
Lansingas latviešu draudzes
priekšnieka vietnieka pienākumus.
Par E. Hesa panākumiem
priecājas vecāki Elza un Paul
Hesi, brāļi Augusts un Jošua
Kalifornijas pavalstī. E. Hesa
ģimene un Lansingas latvieši
piedalījās E. Hesa Cooley Law
College absolvēšanas ceremonijā.
Lansingas latvieši noskatījās arī
svinīgo advokātu zvēresta ceremoniju. Pēc tās E. Hesu apsveica
un pasniedza puķes Lansingas
latviešu draudzes dāmu komitejas priekšniece Ligita Ķepīte,
draudzes priekšnieks Ģirts Austriņš un Morusu ģimene. E. Hesu
sumināja Coral Gables restorānā
Īstlansingā, kur sapulcējās Lansingas latviešu draudzes pārstāvji
un labvēļi. Latviešu draudzes
sekretāre G. Ozola nolasīja Lansingas latviešu ev. lut. draudzes
atzinības rakstu, draugi apsveica
jauno advokātu, pasniedzot dāvanas un apsveikuma vēstules.
Edvards Hess strādā firmā Bert
Carrier and Associates PLLC Mičigenas galvaspilsētā Lansingā.
Gundega Ozola

Žūrija paziņojusi arī
savu lēmumu īpašu balvu
par izcilu ieguldījumu
Latvijas mūzikas vēstures izpētē piešķirt mūzikas vēsturniekam Arnoldam Klotiņam.

Arnolds Klotiņš

Viņa vadībā tapusi grāmata
„Mūzika okupācijā. Latvijas
mūzikas dzīve un jaunrade
1940–1945”, kas ieguvusi plašu
sabiedrisku rezonansi un profesionāļu augstu novērtējumu.

Kā jau ierasts, Lielās Mūzikas
balvas pasniegšanas ceremonija
Nacionālajā operā tiks pārraidīta arī Latvijas Radio un Televīzijas programmās.

Adventa koncerts Losandželosā

Foto: Markus Staško

Mariss Jansons

Foto: Dienu.lv

Dziedone 20. gadsimta 70. gados
bija netakārtojami vitāla Karmena Ž. Bizē operas iestudējumā.
Viņas sulīgi samtainajai balsij
daudzi latviešu komponisti īpaši
rakstījuši gan dziesmas, gan
vokālos ciklus.

Iepriekšējā Laika numurā stāstījām par Adventa koncertu Losandželosā. Attēlā koncerta dalībnieku kopskats. Otrajā rindā no
labās: diriģenti Dr.Pauls Berkolds, Dr.Laura Rokpelne Mičule un
koncerta galvenā organizētāja un muzikālā vadītāja komponistediriģente Lolita Ritmane kopā ar lielajiem un mazajiem mūzicētājiem
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Jāņa Raiņa luga „Zelta zirgs” angļu valodā
(Turpināts no 3. lpp.)
Rainis:
Bērziņa spicīte,
Cik tu plicīte,
Še sniega picīte!
V. Inde:
The very top of the birch tree
Lies naked.
Here’s a little snowball!!!
Stahnke:
Tip of the birch tree,
You look so bare.
Here’s a cap for you to wear!
Idiomas, izteicieni un dzejiska patvaļa
„Zelta zirgs” rakstīts veclaiku
stilā ne tikai saskaņā ar lugas
darbību „senos laikos”, bet arī
atbilstoši mūsu valodai 20. gadsimta sākumā. Rainis lieto skaistus vecmodīgus izteicienus. Tie
tulkotājam reizēm sagādā grūtības. Divi piemēri.
Otrā cēlienā Antiņam žēl princeses, un nabags vaicā: „Vai tu
redzēji, ka žēlo stikla kalna princesīti?” Nabags grib zināt, vai žēlabu pamatā ir kāds Antiņa
novērojums. Saiklis „ka” angliski
būtu that: Have you seen her that
you feel pity for her? Taču V. Inde
to pārprot: Have you seen people’s
compassion expressed for the princess of the glass mountain?, un šis
pārpratums turpinās nākamā
vārsmā, kur Antiņš apgalvo, ka
esot redzējis princesi, nevis ļaužu žēlabas, kā tulko V. Inde.
Antiņš teic, ka viņš princesi
redzējis sapņos, un nabags vaicā:

„Bet vai pazīsti i vaigā?” Cits
teiktu, vai tu viņu personīgi
pazīsti [nevis tikai iedomās]? V.
Indes tulkojums ir: But do you
know her by her cheek? Nebūtu
jābrīnās, ka 20. gadsimta otrajā
pusē svešās zemēs dzimuši latvieši varētu nezināt, ka „vaigs” ir
izteiksmes veids un nozīmē „seja”, un pazīt vaigā (lokatīvs!) ir
pazīt personīgi, būt fiziski redzējušam. Angliski saka knowing in
the flesh, personally; having met.
A. Stahnke šeit tulko: Are you
sure you really know her? Šķiet
labi, bet arī nav īsti pareizi, jo
really know dod pazīšanai pamatīgumu, nevis tīru fiziskumu, un
to Antiņš neapgalvo, jo, kā nabags saka, Antiņš ir „tikai vienu
mirkli ielūkojies” princesē. Manuprāt, skaidrāk būtu: Have you
seen her for yourself?
Rūpīgā tulkošana arī saskrienas ar dzejisku patvaļu, kas
Rainim palīdz ieturēt ritmu.
Proti, trešā cēlienā Antiņš saka:
Mīļo tētiņ, iesim tuvāk,
Vienu aci ļauj man pamest!
V. Inde:
My dear old man, let’s go closer,
Let me take a quick peek with
just one eye...
A. Stahnke (varbūt no cita izdevuma):
Father, please, let’s go nearer,
I must look at her once more...
Ir arī dažādi idiomatiski teicieni, kam ir attiecīgas angļu idiomas, kuŗas V. Inde atstāj ne-

lietotas. Piemēri:
Aizsaule V. Indem ir that place
beyond the sun; varētu lietot the
great beyond.
„Še tev!” – kad tam seko pļauka,
V. Inde tulko Here you are! – it kā
sekotu laipna dāvana, nevis Take
this!
Deminutīvi mūsu valodā ir
parasti. Tos reti var tulkot kaut
cik jēdzīgi, jo, kā V. Inde priekšvārdā raksta, tas ir tāds stils, ko
angliski atdarināt iespējams reti.
Tomēr V. Inde cenšas to darīt,
piemēram, kad Antiņš sarunājas
ar nabagu, atkārtoti lietotās uzrunas „tētiņ” un „dēliņ” – dear
father un dear son – izklausās
neveiklas. Šiem diviem radniecības nav, ir savstarpēja sirsnība,
kas viņu abu attiecībās parādītos
arī bez dear lietošanas un vietām
pat bez uzrunas, kad divi vien
sarunājas. A. Stahnke izravējusi
ne vienu vien deminutīvu.
Atsevišķi jēdzieni
Katrs izprot jēdzienus atkarībā
no savām zināšanām un pieredzes. Reizēm ir domstarpības
nevis tāpēc, ka viena izpratne ir
pareizāka, bet gluži dabiski, salīdzinot izpratnes, var iegūt bagātāku lasījumu.
Piemēri:
V. Inde nolemj, ka vizbulīte ir
anemone. Tas botānikas termins.
Raiņa princesei pirkstos balta
vizbulīte. Kad runa ir par Saulveža acu krāsu 3. cēlienā, Antiņš
atbild: „Zili ziedi vizbulītei.”

Angļu-latviešu vārdnīcā [3. izd.,
Apgāds Jāņa sēta, 1997] vārds
„anemone” ir gan angļu, gan
latviešu valodā, un vizbulītes tur
nav. Tīmekļa saites par Latvijas
dabu liek domāt, ka parastākā
vizbulīte ir balta, un tā ir anemone. Zilajai vizbulei internetā parādās gauži nelāgais angļu lungwort, un šī puķe laikam rada
gundegai, ne anemonei. Turklāt
angliski anemone ir vārds, kas
bērniem var būt svešs, un retais
to pazīst tik labi kā plaši pazīstamo vijolīti – violet, kuŗas
ziedi var būt gan zili, balti vai
dzelteni. Tāpēc nav brīnums, ka
A. Stahnke lieto violet, reizēm
netulkojot krāsu. Tas der lugas
stilam un valodai, un ir plašāk
saprotams vārds.
Ogļu deģa vārds abos tulkojumos nesaskan. Šķiet, ka V. Indes
pētījumi veduši viņu pie derīgā
slēdziena pine tar maker, kurpretim A. Stahnke tulko burtiskāk: charcoal maker. Mans Talsu
radinieks pērk „kokogles” un teic,
ka ogļu deģi dedzinot svaigu
koku tā, lai iztvaicētu koksni un
dabūtu ogles, kas deg karstāk
nekā parastā malka. Ja darva nav
ogļu deģa amata mērķis, tad arī
A. Stahnkes pētījumi varētu būt
pareizie.
Refrēnā „zili stikli, zaļi ledi,
vidū balti sniega svārki” V. Inde
vidū tulko kā within, kas grūtāk saprotams nekā A. Stahnkes twixt
them, jo, domājot par stikla un

ledus plāksnēm, vidus kā tilpuma
jēdziens neder: plāksnes ir plānas
un plakanas, to starpā var iedomāties baltus sniega svārkus, un
A. Stahnke to attēlo efektīgāk.
Saules dēls ir visai nepiemērots
nosaukums tulkošanai angļu
valodā izrunas dēļ, bet V. Inde to
dara tik un tā: son of the sun. A.
Stahnke raksta the True son of
Heaven – tikpat neērti, jo atgādina kristietību gluži nevietā.
Varbūt ir iespējams saules dēlu
nesaukt vārdā, bet raksturot viņu
kā saules sūtītu vai saules atvasi.
Vienādi vai otrādi, rodas neskaidrība.
***
Neievērojot sīkus iebildumus,
Viļa Indes darba vērtība ir neapstrīdama latviešu kultūras un
Raiņa nozīmes izplatīšanai angliski runājošā publikā. A. Straumaņa grāmatai, kur ietilpst A.
Stahnkes tulkojums, derētu jauns
izdevums. Dzirdēts, ka arī Māris
Ubāns tulkojis „Zelta zirgu” angļu valodā, bet vēl nav izdevies
tulkojumam sadzīt pēdas. Rainis
1925. gadā min, ka pirmā „Zelta
zirga” tulkotāja angļu valodā
bijusi „pazīstamā dzejniece
Grace Rhys”. Šo tulkojumu man
diemžēl neizdevās atrast, bet atradu viņas tulkojumu Joseph and
His Brothers un darbu sarakstu,
kas liecina par viņas nodošanos
bērnu literātūrai un pasakām.
Dagnija Kalniņa Hendersone

„Zelta zirga” tulkotāja piezīmes
Dagnija Kalniņa Hendersone
savā recenzijā salīdzina jauno
„Zelta zirga” tulkojumu ar Astrīdes Stahnkes 1974. gada tulkojumu. Bieži vien ievērojami literāri darbi citās valodās tulkoti
vairākas reizes. Katram tulkotājam ir savi motīvi un uzskati,
tātad tulkojumi būs dažādi. Nez
vai par kādu tulkojumu var teikt,
ka tas „īstais” vai „pareizais”.
Latvijas vēsture
D. Kalniņa Hendersone nemin
galveno starpību abiem tulkojumiem – jaunajam tulkojumam
beigās ir pievienotas īsas ziņas
par Latvijas vēsturi. Latviešu institūta direktore Kārina Pētersone rakstīja: „Manuprāt, ārkārtīgi vērtīgs ir Jūsu priekšvārds
un pēcvārds, skaidrojums Raiņa
tekstam.”
A. Stahnkes tulkojumam nekāda vēstures izskaidrojuma nav.
Bez tā luga ir tikai pasaka. Rainis
1909. gadā, izmantodams simbolismu, aicināja latviešus vienoties, cīnīties un pat mirt. Luga
ir svarīga tieši šo iemeslu dēļ, ne
tikai kā pasaka.
Lugas virsraksts
Rainis: „Zelta zirgs: Saulgriežu
pasaka piecos cēlienos”.
Vilis Inde: The Golden Horse:
A Solstice Fairytale in Five Acts.
Astrīde Stahnke: The Golden
Steed (izlaists „Saulgriežu pasaka
piecos cēlienos”?).
D. Kalniņa Hendersone raksta,
ka virsraksts Golden Steed ir elegantāks par Golden Horse. Daži
varbūt tā domā, bet analizēsim
šo vārdu starpību. Šī ir bērnu
luga. Ļoti maz bērnu zinās atbildi
uz jautājumu: What is a golden

steed? Taču visi sapratīs Golden
Horse. Un vai tad lugas virsraksta
otra daļa nav svarīga? Turklāt
gandrīz katrā akadēmiska rakstā
Latvijā lugas nosaukums ir The
Golden Horse.
Ritms
Vairāki latvieši, kuŗi lasīja lugu
manā tulkojumā, jautāja par
ritmu. D. Kalniņa Hendersone
pareizi raksta, ka es necentos ievērot Raiņa darba ritmu un izskaidroju iemeslu, bet viņa to pārpratusi. Raiņa ritms ir sevišķs.
Raiņa ritms ir LATVISKS. Raiņa
rakstos ievītas dažādas latviešu
tautasdziesmas un dainas. Tas
uzreiz ir pazīstami un mīļi, jo
latviešiem ir unikāls mantojums
– mums ir tautasdziesmu ritms,
ko mēs tūlīt pazīstam.
Ievadā rakstu, ka centos lietot
precīzu tulkojumu, lai katrs lasītājs var saprast Raiņa simbolismu, latviskus jēdzienus un izteicienus. Tas man ir svarīgāk
nekā lietot svešvalodas ritmu un
atskaņas.
Salīdzinājumi
Kritiķe salīdzina abus tulkojumus, un viņai šķiet, ka A.
Stahnkes valoda ir precīzāka un
elegantāka. Sava raksta nobeigumā viņa pat ieteic A. Stahnkes
tulkojumu izdot atkārtoti.
Viens no galveniem paņēmieniem tulkojumu analizē ir
izmantot back translation. Tas ir
vienkārši – tulkotais teksts atkal
jāpārtulko latviešu valodā. Cik
tuvu tas būs oriģinālam tekstam?
Sāksim ar lugas pirmajiem vārdiem:
Stahnke:

Cold…
I am so very cold…
The winds blow cold tonight.
It’s much too soon…
I fear that day!
Is, by chance the door left open?
Rainis:
Es jau jūtu, jau jūtu
To, ko nevēlos vēl sajust.
Vēsums pūš no durvju puses,
Vecais dēls, vai durvis vaļā?
V. Inde:
Oh, I feel it. I feel
That which I do not yet want
to feel.
Cold air blows from the doorway.
Oldest son, is the door ajar?
Ikviens lasītājs pats var izlemt,
kuŗš tulkoja Raiņa vārdus un
kuŗš tos pārgrozīja, vēl piedomājot ko jaunu.
Vizbulīte
D. Kalniņa Hendersone kritizē,
ka jaunajā tulkojumā „vizbulīte”
kļuvusi par „anemoni”. Viņa raksta, ka angliski „anemone” ir
vārds, kas bērniem var būt svešs,
retais to pazīst. Vai tad to pašu
nevarētu teikt, analizējot lugas
nosaukuma tulkojumu? Visi nezina, kas ir anemone. Grāmatā ir
fotografija The anemone flower
– common in Latvia” tieši blakus
tekstam, kur vizbulīte pieminēta.
Kritiķe to šķiet neredzam. Viņa
arī raksta, ka „Angļu-latviešu
vārdnīcā” anemone latviešu valodā ir „anemone”. Es tulkoju
tekstu no latviešu valodas un
lietoju dažādas vārdnīcas. Andreja Veisberga rediģētajā 2003.
gadā izdotajā „Latviešu-angļu
vārdnīcā” „vizbulite” tulkota kā
anemone.
„Angļu latviešu vārdnīcā” arī

atradu, ka steed tulkojumā ir
rumaks. Raiņa lugas nosaukums
taču ir „Zelta zirgs”, nevis „Zelta
rumaks”.
Zili stikli, zaļi ledi, vidū balti
sniega svārki
V. Inde: A snow white skirt
within.
A. Stahnke: Twixt them white
dress of snow.
D. Kalniņai Hendersonei twixt
šķiet efektīgāks. Jājautā, vai kāds
sarunvalodā ir dzirdējis lietojam
vārdu twixt?
Jā, abi tulkojumi ir atšķirīgi.
ALAs Kultūras fonda vadītāja
Sarma Muižniece-Liepiņa raksta, ka jaunais tulkojums amerikāņu angļu valodā pārsteidz ar
svaigumu un ir jauks pienesums
latviešu literātūras tulkojumiem,
jo svarīgi ārzemniekus iepazīstināt ar latviešu tautu un tās
literātūru. ALAs Kultūras fonds
atbalstīja grāmatas izdošanu ASV.
Piebilde
Tulkošanā ir “zelta likums” –
labāk jāzin valoda, kuŗā tulko,
nevis no kuŗas tulko. Man angļu
valoda ir pirmā valoda. Daži
vēlas tulkojumu formālā, akadēmiskā angļu valodā. Citi uzskata,
ka tulkojumam jābūt interesantam. Droši vien daži lasītāji atzīst
D. Kalniņas Hendersones viedokli, savukārt citi manus motīvus un tulkotāja filozofiju.
Ceru, ka jauno tulkojumu izdos
arī Latvijā un 2015. gadā, kad
svinēsim Raiņa 150 gadu dzimšanas atceres dienu, tūristi un
ārzemnieki varēs atrast Raiņa
lugas modernu tulkojumu angļu
valodā. Raiņa darbu tulkojumiem pasaules bibliotēkās jābūt

līdzās Dostojevska, Tolstoja,
Ibsena, Zolā un citu klasiķu darbiem. Vai labāk atstāt Raiņa darbus tikai Latvijas bibliotēku
plauktos un gaidīt kaut kādu
perfektu tulkojumu? Tāda nekad
nebūs, jo Raiņa darbi ir sarežģīti,
domstarpības būs vienmēr.
Vēlējos tulkot Raiņa „Zelta
zirgu” (un pievienot ziņas par
vēsturi) brāļu bērniem, kuŗi latviski nerunā. Lasot jauno tulkojumu, viņi iepazīsies ar latviešu
literātūru, kultūru un vēsturi. Vai
ir kļūdas? Vai varētu kaut ko
pateikt citādi? Vai būs domstarpības? Noteikti. Taču jaunais
tulkojums dos iespēju ar Raini
iepazīties cilvēkiem visā pasaulē,
kuŗi lasa angļu valodā.
Rainis pats pārtulkoja daudz
grāmatu latviešu valodā. Daži
viņa tulkojumus kritizēja, sauca
par paviršiem. Rainis atbildēja,
ka latviešiem ir svarīgi iepazīties
ar darbiem, ko pazīst citur. Aicinu lasītājus izlasīt tulkojumu
un padomāt, vai to ieteikt saviem
radiem un draugiem. Esmu dzirdējis labas atsauksmes par tulkojumu. Šī ir mana dāvana Latvijas
kultūrai.
Latviešu valodu lietoju reti.
Dzīvoju Teksasā, un septiņu gadu
laikā Marfā esmu saticis tikai
divus latviešus. Astrīde Stahnke
ilgus gadus veltījusi latviešu literātūrai, viņas devums ir ārkārtīgi
nozīmīgs. Mēs abi esam gribējuši
to pašu – iepazīstināt cittautiešus
ar Latvijas kultūru, kas mums
abiem ir mīļa.
Vilis Inde
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Window on Eurasia: Privatization Destroyed Russia’s Chance for
Freedom and Must Be Reversed, Pastukhov Says
Pols Goubls
(Paul Goble)

Staunton,
January 11 –
The Russian
people who
20 years ago
dreamed
about freedom, today
are choosing
sl aver y,
because they were deceived by
the elites about privatization and
thus no longer believe anyone,
according to an analysis by
Vladimir Pastukhov, a Russian
scholar who now works at St.
Antony’s College in Oxford.
Writing in “Novaya gazeta” last
week, Pastukhov argues that the
revolution Russians thought they
were making was betrayed by
those who used its symbols to
remain in power and seize much
of the country’s natural wealth.
Consequently, to move forward
now, privatization as it has been
carried out in Russia must be
reversed .
The scholar begins by comparing the impact of the Moscow
demonstrations of February 1990
and those of December 2011.
The first led to the transforma-

tion of the country’s political
system; the second quickly died
out and led sadly to constitutional counter-reforms by the
Kremlin.
“Why were the children not
able to do what their parents
did?” Pastukhov asks. And he
suggests that this outcome happened because the parents
betrayed that very revolution
which they made. They
exchanged freedom for privatization and thus chose for contemporary Russia the fate which
it deserves.
Privatization of the kind that
was carried out in Russia is the
original sin of the anti-communist (liberal) revolution there.
That is because it was carried out
in such a barbaric way that it
destroyed Russians’ belief in liberal values and opened the way
to new authoritarianism. Only
by reversing privatization can
the country move forward.
While 1917 was a genuine revolution, 1991 was only a simulacrum of such change. Power and
property in Russia after perestroika in fact remained in the
hands of the very same class (or,

to put it more gently, the very
same elite) which controlled it
before. The only thing that
changed was the form of its
political rule.
Privatization,
Pastukhov
argues, was the means by which
the Soviet elite – which consisted
of the “nomenklatura”, senior
members of the intelligentsia
and the criminal authorities –
was able to convert its control
from de facto to de jure. It had
nothing to do with and was not
the same as the development of
private property, a market economy, or democracy.
In reality, the St. Antony’s
scholar says, privatization undermined all those things, and
everything that has been achieved
over the last 20 years or so was
achieved in Russia not thanks to
privatization but despite it. And
it is now clear that privatization
was the greatest social catastrophe since the times of the
Bolshevik revolution and the
Civil War.
When Vladimir Putin came to
power, he took steps to “strengthen the results of privatization”
despite public anger. He couldn’t

undo it because he had received
his power from the hands of
those who were chief beneficiaries of privatization. But he could
and did exploit the slogans of
privatization’s opponents to rein
in those beneficiaries.
But this was a political compromise that left the benefiviaries in control of their profits
even as it made them more
dependent on the state, Pastukhov
says, and it meant that Putin in
effect replaced “the dead end of
communism” with “the dead end
of privatization.”
A first glance might suggest
that there is nothing that can be
done now, but the difficulties of
the task do not free Russia from
the need to find a solution. What
is needed is a re-nationalization
carried out via market and competitive mechanisms so that society can defend itself from the
“parasitic class”, which has benefited from privatization so far.
Putin was and remains only
the chief defender and advocate
of the interests of this class,
Pastukhov continues. Therefore
the opposition must present to
society not a program of a strug-

gle with Putin (or Putin’s regime),
but a strategic plan for overcoming the consequences of the economic, social, and political catastrophe, which gave birth to this
regime.
“Paradoxically,” the scholar
says, “the path to democracy and
a market economy in Russia lies
through nationalization. For
contemporary Russia, nationalization is not a leftist but a rightist and, indeed, a radical liberal
program. And it must be carried
out not so much for economic
but for political and ethical reasons.”
“This is a question of the preservation of the moral health of
the nation,” he concludes. One
should not deceive oneself that
the people who went into the
Manezh Square in February 1990
were not really seeking freedom
and believed in it. But after several years, freedom was privatized and converted it into a private good.
If the people are to again
believe in freedom, it must be
nationalized. Just like everything
else that has been stolen from
them.

Draudzība 20 gadu gaŗumā

Draudzības pilsētas Liepāja un Belvjū svinēja 20 gadu jubileju

Foto: Andris Rogainis

Foto: Andris Rogainis

Svinīga un priecīga noskaņa
tas nama priekštelpā, kur atradās pacietība un sīkstā mērķtiecība
bija jaušama Belvjū (Bellevue)
kokteiļu galdiņi, apsegti ar tumš- atmaksājās. Dr. Zaiga Filipsa izpilsētas namā, Vašingtona pasarkaniem galdautiem un izde- klāstīja vēsturisku apskatu, kā
valstī, kad vairāk nekā 70 Liepākorēti ar latviskām galda sedzi- ideja par māsu pilsētu Liepāju
jas draudzības pilsētas pirmsāņām un ziediem. Oficiālo daļu radās no avīzes sludinājuma.
cēju, Belvjū pilsētas valdes lovadīja Sarma Dāvidsone. Hjū Ber- Pieturoties pie principa “nekad
cekļu, atbalstītāju, draugu un
lesons (Hugh Burleson), Bellevue neuzdot”, šī ideja tika īstenota.
viesu pērnā gada 14. decembrī
Sister Cities apvienības prezidents, Zaiga pateicās Dorotejai Vebai
svinēja Liepājas/Belvjū drauapsveica Liepāju kā trešo māsu (Dorothy Webb) par BSCA atbaldzības 20 gadu atceri. Liels plapilsētu, četru Belvjū māsu pilsētu stu un daudziem, kas palīdzēja
kāts un informācijas galds sniesaimē. Konrāds Lī (Conrad Lee), un atbalstīja. Filips Kušlans (Phildza pārskatu par abu māsu
Belvjū pilsētas mērs, vēsturiski ap- lip Kushlan) bija mērijis gaŗu ceļu,
pilsētu studentu, pilsētas valdes
svēra draudzības pilsētu nozīmi. lai sniegtu personisku apsveikumu
apmaiņām un projektiem. Šo 20
Iepazīšanās ar tautu un cilvēkiem un izteiktu atzinību par redzamiem
gadu laikā studentu apmaiņā
veicina labvēlīgu kopēju sadar- sasniegumiem Liepājā, kopš 1992.
piedalījās 22 studenti no Liepājas
bību un cilvēku labestību visā pa- gada, kad viņš, būdams Belvjū pilun 6 no Belvjū apkaimes, pilsētu
saulē. Mūsu speciālais ciemiņš sētas menedžeris, pirmo reizi apvaldes apmaiņā piedalījās 12 no
bija Ligita Pudža no Liepājas (ta- ciemoja Liepāju. Apsveikumi tika
Liepājas un 9 no Belvjū, un atgad dzīvo Ķekavā). Ligita vairāk saņemti no Imanta Vismiņa, kuŗš
palikušo bērnu skolas apmaiņā
nekā divdesmit gadu strādāja 1992. gadā, būdams Liepājas pilsēpiedalījās trīs Liepājas skolotāji No kreisās: Sarma Dāvidsone, Zaiga Filipsa, Kristīna Bruninga Liepājas ārlietu attiecību (Foreign tas galva, parakstīja Liepājas un
un viena Belvjū skolotāja. Vai- (Christina Bruning), Vaira Pelēķe-Kristofere
Relations) birojā. No paša sākuma, Belvjū draudzības līgumu, no Tārākas Belvjū māsu pilsētas orgaviņa ir bijusi galvenā kontaktper- livalža Deklaus, Miervalža Ziemeļa
nizētās delegācijas ir apciemosona un pilsētas valdes pārstāve, un daudziem citiem liepājniekiem.
jušas Liepāju, darot Latvijas un
organizējot un rīkojot mūsu saDraudzības un jubilejas vakaru
Liepājas vārdu pazīstamu amenāksmes, izbraucienus un rūpē- iepriecināja Sietlas latviešu anrikāņu aprindās. Liepājnieki ir
joties par mūsu labklājību Lie- samblis ,,Sigulda” Maijas Riekieguvuši zinības no 7000 mārpājā. Ligita nodeva apsveikumu stiņas vadībā. Koristi un daudzi
ciņām grāmatu un skolas pieno Liepājas pilsētas galvas Ulža viesi rotājās tautastērpos, nogarderumu un datoru sūtījumiem,
Seska un pasniedza Liepājas pil- šojot pīrāgus, sviestmaizītes un
uzlabojuši veselības stāvokli ar
sētas karogu. Ligita bija ļoti lai- Jāņa un Mērijas Pelēķu gatavotās
medikamentu, medicīnas ierīču
mīga atkal atgriezties Belvjū, gardās uzkodas. Viesus ieprieciun konsultāciju palīdzību un
satikties, atcerēties kopīgo sadar- nāja jubilejas kliņģeris.
pasargājuši sevi no galvas traubību un izjust gandarījumu un
Paldies Intai Gotelli par jubilemām, lietojot velosipedistu ķiprieku, ka tik daudzi amerikāņi jas organizēšanas koordināciju
veres. Patlaban aktīvs projekts ir
ir iepazīstināti ar Liepāju un Lat- ar Belvjū pilsētas valdi un izdeizveidot piemērotu spēļu lauviju. Šerila Kūna (Cheryl Kuhn), vumiem Ligitas Pudžas ceļojukumu attīstībā atpalikušiem
Belvjū pilsētas māsu pilsētu kon- mam. Jubileju plānoja un orgabērniem. Ar ziedojumiem atbaltaktpersona, atceroties Liepājas nizēja Liepājas komitejas locekļi:
stīts pasākuma pamats, kopējā
un Belvjū draudzības attīstīšanos Sarma Dāvidsone, Inta Gotelli,
sadarbībā ar Liepāju, tika likts
1990./1991. gadā, pastāstīja par tā Šerila Kūna, Beatrise Mitmane
2011. gadā. Projekts turpinās
laika polītisko stāvokli un Belvjū (Beatrice Mitman), Dr. Zaiga
lēni, jo trūkst nepieciešamo fipilsētas valdes opoziciju. Ar Lat- Filipsa, Mērija and Jānis Peleķi,
nanciālo līdzekļu.
vijas brīvības atgūšanu Kārļa Ināra and Andris Rogaiņi.
Svinības noritēja Belvjū pilsē- Sietlas latviešu ansamblis “Sigulda”
Beta un Zaigas Filipsas (Phillips)
Zaiga Filipsa
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Sākušies barikāžu
piemiņas sarīkojumi
Ar atceres ugunskura iedegšanu Zaķusalā 13. janvārī Rīgā
sākušies tradicionālie 1991.gada barikāžu atceres sarīkojumi.

Ap piemiņas ugunskuru pulcējās aptuveni simt cilvēku, lielākoties kaŗavīri un jaunsargi.
Sarīkojumā piedalījās arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Raimonds Graube,
Aizsardzības ministrijas (AM)
parlamentārais sekretārs Veiko
Spolītis (Vienotība), deputāts
Romualds Ražuks (Reformu
partija). Tika nodots jaunsargu
svinīgais zvērests. Par sarīkojuma mūzikālo noskaņu gādāja
NBS orķestris.
20. janvārī plkst.11.30 Doma
laukumā tiks iedegts piemiņas
ugunskurs, kas tur degs līdz pat
plkst.21. Plkst.12 sāksies dievkalpojums Rīgas Domā, no plkst.12
līdz 17 apmeklētājiem būs atvērta 1991. gada barikāžu mūzeja ceļojošā izstāde mūzejbusā
Doma laukumā, no plkst.13.30
līdz 16 būs vērojama goda sardze
pie bojāgājušo piemiņas akmeņiem Bastejkalnā, plkst.14 nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa
un kritušo piemiņas vietām Bastejkalnā. Piemiņas sarīkojumi
beigsies ar koncertu “Janvāŗa
skaņu vitrāžas” Rīgas Domā.
***
Latvijā viesojas Lietuvas
premjērs Aļģirds Butkevičs
Savā pirmajā ārvalstu vizītē
Latvijā 10. janvārī ieradās jaunais Lietuvas premjērs Aļģirds
Butkevičs (attēlā). Amatā viņš

stājās pērnā gada nogalē. Tiekoties ar Latvijas valdības vadītāju
Valdi Dombrovski, abi premjēri
lielāko uzmanību pievērsa enerģētikas jautājumiem, tostarp Visaginas atomelektrostacijas projektam, par kuŗu jaunais Lietuvas premjērs līdz šim bija izteicies noraidoši. Butkēvičs paziņoja, ka Lietuvas parlaments uzdevis valdībai līdz maijam
izstrādāt turpmāko enerģētikas
stratēģiju un attiecīgos likumus.
Abi premjēri pārrunāja arī
Latvijas un Lietuvas sadarbību
tirdzniecībā un enerģētikā, kā arī
vienojās turpināt kopīgās cīņas
Eiropas Savienības gaiteņos par
kohēzijas financējumu un
taisnīgākiem tiešmaksājumiem
lauksaimniekiem. Latvi-jas un
Lietuvas attiecības ir ļoti ciešas
un draudzīgas, un tās iespējams
vēl padziļināt.
Butkevičs uzsvēra, ka ļoti atbalsta Latvijas pievienošanos

eiro zonai: “Es, būdams premjērs, ekonomists un bijušais finanču ministrs, ļoti atbalstu Latvijas centienus ieviest eiro 2014.
gadā. Protams, šis plāns, kas savā
ziņā ir diezgan ambiciozs, ir arī
ļoti nozīmīgs. Būtu jāizmanto
samērā labā ekonomiskā situācija pašlaik Latvijā, lai šo plānu
varētu īstenot. Tas būtu mans
sirsnīgākais novēlējums Latvijai.”
Butkevičs norādīja, ka arī
Lietuvas valdība jau drīzumā
sāks darbu ar pasākumu plānu
eiro ieviešanai, un Lietuvas iedzīvotāju noskaņojums pret
vienoto valūtu esot pozitīvs.
***
Demisionēs satiksmes ministrs

Satiksmes ministrs Aivis Ronis
(attēlā) nolēmis demisionēt. Paziņojumā presei Ronis norāda,
ka viņam dažos jautājumos ir
izveidojušās viedokļa atšķirības
gan ar valdības koaliciju, gan
opoziciju. Lai noņemtu spriedzi
koalicijā, Ronis pieņēmis lēmumu aiziet no darba valdībā. Par
Roņa darbību ministra amatā
savulaik solidāru atbildību uzņēmās Ministru prezidenta pārstāvētā partija Vienotība un neatkarīgo deputātu grupa jeb
“Olšteina sešinieks”. Klāvs Olšteins pieļauj, ka koalicija vēl
mēģinās Roni no šī soļa atrunāt,
tomēr neizslēdzot iespēju pašam pretendēt uz šo amatu.
“Koalicijai ir iespēja turpināt
darbu,” sacījis Ronis. Viņš arī pilnīgi atbalsta Ministru prezidenta
Valža Dombrovska mērķi Latvijas dalību eirozonā.
***
Zemkopības ministre
svarīgās vizītēs
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma (attēlā) devusies darba vizītē uz Vāciju. Ministre tiksies ar Vācijas Brandenburgas pavalsts Vides, veselības un patērētāju aizsardzības
ministri Anitu Taku, ar kuŗu
tiks runāts par abu valstu rīcību

un sadarbību patērētāju tiesību
polītikas jomā. Pieredzes apmaiņas nolūkā par reģionālajiem
produktiem un reģionālajiem
tirgiem zemkopības ministre
apmeklēs vairākus Brandenburgas pavalsts lauksaimniecības
un pārtikas ražošanas uzņēmumus. 78. Starptautiskās izstādes Berlīnē “Zaļā nedēļa” laikā
Straujuma tiksies ar vairāku valstu lauksaimniecības ministriem.
Plānota tikšanās arī ar Krievijas
lauksaimniecības
ministru
Nikolaju Fjodorovu,
ar kuŗu
iecerēts apspriest vairākus
svarīgus jautājumus, lai uzlabotu
abu
valstu
savstarpējo
tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm.
Latvijas zemkopības ministrei
būs sarunas ar Īrijas, Lietuvas un
Grieķijas prezidentūras pārstāvjiem (Īrija ir Eiropas Savienības
prezidējošā valsts 2013. gada
1. pusgadā, Lietuva - 2013. gada
2. pusgadā, Grieķija - 2014. gada
1. pusgadā).
19. janvārī zemkopības ministre Laimdota Straujuma piedalīsies lauksaimniecības ministru
sanāksmē un 6. Starptautiskajā
ministru konferencē, kuŗā tiks
spriests par atbildīgu investēšanu pārtikas un lauksaimniecības
nozarēs jau tuvākajā nākotnē. Šīs
investīcijas dotu nepieciešamo
pārtikas nodrošinājumu un
stimulētu lauku reģionu attīstību
***
Ārlietu ministrs vizītē Lietuvā
10. un 11.janvārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzturējās
Lietuvas pilsētā Traķos, kur notika tradicionālā Eiropas un
Ziemeļamerikas valstu ārpolītikas veidotāju neformālā sanāksme jeb „Sniega tikšanās”
(Snow meeting). Ministrs runāja
diskusijā par Eirāzijas Savienību
un kopā ar Lietuvas, Zviedrijas,
Rumānijas un Gruzijas kollēgām
diskutēja par drošības jautājumiem Eiropā. Tiekoties ar
Lietuvas ārlietu ministru Linu
Linkeviču, tika pārrunātas Latvijas un Lietuvas divpusējo attiecību aktuālitātes un reģionālā
sadarbība, attiecības ar kaimiņvalstīm un aktuālie dienas kārtības jautājumi pasaulē.
***
Gruzijas ārlietu ministre
Latvijā
14. janvārī ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs tikās ar Gruzijas ārlietu ministri Maiju Pan-

džikidzi (attēlā pa labi), kas oficiālā vizītē uzturējās Latvijā.
Amatpersonas pārrunāja aktuālitātes Latvijas un Gruzijas, Eiropas Savienības un Gruzijas un
ES un NATO attiecībās, aktuālos
starptautiskās sadarbības jautājumus, kā arī situāciju Gruzijas
iekšpolītikā.
Vizītes laikā Gruzijas ārlietu

ministre tikās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu un Saeimas
priekšsēdi Solvitu Āboltiņu.
Pandžikidze apmeklēja Okupācijas mūzeju, nolika ziedus pie
Brīvības pieminekļa un piedalījās diskusijā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju un BaltijasMelnās jūras aliansi.
***
NBS kaŗavīri dosies uz Libēriju
apmācīt instruktorus
Divi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) instruktori devušies uz
Liberiju, lai turpinātu iesāk-to
sadarbību ar ASV un Libērijas
bruņotajiem spēkiem instruk-

formāli, personību apzināšanai ir
tālejošs mērķis – panākt, lai
publiskajā sektorā līdeŗpozicijās
līdz 2050. gadam puse būtu sievietes. Pasaules nacionālajos parlamentos ir tikai 18,5% sieviešu.
Tāpēc Amerikas Valsts departamentam kopā ar septiņām
kolledžām bija radusies ideja
rīkot Vašingtonā konferenci
“Sieviete publiskajā sektorā”, uz
kuŗu bija uzaicinātas visu 40 valstu izvirzītās sievietes līderes,
tostarp arī Latvijas valsts kontroliere. Šīs idejas patronese ir ASV
valsts sekretāre Hilarija Klintone.
***
Roberts Zīle par eiro ieviešanu
Eiropas Parlamenta deputāta
Roberta Zīles (VL/TB/LNNK)
ieskatā, ja Latvija referendumā
vai kādā citā formā Eiropai
pateiks: “Nē, mēs neiesim iekšā!” durvis uz eiro mums aizvērsies.
“Saprotiet, ko tas nozīmē, - ar
eirozonu ir tik slikti, ka durvis
atvērtas, bet viena maza valsts
neiet iekšā! Es neticu tādam
scēnārijam. Tā nebūs! Ja Latvija
negribēs, konverģences ziņojums
būs negātīvs vai arī mums šīs
durvis neatvērs,” Zīle skaidroja
TV3 diskusijā “ES un mēs.
Nauda”. Pēc Zīles domām, šādi
Eiropas Savienība nodrošināšoties pret satricinājumu finanču
tirgos, ko varētu izraisīt Latvijas
nevēlēšanās pievienoties eirozonai.

toru centrālizētas apmācību sistēmas izveidē. Latvijas un ASV
Mičiganas Nacionālās gvardes
pārstāvji vadīs apmācību kursu
Libērijas armijas vecākajiem
instruktoriem. Tas būs turpinājums pērn sāktajam sadarbības
un konsultāciju procesam. Latvijas instruktori nodos pieredzi
Libērijas instruktoriem apmācību sistēmas izveidē, apmācību
plānošanā un izvērtēšanā, kā arī
instruktoru sagatavošanā nākotnes kaŗavīru apmācībai.
2000. gadā izveidotā Latvijas
instruktoru izglītības sistēma
desmit gadu laikā attīstīta līdz
tādam līmenim, ka iegūtās at- Roberts Zīle
ziņas un apmācību metodika ir
pieprasīta arī ārvalstīs.
Starp diskusijas dalībniekiem
eiroparlamentāriešiem Robertu
***
Zīli un Inesi Vaideri (Vienotība)
Inguna Sudraba iekļauta
lielākās domstarpības bija par
pasaules sieviešu – līdeŗu topā referendumu. Zīle ir pārlieciPēc Latvijas Avīzē sniegtās in- nāts, ka tautai ir tiesības refeformācijas ASV vēstniecība Lat- rendumā lemt par pievienošavijā ieteikusi ASV Valsts depar- nos eiro, savukārt Vaideres ietamentam Latvijas valsts kontro- skatā ar budžetu saistītus lēmulieri Ingunu Sudrabu par vienu mus referendumiem nodot neno pasaules sievietēm līderēm. vajadzētu: “Par eiro ir jālemj
Departaments izveidojis saraks- speciālistiem, un tautai ir jāzina
tu ar sievietēm līderēm no 40 pa- speciālistu viedoklis.”
saules valstīm. Uzzinot šo faktu,
Sudraba atzinusi, ka tas viņai
***
esot bijis liels pārsteigums, jo
augstākās kontrolējošās institūcijas dzīvo savā diezgan noslēgtā
vidē un arī ar ASV Valsts departamentu viņai līdz šim neesot
bijusi nekāda sadarbība. Šajā
sarakstā lielākoties nokļuvušas
sievietes polītiķes, Sudraba ir viena no retajām līderēm, kas nav
saistīta ar polītiskajām partijām.
ASV vēstniecība laikrakstam
Spārītis saņem amata ķēdi
Latvijas Zinātņu akadēmijas
atzinusi, ka tai bijis prieks nominēt Sudrabu, kuŗai ir ilgstoša senāta sēdē jaunais akadēmijas
pieredze valsts pārvaldes darbā, prezidents mākslas doktors Ojārs
un tādējādi dot viņai iespēju Spārītis (attēlā) saņēma amata
apmeklēt sanāksmi, kur tika ķēdi – sudrabā kaltu akadēmijas
uzsvērta nepieciešamība sievie- ģerboņu virkni. To viņam svitēm iesaistīties valsts pārvaldē un nīgā ceremonijā pasniedza ieapzināti resursi, lai nozīmīgus priekšējais akadēmijas vadītājs
līdeŗu amatus ieņemtu vairāk Juris Ekmanis.
sieviešu.
Līdeŗu saraksts nav izveidots
(Turpinājums 10. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Uzliekot savam pēctecim amata ķēdi, viņš sacīja, ka varas simbols ir nodots, un novēlēja, lai
tas nebūtu par smagu un kuplinātu akadēmijas veikumu. Savukārt jaunais prezidents solīja
šo amata ķēdi turēt augstā godā
un pateicās klātesošajiem.
*
Intervijā aģentūrai LETA Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlētais prezidents Ojārs Spārītis sacīja, ka Latvijā ir liels
skaits ekonomikas zinātņu doktoru, taču trūkst zinātnē balstītas ekonomikas. Neoliberālisma
ekonomika ir nopietni ietekmējusi zinātnes dzīvi - sabrūkot
Latvijas PSR, daudzos zinātniskajos institūtos likvidēta ražošanas baze, techniskās iekārtas
nodotas lūžņos. Zinātniskie institūti, pārejot augstskolu sastāvā, lielā mērā kļuvuši par “papīra
zinātnes” ražotājiem un aptuveni puse no gandrīz 150 Latvijas
zinātniskajiem institūtiem spēj
pastāvēt tikai virtuāli. Neatrodot
līdzekļus starptautiskajiem patentmaksājumiem, Latvija nevar gūt peļņu no savu zinātnieku
izgudrojumu ieviešanas ražošanā.
***
Atklās Rotko centru
24. aprīlī tiks atklāts Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs.
Tā izveidi balsta sadarbībā ar
pasaulslavenā mākslinieka bērniem Keitu un Kristoferu Rotko.

Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs (attēlā) tiek veidots
kā starptautisks daudzfunkciju
mākslas un izglītības centrs, attīstot kultūrvidi arī Latvijas reģionos. Centra ideju Daugavpils dome apstiprināja 2007.
gadā. Projekta vadītāja Inga
Krekele informē, ka pašlaik ir
beigusies centra ēkas rekonstrukcija un tai piegulošās territorijas labiekārtošana. Projekta
kopējais financējums ir 2,5 miljoni latu.
***
Latvijas Nacionālais balets –
uz Spāniju
Viesizrādēs uz Spānijas pilsētu Sevilju devies Latvijas Na-

cionālais balets, lai trešajā lielākajā Spānijas opernamā – Teatro
de la Maestranza izrādītu četras
baleta “Žizele” izrādes.
Latvijas Nacionālais balets uz
Spāniju dosies otro reizi. Pirmoreiz ar šīs valsts publiku mūsu
baleta mākslinieki tikās 2006.
gadā, viesojoties vērienīgajā
Valjadolidas teātrī Teatro Calderon. Toreiz tika izrādīts gan
“Riekstkodis”, gan “Korsārs”.
„Iekļaušanās tādu teātŗu kā
Milānas La Scala, Maskavas Lielais teātris un citu pasaulslavenu
operas un baleta trupu kompanijā tikai kārtējo reizi apstiprina, ka mūsu balets ir viens no
spēcīgākajiem pasaulē,” sacīja
Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis.
Četru izrāžu laikā Seviljas
publika varēs novērtēt gandrīz
visu Latvijas baleta vadošo solistu talantu: “Žizeles” poētiski
saviļņojošo stāstu Seviljas Karaliskā simfoniskā orķestŗa pavadījumā izdejos Elza LeimaneMartinova un Raimonds Martinovs, Margarita Demjanoka
un Sergejs Neikšins, Jūlija Gurviča un Aleksejs Avečkins. Pie
diriģenta pults būs Farhads Stade.
***
Gaismas pils architekts
pārrauga Kairas mūzeja
celtniecību
Kairas Nacionālajais muzejs ir
slavens kā viena no labākajām
Senās Ēģiptes mākslas priekšmetu krātuvēm pasaulē. Taču
vēl lielāka daļa artefaktu atrodas
mūzeja noliktavās, jo citur trūkst
vietas. Tāpēc pirms 10 gadiem
tika pieņemts lēmums celt jaunu
mūzeju. Būvniecība šobrīd rit
pilnā sparā, un to visu pārrauga
latviešu architekts Dainis Šmits
(attēlā).

„Pēc izglītības esmu architekts, mana speciālizācija ir tieši
uz fasādēm, un Hill International piedāvāja šeit strādāt. Mans
uzdevums ir ēkas ārējā čaula,
visa tā redzamā daļa, stiklotās
virsmas, kas darinātas no stikla
un akmens, kā arī jumts. Vēl
mans uzdevums ir noorganizēt

visus iepirkumus,” par pienākumiem stāsta architekts Dainis
Šmits.
Šis ceļš, sākot darbu LNB
celtniecībā un pie Birkerta un
Hill Latvijā un strādājot ar
fasādēm, bija kā sagatavošanās
solis; es to uzskatu par ļoti lielu
godu un sapratu, ka daudzi no
tiem iemesliem, kāpēc piekritu
būvēt mūzeju, ir saistīti ar LNB, –
tas nav tikai projekts, kur iekrāmēt grāmatas, tā ir vieta notikumiem,” saka architekts.
Dainis Šmits Ēģiptē ir kopš šā
gada marta. Ģimene – sieva un
četri bērni – uz dzīvi šajā valstī
pārvācās vasarā.
***
Latvijas Avīzei – 25
1988. gada 9. janvārī iznāca
pirmais laikraksta Lauku Avīze
numurs. Tagad laikraksta nosaukums ir Latvijas Avīze. Pēc LA
veidotāju teiktā, jaunā laikraksta
nosaukums nav izvēlēts nejauši.

Tolaik vēl valdošais padomju
režīms pārdzīvoja dziļu pārtikas
krizi, no kuŗas režīma vadība
Maskavā centās izkļūt ar dažādiem iekšpolītiskiem pasākumiem, tostarp Baltijas republikās daļēji pieļaujot atgriezties
pie individuālas zemes apstrādes, pie fermeŗu saimniekošanas. Maskavā tika nolemts Baltijas “padomju republikās” aktīvizēt lauksaimniecisko ražošanu un starp dažādiem organizātoriskiem pasākumiem arī atļaut Igaunijā un pēc tam arī
Latvijā izdot lauksaimnieciskas
ievirzes laikrakstu, sākumā vienu reizi nedēļā. Tā sākās Lauku
Avīze.
***
Latvijas ostu kravu
apgrozījums pērn palielinājies
par 9,3%
Pērn salīdzinājumā ar 2011.
gadu Latvijas ostu kravu apgrozījums palielinājies par 9,3%,
biznesa portālu Nozare.lv informēja Latvijas Ostu, transita un
loģistikas padomē. 2011. gadā
Latvijas ostu kravu apgrozījums
bija 68,82 miljoni tonnu, pērn 75,19 miljoni tonnu.
Gandrīz puse Latvijas kopējā

ostu kravu apgrozījuma - 36,05
miljoni tonnu - pārkrauta Rīgas
ostā. Tai seko Ventspils ar 30,35
miljoniem tonnu un Liepāja ar
7,43 miljoniem tonnu. No lielajām ostām visstraujākais kravu
apgrozījuma pieaugums fiksēts
Liepājā - par 53%. Otrā vietā ir
Ventspils ar pieaugumu par 6,7%.
Rīgas ostā pērn pārkrauto kravu
apjomi pieauguši par 5,9%.
***
Pieaudzis Sīrijas
imigrantu skaits
Latvijā pagājušajā gadā salīdzinājumā ar gadu iepriekš strauji
pieaudzis to nelegālo imigrantu
skaits, kuŗi ieradušies no bruņotā konflikta plosītās Sīrijas.
Robežsargi kopumā aizturējuši
14 Sīrijas pilsoņus. No tiem astoņi robežkontroles punktos pieķerti ar viltotiem dokumentiem, bet par nelikumīgu zaļās
robežas šķērsošanu aizturēti
seši austrumu valsts pilsoņi.
2011. gadā nelikumīgā zaļās
robežas šķērsošanā Sīrijas pilsoņi netika pieķerti, bet par viltotu dokumentu izmantošanu
aizturēti tikai pāris šīs valsts
pilsoņu.

šoferis no Latvijas. Viņš braucis
pretējā virzienā un, mēģinot
apgriezt 40 tonnas smago kravas automašīnu, izraisījis sadursmi. Divi cilvēki gājuši bojā.
Šoferis no Latvijas bijis tik stiprā
alkohola izraisītā reibumā, ka
pats saviem spēkiem nav spējis
izkāpt no automašīnas. Šofeŗa
nodarīto zaudējumu apjoms
lēsts ap miljonu latu.
Pēdējos gados Latvijas šofeŗi
bijuši vairāk iesaistīti avarijās
ārvalstīs. Speciālistu ieskatā tas
notiek tāpēc, ka ir chronisks
šofeŗu trūkums. Viņi netiek pietiekamā līmenī apmācīti, salīdzinājumā ar citām valstīm.
***
Ziemas aukstuma rekordi
Zemākā gaisa temperātūra
Latvijas meteoroloģisko novērojumu stacijās 13. janvārī pēc
astoņiem rītā reģistrēta Ziemeļvidzemē, kur termometra stabiņš vietām noslīdējis zem 26
gradiem. Uzņēmuma Latvijas

***
Ārvalstīs pieaudzis
avariju skaits,
kuŗās iesaistīti Latvijas šofeŗi.
Pērn šādi negadījumi fiksēti
divas reizes vairāk nekā trīs gadus iepriekš. Gadu gaitā avarijas izraisa vai tajās cieš arī vairāk kravas automašīnas. Viena
no smagākajām avarijām notika
Jaungada rītā. Vācijas plašsaziņas līdzekļi ziņoja par smagu
avariju uz autostrādes starp
Hamburgu un Brēmeni. Nelaimē vainojams 47 gadus vecais

Valsts ceļi Strenču meteostacijā
svētdienas rītā reģistrēti -26,8
gradi, savukārt Valkas meteostacijā, kas pieder Igaunijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūtam, fiksēts -26,1 grads.
Iepriekšējais lielākais sals, kas
šajā ziemā fiksēts Latvijas meteostacijās, bija -19,1 grads 24.
decembrī Madonā.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

LA - 25, RL - 20: ceļazīmes latviešu preses vēsturē
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
9. janvārī Latvijas Avīzei (LA)
pienāca 25. gadskārta. Gorbačova
“p e r e s t r o i k a s”
briedumā Maskava atļāva Latvijā
izdot īpašu laikrakstu zemniekiem - Lauku Avīzi,
kas iznāktu reizi nedēļā. Voldemārs Krustiņš, kas visu šo
ceturtdaļgadsimtu ir LA sirds
un dvēsele - vispirms galvenais
redaktors, vēlāk redakcijas padomes priekšsēdis, nolēma izmantot mazliet svabadāko gaisotni un pieskarties temām,
kas līdz tam bija “tabu”. Un taisni barikāžu dienās, 1991. gada
25. janvārī, LA, publicējot fragmentus no trimdā izdotās Kārļa Ulmaņa līdzgaitnieka Alfreda Bērziņa grāmatas Labie gadi,
deva LA lasītājiem priekšstatu
par pirmskaŗa Latvijas lielāko
un populārāko avīzi Jaunākās
Ziņas un Benjamiņu pāri, kas
to vadīja.
Lauku Avīze pamazām auga
un pieņēmās spēkā, pārtopot
par Latvijas Avīzi, kas diendienā
mudina pamattautu stiprināt
Kārlis Streips

Sākšu šo komentāru ar cerību, ka visiem Laika un Brīvās Latvijas lasītājiem
šis jaunais - 2013.
gads ir sācies kā
laimīgs, ienesīgs
un veselīgs gads.
Lai visiem lasītājiem viss veicas!
Latvijā gada sākumā veidojās vairāki visnotaļ ievērojami
skandali, kuŗu pamatā, kā tas
bieži mēdz būt, ir naudas lietas. Par diriģentu Šisonu jau pagājušajā nedēļā rakstīja kollēģe
Sallija Benfelde. Diriģents aizgāja no Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestŗa pults tāpēc, ka
valsts nenodrošināja orķestrim
viņaprāt nepieciešamo naudas
summu. Starp citu, Šišons Latvijas kultūras ministri Žanetu
Jaunzemi-Grendi nosauca par
apaļu nulli. Cik ļoti nepieklājīgi!
Skandalā iekūlās arī minētā
ministre. Viņa divas nedēļas pavadīja Austrālijā, kur, ja skatāmies no dažādiem viedokļiem,
viņa vai nu ļoti aktīvi darbojās
ar tur dzīvojošo latviešu sabiedrību, vai arī laiskojās un izdeva nevajadzīgi daudz valsts
naudas. Daži Austrālijas latvieši
apstiprināja ministres aktīvitātes, savukārt citi sacīja, ka no
vizītes nekādas lielas jēgas neesot bijis. Latvijā ļaužu uzacīm
lika saraukties vēsts, ka, tuvojoties vizītes beigām, ministre
pārcēlusies uz krietni smalkāku
un arī dārgāku viesnīcu jūras
krastā. Kritiku saņēma arī fakts,
ka ministrei līdzi uz Austrāliju
braucis vīrs, un, lai arī ir apliecināts fakts, ka maksu par

pašapziņu, stāv sardzē par latviešu valodu un tautas etnisko
mantojumu, vienlaikus izkopjot
rubrikas Intervija un Redakcijas viesis, kur dots vārds visai
atšķirīgu viedokļu paudējiem.
LA ir tautiska un tautai tuva
avīze, tās paspārnē iznākošais
žurnāls Mājas Viesis ne tikai nosaukuma ziņā paliek uzticīgs
latviešu preses tradicijām.
Šogad jubileju svin arī visai
īpatnējs izdevums - ik mēnesi
iznākošais žurnāls Rīgas Laiks
(RL), kuŗš dibināts pirms 20 gadiem un kuŗa vadītājs visu šo
laiku ir Uldis Tīrons.
RL ir zināmā mērā - un pozitīvā nozīmē - elitārs žurnāls,
kas domāts, kā mēdz teikt, domājošiem cilvēkiem. Starptautiskās mediju kopas Eurozine
ietvaros RL kontaktējas ar līdzīga rakstura izdevumiem, piemēram, ar Francijas Esprit un
Vācijas Merkur. Uldis Tīrons
liek saprast, ka vislielākā radniecība Rīgas Laikam ir ar The
New Yorker, kaut gan viņa lolojumā ir mazāk polītikas. 2000.
gadā RL ieguva tagadējo “ietērpu” - viss melni baltā, bez rai-

buma un spalguma, ar rūpīgi
izmeklētām fotografijām. Kopš
pērngada pavasaŗa RL laiž klajā
arī variantu krievu valodā, kas
iznāk četrreiz gadā - tāpat kā
Rolfa Ekmaņa Jaunā Gaita Ziemeļamerikā.
Rīgas Laika 2012. gada decembŗa numurā lasāms kaut
kas brīnišķīgs: Dieva spalvaskāts - intervija ar Uldi Bērziņu,
šo valodas un valodu burvi,
poliglotu un humānistu. Kaut
vai šādu interviju un apcerējumu dēļ RL ir pelnījis gan cieņu,
gan simpatiju.
Krasā disonancē ar LA un RL
jubilejām ir 2012. gada 23. novembŗa teksts, kas parādījies
citā Rīgas latviešu avīzē: “Šodien Dienā 22 gadu jubileja.”
Varētu teikt - smiekli caur asarām... Pirmkārt - nav pieņemts
22. gadskārtu svinēt kā jubileju.
Otrkārt - pēc tam kad no Dienas aizgāja tās ilggadējā galvenā
redaktore Sarmīte Ēlerte ar līdzgaitniekiem, mazliet vairāk nekā
četru gadu laikā Dienā mainījušies septiņi (!) galvenie redaktori. Labi vēl, ka avīzes pielikums Kultūras Diena pagai-

dām nav zaudējis pievilcību.
Bet citādi laikraksts vārguļo un
streipuļo, tam nav savas sejas,
jauninājumi ir lielākoties techniski, un biezā miglā tīts paliek
jautājums - kas ir tagadējās Dienas īstie īpašnieki...
Toties zied un plaukst nedēļas žurnāls IR, ko dibinājis
apdāvinātu žurnālistu bariņš,
kas kopā ar Ēlerti aizgāja no
Dienas, kuŗas jaunie noteicēji
laupīja tai brīvdomīgo un rietumniecisko ievirzi. IR veidotāju sapnis ir - gūt tādu ietekmi Latvijas sabiedrībā, kādu
Vācijas sabiedrībā guvis DER
SPIEGEL.
IR komandas meistardarbs ir
2012. gada novembŗa/decembŗa
speciālnumurs No Godmaņa
līdz Dombrovskim. Tā ir atjaunotās Latvijas Republikas vēsture, atspoguļota tās premjērministru personībās. Rūpīgi
nostrādāts, lieliski pasniegts!
Atjaunotajā Latvijas Republikā parādījās un drīz vien pazuda divi laikraksti - Jaunā Avīze un Labrīt. Bet interesanta metamorfoza notika ar avīzi, ko
sauca Neatkarīgā Zihņa, ko va-

dīja tandems - Hānbergs un Jakubāns. Pamatīgu pārmaiņu
rezultātā mums tagad ir Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA), kuŗa,
kā melš, esot kļuvusi par Lemberga ruporu. To var just, īpaši
lasot nemitīgos uzbrukumus
“sorosītiem un kosmopolītiem”.
Šo nomācošo iespaidu diez cik
nemazina Elitas Veidemanes
neapšaubāmais publicistes talants.
Runājot par talantiem, es ar
prieku, gandarījumu un ne
gluži bez kollēģiālas skaudības
raugos, kā latviešu publicistikas pašā priekšplānā izceļas
1970. gadā dzimušais Otto
Ozols, īstā vārdā Mārtiņš Barkovskis. Būdams spilgtās grāmatas Latvieši ir visur autors,
Otto Ozols pēdējā laikā nāk
klajā ar asiem, trāpīgiem un nesaudzīgiem rakstiem tīmekļa portālā TVnet, un kopš š. g.
4. janvāŗa vada Latvijas Televīzijas (LTV) 1. kanāļa diskusiju raidījumu 100. panta preses
klubs.
Lai veicas!
Franks Gordons

Nauda, nauda!
aviobiļeti viņš sedzis pats no
saviem līdzekļiem, pastāvīgais
skandalu meklētājs portāls Pietiek.com rakstīja, ka tur esot arī
vēl nenoskaidroti jautājumi.
Valsts polītiskās vadības redakcija nāca visnotaļ ātri. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, pats apstiprinājis minēto komandējumu, pēcāk norādīja, ka ministru komandējumi acīmredzot turpmāk būs
jāpārrauga rūpīgāk. Savukārt
Valsts prezidents Andris Bērziņš
bilda, ka viņš nu gan tādā komandējumā nedotos, bet Valsts
policijas pārstāvji ieminējušies,
ka par to varētu pat uzsākt kriminālizmeklēšanu.
Manuprāt, te nu ir vētra tējas
glāzē. Kāda gan vaina, ja Latvijas Republikas kultūras ministre apmeklē latviešus arī attālākos pasaules nostūŗos? Pirms
Ž. Jaunzemes-Grendes vizītes
neviens Latvijas valdības ministrs Austrālijā nebija bijis,
viņa apmeklēja 3x3 nometni,
kā arī Austrālijas latviešu Kultūras dienas. Tikšanos, sarunu,
uzrunu u.c. nodarbību bija gana daudz. Ir tikai loģiski, ka ministre turp devās tieši Ziemsvētku laikā, kad aviobiļetes gan
mēdz būt krietni dārgākas nekā
citos gadalaikos, jo Austrālijā
tieši tad ir vasara. Ja ir manīta
kaut mazākā krāpšanās, tad
policijai un prokurātūrai tur,
protams, ir savs sakāmais un
darāmais, bet vismaz pagaidām,
šķiet, nekas tāds nav noticis.
Ministre valdībā pārstāv tā
dēvēto Nacionālo apvienību, kuŗas līderis Raivis Dzintars pēc
vizītes izteicās, ka jautājumi
par konkrētiem šā brauciena

apstākļiem esot „maziskums”,
tie zaimojot Latvijas neatkarības atjaunošanu un izrādot
necieņu „pret tiem latviešiem,
kuŗiem savulaik laimējās palikt
dzīviem vai izbēgt no Sibirijas
likteņa”. Par to zaimošanu nevaru piekrist, bet citādi R. Dzintaram ir taisnība. Manā dzimtajā pilsētā Čikāgā dzīvojošie
latvieši, piemēram, atcerēsies,
cik jauki pirms pāris gadiem
bija satikt toreizējo Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Latvijas
pirmās personas ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem nemaz tik
bieži neizdodas sastapt, tāpēc
pieļauju, ka tikpat liels prieks
vismaz dažiem Austrālijā dzīvojošiem latviešiem bija par
kultūras ministres ierašanos.
Vēl daudz lielāks skandals sabiedrībā ir sacēlies par jautājumu, kuŗa centrā ir nevis viens
orķestŗa diriģents vai viena ministre, bet gan vesela strīpa
personu, proti, to cilvēku, kuŗi
vada valstij piederošas tā dēvētās kapitālsabiedrības – Latvijas dzelzceļu, Latvijas valsts mežus, energouzņēmumu Latvenergo u.tml. Pagājušā gada beigās Latvijas valdība apstiprināja
noteikumus par šādu personu
algas aprēķināšanas jaunu kārtību. Šo algu pamatā ir vidējā
alga valstī. Iepriekš attiecīgais
koeficients bija 6 (tātad – augstākā alga kapitālsabiedrības vadītājam nedrīkst būt lielāka kā
vidējā alga, reizināta ar 6), bet
jaunajos noteikumos paredzēts,
ka koeficients būs 10. Rezultātā
attiecīgās algas šogad būs gandrīz divreiz lielākas nekā iepriekš.
Ar to vēl nepietika. Novembrī

valdība apstiprināja jaunus noteikumus, kuŗos teikts, ka kapitālsabiedrību vadītāji drīkst vienlaikus ieņemt vairākus amatus
un tādējādi saņemt vairāk nekā
vienu algu. Reakcija ilgi nebija
jāgaida. Vairāki uzņēmumi nekavējoties pieņēma lēmumus,
pēc kuŗiem to vadītāji tagad
saņems līdz pat 8500 latu mēnesī. Un viss noticis it kā par
spīti tam, ka pērn Latvijas Republikas Satversmes tiesa sprieda, ka cilvēks, kuŗš, piemēram,
vienlaikus ir uzņēmuma valdes
loceklis un prezidents, nedrīkst
saņemt divas atsevišķas algas.
Ministru kabineta jauno noteikumu pamatdoma bija apiet šo
spriedumu, nosakot, ka tajos
uzņēmumos, kuŗu apgrozījums
ir virs 40 miljoniem latu gadā,
tomēr to drīkst darīt, un te nu
mēs esam.
Vairāki valdības pārstāvji un
arī dažs labs cits ir atzinuši, ka
nekāda liela nelaime gan nav
notikusi, jo lielu kapitālsabiedrību vadītājiem nudien ir jābūt
profesionāliem darbiniekiem,
un, ja algas ir pārāk mazas, tad
ir skaidrs, ka paši profesionālākie cilvēki izvēlēsies darbu
privātajā, nevis valsts sektorā.
No vienas puses, tā ir taisnība,
bet, no otras un daudz nozīmīgākas puses, ar šo lietu ir ļoti
lielas problēmas.
Pirmais jautājums ir kapitālsabiedrību polītizācija. Nav
vairs tie absolūti nenormālie
gadi, kad varēja rasties bēdīgi
slavenais notikums ar attiecīgā
ministra šofeŗa dēla iecelšanu
ļoti labi samaksātā amatā tāpēc, ka tā tētiņš bija ministra
šoferis, taču it īpaši Satiksmes

ministrija acīmredzot neko no
tā visa nav iemācījusies. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi ministrijas paspārnē ir uzņēmums,
kuŗa valdē pērnā gada decembrī
nonāca kāds Reinis Freimanis,
kuŗa kvalifikāciju minētajam
darbam var apšaubīt kaut vai
tāpēc vien, ka viņa augstākā izglītība ir... sociālā darba un paidagoģijas jomā. Un tās nu nav
jomas, kuŗām varētu būt kaut
mazākais sakars ar ceļu būvēšanu un labošanu, par ko ir atbildīgs minētais uzņēmums. Tā
pati ministrija starptautiskās
lidostas Rīga valdes priekšsēža
amatā iecēla cilvēku bez jebkāda konkursa, jo ministrs Aivis
Ronis, pēc paša vārdiem, „neticot konkursam”. Jebkuŗā civīlizētā valstī šāds ministrs acumirklī izlidotu pa durvīm, bet,
protams, pie mums... Turklāt arī
par cilvēku, kuŗš amatā ir nonācis, uzvarot konkursā, var rasties jautājums: alga ir par pilnas slodzes darbu. Vai viņš valdes locekļa amatā strādā astoņas, bet pēc tam uzņēmuma
prezidenta amatā - vēl astoņas
stundas dienā? Nu taču ne.
Otrs jautājums ir par pašas
attiecīgo uzņēmumu pārvaldes
darba kvalitāti. Ņemsim, piemēram, to pašu Latvenergo. Tur
algas ir ievērojami paaugstinātas, lai gan cilvēki Latvijā par
elektrību maksā cenu, kas ir
par trešdaļu lielāka nekā tā,
kuŗu maksā igauņi, - tātad uzņēmumam tiek nodrošināta
pat ļoti masīva peļņa. Latvenergo
ļaudis nenogurdami apgalvo,
ka peļņa tiek ieguldīta uzņēmuma attīstībā.
(Turpinājums 15. lpp.)
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S TĀ S TĀ M PA R X X V V I S PĀ R Ē J O L AT V I E Š U
DZIESMU SVĒTKU VIRSDIRIĢENTIEM
Profesors Edgars Račevskis
1961. gadā Stokholmā izdotās
grāmatas „Teodors Reiters un viņa koŗi” priekšvārdā redaktors
Jānis Rudzītis raksta: „Izšķirīgais
mirklis Teodora Reitera dzīvē
un Reitera koŗa vēsturē radās
1920. gada 25. februārī, kad viņš
Rīgas pilsētas 1. ģimnazijas zālē
piesēdās pie klavierēm un pirmo
savam tikko nodibinātajam korim sāka mācīt Jurjānu Andreja
romantisko dziesmu ar Jāņa
Poruka vārdiem – „Uz augšu”. (..)
Arī šai grāmatai lai būtu lemts
atgādināt Reitera koŗa ļoti vienkāršo, bet reizē ļoti cēlo devīzi –
Uz augšu! Un tās nozīmi mūsu
nacionālās kultūras centienos.”
Acīmredzot Reitera koŗa dziedājums raisīja tādas emocijas, lai
1936. gadā pēc koncerta Vīnē
Kleines Volksblatt slejās parādītos
šāda atsauksme:
Teodors Reiters, Rīgas Nacionālās operas vadītājs, ir cēlis latviešu
tautai skaistāko Brīvības pieminekli, dibinot latviski nacionālu
kori, kas viņa vārdā nosaukts par
Reitera kori. Lai šī dzīvā piemiņas
zīme nekad neļauj Latijai aizmirst,
ka viņas brīvības cīnītāji gandrīz
bezgalīgā, nemitīgā cīņā smēlušies
varenu uzmudinājumu savas tautas dziesmās...
Teodors Reiters ir viena no
tām daudzajām spilgtajām personībām, kuŗas nesušas Latvijas vārdu pasaulē. Tāpēc tas ir tikai likumsakarīgi, ka 1998. gadā ticis
dibināts Teodora Reitera fonds,
lai saglabātu izcilā diriģenta piemiņu. Fonda darbība vērsta vairākos virzienos. Ir nodibināta Teodora Reitera Lielā balva par mūža
ieguldījumu mūzikā, mākslā un
kultūrā, ir jauno atskaņotājmākslinieku konkursi.
Mūsu izcilo diriģentu Edgaru
Račevski mūzikas mīļotāji vispirms pazīst kā Vispārējo latviešu
Dziesmu svētku un Baltijas studentu Dziesmu svētku un Baltijas studentu Dziesmu svētku
Gaudeamus virsdiriģentu. Šovasar E. Račevskis būs Goda virsdiriģents XXV Vispārējos latviešu
Dziesmu svētkos Rīgā. Jāatceras,
ka viņš gandrīz 25 gadus vadījis
Latvijas Radio Teodora Kalniņa
kori, un vēl tagad radioklausītāji
ikdienā bieži dzird tieši viņa vadītos daudzos latviešu un arī cittautu komponistu koŗa skaņdarbu
ieskaņojumus. Tāpat gandrīz 40
radošā darba gadi aizvadīti kopā
ar paša dibināto Rīgas Techniskās
universitātes studentu vīru kori
Gaudeamus.
Ilgāk par gadsimta ceturksni
Edgars Račevskis audzinājis jaunos diriģentus Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservātorijā, tagadējā
Latvijas Mūzikas akadēmijā, jau
ļoti drīz iegūstot profesora nosaukumu. Tagad daudzajās koŗu aktīvitātēs, arī Dziesmu svētkos Račevskim bieži iznāk sastapties ar
paša izaudzinātajām studentu kopām no audzēkņu vidus, piemēram, Ivars Cinkuss jau labu laiku
ir arī Dziesmu svētku virsdiriģenta godā. Izaudzinājis labu daļu vidējās un jaunākās paaudzes di-

riģentu un atdevis viņiem vairākus paša dibinātos koŗus, profesors Edgars Račevskis jau ir izveidojis jaunas kopas, ar kuŗām godam turpināt mūsu koŗa mākslas
tradicijas. Jāpiemin arī Edgara Račevska pievēršanās jaunradei.
Viņš komponējis daudzus skaņdarbus, īpaši žanros, kas saistīti ar
koŗa mūziku, kuŗas specifiku un
noslēpumus viņš pārzina īpaši
labi.
Teodora Reitera Lielās balvas
par mūža ieguldījumu pasniegšanas ceremonijas sarīkojumā 2012.
gada aprīlī piedalījās gan pats profesors Edgars Račevskis ar savām
koŗu kopām, gan citas jauniešu
koŗu kopas, kā arī Teodora Reitera
fonda konkursos atklātie dažādu
speciālitāšu jaunie talanti. Koncerta pirmajā daļā skanēja vairāki
profesora koŗa darbi – no garīgās
mūzikas Ave Maria, koŗa dziesmas „Vakarā” ar Jāņa Ziemeļnieka
dzeju un „Burve” ar Gunas Ikonas
vārdiem, kā arī jautrais, humoristiskais „Čarlstons uz vecā tilta” ar
Artūra Heniņa tekstu. Koŗa mūzikas atskaņojumā piedalījās Rīgas
Latviešu biedrības vīru koris un
kamerkoris Unigunde - abas profesora jaunizlolotās kopas, kā arī
Mārupes kultūras centra jauniešu
koris Resono un koncertmeistare
Ilze Ozoliņa. Pēc koŗa mūzikas
klausījāmies mežragu kvartetu –
jaunos, perspektīvos mūziķus
Māri Evelonu, Austri Apeni, Mārtiņu Miķelsonu un Miku Runku.
To, ka Teodora Reitera biedrības
rīkotie konkursi palīdz atrast jaunos talantus, spilgti parādīja Tamāras ārija „Klusa nakts, silta
nakts” Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas audzēknes Lauras Purenas dziedājumā. Tā vien šķiet,
ka šīs meitenes balss, mērķtiecīgi
vadīta, varētu arī viņu pēc laiciņa
izvirzīt vēl par vienu mūsu „zvaigznīti”. Kā nopietni sevis pieteikumi skanēja arī pianistes Noemi Fei
Deiftas, obojistes Amandas Tauriņas un marimbas solo spēlējušā
Patrika Vilhelma Skābarža mūzicēšana.
Arī koncerta 2. daļas izskaņā
spēlēja jaunie talanti – pianists Iļja
Domņins, vijolnieks Rūdolfs Miķelsons, kā arī jau pirmajā daļā
iepazītais jauno mežradznieku
kvartets. Programmas turpinājumā skanēja divi Edgara Račevska
latviešu tautasdziesmu cikli, starp
tiem arī cikls – virkne „Precību
dziesmas”. Tad RDKC Mazā ģilde
jauniešu koris Sonore un Nacionālās apvienības koris Unisono
Edgara Račevska vadībā dziedāja
Pēteŗa Barisona „Latvija” ar Jāņa
Akuratera dzeju, kā arī Jāņa Cimzes latviešu tautasdziesmas „Teici,
teici, valodiņa” apdari. Protams,
kā dabiska koncerta kulminācija
tā nobeigumā visu dalībnieku
dziedājumā maestro vadībā himniski izskanēja Jāņa Mediņa un
Viļa Plūdoņa patriotiskā „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”.
Saņemot balvu par mūža ieguldījumu mūzikā, profesors Edgars
Račevskis ar savu šīsdienas radošās darbības pārskatu apliecināja

sevī joprojām dzīvu uzturēto vitālitāti, profesionālismu, entuziasmu un nesavtīgo nodošanos mūzikai.
Šķiet, ka pēc iepriekšējās vērienīgās jubilejas sezonas diriģentam
varētu rasties vēlēšanās „atvilkt
elpu”, tomēr arī 2012. gads profesoram Edgaram Račevskim bija
tikpat intensīvs un aktīvu notikumu piepildīts. Jūnijs maestro bija
saistīts ar diviem vērienīgiem notikumiem: 2. jūnijā pie Jurjānu
Andreja dzimtajām mājām Ērgļu
apkārtnē notika sieviešu un vīru
koŗu salidojums. Šajā sarīkojumā
profesors diriģēja Jāņa Mediņa
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!” kopkorim. Bet jau 16. jūnijā Edgars
Račevskis bija Tartu Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu vīru koŗu svētkos. Stāstot par Igaunijas dziedo-

Dona nobis pacem. Edgara Račevska garīgā mūzika iekaŗoja
klausītāju sirdis gan Laucienas,
gan Talsu baznīcā, tāpat kā jubilejas gadā tā uzrunāja cilvēku sirdis Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes
baznīcā. Koncertā Talsu baznīcā
22. jūlijā RLB vīru korim pievienojās kopas no Ventspils un Talsiem. Maestro vadībā kopkorī
spoži skanēja trīs Jāzepa Vītola
dziesmas – „Mana tēvija”, „Mana
tauta laimdienīte” un dižā komponista pēdējais skaņdarbs - dziesma „Kalējs” ar Kārļa Skalbes vārdiem. Savu noskaņu ienesa arī
Emīla Dārziņa „Nāc man līdz”.
Talsu baznīcā klausījāmies arī
Lūcijas Garūtas kantāti „Dievs,
Tava zeme deg!” Cēsu jauktā koŗa
Wenden un diriģentes Marikas
Slotiņas-Brantes sniegumā kopā

pārpildītajā zālē skandēja mūsu
himnu - Baumaņu Kārļa „Dievs,
svētī Latviju” un koncerta beigās,
kad nodziedāja Jāņa Kalniņa „Lai
līgo lepna dziesma”, kuŗai, tāpat
kājās stāvot, visi dziedāja arī atkārtojumu. Tai brīdī šķita, ka šiem
cilvēkiem, ignorējot visu negātīvo,
mūsu tautas pastāvēšana un brīvība tomēr ir nozīmīgāka, nekā
ikdienā tas ticis apliecināts. Tādējādi šo vīru koŗu koncertu Rīgas
Latviešu biedrībā varam nešaubīgi
nosaukt par vienu no emocionālākajiem brīžiem 18. novembŗa
Valsts svētku programmā. Un par
to īpašs paldies šī koncerta iniciātoram un sarīkojuma dvēselei maestro Edgaram Račevskim.
2013. gada janvārī simtgade
arī Vispārējo Dziesmu svētku un
Gaujienas Mūzikas dienu virsdi-

Foto: Gunārs Bernhards

„Uz augšu”

Latvijas vīru koŗu koncerts “Tev mūžam dzīvot, Latvija!” RLB Lielajā zālē 2012. gada 18. novembrī

šajiem zēniem, kuŗi ir pamats
šodien aktīvajai vīru koŗu kustībai pie mūsu ziemeļu kaimiņiem,
balsī ieskanējās nelielas skumjas, maestro atcerējās kādreizējo plašo
vīru koŗu aktīvitāti arī Latvijā.
Tomēr bijis arī gandarījums par
latviešu vīru koŗu grupas labo līmeni, tāpēc arī Jāzepa Vītola „Mana tēvija” Latvijas vīru koŗu grupas atsevišķajā programmā viņa
vadībā izskanēja skaisti.
14. jūlijā Skrundā notika vecās
muižas pils atklāšana pēc atjaunošanas. Pils zālē notika kamerkoŗa
Unigunde un vīru koŗa koncerts,
kuŗā 80 gadu jubilejā tika godināts skrundenieks rakstnieks un
dzejnieks Artūrs Heniņš. Skanēja
dziesmas ar viņa tekstiem. Bija arī
pirmatskaņojums – veltījums pilij
„Ventas augstajā krastā”, ko publika vēlējās dzirdēt atkārtoti. Maestro Edgaram Račevskim šis
mirklis saistījās ar personiskiem
pārdzīvojumiem, jo viņa māte sākusi skolotājas darbu tieši skolā,
kas atradās muižā. Klausītāji dzirdēja arī Edgara Račevska dziesmu
ar viņa mātes sacerētiem vārdiem
„Manai skolai”.
Savukārt 22. jūlijā profesors Račevskis ar abiem koŗiem dziedāja
Laucienas baznīcas rīta dievkalpojumā paša komponēto Ave Maria un dziesmu „Latvijai būt” ar
L. Ikeres vārdiem, kā arī fragmentu no II Mesas jauktajam korim

ar solistiem Ingu Pētersonu, Aleksandru Poļakovu un ērģelnieku
Aivaru Kalēju. Lūgšanu „Mūsu
Tēvs” dziedāja apvienotie koŗi, kas
piedalījās šajā „Gara mūzikas” festivālā Edgara Račevska vadībā.
Festivālā dzirdējām arī maestro
jauno, tikai 2012. gada martā dibināto Nacionālās apvienības kori,
kas jau pirmajā gadā paspējis piedalīties sarīkojumos gan Rīgā, gan
Talsos, gan Gaujienā.
Kā ik gadu, jūlijā profesors Edgars Račevskis bija Gaujienā, kur
vadīja 2012. gada Jāzepa Vītola
Mūzikas dienas. Tāpat kā vienmēr,
pirmajā vakarā klausījāmies nakts
noskaņās ieturēto vēlo koncertu
Anniņu estrādē. 28. jūlijā notika
dažādas Mūzikas dienu aktīvitātes,
tostarp Māŗa Ozoliņa filmas „Mani mīļie” noskatīšanās, - par Edgaru Račevski un Dziesmu svētkiem.
Pie profesora mākslinieciskās darbības profesionālajām un
emocionālajām virsotnēm jāmin
2012. gada 18. novembrī Rīgas
Latviešu biedrībā notikušais Vīru
koŗu lielkoncerts Latvijas dzimšanas dienai atbilstīgā nacionāli patriotiskā noskaņā. Koncerts uzskatāmi parādīja, cik ļoti šādi sarīkojumi nepieciešami cilvēkiem,
it sevišķi attiecīgajās piemiņas dienās. Zālē varēja just sen nemanītu
vienotību, īpaši koncerta sākumā,
kad klausītāji kopā ar mūziķiem

riģentam Robertam Zuikam. Ar
viņu Skolotāju institūtā kādreiz
kopā mācījies vēl viens skrundenieku simtgadnieks – Skrundas
Oskara Kalpaka pamatskolas direktors līdz 1941. gadam Ādolfs
Račevskis. Viņu 15. decembrī sumināja kopā ar Skrundas vīru
koŗa diriģentu Ernestu Feldu. Skanēja abu jubilāru iemīļotās dziesmas – Emīla Dārziņa „Nāc man
līdz” un latviešu tautasdziesma
„Kur tu iesi, tautu dēls”, kuŗai apdari veidojis Edgars Račevskis.
Kopīgi tika nodziedāta arī Edgara
Račevska dziesma „Vakars Ventmalā” ar Birutas Senkevičas vārdiem. Programmā bija ietverta arī
profesora savam tēvam simtgadē
veltītā dziesma „Laiks” ar Ojāra
Vācieša dzeju. Kopā ar dziedātājiem koncertā mūzicēja arī mežradznieks profesors Arvīds Klišāns un sitaminstrumentu solists
Vigo Račevskis.
No sirds novēlēsim profesoram
Edgaram Račevskim arī turpmāk
saglabāt možumu, enerģiju, entuziasmu. Arī darboties gribu un
prieku, kas viņam noteikti būs
nepieciešami nākamajā gadā Vispārējos Dziesmu svētkos un Gaujienas Jāzepa Vītola Mūzikas dienu 25. jubilejas sarīkojumos, lai
mūsu koŗa dziedāšanas tradicijas
tiešām tiektos „Uz augšu!”.
Asna Andžāne
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Vēsturnieks gūst virsroku
Arturs Heniņš, Tur Pērkons nikni jodus dzenā, vēsturisks romāns, apgāds „Jumava”, 2012.g., 488 lpp.

Artura Heniņa jaunākais romāns Tur Pērkons nikni jodus
dzenā izgaismo vienu pašu zīmīgu gadu Latvijas 20. gadsimta
vēsturē. Tas iesākas ar Ziemsvētku kaujām 1917. gada janvārī un
beidzas ar boļševiku apvērsumu
Krievijā tā paša gada novembrī.
Pirmā nodaļa ar kauju skatiem
un kauju bēdīgajām sekām vedina lasītāju domāt, ka viņš būs iemaldījies jaunā Dvēseļu putenī,
tomēr jaunas kaujas frontē uzvirmo tikai nodaļā „Likteņupe Mazā Jugla” vairāk nekā 300 lappuses
tālāk. Grāmatas lielumlielā tiesa
veltīta nevis kaujām, bet drīzāk
konfliktiem, latviešu strēlniekiem
dažādi organizējoties un pārorganizējoties, veidojot savas pār-

stāvniecības un meklējot savu
idejisko vietu zem saules chaotiskajā vidē, kur tepat vēl bija cars,
nāca Kerenskis, bet gaisā virmoja
gan boļševiku ideoloģija, gan ilgas pēc autonomas Latvijas taisnīgākas Krievijas sastāvā. Notikumi vēroti un vērtēti faktiski eksistējošas personas virsnieka Voldemāra Ozola acīm.
Arturs Heniņš savācis milzumdaudz materiāla, liekas – galvenokārt no sēžu protokoliem un avīžu rakstiem. Viņā, liekas, nemaz
necīnās vēsturnieka alkas pēc
faktu daudzuma un precīzitātes
ar rakstnieka vēlēšanos veidot
spraigu sižetu, kur vajadzīgs ņemt
talkā arī brīvu izdomu. Arturs
Heniņš sevi šoreiz parādījis vairāk kā spožu un veiksmīgu vēstures faktu izzinātāju, mazāk kā
izpētītās vielas veiksmīgu ietvērēju raiti lasāmā romānā. Piemēram, kad 238. lappusē Ozols iegājis sēžu zālē, tur notikušo autors
nemaz necenšas izstāstīt, aizbildinoties, ka par to, „kā viņam tajā
lauvu bedrē gāja, protokoli un
laikraksti klusē”. 242.lappusē sarakstīti tikai kādā Ozola runā
skartie temati, nevis sniegts to izvērsums, jo abi protokolisti tik
vien spējuši kā protokolā piefiksēt atsevišķo runas daļu virsrakstiņus. Savukārt visu, ko autoram
izdevies noskaidrot, viņš grib romānā ietilpināt pat tad, ja pēc tā
nav īstas vajadzības, un pat tad,
ja tas palēnina darba virzību.

Teikumā Ozols ar saviem pavadoņiem Tālivaldi Zanderu un Ēriku
Lakstīgalu jāja līdzi brigādes /stāba mantu vezumiem... (387.) pavadoņus nebija nekādas vajadzības nosaukt vārdā, jo viņiem nekādas turpmākas lomas sacerējuma gaitā vairs nav. Tomēr vēsturniekam patīk būt precīzam
un to, kas sameklēts, nepastumt
malā, bet izmantot.
Samērā retajās vietās, kur stāstījumā iespraucas sociālā jeb ikdienas dzīves vēsture pretstatā
polītiskajai, lasītājs var tikai spekulēt, vai arī te autors turas pie dokumentētiem un pierādāmiem
faktiem jeb vai te viņš tomēr
mazliet atļāvies pafantazēt. Ka
komisāri kādā sēdē sēdējuši uz
viegliem Vīnes krēsliem (213.),
droši vien uzzināms pēc šīs sēdes
foto attēla. Bet kā pētnieks būtu
izdibinājis, ka stāba ēdnīcā Ozols
reiz mielojies ar gaļas konservu
zupu ar šķeltiem zirnīšiem un rīsu
biezputru, kas pārlieta ar smaržīgu saulespuķu eļļu (467) ?
Romānu visaugstāk novērtēs
zinīgi un rūdīti lasītāji, kam Latvijas valsts tapšanas process pēc
skolā mācītā un agrāk lasītā jau
galvenos vilcienos ir zināms. Heniņa darbā viņi atradīs ne vien
prāvu kvantumu detaļu, bet arī
„tekošā momenta” elpu. (Izlūdzos
lasītāju piedošanu par šo protokolu valodas monstru, šo tekošo
momentu, bet galu galā tas atrodams, kaut tāpat pēdiņās likts, arī

Ziemsvētku dāvanas jau izdalītas
Visā pasaulē gada nogale parasti
ir daudzo koncertorganizētāju
pļaujas laiks. Akcijas, sarīkojumi,
koncerti, „vernisāžas” spiežas cits
citam virsū, cīnoties par telpām,
laiku un publiku. Plānots tiek jau
visa gada gaŗumā, taču kalendāriskā spaidīšanās kā pārpildītā
autobusā ir ierasta lieta. Tiek izmantotas visas iespējamās un neiespējamās uzstāšanās vietas. Cīņa par telpām svētku laikā ir tema pati par sevi. Katrs vēlas nokļūt tur, kur apgrozās visvairāk
ļaužu: Rīgas Doms, Lielā ģilde,
Mazā ģilde, Mūzikas Akadēmijas
visas zāles, visas Rīgas baznīcas,
kultūras nami, atpūtas centri, pat
Rīgas Kongresu nama zāle, no
kuŗas mākslinieki parasti bēg kā
no slimības savas neiedomājami
sliktās akustikas dēļ, un daudzas
citas ir pilnas un aizņemtas krietnu laiku iepriekš.
Es saskaitīju. Adventa un Ziemsvētku laikā tika piedāvāti turpat
vai pāri par 160 dažādu svētku
sarīkojumi. Neieskaitot dažādus
mākslinieciskos piedāvājumus
lauku reģionos. Nav viegli šajās
mūzikas industrijas piedāvātajās
akcijās orientēties, kur vēl atrast
sev vēlamo.
Ja caurmēra eiropietis dienā
saņemot ap 4500 komercrakstura ziņu (pēc Frederika Beigbedera pētījumiem 2011. gadā),
tad varam iedomāties to informācijas presingu svētku laikā.
Varam vienīgi saprast tos nelaimīgos mūzikas gardēžus meklē-

jot savas svētku svinēšanas vietas.
Pēckaŗa gados viss bija daudz
vienkāršāk. Ja vēlējies svinēt
Ziemsvētkus, tad klusu ieslīdēji
kādā dievnamā, izsalušā un nekurinātā, ļaužu elpas piesildītā.
Klausoties ērģeles, koŗa dziedātās pazīstamās dziesmas, dvēsele
pamazām atsila un aizmirsa ikdienu. Ikdienu, kādu mēs, šeit
dzīvojot, katrs labi pazinām.
Lai gan svētki bija noliegti, mājās vienmēr svētkos bija eglīte,
greznota ar pašceptām piparkūkām, dažiem mandarīniem, kuŗi
brīnumainā kārtā pāris dienu laikā pazuda, un spīguļojošiem eņģeļu matiem. Slepenībā ģimenēs
svinētie svētki atgādināja kaut ko
no viduslaiku pirmkristiešu mistērijām Romas katakombās.
Toties Jaunā gada svinības parasti bija skaļas un trokšņainas.
„Atbrīvotāji” savos klubiņos svinēja par visu rubli. Tiem, kuŗiem
šo rubļu nebija, varēja sapņot par
skaisto komūnisma rītdienu, kuŗai
nupat, nupat jāiestājas. Bļaustīšanās un šaudīšana pabeidza Jaungada sagaidīšanas ceremoniālu.
Dažreiz mani un manus skolasbiedrus – instrumentālistus
„angažēja” kādā klubiņā uzspēlēt
dančus. Danči parasti bija polkas, rumbas un fokstrota krustojums, deju soļu tiem parasti nebija, toties varena izlēkāšanās un
dāmu izstumdīšana pa visiem
kaktiem.
Tādi bija šo aizgājušo gadu
svētki. Tie bija arī mani svētki,
jo tad es iemācījos spēlēt deju
mūziku. Ja to par tādu var saukt...
Taču, atgriežoties mūsdienās,
Rīgas lielā egle jau bija svinīgi ie-

degta un vajadzēja sameklēt kaut
dažus no svētku koncertiem, par
kuŗiem gribētu rakstīt. Koncertu
izvēle neiedomājami plaša. Piedāvājumi pārspēj pieprasījumu
neskaitāmas reizes uz katru Rīgas iedzīvotāju, zīdaiņus ieskaitot.
Ziemsvētku un Jaungada sarīkojumi savirknēti kā dzērveņogas
apsarmojuša purva maliņā. Lai
mani godājamie lasītāji neapvainotos, izvēlējos dažus, dažādus,
manuprāt, interesantākos un atšķirīgākos kā stilistiski, tā žanriski.
14. decembrī Lielajā ģildē „Eiropas Ziemsvētku” ietvaros koncertu sniedza Sinfonietta Rīga
diriģenta Normunda Šnē vadībā,
piedaloties izcilam atskaņotāju
ziedu pušķim – vijolniecēm Martai Jogmanei, Agnesei KanniņaiLiepiņai un somu vijolniekam
Anti Kortelainenam, arī pazīstamajai flautistei Ilonai Meijai,
fagotistam Jānim Semjonovam
un obojistam Normundam Šnē.
Programmā bija tikai Antonio
Vivaldi un viņa dievinātāja Johana Sebastiana Bacha darbi. Programmas koncepcija vienkārša,
skaidra, bet sarežģīta. Visu programmu veidot tikai no diviem
baroka meistaru darbiem, kaut
tie ir patiešām spoži, ir grūts uzdevums kā mūziķiem, tā diriģentam. Atrast kopīgajā atšķirīgo,
mazāk zināmo izcelt un populāro nedaudz pieklusināt. Taču
mūziķi tika ar to visu galā itin
veiksmīgi. Kaut Vivaldi koncertu
simtos var apmaldīties, taču šķita,
ka viena svece Rīgas eglē iemirdzējās gaišāk. Bachs, pārrakstot
Vivaldi darbus, iemācījās italiešu

pašā grāmatā.) Viss notiekošais
tiek skatīts un vērtēts ne tikai ar
1932. gadā dzimuša vēsturnieka
un rakstnieka zināšanām pamatā,
bet jo vairāk uz varoņa Ozola un
viņa līdzgaitnieku nezināšanas
bazes, jo viņi nevarēja zināt, kāda
būs faktiskā notikumu attīstība
nākotnē. Lasītājs daudzus gadu
desmitus vēlāk var omulīgi justies
gudrs, zinādams to, ko romāna
personas notikšanu momentā zināt nevarēja.
Plašā darba gaitā „gudrais” lasītājs uzduŗas jo daudzām vietām,
kur „nezinīši” gan prātīgi, gan aplami domā, jautā un spriež: vai
bez cara mācēsim dzīvot? (47.)
Viņi tur Valmierā svētdien taisīs
autonomu Latviju. (62.) Mēs nenodalīsimies no lielās Krievijas
demokratijas, bet saplūdīsim visi
vienā tecējumā. (226.)
Par galveno romāna minusu
gribētos nosaukt kontrastu trūkumu. Atslodzei no drāmatisma
tik plašā darbā būtu gribējies arī
pa humora ieskaņai, bet titullapā
apakšvirsrakstā nosauktu strēlnieku „niķu un stiķu” turpmākajās
lappusēs ir ļoti maz. Vieglāks pieskāriens šur tur iezibas valodiņā:
„vilciens vilkās” (123.). Tikpat kā
nav skarta personāža privātā dzīve prom no sēdēm, sanāksmēm
un frontes. It kā samatīdams kādu
trūkumu, autors lasītāju pilsoniskā privātdzīvoklī, kas pieder Andrejam Stērstem, ieved tikai tuvu
darba beigām (481-483.)

Kaut gan viens no trim grāmatas vākā iemontētajiem foto attēliem aiz zilām rudzupuķēm rāda jaunu dāmu ar platu cepuri,
šai dāmai, Ozola draudzenei Annai Rīterei, sauktai par Ķemeru
Anniņu, atvēlētas tikai četras lappuses (348. – 350. Un, lai aizķertais
pavediens neizgaistu pavisam, vēl
daži vārdi romāna izskaņā, 486.).
Vispār grāmatā ir izteikts sieviešu
deficits. Vai pietiek, ka Ozols vienubrīd raksta vēstuli mātei? Vai
pietiek ar konstatējumu, ka Jānis
Francis nesen Valmierā apņēmis
sievu? Skaidrs, militāra darbība,
polītika, organizēšanās 1917. gadā
vēl izteiktāk nekā tagad bija vīriešu būšana, bet vai sievietes vajadzēja ignorēt tik totāli, ka vienīgajiem sieviešu vārdiem (runa
nav par Anniņu) – Elzai Stērstei
un Malvīnei Vīgnerei – tika atvēlēts uzzibsnīt tikai lappuses septiņas pirms beigām?
Mulsina pēdējās nodaļas virsraksts „Vai pazudis Krievijā?”.
Mazāk uzmanīgs lasītājs varētu
domāt, ka uz 1918. gadu atvaļinātais Ozols beigās kaut kur pagaisis. Tomēr foto attēla pieraksts
6. lappusē rāda, ka Ozols vēl 1919.
gada aprīlī kalpojis par Igaunijas
armijas sevišķu uzdevumu virsnieku. Pēc citiem avotiem var
uzzināt, ka pag. gs. 30. gados viņš
bijis Spānijas armijas ģenerālis
turienes Pilsoņu kaŗā. Miris 1949.
gadā.
Eduards Silkalns

meistara mūzikālās domas attīstības paņēmienus, virtuozo ritma
pulsa spēli, instrumentu izkārtošanas loģiku, to visu apvienojot
ar savu ģeniālo mūzikas veidošanas noslēpumaino recepti.
Atsperīgi, temperamentīgi, tuvu mūsdienu baroka mūzikas
interpretācijas tradicijām un garam izskanēja „mestra Antonio”
fagota koncerts un viņa dubultkoncerts. Ar Bacha slaveno Badinerrie no Otrās svītas h-mollā
stīgām un flautai koncerts beidzās. Klausītāji bija gandarīti.
18. decembrī Sv. Jāņa baznīcā
tika atskaņota J. S. Bacha slavenā
Mesa h-mollā, jeb „Augstā mesa”. To Rīgā bieži nedzird, jo
darbs ir ne vien krietni ietilpīgs
ne vien laika ziņā – pusotras stundas –, bet arī satura ziņā. Interesanti, ka arī Hendeļa slaveno
Mesiju no Bacha Mesas šķiŗ tikai
astoņi gadi un apmēram triju
minūšu starpība. Taču abu halliešu diždarbi ir tik atšķirīgi...
Pārpildītajā dievnamā dega sveces, Adventa vainags un bija silti
un gaiši. Arī skatieni bija gaiši un
silti, ne kā tālajā 1950. gadā šajā
pašā baznīcā.
Bacha Mesa ir saturiski un mūzikāli pats ietilpīgākais ģeniālā
meistara darbs. Šī Mesa ir ne
vien viņa dzīves piepildījums, bet
arī viņa ticības apliecinājums,
kaut katoliskā formā. Šī forma
veidoja viņa mūzikālā testamenta
ceļa zīmes. Kristus dzīves ceļu
viņš sakārtoja šajā archetipiskajā
kultūras zīmju celtnē, jo tā viņam
šķita īstā, vienīgā.
Noklausoties šo milzīgo darbu,
tu jūti – tavi Ziemsvētki ir jau atnākuši! Tie jau ir piepildīti. Emocionāli uzlādēti Valsts Akadēmiskā koŗa dziedājumi, dziļi cilvē-

cīgie solistu Ievas Ezerietes, Ingas Šļubovskas, Paula Putniņa un
īpaši kontrtenora Sergeja Jēgera
priekšnesumi sniedza saturiski
piepildītu atskaņojumu paraugstundu. Par to jāpateicas diriģentam Saimonam Mērfijam un arī
baroka orķestrim Collegium Musicum Rīga.
30. decembŗa vakarā Arēnā Rīga varēja sastapt ļaudis, kuŗi bija
nākuši klausīties zviedru populārās mūzikas grupas ABBA koncertu. Tas bija kārtējais izklaides
industrijas projekts uzlikt uz skatuves mirušos. Ne burtiskā nozīmē, bet bijušu slavenību klišejas. Ieraugot uz skatuves četru
jauniešu grupu dizainera Ūves
Sandstrēma tērpos un frizūrās,
kļuva nedaudz baisi. Šķita, ka
laiks apstājies. Tās pašas vecās,
pazīstamās melodijas, pazīstamās kustības uz skatuves, vienīgi
balsis citas.
Žēl, ka ABBA savu nesamērīgo
ambīciju dēļ paputēja, atstājot
vienīgi nostalģiskas atmiņas un
skaistas melodijas par mīlestību,
naudu un vēl kaut ko. Kopētāji,
kaut ārēji perfekti, taču mūzikāli
nevarīgi. To neglāba jaunāko
akustisko un lāzertechniku izmantojums. Kaut arī viņu dziedātie vecie ABBAs šlāgeŗi ir galvas tiesu interesantāki nekā
mūsu 80. gados radītie, taču gaisā
virmoja naftalīna smaka.
Galu galā tas viss mani nokaitināja un slikto omu vēl pastiprināja dārgā biļešu cena: veseli
20 lati! Par to būtu labāk nopircis dāvanu mazmeitai. Mazmeitai un mazdēlam dāvanas jau sen
izsniegtas un daļa apēsta. Viņiem
patīk īstas piparkūku sirdis, nevis
no plastikāta veidotas.
Pauls Dambis
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Lai visi bērni baudītu mīlestību
šķiroti savi un apgādībā pieņemtie bērni, jo visi ir vienlīdz mīļi.
Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere sanākušajiem šajā gadā vēlēja trīs
lietas - ticību, cerību un mīlestību. “Vēlu cilvēkiem ticību labajam, lai viņi tic, ka ir blakus
kāds cilvēks, kuŗš sniegs atbalstu. Vēlu arī cerību, jo bez cerības
neviens nevar izdzīvot, kā arī
vēlu mīlestību, kas ikvienam ir
vajadzīga,” sacīja Ilze. Viņa uzsvēra, ka ir pagodināta un priecīga, ka aizvadītais gads iesācies
ar to, ka pirmo reizi šādā sarīkojumā piedalījies arī Valsts prezidents Bērziņš, bet pēc neilga
laika par Latvijas Audžuģimeņu
biedrības patronesi piekritusi

No kreisās Dr. Dace Seisuma, LR Valsts prezidents Andris Bērziņš
un Audžuģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere
Ilze Nāgele, Brīvai Latvijai un
Laikam

Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienas (KD)
sākās 26. decembrī, turpinājās
sešas saulainas
un karstas dienas, beidzoties ar
balli 31. decembrī. Šīs mūsu
kul-tūras sešas svētku dienas bija
no rīta līdz vakaram piepildītas
ar dažādiem sarīkojumiem: ar
dziesmu, deju, tēlotāju mākslu...
Skaists bija šis nedēļu gaŗais kopā pavadītais laiks. Sabrauca un
sanāca simtiem cilvēku no visas
Austrālijas un citām pasaules
malām, lai dziedātu, dejotu un
būtu kopā latviskā garā, lai svinētu latviešu kultūras svētkus.
Kopš 1951. gada Kultūras dienas
agrāk notika katru gadu, bet tagad
katru otro gadu laikā pēc Ziemsvētkiem līdz Jaunajam gadam.
Bija ļoti liels gandarījums apzināties, ka Latvijas valdība beidzot izrāda interesi par saviem
pavalstniekiem Austrālijā. Par to
liecina kultūras ministres aktīvā
piedalīšanās un līdzdarbošanās
Austrālijas Latviešu Kultūras
dienās.
Latvijas kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Latvijas ev. lut. baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, kas Kultūras
dienu dievkalpojumā teica sprediķi, apmeklēja gandrīz visus sarīkojumus. Dievkalpojumu kuplināja radošā apvienība Mūza –
mūziķi no Latvijas: Pēteris Endzelis, Andris Poga, Sondra Lejmalniece un Ints Dālderis; pie ērģelēm – adelaidiete Lilita Daenke.
Kultūras dienu Atklāšanas

Svētku mirklis

kļūt viņa kundze Dace Seisuma.
Valsts prezidents norādīja, ka
gads ir pagājis un Latvijai tas ir
bijis labs gads. “Domāju, ka pieņemtie lēmumi Saeimā par jaunatnes attīstību zināmā veidā atspoguļojas arī audžuģimenēs un
aizbildņu ģimenēs. Būtu jocīgi
cīnīties, lai ir vairāk bērnu, aizmirstot tos, kas jau ir. Abi ar Daci
centīsimies, lai Audžuģimeņu
biedrībai atbalstītāju pulks vairotos,” sacīja prezidents.
Valsts prezidents bērniem vēlēja zinātkāri, jo zināšanās ir
spēks un nākotne, savukārt audžuģimeņu vecākiem un aizbildņiem Andris Bērziņš vēlēja
veselību un izturību, norādot,
ka Latvija pirms 22 gadiem spē-

ja atgūt brīvību, tomēr atbildību
daudzi joprojām negrib uzņemties, taču audžuģimeņu vecāki
un aizbildņi ir uzņēmušies nebeidzamu atbildību.
Biedrības patronese Dace Seisuma stāstīja, ka Ziemsvētku
laiks un gada pēdējās dienas viņai ir apceres laiks, kad pārdomāt piedzīvotos notikumus un
satiktos cilvēkus. “Atceroties mūsu pagājušā gada pirmo tikšanos, tuvības un sirsnības izjūta
mani pavadīja visa gada gaŗumā, laikam arī tāpēc piekritu
kļūt par biedrības patronesi,”
sacīja Dace Seisuma un piebilda, ka zinot, cik ļoti biedrības
vadītāja cenšas, lai morāli un
materiāli varētu atbalstīt audžu-

ģimenes un aizbildņu ģimenes.
Pēc jaukajiem vārdiem paldies
tika teikts arī Audžuģimeņu biedrības atbalstītājiem un sponsoriem. SIA Elektrolux visus šos
gadus maksā telpu īri un sarīkojumam gādā lielo balvu. Šoreiz
tā bija veļas mazgājamā mašīna.
Veļasmašīnu ieguva liela audžuģimene no Valmieras novada.
Paldies Daugavas Vanagiem, kas
palīdz ģimenēm ar naudas atbalstu visvairāk pirms skolas mācību sākuma un Ziemsvētkiem.
Svētku sarīkojumā skaisti mūzicēja Dobeles mūzikas skolas
skolotāju akordeonistu ansamblis, dejoja Agra Daņiļeviča
deju grupa „Dzirnas”. Nobeigumā Liene Šomase dziedāja, pulcējot ap sevi lielus un mazus.
Svētku gaitā tika laimētas aizvien jaunas dāvanas, ko bija
sarūpējis Latvijas – Amerikas
acu centrs. Īpašs paldies Ritai
Krūmiņš no ASV, kuŗa jau trešo
gadu bija sagādājusi bērniem
dāvaniņas.
Ziemsvētku vecītis nekur nesteidzās, laikam visus lielos darbus
jau bija paveicis, tāpēc katram no
vairāk nekā 300 bērniem bija
jāskaita dzejolis, jādzied vai jādejo, lai tiktu pie saldumu pakas.
Diena pagāja ātri. Mājup devāmies apdāvināti, priecīgi, smēlušies jaunus spēkus.
Solvita Sekste

Latviešu lielie svētki Austrālijā
Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienas
koncertā pirmie klātesošos sveica KD rīkotāji Inta un Juris Skābe. Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija priekšsēdis Pēteris Strazds
aicināja Latvijas kultūras ministri Žanetu Jaunzemi-Grendi atklāt Kultūras dienas. Koncertā
uzstājās Trio Šmite Kārkle Cinkuss un radošā apvienība Mūza
no Latvijas, bijušais adelaidietis,
vijolnieks Gunārs Larsens ar
meitu Rasmu no Šveices un folkloras ansamblis Jumalēni no
Melburnas Jolantas Lārmanes
vadībā. Šī nepilnas divas stundas
gaŗā programma sniedza priekšstatu par bagāto latviešu kultūras pūru – par izciliem māksliniekiem gan ārpus Latvijas, gan
Latvijā. Pēc koncerta Adelaides
Latviešu namā Tālava notika
Pieņemšana un Atklāšanas ballīte. Te nu bija iespēja satikties
seniem draugiem, paziņām un
viesiem gan no dažādām Austrālijas pilsētām, gan arī no tuvākām un tālākām pasaules valstīm – Amerikas, Vācijas, Ķīnas,
Jaunzēlandes un, protams, no
Latvijas. Atkalredzēšanās prieks,
sarunas, iepazīšanās, draudzība,
smaidi un patiesa sirsnība.
Mākslas darbu izstādē, kuŗas
tema šogad bija Austrālijas un
Latvijas daba, savus darbus bija
izstādījuši 35 mākslinieki ar 80
mākslas darbiem dažādās technikās. Izstādi atklāja Anglijas pilsētas (kuŗa iedzīvotāju skaita ziņa līdzīga Venspilij) mērs Loklans Klains (Lachlan Clyne). Latvijas kultūras ministre Žaneta
Jaunzeme-Grende bija klāt atklāšanā, tikās ar pilsētas mēru,
māksliniekiem un viesiem.

Foto: Gunārs Nāgels.

5. janvārī Rīgas Latviešu biedrības namā kuplā skaitā pulcējās Latvijas audžuģimenes un
aizbildņi, lai kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu un viņa
kundzi draudzīgā gaisotnē ieskandinātu 2013. gadu. Prezidents
uzrunā ģimenēm solīja censties,
lai vairotu audžuģimeņu atbalstītāju pulku, lai demografijas
problēmu risināšanā netiktu
aizmirsti šie bērni un vecāki.
Sarīkojumā pulcējās aptuveni
500 dalībnieki - vairāk nekā pagājušajā gadā. Diemžēl Baltajā
zālē vairāk cilvēku nevar ietilpināt. Sanākuši bija gan pieaugušie, gan arī dažāda vecuma bērni. Gribu uzsvērt, ka Latvijas
Audžuģimeņu biedrībā netiek

Austrālijas diriģenti ar ziediem. No kreisās: Aldis Sils, Lilita Daenke, Jolanta Lārmane, Marija
Perejma, Astra Kronīte.

Tūdaļ pēc Mākslas izstādes atklāšanas Aneslijas kolledžas dārzos norisinājās Ģimenes svētki
un īsts gadatirgus – Zelta pūralāde. Laiks bija silts, bet ne pārāk
karsts, apmeklētāju bija daudz.
Interesantas nodarbības bērniem bija organizējusi un daļu
no tām vadīja Adelaides Latviešu
pamatskolas pārzine Iveta Leitase. Tirdziņā, kā jau pūra lādē,
bija daudzas dažādas, galvenokārt latviskas lietas, sākot ar Ilzes
Švarcas darinātām sudraba rotaslietām un beidzot ar tautiskos
rakstos adītām vilnas zeķēm. Lai
gan Austrālijā patlaban ir vasaras vidus, tās tomēr tika nadzīgi
pirktas. (Lielā ātrumā tika izpirktas vīriešu vilnas zeķes, tikai nepajautāju čaklajai adītājai, vai
pircēji bijuši paši valkātāji vai
viņu sievas vai mātes.) Gadatirgū
bija arī daudz dažādu atrakciju
un nodarbību bērniem, piemēram: piparkūku garnēšana, zie-

du vainadziņu vīšana, pēc tam ar
tiem galvā varēja nofotografēties
fotografa studijā; lielu jautrību
bērniem izraisīja slidināšanās uz
ledus gabala (īsta!) +30°C siltumā.
Pirmo reizi KD ietvaros bija
jauns dziesmu sarīkojums tieši
ģimenēm – koncerts Lai dzied
ģimenes! Izrādās, ka Austrālijā ir
daudz varenu latviešu dziedošo
ģimeņu, kuŗas uzstājās, dziedot
un spēlējot dažādus mūzikas instrumentus. Sarīkojuma beigās
visas ģimenes vienojās vienā
dziesmā. Manuprāt, ļoti jauks un
sirsnīgs sarīkojums, ko būtu vērts
turpināt, jo cik tad bieži mazbērniem, vecākiem un vecvecākiem ir iespēja kopā mūzicēt uz
skatuves.
KD nav iedomājamas arī bez
teātŗa; Sidnejas Latviešu teātŗa
grupa izrādīja Anšlava Eglīša
lugu Pēc kaut kā cēla, nezināma.
Kaut arī šī luga ir pazīstama un
vairākkārt Austrālijā iestudēta,

tā guva lielu atsaucību. Skatītāju
zāle bija pārpildīta, un pēc izrādes pateicībā aktieŗiem – Ivetai
Ronei, Lindai Ozerei, Andrim
Karikam un Jānim Čečiņam skanēja ilgi, ilgi aplausi, bija ziedu
veltes. Dekorācijas bija veidojuši mākslinieki no Sidnejas Vija
Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis, un, kā pēc izrādes teica
Latvijas kultūras ministre, dekorācijas bija izcilas.
Ivars Cinkuss – Latvijas nākamo - XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku
virsdiriģents un Mežaparka Nobeiguma koncerta mākslinieciskais vadītājs – tikās apmēram ar
50 latviešu dziedātājiem no dažādām Austrālijas pilsētām. Tie
ir Austrālijas apvienotā latviešu
koŗa Atbalss dalībnieki, kas
šovasar gatavojas braukt uz
Latviju un dziedāt Dziesmu
svētku koncertā.
(Turpinājums sekos)
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(Turpināts no Nr. 2)

Špāsīgi vārdi
Viņa veikalā strādājuši vairāki
bodeszeļļi, kas sevi dēvēja par komijiem. Apkalpojot kundes, tiem
aiz auss vienmēr bija bleištifte.
Veikalā bija noteiktas cenas, un
nekāda diņģēšanās tur nenotika.
Pats Runcis tikai izdarījis pasūtinājumus un pieskatījis šefti.
Viņš kreņķējās, kad pilsētā ieradās kāds provreiznieks un par
pazeminātām cenām piedāvāja
drēbju restes, bet lielu skādi tāds
viņam nevarēja nodarīt.
Runcis prata švītīgi ģēerbties.
Viņš nēsāja tumšu ancuku ar
glaunu vesti un šlipsi. Vestes kabatā bija kabatas pulkstenis, kam
biija piestiprināta zelta ķette. Ejot
špacierēt, viņam galvā bija oktobris, ko daži sauca par katliņu, bet
rokā bija štoks.
Pirms kāda gada pilsētā no Rīgas bija ieradusies kāda Eifrozīnija Špāsfogele, kas visiem licies
tāds špāsīgs vārds. Viņa visiem
stāstījusi, ka esot turīga un nākot
no labas famīlijas.
Kādu dienu Eiftozīnija griezusies pie prečumātes un lūgusi, lai
tā viņai palīdzot atrast vīru, esot
acis metusi uz tirgotāju Runci.
Tas gan uz brūtēšanos vēl nebijis gatavs, bet, kad uzzinājis, ka
pielūdzēja ir 30 gadus veca jumprava no smalkas famīlijas, Runcis beidzot piekritis. Tikšanās sarunāta kādas labas kafejnīcas
priekšā. Eifrozīnija uz randiņu ieradusies pēc savas modes sapucējusieses. Kad Runcis jumpravu
ieraudzījis, viņš juties vīlies, prečumāte bija mēģinājusi viņu piešmaukt, pielīferējot brāķa preci.
Eifrozīnijai bija zelta zobi, solīto
30 gadu vietā varēja but 50 vai
pat vairāk. Galvā viņai bija cepure, kas izskatījās pēc putnu perēkļa. Vaigi bija vai nu izmālēti ar
sarkano zīdpapīru, vai arī ierīvēti ar sarkanām bietēm. Seju
slēpa tīkliņš, ko daži sauca par
šleieri. Mugurā blūze ar visādām
špicēm. Faltētie brunči nesniedzās pāri ceļiem.

Kas par krāpšanu, kas par
šmaukšanu, kas par žulicību, kas
par šmuci!
Bet Runcis bija gudrs vīrs, viņš
mierīgi atvainojās, ka ciešot zobu
sāpes un uz kafējnīcu nevarēšot
iet. Tad viņš Eifrozīnijai pasniedzis 20 latu zīmi, lai tā uz viņa
rēķina palustējoties, lai sev pēc
patikas pasūtot vai nu kūkas, vai
kādu tortes gabalu, vai štopkūku.
Runcis tad pacēlis savu oktobri,
cienīgi paklanījies, uzkurbulējis
savu auto un braucis mājās. Pie
sevis nodomājis: kas par spoku,
kas par ķēmu! Tomēr bija jācer,
ka blamāžu izdevies novērst. Domājot par krēmšnitēm, ko viņš
kafejnīcā būtu sev pasutījis, viņam siekalas saskrējušas mutē .
Vēlāk Runcis uzzinājis, ka Eifrozīnija Maskavas forštatē bijusi
vešeriene. Turīga kļuvusi pēc
tam, kad vīru dzērumā sabraucis
kāds bagāts fabrikants un apdrošināšanas sabiedrība atraitnei
piešķīrusi lielāku sāpju naudu.
Tā nu viņa bija varējusi sev atļauties zelta zobus. Pēc tam viņa
ar naudu rīkojusies visai špārīgi.
Kāds sliņķis algebras stundā
visu nošpikurējis no drauga, un
skolotājs bijis spiests tam piešķirt
piecinieku. Pēcāk puisis plātījies,
ka tik viegli varējis učuku piešmaukt. Vēlāk ziņas par švindeli
sasniegušas skolotāja ausis, un
tas žuliku nākošajā alģebras
stundā izsaucis pie tāfeles, kur
puisim nācies piedzīvot lielu
blamāžu.
Fricim Zalpēterim bija laimējies kādā firmā dabūt būchhaltera vietu. Viņš nu juties kunga
lomā. Lai, uz balli ejot, pēc kunga
izskatītos, viņš sev nopircis švītīgu fraku ar buktētām strīpainas
drēbes biksēm un vesti, tad vēl
glaunu kreklu ar būmaņkrāģi,
tad vēl propelleri, ko nēsāt šlipses
vietā, tad vēl kammerbanti un
beidzot vēl lakotas balles kurpes
un getras.
Ziemai viņš sev iegādājās ka-

M U M S R A K S TA

(Turpināts no 11. lpp.)

Tautu migrācijas 70 gadi
Irina Cvetkova, SC deputāte,
nesen atļāvās visai nepārdomātus slēdzienus, zīmējoties uz
DV, kas esot nacistiskā režīma
sekotāji un šo ideju tālāk paudēji. Šādi apgalvojumi, atklāti
sakot, saistītu niecīgu skaitu cilvēku no labi informētās pasaules sabiedrības, bet pašu deputātu nostādnēs tie parādās visai
negātīvā gaismā.
Nesen, uzstājoties Briselē,
Krievijas prezidents Putins atļāvās kārtējos Maskavas melus,
izmeklēti pieminot Baltijas valstis kā nacisma ideju turpinātājas. Putins tik ļoti vēlas sevi pasniegt kā civīlizētas Eiropas
valsts galvu, taču ar pēdējiem
uzsvērumiem panāks pretējo.
Aiznākamajā - 2015. gada vasarā ir nolemts organizēt kuģa
braucienu no Baltijas uz Vācijas

žoku ar karakula krāģi, tad vēl
ādas cepuri, kādu reiz nēsāja
Krušķevs, un vēl siltu šalli un
oderētus ādas cimdus.
Vēlāk viņš sev iegādājies mazlietotu Kadillaku. Pusgadu vēlāk
pārdevis savu nelielo mājiņu un
tās vietā nopircis daudz lepnāku
divstāvu ērberģi ar verandām
abos stāvos.
Ēka bijusi labā stāvoklī, nācies
tikai atsaukt mālermeisteru, kas
tad kopā ar saviem zeļļiem aizšpachtelējis sienās atrastos nelīdzenumus, pēc tam vai nu istabā
sienas noklājis ar jaunām tapētēm, vai arī tās izpindzelējis pasūtinātāja sievas izvēlētajā krāsā, tad vēl nogrundierejis grīdas
dēļus. Pēc tam zeļļi ar okera pervi
grīdu nopindzelējuši brūnu.
Zalpētera laulene Aurēlija ļoti
lepojusies, ka apprecējusi tik izdarīgu vīru, kas bez tam nebijis
skops un ļāvis tai pēc jaunākās
modes paštātēties. Pats Zalpēters
arī staigāja lepns kā pāvs. Savkārt
paziņān bija iemesls viņu apskaust.
Lai ballēs izskatītos tikpat
glauns kā Zalpēters, kāds draugs
sev utenī nopirka lietotu fraku,
kā arī piemērotas lietotas bikses,
kammerbanti un lietotas lakotas
kurpes. Lietotu kreklu ar būmaņkrāģi utenī neizdevās atrast, bet
vinam trūka naudas, lai veikalā
nopirktu jaunu. Viņš izlīdzējās,
nopērkot tā saukto elsiņu, un neviens velns nevarēja pateikt, ka tas
nav īsts krekls.
Firmas īpašniekam beidzot uzausa gaisma, ka ar Zalpētera grāmatvedību kaut kas neštimmē.
Kad pieaicinātais revidents pieprasīja, lai Zalpēters uzrāda grāmatas, tas vispirms mēģināja revidentu piekukuļot. Kad tas neizdevās, Zalpēters apzinājās, ka nu
visam šluss. Nekas cits neatlika kā
ienemt ģipti, bet tā izrādījās par
švaku, un viņš palika dzīvs.
Tiesā noskaidrojies, ka Zalpēters piesavinājies neticami lielas
naudas summas un to panācis,
viltojot ierakstus konta grāmatās.
Tiesas spriedums: desmit gadus

ostām, tas sakristu ar laiku
pirms 70 gadiem, kad norisa
plaša Eiropas tautu migrācija,
lai glābtos no uzvarošās sarkanarmijas. Milzīgo skaitu cilvēku,
kas tolaik pameta savas mājas
un iedzīvi, lēš apmēram 24 miljonos.
Kāpēc laikā, kad tuvojās šī
„atbrīvošanas” stunda, tik daudz
miljonu nevēlējās to piedzīvot?
Turpmākajos gados Kremļa propagandas aparāts izvērsa plašu
melu kampaņu pret šiem bēgļiem. Šie cilvēki, izkļuvuši Rietumos, bija gatavi, par lielu nepatiku Maskavai, atklāti runāt
un liecināt par minēto „atbrīvošanu”. Par sarkanarmiešu patvaļu un deportācijām uz Sibiriju, kas sekoja „atbrīvošanai”.
I. Piķelis

Starp citu, tiek izstrādāti plāni, lai turpmāk elektropārvades
kabeļi lielākoties tiktu ieguldīti
zemē un tiktu pārtraukta problēma, kas klimata pārmaiņu
laikā ir kļuvusi pat ļoti aktuāla, –
ledus vētras, kad koki un to zari
krīt uz vadiem un, kā tas bija
pirms trim gadiem, laukos daudzas mājas paliek bez elektrības
pat mēnešiem ilgi. Taču nav
noliedzama arī patiesība, ka
valstij pilnīgi piederošā uzņēmuma peļņa Valsts kasei ir, kā
saka amerikāņi, naudas govs,
kuŗai nogriezt „pienu” neviens
gan īpaši nevēlas.
Ir mums arī tādas kapitālsabiedrības, par kuŗu pārvaldi
uzdodami pat ļoti nopietni jautājumi. Kliedzoša bija situācija
ar valsts aviosabiedrību airBaltic
un tās autoritāram ķeizaram līdzīgo vadītāju Bertoltu Fliku.
Kad viņa uzvedība kļuva pat
mūsu valdībai nepanesama,

ilgs cietuma sods un firmai nodarīto zaudējumu piedzīšana.
Pēc sprieduma pasludināšanas
policists, ko daži necienīgi saukuši par kruķi, Zalpētera rokas
ieslēdza dzelžos un pašu nolīferēja cieumā, ko paši cietumnieki
saukši par ķurķi vai ķurmi. Viss
bija kaput. Zalpētera mantu apšlakoja, bet lepno ēŗberģi pārdeva
okcionā.
Zalpētera laulenei nebija kur
palikt. Labi, ka Aurēlijas māte
iežēlojās un atļāva meitai atgriezties pie viņas. Sākumā Zalpētera
laulene sūdzējusies par viņas vīram un līdz ar to viņai nodarīto
netaisnību. Vizītes dienās viņa vīru rēgulāri apciemojusi. Bet tad
viņai gadījies turīgs štuceris, kas
viņu vedis uz ballēm un dančiem,
un večerinkān. Aurēlijai lustēšanās ļoti patikusi. Vīru viņa apciemojusi arvien retāk, beidzot laulība šķirta.
Aurēlijas māte par meitas lustēšanos un līderīgo dzīvesveidu
makten kreņķējusies un nepārtraukti skaitījusi pātarus, lai glābtu tās dvēseli.
Jau nonākot cietumā, Zalpēters
sev bija nosolījies ne ar kādām švindelēm vairs nenodarboties un kļūt par anštendīgu cilvēku. Cietumā viņš iemācījies
amatu, kļuvis par mucenieku.
Par labu uzvešanos jau pēc pieciem gadiem no cietuma atbrīvots. Tā kā viņš veicis cunftīgu
darbu un viņa gatavotās mucas
nekad netecējušas, viņš drīz no
alus brūžiem un vīnūžiem sācis
saņemt arvien lielākus pastellējumus, tā ka pat nācies pieņemt
varākus zeļļus.
Pilsētā uzauguši divi pašpuikas - Jēcis un Pēcis. Daži tos sauca par huļigāniem, citi par bosikiem. Vārdi ēverģēlis, razbainieks
vai špicbuks abu aprakstīšanai
būtu pārāk saudzīgi, bet par īstiem bandītiem abus arī nevarēja saukt. Tika stāstīts, ka viņu
tēvs esot sociķis un darbojoties
par kaktu advokātu. Arī pamatskolā, kuŗā abi mācījušies, skolotāji bijuši sociķi, daži pat komū-

nisti vai boļševiki, dažus pat
sauca par bezbožņikiem.
Nebija zināms, cik daudz izglītbas abi baudījuši. Jēcis - pusaudzis strādājis pie miesnieka un
dzinis lopus uz slaktūzi. Pēcis, kas
bijis vairākus gadus vecāks par
brāli, nekur nestrādājis, bet nodarbojies ar zādzībām un švindelēm. Daudz laika viņš pavadījis
pie siseņiem.
Kādreiz kāds puisis savu fidu
uz velosipēda bomīša aizvedis uz
zaļumballi, bet atpakaļ tiem nācies iet kājām, jo kāds bija riepai
sadūris šļauku. Līdzīgs liktenis
piemeklējis arī dažus citus. Labāk klājies tiem, kam bijis atskrūvēts ventilis un izlaista lufte,
tiem nācies tikai riepu uzpumpēt. Radušās aizdomas, ka šeit
riktējies Pēcis, bet skaidru pierādījumu trūcis.
Runājot par ēšanu, nāk prātā
vārdi zakuska, tīringeri, ķiplokdesa vai švunkdesa jeb švuncene,
iesist pa māgu, rundštiki vai bulkas, žuļiki utt.
Par smēķēšanu prātā nāk tādi
vārdi un izteicieni kā mahorka
vai kūtspakaļa, mundštiks, končiks, zakurka, ievilkt dūmu utt.
Savukārt dzērāju žargonā bija
vārdi - iemešana, pļēgurošana, iemest čarku vai ogu, štolperēt, kļūt
vakelīgam.
Cara laikos priekšnieks saukts
par načalnieku. Kad pretim nācis
oficieris, prastam zaldātam nācies
nostāties renstelē un to sveicināt.
Pie parku ieejas bijis uzraksts:
zaldātiem un suņiem ieeja aizliegta. Vēl prātā nāk citi tā laika
izteicieni - proporščiks, blindāža,
akselbante un citi.
Par kanaku leksikonu lai raksta
kāds cits, kam šajā laukā lielāka
pieredze. Savukārt vēl citiem būs
jāraksta par jaunākajiem laikiem,
kad runa ir par šopingošanu, parkingošanu utt.
Vēl citiem nāktos rakstīt par
žargonu, kas ieviesies Latvijā, kur
tagad lieto tādus vārdus kā mērs,
menedžers, reitings un vēl gaŗu
rindu citu.
Viktors Straubs

Nauda, nauda!
„ķeizars” no valsts aizmuka, lai
nebūtu jāatbild par saviem vai
nu īstiem, vai kāda iedomātiem grēkiem. Vai tā ir laba pārvaldība? Ir arī uzņēmums Pasažieŗu vilciens. Vērīgākie lasītāji
noteikti zina, ka pērn tas sarunas par jaunu vilcienu vagonu
iepirkšanu saputroja tik tālu,
ka valstij beidzot nācās no jau
parakstīta (!) līguma atteikties.
Vai tā ir laba pārvaldība? Nu
taču ne.
Trešais jautājums ir būtiskākais. Laikā, kad vidējā alga valstī
ir 481 lats mēnesī (un tas, protams, nozīmē, ka puse strādājošo pelna mazāk, turklāt daudzos gadījumos – krietni mazāk), apgalvot, ka jebkuŗam cilvēkam ar teju vai trīs tūkstošiem latu mēnesī nepietiek, ir
ciniski, lai neteiktu krietni skarbāk. Protams, Latvija šajā ziņā
nav viena. Amerikā dzīvojošie
latvieši labi zina, kādus naudas

kalnus rauš pat tie uzņēmumu
vadītāji, kuŗu firmas nonākušas
uz bankrota robežas. Taču Amerika ir Amerika, Latvija ir Latvija. Izredzētu cilvēku algas
teju vai trīskāršošana tomēr ir
ņirgāšanās par sabiedrību, vēl
jo vairāk tāpēc, ka šie izredzētie
tagad pelna pat ļoti daudz vairāk nekā Valsts prezidents un
valdības ministri.
Ministru prezidents ir solījis
aplūkot šo jautājumu, un varbūt
tomēr tiks samazināti lielāko
algu griesti kapitālsabiedrībās. Jācer, tas tiešām notiks, jo
Valža Dombrovska pārstāvētā
Vienotība daudz ir runājusi par
valsts uzņēmumu pārvaldes
optimizāciju, bet patiesībā neko
daudz šai ziņā nav darījusi. Tādos apstākļos trīskāršot algas?
Gaŗām, mīļie! Pavisam gaŗām.
Kārlis Streips

LAIKS
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Viņus izšķīra liktenis
Liktenis pret cilvēkiem bieži
vien ir netaisns un pat nežēlīgs.
Visai sen, kad pāri Latvijai slīga
kaŗa ēna, manā pilsētā – Jelgavā
satikās divi brīnišķgi jaunieši –
Vigo Burģis un Rasma Roga.
Vigo Jelgavā bija ieradies no Madonas un iestājies Hercoga Pēteŗa ģimnazijā. Tur viņš iepazinās ar jelgavnieci Rasmu. Kā
skaidrs, valdzinošs zieds uzplauka mīlestība, abi jaunieši bija
līdzaudži, abiem toreiz bija tikai
astoņpadsmit. Mīlestības mirkļi
bija īsi, jo Vigo 1943. gadā tika
iesaukts Latviešu leģionā. Mīļotajai meitenei viņš veltījis dzejoli,
kam devis virsrakstu „Rasmai
Rogai. Jelgavā, 1943. gadā”.
Es tekās senajās vairs laikam
neatnākšu,
Kad saule grims aiz sārtiem
apvāršņiem.
Tik sapnī visus zemes ziedus
vākšu,
Lai Tevi vienu apvītu ar tiem.
Vēl melodija tā nav sirdī apklususi,
Ko šalca pavasars kā sapnis
kairs,
Un vārdi šķiŗoties, ko toreiz
teici klusi:
„Man šķiet, ka neredzēšu tevi
vairs.”1
Viņi tiešām vairs nesatikās –
joprojām plosījās kaŗa viesulis,
Vigo cīnījās 15. Latviešu divīzijas rindās, un kaŗošana beidzās
ar gūstu Cēdelgemas nometnē.
Nokļuvis Vācijā, viņš aktīvi turpināja rakstīšanu, līdz 1951. gadā izceļoja uz ASV, apmetās uz
1 Burģis, V. Dvēseles autobiografija. 1996, DVA Indianapolē, 7. lpp.

Rasma Roga
dzīvi Indianapolē. Jau pēc pāris
gadiem Vigo iesaistījās Indianapoles latviešu drāmatiskajā ansamblī, ko tolaik vadīja režisors
Roberts Vanags. Vigo notēloja
Otiņu L. Auzānes lugā „Gleznotājs Otiņš”, Valdemāru M. Zīverta drāmā „Tvans”, Nuržu A.
Eglīša romāna „Par purna tiesu”
drāmatizējumā.
Apmēram tajā pašā laikā Rīga
iepazina jaunu aktrisi – Rasmu
Rogu. Viņa 1949. gadā beidza
Dailes teātŗa studiju un jau pēc
pāris gadiem guva īpašu ievērību Baibas lomā režisores Felicitas Ertneres iestudētajā Raiņa
lugā „Pūt, vējiņi!”. Rasmas Baibā
atvizēja maiga sievišķība, un tomēr tā bija patstāvīga meitene,
kas pati spēja lemt savu likteni
un nebija vārga sērdienīte. Baiba
iemīlēja straujo daugavieti, bet
viņas sirds neizturēja. Nekad aktrisei neesmu vaicājis, vai mīlestībā pret Uldi neiemirdzējās arī
kāds stariņš no mīlestības pret
Vigo. Varu apgalvot, ka skatītāji

Krustvārdu mīkla
1

2

3

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
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žāvēšanai.. 7. Irdināt zemi. 9. ASV
pavalsts. 14. Ūdenī nešķīstošs, taukains šķidrums. 14. M. Juglas
pieteka. 15. Cilvēka galvas priekšējā daļa. 16. Veidot (caurumu),
griežot smailu rīku. 18. Galvenā
tendence, darbības virzība polītikā. 19. Ticības mācības pamatteze. 22. Šķidrums mugurkaulnieku limfātiskajā sistēmā. 23.
Būve riteņbraukšanas sacīkstēm.
24. Sarene. 25. Trauka rokturis. 30.
Saistviela dažādu virsmu savienošanai. 31. Tāds, kam ir liela
vēlēšanās (ko iegūt). 34. Pakāpiens.
35. Dokuments, kas apliecina tā
īpašnieka personu. 36. Sprauga.
37. Saņemt samaksu par darbu.
40. Skaņdarbs trim instrumentiem. 41. Greznumieta. 43. Kamieļu dzimtas dzīvnieks. 44.
Uztvert ar maņu organiem.

bele ar durvīm. 38. Tēls Raiņa lugā
„Spēlēju, dancoju”. 39. Malkas tilpuma mērvienība. 42. Pagasta
centrs Jelgavas novadā. 45. Asteŗu
dzimtas lakstaugs. 46. Likt šķidrumam tecēt uz leju. 47. Lielupes
satekupe. 48. Viesuļi, vētras. 49.
No kokiem attīrīta šaura josla
mežā.
Stateniski. 1. Atbilstīgi prasībām. 2. Sporta sacensības. 3. Stipru, dobju skaņu virkne, ko rada,
piem., zibens. 5. Stūrainas formas
priekšmeti (kā) ievietošanai. 6.
Novietot labību rijā uz ārdiem

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 2)
atrisinājums
Līmeniski. 7. Pastelis. 8.
Arabeska. 10. Ibiss. 11. Arietas.
13. Anketas. 15. Osaka. 16.
Lando. 18. Rings. 19. Batika. 20.
Ainaži. 24. Balle. 25. Etaps. 26.
Drāma. 27. Stadija. 30. Muskete.
32. Fermā. 33. Dekaedrs. 34.
Pitagors.
Stateniski. 1. Kanāriss. 2. Stūre.
3. Tinis. 4. Brasa. 5. Ķelne. 6.
Skabarga. 9. Ķimene. 12.
Traktieŗi. 14. Koriandrs. 16.
Likme. 17. Odins. 21. Hantele.
22. Bagars. 23. Amatieri.28.
Domas. 29. Afēra. 30. Māris. 31.
Kargo.
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Līmeniski. 2. Liegs. 4. Īss, humoristisks sacerējums skatuvei.
8. Kāds daudzums, lielums no
kopuma. 10. Tumši laukumi,
plankumi. 11. Zobu cieto audu
pakāpeniska bojāeja. 12. Asinsrades organs. 15. Atbalsta koks.
17. „Dievišķās komēdijas” autors.
18. Biezas burtnīcas. 20. Prievārds.
21. Panākt, ka (kas) kļūst ļoti
sauss. 26. Laukums boksa cīņām.
27. No diegiem vai auklām veidots caurumots audums. 28. Kalve. 29. Siļķveidīgo kārtas zivs.
32. Lieli darba rati. 33. Slēgta mē-

Rasmu Rogu iemīlēja kā vienu
no sirsnīgākajām, sievišķīgākajām aktrisēm, - no viņas plūda
brīnišķs sirsnības siltums.
Rasma Roga kļuva par vienu
no visvairāk cienītajām Dailes
teātŗa aktrisēm, viņa valdzināja
skatītājus Ofēlijas lomā V. Šekspīra traģēdijas „Hamlets” izrādē,
viņa bija Blaumaņa Kristīne, viņa atveidoja vairākus sieviešu
tēlus Gunāra Priedes lugās, bet
Vigo Burģis Indianapoles latviešu drāmatiskajā kopā tikām
priecēja skatītājus ne vien kā aktieris, bet savās rokās ņēma arī
režijas grožus, iestudēja vairākas
latviešu autoru lugas - A. Brigaderes „Sprīdīti” , M. Zīverta
„Kāds, kuŗa nav” , bet par Zīverta
lugas „ Kā zaglis naktī” iestudējumu 1981. gada teātŗa dienā
Čikāgā saņēma Ādolfa Alunāna
balvu.
Diemžēl lugu iestudēšanas iespējas Indianapolē pamazām
saruka, un 1988. gadā Vigo Bur-
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ģis vēstulē man rakstīja: „Es vēl
vienmēr „flirtēju” ar teātri. Ierobežotas iespējamības rada mazais talantīgo aktieŗu skaits, problēmas ir arī ar dekorātoriem.”
Vigo Burģa ieceres palika nepiepildītas, un kaut kas līdzīgs notika ar Rasmu Rogu. Gāja gadi,
mīlētāju lomu laiks palika aiz
muguras, Dailes režisori aktrisei vēl iedalīja pa kādai raksturlomai. 1983. gadā R. Blaumaņa
„Pazudušā dēla” iestudējumā viņa notēloja Ažu, 1993. gadā bija
nelielajā Dovres raganas lomā
S. Lāgerlēvas „Gēstas Berlinga”
iestudējumā, un tad arī viņas
teātŗa darbā iestājās klusums.
Vigo Burģis no dzīves šķīrās
2003. gadā, un par viņa devumu
latviešu kultūrai Vigo dzīvesbiedre Valda 2005. gada 7. ok-

tobrī vēstulē rakstīja: „Skatoties
atpakaļ pagātnē, tikai tagad redzu, cik daudz sava laika Vigo
ziedojis latviešu sabiedrībai ar
savām Dieva dotām dāvanām,
ar ko viņš palīdzēja uzturēt latviešu jauniešus pie viņu piederības saknēm Latvijai.” Bet aizvadītā gada nogalē ap Ziemsvētku laiku uz mūžības tālēm devusies arī Rasma Roga. Varbūt
tur kādreizējiem jauniešiem
izdosies satikties? Var būt.
Es ērkšķu vainagu ap savu
prieku vīšu,
Kad Tava aiziešana skumjas
atnesīs.2
Tā rakstīts Vigo dzejoļu krājumā „Dvēseles autobiografija” .
Viktors Hausmanis
2 Turpat, 8. lpp.

Z I ŅA S Ī S U M Ā
Daugavpilī no 10. līdz 13. janvārim notika 10. Starptautiskais
garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani”, kuŗā piedalījās vairāk
nekā 70 dziedošo kopu no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas, Bulgārijas, Serbijas,
Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, tostarp starptautisku konkursu
laureāti no Latvijas – „Austrums”, „Ausma”, „Maska”, Swedbank koris,
Doma koŗa skolas koris, Lietuvas „Kamertonas”, ukraiņu „Vognik”, Pēterburgas “Anima mea”, Minskas “Lira”, jauktais Harbinas koris un citi.
Salacgrīvā, Madonā, Jēkabpilī, Rīgā – Ziemeļu Ministru padomes birojā no 22. līdz 25. janvārim paredzētas tikšanās ar populāro somu dzejnieci Heli Lāksonenu (Heli Laaksonen) un viņas
darbu atdzejotāju Guntaru Godiņu. Pagājušā gada rudenī apgādā
„Mansards” iznācai Heli Lāksonenas dzejas izlase „Kad gos smej”, ko
illustrējusi māksliniece Aija Zariņa.
Telesabiedrības LNT, labdarības portāla ziedot.lv, Swedbank
un Rimi rīkotajai labdarības akcijai „Eņģeļi pār Latviju” saziedoti Ls 392 516, kas nodrošinās 110 slimo Latvijas bērnu ārstēšanos un
atveseļošanos. Lielveikalu tīklu Rimi un Supernetto veikalos izvietotajās ziedojumu kastītēs visā Latvijā saziedoti vairāk nekā Ls 82 000,
bet tikai Rīgas veikalos - gandrīz Ls 37 000.
Bauskas jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Solvita Jirgensone vienīgā no Latvijas janvārī piedalās pieredzes apmaiņas
braucienā Amerikā - programmā American Youth: Inspiring Leadership and Civic Participation, kuŗā ir pārstāvji no Grieķijas, Indijas,
Libērijas, Afgānistānas, Ēģiptes, Salvadoras, Madagaskaras, Meksikas, Marokas, Kamerūnas, Dienvidafrikas, Krievijas un citām valstīm. Paredzēts apmeklēt Vašingtonas, Ņujorkas un vairāku citu
pavalstu pašvaldību, valsts un nevalsts organizācijas, kas strādā ar
jaunatni, veicina tās līdzdalību brīvprātīgo darbā.
Vecumnieku ev. lut. baznīcā Zvaigznes dienā ar koncertu „Baznīcas torņa zvaigzne” uzsākta mācītāja Juŗa Morica rosinātā līdzekļu (Ls 20 000) vākšanas akcija torņa un fasādes restaurācijai.
Savulaik par vietējo iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem uzceltais
dievnams (1845. g.) ir pārdzīvojis divus kaŗus un padomju laikus,
kad to no iznīcības izglāba pagasta vadības lojālitāte.
Liepāju 10. janvārī apmeklēja Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupa, lai izvērtētu šīs pilsētas piemērotību 2014.
gada XVII Baltijas valstu Studentu Dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” rīkošanai un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas svētku dalībnieku uzņemšanai. Pilsētā ir stadions „Daugava”, Latviešu biedrības
nams, Olimpiskais centrs, kur var rīkot koncertus, pietiekams skaits
naktsmītņu un 50 ēdināšanas uzņēmumu. Priekšrocība ir jūra ar lielisko plūdmali svētku dalībnieku atpūtai. Uz Studentu Dziesmu
svētku rīkošanu pretendē arī Daugavpils, Rēzekne un Jelgava.
GE Money Bank tuvākajā laikā ieplānojusi Latvijā slēgt filiāles:
Rīgā, Olainē, Ogrē, Lielvārdē, Pļaviņās, Jēkabpilī, Rēzeknē, Lubānā,
Krāslavā, Tukumā, Saldū, Kuldīgā, Talsos, Ventspilī, Ainažos, Valmierā, Siguldā un vēl pāris citas.
Daugavpilī ar ES Reģionālā attīstības fonda financiālo atbalstu
tiks iepirkti 12 jauni tramvaja vagoni. Konkursa kārtā tos piegādās
Baltkrievijas uzņēmums Belkommunaš un SIA Agmen Consulting
Bureau no Rīgas. Kopējās izmaksas būs Ls 4 614 312.
Ventspils brīvostā 2012. gadā pārkrauti 30,4 miljoni tonnu
kravu - par 2 miljoniem (7%) vairāk nekā pirms gada un par 3,4
miljoniem tonnu (13%) pārsniedz iepriekš plānoto apjomu. Visvairāk pārkrauti naftas produkti – 16 miljoni tonnu, akmeņogles –
gandrīz 8 miljoni tonnu, Ro-Ro kravu apjoms – gandrīz 2 miljoni
tonnu. Bijis arī jauns pasažieŗu skaita rekords – 61 398 ar prāmjiem
un tūristu kuģiem.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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SARĪKOJUMI/DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Latv. centra
vad. R. Jergensen tālr. 720-4849857 Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa. Piektdienās 20:30
notiek koŗa dziedātāju tikšanās.
Latviešu centra pilnsapulce paredzēta februāŗa otrajā pusē. Datums tiks precīzēts.
FILADELFIJA (PA)
Info: www. latviansociety. com
Par sarīkojumiem 120. jubilejas
gadā: www. fblb120. blogspot. com
GRANDRAPIDI (MI)
(1780 Knapp Str. NE, Grand
Rapids, MI 49505), tālr. 616-7173726. Pr. Kārlis Kaugars, tālr.
269-353-4659
LOSANDŽELOSA (CA)
(1955 Riverside Dr., Los Angeles
CA 90039-3704) tālr. 3236699027, inf. tālr. 323-663-6267
20. janvārī 13:00 filmas „Sibirijas bērni” veidotāji no Latvijas.
Ieskats par filmēšanu un filma
par Sibirijas ceļojumu 2012. gadā.
27. janvārī 12:00 Draudzīgais
aicinājums. Viesosies Latvijas
vēstnieks ASV Andris Razāns ar
kundzi.
ŅUJORKA (NY)
Daugavas Vanagu nams (115
West 183rd. St., Bronx, NY).
Baiba Pinne, tālr. 917-270-4786,
Info: www. nylatvian. org
26. janvārī Priedainē, Ņudžersijā koncertēs pianists Rūdolfs
Ozoliņš.
27. janvārī 11:15 latv. ev. lut.
bazn. Jonkeros 2013. gada latviešu kultūras dienas ar īpaši bagātu
programmu, to ievadīs pianista
Rūdolfa Ozoliņa latviešu mūzikas
koncerts. Pēc koncerta būs pieņemšana ar uzkodām un vīnu, kā arī
Latvijas Nacionālās operas ģildes
izloze. Kultūras dienas rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP). Ieejas maksa $ 20,
bērniem līdz 14 g. v. – bez maksas.
28. janvārī 20:30 džeza kamermūzikas koncerts „Salins sings
Sexton”. (Cornelia Street Cafe, 29
Cornelia Str., NY, tālr.: 212-9899319). Laila Saliņa dziedās savas
kompozicijas ar dzejnieces Anne
Sexton (1928-1974) tekstiem,
džeza kamermūzikas ansamblim. Šis koncerts ir pirmatskaņojums viņas jaunajam CD „Lifts
uz debesīm” (Elevator into the
Sky). Piedalās: Laila Saliņa, dziedātāja un komponiste (www. lailasalins.com); Jamie Reynolds,
klavieres; Marty Ehrlich, saksofons un klarnete; Jerome Harris,
bass. Info: http://www. cornelia-

Pārdodu savu
Zemgales tautas tērpu.
Nonita.Prieditis@gmail.com
(760) 565-6135

streetcafe. com/Performances.p?sdate=1/28/2013&amp;from_
cal=0
3. februārī 11:00 (Salas bazn.,
4 Riga Ln, Melville, NY11747)
notiks LATVIEŠU FEDERĀLĀS
KREDITSABIEDRĪBAS
ŅUJORKĀ gadskārtējā biedru
pilnsapulce. Dienas kārtībā:
1. Kvoruma konstatēšana.
2. Iepriekšējā gada sapulces protokola pieņemšana.
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums.
4. Kasieŗa ziņojums.
5. Aizdevumu komisijas ziņojums.
6. Revīzijas komisijas ziņojums.
7. Vēlēšanas.
8. Dažādi jautājumi.
Pēc sapulces cienasts. Jauni
biedri mīļi gaidīti! Atsevišķus
paziņojumus kredītsabiedrības
biedriem neizsūtīs.
PRIEDAINE (NJ)
Info: www. priedaine. org
26. janvārī 13:00 Draudzīgā
aicinājuma atcere. Literārā pēcpusdiena ”Kārlim Ulmanim 135”
– Rita Gāle, „Jaunākais Latvijas

prozā” – Baiba Bičole, „Ņubransvikas-Leikvudas ev. lut. draudzes
literārai kopai 40” – Valija Skrodele. Sekos koncerts: Rūdolfs Ozoliņš, klavieres. Programmā Jāņa
Mediņa, Jāzepa Vītola u.c. skaņdarbi. Ieejas ziedojumi, sākot ar $ 25.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs: (11710 3rd Ave. N. E.,
Seattle, WA 98125), tālr. 206362-9894, Info: www. seattlelatviancenter. com
27. janvārī 14:00 Kursas vasaras vidusskolas Draudzīgais aicinājums. 9. febr. 17:30 Sirsniņu
vakariņas un filmu vakars, rīko
Rietumkrasta latviešu izglītības
centrs.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
(1705 9th Ave N, St. Petersburg,
FL 33713), tālr. 727-365-7856.
29. janvārī 13:00 videoizrāde –
pēc Regīnas Ezeras romāna „Aka”
Rīgas Kinostudijā uzņemtā mākslas filma „Ezera sonāte”. Kafija un
cepumi. Ieejas ziedojums, sākot
ar $ 3. 5. februārī 10:00 Biedrības
valdes sēde. 9. februārī 17:00
Sirsniņu balle. Priekšnesumus

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS

Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,
pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.
ASV

LATVIJĀ

38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665
Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870
jurjans@apollo.lv

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

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA
ATCERE
PRIEDAINĒ
Sestdien, 26. janvārī, plkst. 1 PM
LITERĀRĀ PĒCPUSDIENA
“Draudzīgais aicinājums Kārlim Ulmanim 135” – Rita Gāle
“Jaunākais Latvijas prozā “- Baiba Bičole
Ņubransvikas- Leikvudas ev. lut. draudzes literārai
kopai 40 !!!” – Valija Skrodele
KONCERTS
Rūdolfs Ozoliņš, klavieres
Programmā Jāņa Mediņa, Jāzepa Vītola u.c.
latviešu komponistu skaņdarbi.
Rīko: Ņudžersijas Latviešu biedrība
Ieeja par ziedojumiem sākot ar $ 25.

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

sniegs lietuviešu balles deju dejotāju grupa. Sekos vakariņas, kā
arī dejas I. Dzeņa un P. Ozola
mūzikas ritmos. Būs arī loterija.
Ieejas ziedojums, sākot ar $ 25.
12. februārī 13:00 videoizrāde –
Annas Brigaderes lugas iestudējums Latvijas Nacionālajā teātrī
„Kad sievas spēkojas”. Kafija un
cepumi. Ieejas ziedojums, sākot
ar $ 3. 16. februārī 10:00 pulcēsimies uz Biedrības nama apkārtnes sakopšanas talku, ņemot
līdzi savus darbarīkus. 23. febr.
15:00 Kanadas latviešu dziedātājas – mecosoprāna Vilmas
Vītolas koncerts. 9. martā 15:00
– Kultūras Diena.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr. (58 Irving St., Brookline,

Ma 02445). 20. janvārī 11:00 dievk.
ar dievg. – Epifanijas laika 2. svētdiena. 27. janvārī 11:00 dievk. –
Epifanijas laika 3. svētdiena.
• Bukskauntijas un apk. latv.
ev. lut. dr. Lankasterā (Mt. Calvary Lutheran Church, 308 East
Petersburg Rd., Lititz, PA 17601).
Māc. Arvīds Ziedonis, tālr. 570629-6349.
• Denveras latv. ev. lut. dr.
(10705 West Virginia Ave., Lakewood, CO 80226). Māc. H. Godina, tālr. 720-484-9857. Svētdienās, 9:30 dievk.. Pēc dievk. sadraudzība. Trešdienās, 19:00 Bībeles stundas. Trešdienās, 15:00
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 –
13:00 mācītāja pieņemšanas
stundas. 10. febr. pēc dievk.
notiks draudzes pilnsapulce.
(Turpināts 18. lpp.)

Piedāvaju savu otro grāmatu "A Branch without a Tree"
par bēgļu gaitām Vācijā un pēc tam Anglijā.
(Turpinājums pirmajai grāmatai "I grew up in Latvia".)
Cena: $26 + $4 sūtīšanai uz USA.
Pasūtāma: Zigrīda Vidners, 739, Brandonbury Ln.,
Chico, CA 95926, phone: 530-345-9296,
e-mail: vidners@sbcglobal.net

Ziedojiet bērnu zupas virtuvei!
Daudzi bērni Rīgā un Latvijā ir badā!
Ziedojumam konts: LV39HABA0551028747690,
Swedbank, S.W.I.F.T: HABALV22
Biedrība Vidzemes priekšpilsētas lielo ģimeņu centrs
”Ģimenes Atbalsts”
Reģistrācijas Nr 40008058111
Var sūtīt čeku: Klusā iela 23-6,Rīga,LV1013, Centram
”Ģimenes Atbalsts” (e-pasts: lgc@inbox.lv)
Profesors, ārsts Andris RUBINS e-pasts: arubins@apollo.lv
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DIEVKALPOJUMI
Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

ĒVALDS LEJIŅŠ
* 1913. gada 7. janvārī Zvārtavas pag., Valkas apr.,
† 2013. gada 25. decembrī Toronto, Kanadā
PATRIA
KANADAS KOPA

Ak, vecā buršu greznība,
Kur aizsteidzies tik drīzi?

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

ANNA SUBERS,
dzim. MEŽULIS

Dzimusi 1908. gada 17. jūlijā Valkā,
mirusi 2012. gada 15. novembrī Mentorā, Ohaijo
Kaut es savu māmuliņu
Caur zemīti sadzirdētu!
Es satītu valodiņu
Kā dzijiņu kamolā.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA ILZE ČEČERE AR VĪRU KĀRLI
MAZMEITAS KAIRA UN ANDRA
KRUSTDĒLS LAIMONIS KRŪMIŅŠ AR ĢIMENI
RADI ASV UN LATVIJĀ

(Turpināts no 17. lpp.)
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI).
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr. (Ft. Lauderdale, FL, Shepard
of the Coast Lutheran Church,
1909 E Commercial Blvd. ). Diak.
A. Venta, tālr. 954-427-3558, 20.
janv. 14:00 dievk. vadīs prāv. G.
Lazdiņš; pēc dievk. groziņu azaids.
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los
Angeles, CA 90039).
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr. (100 Rockview
St., Jamaica Plain, MA 02130).
dievk. ar dievg.. Katru svētdienu
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. Māc. Ieva
Dzelzgalvis. Dr. priekšn. Mudīte
Jansons, E-pasts: mkjansons@
yahoo. com Info:www. latvianluthchurchphila. org. 20. janvārī.
11:00 dievk. Pēc dievk. dāmu komitejas gada pilnsapulce. Visas
dāmas laipni lūgtas! 27. janvārī
11:00 dievk. ar Sv. Vakarēdienu.
3. februārī 11:00 dievk. Pēc dievk.
seko Draudzīgais aicinājums.
Māc. Jāņa Siliņa stipendijas fonda
izloze.

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.
(1780 Knapp Street NE, Grand
Rapids, MI 49505), tālr.: 616361-6003. 27. janvārī 10:00
dievk.. 10. februārī 10:00 dievk..
24. februārī
10:00 dievk. Pēc dievk. Meteņdienas sarīkojums. Inform. e-pasts:
lejins@att. net.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut
dr. (122 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI 49996).
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr. (1385 Andrews Avenue,
Lakewood, OH 44107) dievk. notiek katru svētdienu 11:00, māc.
Dr. S. Eglīte. Bībeles stundas mēneša otrā un trešā trešdienā 10:00.
Baptistu dr. dievk. notiek svētdienās 14:30. 20. janvārī 11:00
dievk. ar dievg. 23. janvārī 10:00
Bībeles stunda. 27. janv. 11:00
dievk. Svētdien, 27. janvārī 12:00
Draudzīgā aicinājuma atcere. 3.
februārī 11:00 dievk. ar dievg.
10. februārī 11:00 dievk. 13.
februārī 19:00 Pelnu dienas
dievk. ar dievg.. 17. februārī 11:00
Ciešanu laika 1. dievk. ar dievg..
14. februārī 11:00 Ciešanu laika
2. dievk. ar dievg.. 24. februārī
10:00 Bībeles stunda.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(21 Garden St., Manchester, CT
06040). Dr. priekšn. A. Grase, tālr.
860-649-1362. 19. janv. 11:00 dievk.

2012. gadā mūžībā aizgājušie
Klīvlandes DV apvienības mūža biedri

Mūžības varoņu pulkos stājies
Kurzemes Ziemsvētku kauju cīnītājs

HARIJS TARZIERS
Dzimis 1923. gada 21. jūnijā Druvienā,
miris 2012. gada 22. oktobrī Highland Park, NJ
Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.
(A. Lūsis)
Dzimtenes ārēs, nezināmā vietā
dus nacionālais partizāns

Iesim šodien sērst tos kapus,
Kuŗiem krusta zīmes nav.
Mežmalā, kur egļu ēnā
Smiltis skujām apbirušas.
(A. Richtere)

VOLDEMĀRS APINIS
META AVENS
ANNA SŪBERS
VIKTORS ZEMESARĀJS
Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA
KLĪVLANDĒ

Ak, retākas rindas…..

GUNĀRS TARZIERS
Dzimis 1928. gada 16. februārī Druvienā,
kritis 1951. gada 10. februārī Druvienā

Pieminot un atminot
ŅUDŽERSIJAS DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA

Mūsu mīļais filistrs
arch.

VERNERS EDVARDS
ŠVALBE
1957 – I

Mūžībā aizgājuši mūsu draudzes locekļi:

ARTURS BURĢELIS

Dzimis 1932. gada 23. decembrī Valtaiķos, Latvijā,
miris 2012. gada 15. decembrī Reston, VA, ASV
Sēro
Sit tibi terra levis
LETTGALLIAS KONVENTS

Dzimis 1934. gada 15. augustā Dunikas pagastā, Liepājas apriņķī, Latvijā,
miris 2012. gada 14. jūnijā San Diego, Kalifornijā

Mūžībā aizsaukts mūsu filistrs

JURIS PLIKŠE

prof. JURIS VĪKSNIŅŠ,
oec., 1958 I

Dzimis 1936. gada 11. novembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2012. gada 18. novembrī El Cajon, Kalifornijā

Dzimis 1937. gada 17. augustā Rīgā,
miris 2012. gada 16. decembrī Washington, DC

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma:
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šaipusē.

Sērās piemin
SAN DIEGO LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Par viņu sēro
FRATERNITAS METROPOLITANA KONVENTS

Sit tibi terra levis
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Mūžībā aizgājis mans mīļais brālis

GUNĀRS ŠVARCS
Dzimis 1931. gada 25. septembrī Liepājā,
miris 2012. gada 1. decembrī Rīgā,
apglabāts Kurzemē, Kabiles kapos
Mīļā piemiņā viņu paturēs
BRIGITA UN JĀNIS ROBIŅI
MEITAS BAIBA, DAINA, LAILA UN ZAIGA AR PIEDERĪGIEM
MĀSĪCA ZIGRĪDA ŠVARCE-SEIBERT

Pieminām

GUNĀRU EDUARDU ŠVARCU
Dzimis 1931. gada 25. septembrī Liepājā, Latvijā,
miris 2012. gada 1. decembrī Rīgā, Latvijā,
apbedīts 2012. gada 8. decembrī Kabilē, Latvijā
Viņu neaizmirstamā piemiņā paturēs
KR. BARONA LATVIEŠU SKOLAS UN KLASES BIEDRI
HERSBRUKĀ UN TRAUNŠTEINĀ, VĀCIJĀ:
LAIMONIS SILIŅŠ, ILMĀRS BERGMANIS, EDVĪNS
CIRCENIS, BIRUTA KALACE (LASMANE), ULDIS
RAMANS, ANSIS ZILGALVIS UN JURIS AUGUSTS

Lai gan aizgājušās dienas
Nekas vairs neatsauks,
Tomēr atmiņas ikvienas
Kā sila ziedi plauks.

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

GUNĀRS EDUARDS
ŠVARCS 1964 I
Dzimis 1931. gada 25. septembrī Liepājā,
miris 2012. gada 1. decembrī Rīgā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
FRATERNITAS METROPOLITANA
ASV RIETUMU FILISTRU KOPA

Sit tibi terra levis

Dieva mierā aizgājis

KĀRLIS LEGZDIŅŠ
Dzimis 1906. gada 24. augustā Latvijā,
miris 2012. gada 11. novembrī Elmhurstā, Il.
Kur putniņi palikuši?
Viss kluss, viss kluss!
Un spārniņus ievilkuši,
I tauriņi dus.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA ANDA UN DĒLS VALDIS AR ĢIMENĒM

Ir aizgājis brīnišķīgs cilvēks. Pasaule reti redz un dāvā tik vienreizēju cilvēku.

AUGUSTS GRASIS II
Dzimis 1925. gada 19. augustā Latvijā,
miris 2012. gada 27. novembrī South Padre Island, Tx
Mīlestībā
KRUSTDĒLS ANDRIS SPIELBERGS
GUNĀRS UN DZIDRA SPIELBERGI AR ĢIMENI

VIKTORS KERLINS
Dzimis 1934. gada 11. septembrī Kuldīgā,
miris 2012. gada 24. decembrī Westminster, Kalifornijā
Sēro
PILMAŅU UN SPROĢU ĢIMENES
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DIEVKALPOJUMI
ar Sv. Vakarēdienu; vadīs māc.
Daina Salnīte.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīsvienības dr. (1853 N. 75th Street,
Milwaukee, WI 53213, tālr.: 414258-8070). Māc. L. Zusēviča,
tālr.: 414- 421-3934 e-pasts:
pastorlauma@gmail. com; draudzes priekšn. S. Kalve, tālr.: 414536-0358. Info: www. milwaukeedraudze. org. 20. janvārī 10:00
dievk. angļu valodā ar uzrunu
bērniem un dievg. Seko zupu pusdienas par atbalstu trūcīgajiem
bērniem Latvijā. Aicinām visus
pagatavot mīļākās zupas, garšīgāko maizi un atvest kopējam
galdam! 24. janvārī 10:00 Bībeles
stunda. 27. janvārī 10:00 dievk..
Pēc dievk. sekos Draudzīgā Aicinājuma akts kamīntelpā. Visus
laipni aicina Plkv. Oskara Kalpaka skola. 3. februārī 10:00 dievk.
ar dievg. 5. februārī 19:00 padomes sēde.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S,
Minneapolis, MN 55407), tālr.:
612-722-4622. Info: www. mndraudze. org 17. janvārī 11:00 Bībeles
stunda. 20. janvārī. ar Sv. Vakarēdienu. Epifānijas laika trešā svētdiena. Pēc dievk. sadraudzība. 3.
februārī 11:00 dievk.. Epifānijas
laika ceturtā svētdiena. Pēc dievk.
sadraudzība. 10. februārī 11:00
dievk. ar Sv. Vakarēdienu. Pēc dievk.
sadraudzība. Ar mūsu jauno garīdznieku, diakonu Dāgu Demandtu tikšanās pēc dievk., kā arī
trešdienās baznīcā 10:00–14:00.
Visi laipni lūgti! Dāga tālr.: 612280-9333, E-pasts: dagdemandt@
hotmail. com
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Māc. I. Pušmucāne-Kineiko (Kineyko), tālr.: 908638-1101; e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail. com. 20. janvārī 12:30 dievk. Leikvudā (Igauņu
bazn. 607 East 7th St., Lakewood,
NJ). 27. janvārī 13:30 dievk. draudzes bazn. Īstbransvikā (12 Gates
Ave, East Brunswick, NJ). 3. februārī 12:30 dievk. Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E. 7th St., Lakewood, NJ). 10. februārī 13:30 dievk
ar dievg. draudzes bazn. Īstbransvikā (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ). 13. februārī 10:00
Pelnu dienas svētbrīdis draudzes
bazn. Īstbransvikā, Bībeles stunda
un launags (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ). 17. februārī
12:30 dievk. ar dievg. Leikvudā
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St.,
Lakewood, NJ). 24. februārī
13:30 dievk. draudzes bazn.
Īstbransvikā (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ).
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 20.
janvārī 10:00 dievk. Jonkeru bazn.
(254 Valentine Ln., Yonkers,
NY11705), māc. Saivars. 20. janvārī 10:30 dievk. Salas bazn. (4
Riga Ln., Melville, NY11747),
māc. Saliņš. Pēc dievk. novada
info. sapulce. 26. janvārī 9:45
dievk. Springfildā (639 Mountain
Ave., Springfield, NJ07081), māc.
Saivars. Pēc dievk. novada info.
sapulce. 27. janvārī 10:00 dievk.
Jonkeru bazn. (254 Valentine ln.,
Yonkers, NY11705), māc. Saivars.
27. janvārī 10:30 dievk. Salas
bazn. (4 Riga Ln., Melville,
NY11747), māc. Saliņš.
• Saginavas latv. ev. lut. dr. (128
N. Elm St, Saginaw, MI 48602).

Dr. sekretāre Vija Āriņa, E-pasts:
vijaarins@yahoo. com. 20. janvārī
13:00 dievk., māc. R. Franklins.
Pēc dievk. kafija. 17. februārī
13:00 dievk., māc. R. Franklins.
Pēc dievk. kafija un draudzes
pilnsapulce. 31. martā 13:00 Lieldienu dievk. ar dievg., māc. R.
Franklins. Pēc dievk. kafija.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.
Grace Lutheran Church (3967 Park
Blvd., San Diego, CA 92103),
(ieeja no sētas). Prāvests Kārlis
Žols, tālr.:925-788-1101, e-pasts:
kazols@msn. com. Dr. priekšnieks
Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451,
e-pasts: jlegzdins@san. rr. com 2.
februārī 12:00 dievk., pēc dievk.
kafijas galds. 9. martā 12:00 dievk..
Pēc dievk. kafijas galds. 6. aprīlī
12:00 Lieldienu dievk. ar dievg..
Pēc dievk. draudzes gada pilnsapulce un kafijas galds. 11. maijā
12:00 Ģimenes dienas dievk. Pēc
dievk. kafijas galds. Dievkalpojumus apmeklēt laipni lūdz San
Diego Latviešu ev. lut. draudzes
valde.
• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.
(425 Hoffman Ave). 20. janvārī
11:00 dievk.. 27. janvārī 11:00
dievk.. Māc. prāv. K. Zols. Info:
www. lvnc. org, E-pasts: noransm@
aol. com
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešajā svētdienā
14:00 Dievk. Christ Lutheran
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster
Groves, MO 63119), māc. A. Kalniņa; pēc dievk. saiets ar groziņiem. Draudzes priekšn. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, e-pasts:
kalninsis@charter. net
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 –
3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125).
20. janvārī 10:30 dievk. – Epifānijas laika 2. svētdiena. Info:
www. seattlelatvianchurch. org.
Inta Wiest E-pasts: intawiest@
gmail. com
• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman 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, tālr.:
727-367-6001. 20. janvārī 14:00
dievk., kuru kuplinās Aleksandra
Rituma. 27. janvārī 11:00 Bībeles
stunda Biedrības namā. 3. februārī 14:00 dievk., kuru kuplinās
Ilmārs Vilmanis. 4. februārī 11:00
Valdes sēde Biedrības namā. 10.
februārī 11:00 Bībeles stunda
Biedrības namā. 13. februārī 13:00
Svecīšu svētbrīdis Biedrības namā. No 26. februāŗa līdz 3. martam LELBA Draudžu dienas
Floridā, Ellentonā. Uz redzēšanos, Draudžu dienās!
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121), tālr.
bazn.: 301-251-4151. Info: http://
www. dcdraudze. org
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.
(76 Windham Rd., Willimantic, CT).
Māc. Daina Salnīte. Dr. priekšn.
Vija Bachmute, tālr. 860-6443268. 16. februārī 11:00 dievk.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz
E-pastu: rasma@laiks. us
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SPORTS
Martinam Dukuram
kārtējā uzvara
Latvijas skeletonists Martins
Dukurs Vācijā, Kēnigzē trasē,
izcīnīja kārtējo uzvaru Pasaules
kausa izcīņas posmā. Līdz ar to
viņš nostiprinājās vadībā kopvērtējumā. Martina brālis Tomass
divu braucienu summā ieņēma
piekto vietu. Kopvērtējumā Martinam Dukuram ir 1560, Tomasam Dukuram – 1362, vācietim
A. Krokelam – 1308 punkti.
Nākamās skeletonistu sacensības būs Īglsas trasē. Ja nenotiek
kāda kļūme, tad Martinu varēsim
apsveikt kā uzvarētāju jau pirms
nobeiguma. Tuvākie konkurenti
viņu vairs nespēs panākt. Par
uzvaru posmā ieskaita 225, par
otro vietu – 200, par trešo – 200,
par ceturto – 192 punktus. Soču
posmā noteikti galvenais konkurents būs krievs Aleksandrs Tretjakovs, jo viņš pazīst trasi. Taču
viņš bija spiests vienu posmu
izlaist un tāpēc nav reāli Tomasu
panākt.
Šis bija pirmās no trim sacensībām, kuŗās sportisti arī cīnās
par FIBT un tās sponsoru dibināto Triple Trophy balvu – 100 000
eiro. Balvu saņems tie bobslejisti
un skeletonisti, kuŗi būs uzvarējuši visos trīs posmos – Kēnigzē,
Īglsas un Soču trasē.
***
Latvijas skeletoniste Lelde Priedulēna Pasaules kausa izcīņas
sacensībās Kēnigzē trasē ierindojās 20. vietā. Pirmajā braucienā
Priedulēnai izdevās iekļūt labāko
divdesmitniekā, uzrādot 19. rezultātu, kas ļāva startēt arī otrā
braucienā. Tajā tika sasniegts 18.
labākais laiks, bet divu braucienu
summā bija jāpiekāpjas visām
konkurentēm.
Uzvaru izcīnīja ASV sportiste
Noelle Pikusa, kuŗa, pateicoties
lieliskam otrajam braucienam,
par 0,41 sekundi pārspēja Marionu Tīsu no Vācijas. Trešajā
vietā ierindojās cita Vācijas skeletoniste Anja Hūbere.

Melbārža ekipāžai
otrā un piektā vieta
Latvijas bobsleja divnieks
Oskars Melbārdis/Daumants
Dreiškens Pasaules kausa izcīņas
septītajā posmā Kēnigzē trasē,
Vācijā, izcīnīja otro vietu. Kausa
izcīņā debitēja Latvijas otrā ekipāža ar pilotu Oskaru Ķibermani
un stūmēju Raivi Zīrupu. Viņi
pirmo braucienu beidza 26. vietā,
nekvalificējoties otram braucienam. Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā Melbārdis ir ceturtajā
pozicijā.

Latvijas bobslejisti var!

Četrinieku sacensībās Oskara
Melbārža ekipāža izcīnīja piekto
vietu.

Latvijas otrā ekipāža ar Ķibermani priekšgalā, kuŗam šī
bija debija Pasaules kausa sacensību līmenī četriniekos, pirmajā braucienā uzrādīja pieticīgu starta laiku (4,92), tomēr
brauciena rezultāts (49,67) ar
pieļautajām kļūdām deva 16.
vietu, kas nozīmēju kvalificēšanos arī otram braucienam. Otrā
piegājienā Ķibermaņa četrinieks
uzlaboja starta laiku (4,87), tas
atspoguļojās arī braucienā, kas
bija tīrāks ar labāku rezultātu
(49,56). Divu braucienu summā
izdevās pakāpties uz 15. vietu.
Par posma uzvarētāju kļuva
Krievijas pilota Aleksandra Zubkova četrinieks.
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā četrinieku pilotu konkurencē Melbārdis, tāpat kā
divniekos, ir ceturtajā vietā.

Tūlīt aiz pjedestala
Eiropas meistarsacīkstēs un
Pasaules kausa izcīņas posmā
Latvijas kamaniņu braucēju
vienība – Elīza Tīruma, Inārs
Kivlenieks un divnieks Juris Šics/
Andris Šics Vācijā, Oberhofas
trasē, palika uzreiz aiz goda pjedestala – ceturtajā vietā. Par Eiropas čempioniem pārliecinoši
kļuva Vācijas kamaniņu sporta
braucēji – Geizenbergere, Lochs
un divnieks Egerts/Benekens.
Latvijas komanda uzvarētājiem
zaudēja 1,107 sekundes.
Pirms individuālās ieskaites
vispirms notika sprinta sacensības, lai noteiktu kādā kārtībā
sportisti dosies trasē. Vislabāk
veicās Ināram Kivleniekam, kas
izcīnīja piekto vietu. Viņš uzvarētājam Andi Langenanam zaudējot 0,290 sekundes.
Oberhofā visvairāk iepriecināja Inārs Kivlenieks un Elīza
Tīruma. Viņi parādīja stabilitāti,
tāpēc arī sasniegts cienījams
rezultāts – abiem septītā vieta
Eiropas meistarsacīkšu ieskaitē.
Pozitīvu tendenci parādīja arī
Mārtiņš Rubenis un Kristaps
Mauriņš, kuŗi pēc neveiksmīgā
pirmā brauciena spēja atgūties
un otrā braucienā veica krietnu
kāpumu (Rubenis no 17. uz 10.,
Mauriņš no 27. uz 19. poziciju).
Oskara Gudramoviča un Pēteŗa
Kalniņa divnieku ekipāža pēc
kļūdas otrā brauciena beigās
zaudēja drošu vietu labāko
desmitniekā.
Kivlenieks izcīnīja septīto,
Mārtiņš Rubenis – 13., Kristaps
Mauriņš – 20.vietu. Par Eiropas
čempionu un Pasaules kausa
izcīņas posma uzvarētāju kļuva
vācietis Lochs, kas bija ātrākais
abos braucienos. Kivlenieks divu
braucienu summā uzvarētājam
zaudēja 0,734, Rubenis – 1,010,
Mauriņš – 1,523 sekundes.
Dāmu konkurencē Elīza Tīruma Eiropas meistarsacīkstēs
izcīnīja septīto vietu. Divu braucienu summā Tīruma uzvarētājai vācietei Natalijai Gaizenbergerei zaudējot 1,254 sekundes.
Otra Latvijas pārstāve Saiva Dambīte palika pēdējā, 24. vietā.
Latvijas kamaniņu vienības
galvenā treneŗa Pēteŗa Cīmaņa
ieskatā sportistu sniegums bijis
pietiekami labs. Trases ir dažādas,
un vienmēr nevar nobraukt sta-

bili. Rezultāti rāda, ka braucieni
uzlabojušies. Drīz notiks Pasaules meistarsacīkstes, tad varēs
vērtēt, vai sportistu un treneŗa
vēlmes piepildījušās.

Haralds Silovs –
12. vietā
Nīderlandē Eiropas meistarsacīkstēs ātrslidošanas daudzcīņā
Latvijas ātrslidotājs Haralds Silovs pēc trim distancēm ieņēma
11. vietu. 500 m distancē viņš
izcīnīja, 10., 1500 m – septīto,
5000 m – devīto vietu.
Kaut sākotnēji tika ziņots, ka
pēdējai distancei, 10 000 m, kvalificēsies 12 labākie sportisti,
tomēr tajā startēja vien astoņi,
tāpēc Silovs netika pie starta.
Kopvērtējumā Haraldam piešķīra 12. vietu.
Eiropas daudzcīņas sacensībās
tiek ņemts vērā visās distancēs
sasniegto rezultātu kopums. Pērn
Silovs savā pirmajā pilnajā ātrslidošanas sezonā pārsteidzoši
izcīnīja daudzcīņas sacensību
sesto vietu, labojot valsts rekordu
10 000 m distancē.
Silovs karjēru uzsāka kā šorttrekists, bet neilgi pirms Vankuveras Olimpiadas pievērsās arī
ātrslidošanai un kļuva par pirmo
sportistu, kuŗš vienās olimpiskajās
spēlēs startējis abās disciplīnās.
Savukārt pērn viņš pilnībā pievērsās ātrslidošanai, gatavojoties
2014. gada Soču Olimpiskajām
spēlēm.

Rastorgujevs –
labākais
Latvijas vadošais biatlonists
Andrejs Rastorgujevs Vācijā Pasaules kausa izcīņas piektā posma
10 km sprinta sacensībās ierindojās 31. vietā, izcīnot 10 kopvērtējuma punktus. Rastorgujevs
šaušanā guļus pieļāva divas kļūdas, bet stāvus šāva bez kļūdām.
Finišā Andrejs par minūti un
14,7 sekundēm atpalika no uzvaru izcīnījušā pagājušās sezonas
Pasaules kausa ieguvēja francūža
Martēna Furkada, kuŗš šāva bez
kļūdām.
Artūrs Koļesņikovs ar diviem
nesašautiem mērķiem ierindojās
84. vietā, trīs minūtes un 28,9 sekundes aiz uzvarētāja, Krišjānis
Meirāns ar trim kļūdām šaušanā
finišēja priekšpēdējā, 100. pozicijā, Furkadam zaudējot vairāk
nekā piecas minūtes.
Kopvērtējumā līderis ar 504
punktiem ir Furkads, Rastorgujevs ar 89 punktiem ieņem 38.
vietu.
Sprintā dāmām uzvarēja vāciete Miriama Gesnere, bet vienīgā Latvijas pārstāve Žanna
Juškāne ierindojās 88. pozicijā.
Stafetes sacensībās (4x7,5 km)
Latvijas vīriešu biatlona izlase
izcīnīja 21. vietu 26 vienību konkurencē. Uzvarēja Francijas biatlonisti, kuŗi distanci veica vienā
stundā, 13 minūtēs un 11,2 sekundēs. Latvijas valstsvienība tika apsteigta par apli un nobeigumā finišēja vienu vietu aiz
Igaunijas izlases. Vislabāk savu
posmu veica Latvijas komandas
līderis Andrejs Rastorgujevs, kuŗš

Artūram Koļesņikovam stafeti nodeva, kad Latvija bija otrā pozicijā. Abās šaušanās Rastorgujevs
izmantoja pa vienai rezerves patronai, bet bija ļoti ātrs slēpojumā.
Kopumā Latvijas komanda izmantoja 12 rezerves patronas un bija
spiesta veikt divus soda apļus.

Pieteikums iesniegts
Starptautiskā Hokeja federācija
(IIHF) oficiāli saņēmusi Latvijas
un Dānijas pieteikumu par 2017.
gada Pasaules meistarsacīkšu rīkošanu. Sacensības kopīgi rīkot
cer arī Vācija un Francija. Meistarsacīkšu rīkotājus noteiks IIHF
kongresā šā gada maijā.

Plūdmales volejbola
meistarklase

miljonu dolaru, tobrīd ierindojās
vislabāk pelnošo sieviešu golfa
spēlētāju saraksta sestajā vietā.
Pirmo individuālo uzvaru viņa
izcīnīja 2007. gadā, triumfējot
Evian Masters sacensībās Francijā. Natalijas kontā ir uzvaras arī
profesionālajos turnīros.
Šobrīd Sieviešu profesionālā
golfa asociācijas (LPGA) rangā
Natalija Gulbis ieņem 90. poziciju.
Interesanti, ka latviešu izcelsmes sportiste Natalija Gulbis ir
atzīta par pasaules seksīgāko golferi. Viņa filmējusies serialā CSI,
kā arī iekļauta ASV seksīgāko
sportistu topā.

Grib spēlēt
Latvijas izlasē

Šobrīd aktīvākais latviešu izcelsmes sportists ir Čeiss Badingers, kuŗš izteicis vēlmi pārstāvēt
Latvijas basketbola izlasi.
Badingera vectēvs Andrejs Eglītis emigrēja no Latvijas Otrā
pasaules kaŗa laikā, bet viņa māte
ir Māra Badingere (dzimusi Eglīte), apprecējusies ar amerikāni
Dankanu Badingeru.

Latvijas Volejbola federācija
(LVF) sadarbībā ar “Mārtiņa
Pļaviņa Sporta klubu” un plūdmales sporta centru “Brazīlija”
11. janvārī organizēja plūdmales
volejbola meistarklasi. Rīgas skolu
bērniem bija iespēja aizvadīt
kopīgu treniņu ar Londonas
Olimpisko spēļu bronzas medaļnieku Mārtiņu Pļaviņu, kā arī
viņa treneri Aigaru Birzuli.
Šī bija pirmā tāda veida plūdmales volejbola meistarklase, taču cerams, ka nākotnē tā varētu
izveidoties par labu tradiciju un
šāda veida sarīkojumi varētu kļūt
rēgulāri. „Savā un sava sporta
kluba vārdā vēlos teikt, ka rūpēsimies, lai tā arī notiktu. JaunieLatvijas Basketbola savienība ir
šiem jābūt sportiskiem un fiziski
aktīviem,” pirms savas pirmās gandarīta par NBA kluba uzbruplūdmales volejbola meistarkla- cēja Čeisa Badingera pausto vēlmi pārstāvēt savas mātes senču
ses sacīja Mārtiņš Pļaviņš.
dzimteni Latviju starptautiskajās
sacensībās. Tomēr BaLatviešu izcelsmes basketbola
dingera iesaistīšana nav prioritāte valstsvienības treneŗu darba
sportisti starpprocesā. Uz Badingera vēstuli
tautiskajā arēnā
LBS sniedza atbildi:
Turpinām portāla Delfi sako„Latvijas Basketbola savienība
poto informāciju par latviešu nacionālās izlases pamatā veido
izcelsmes sportistiem starptau- no Latvijā izaudzinātiem spēlētiskās sacensībās.
tājiem, paveŗot viņiem iespēju
spēlēt augstākajā starptautiskajā
Golfa populārizētāja
līmenī. Vīriešu valstsvienībā noticis paaudžu maiņas process, un
komandas jaunais modelis 2011.
gada Eiropas meistarsacīkstēs
ieguva vērtīgu pieredzi. Turpinot
iesākto, 2012. gada vasarā komandai bija izvirzīts uzdevums
kvalificēties 2013. gada Eiropas
meistarsacīkšu finālturnīrā, kas
arī tika veikts. Pieredze liecina,
ka šādā situācijā centieni steigšus
ASV dzīvo latviešu izcelsmes meklēt palīgus no malas negagolfa spēlētāja Natalija Gulbis. rantē panākumus, – lai cik konViņas tēvs Jānis Gulbis 1947. ga- krētais spēlētājs būtu individuāli
dā dzimis pārvietoto personu meistarīgs, vajadzīgs laiks, lai
nometnē Vācijā un kopš pār- viņš iekļautos vienības taktiskacelšanās uz ASV 1951. gadā vēl jās shēmās un spēlētāju kopā.
joprojām neesot pieņēmis ASV
2009. gadā Badingeru NBA pārpavalstniecību.
baudes sacensībās izvēlējās Det2003. gadā Natalija Gulbis iz- roitas Pistons un uzreiz aizmainīja
teica vēlmi pārstāvēt Latviju viņu uz Hjūstonas Rockets. Šajā
Olimpiskajās spēlēs un jebkuŗās vienībā viņš pavadīja trīs sezocitās sacensībās citur pasaulē, lai nas, vēlāk pārcēlās uz Minesotas
populārizētu golfu. Tomēr Latviju Timberwolves vienību. Līdz šim
viņa sacensībās tā arī nepārstāvēja Badingers NBA aizvadījis vairāk
un 2005., 2007. un 2009. gadā nekā 200 spēles, kuŗās vidēji
palīdzēja ASV izlasei tradicionā- guvis 9,5 punktus un izcīnījis 3,4
lajā Solheim Cup turnīrā pārspēt atlēkušās bumbas.
Eiropu.
Badingera brālis ir volejbolists,
Natalija Gulbis pirmajos savas taču viņa potenciālā spēlēšana
profesionālās karjēras gados ne- Latvijas izlasē pagaidām netiek
spēja uzvarēt nevienā turnīrā, apspriesta.
bet tik un tā, nopelnot vairāk par
P. Karlsons
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