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Sarežģīts jautājums no publikas Dubultpilsonības semināra laikā. No kreisās Jānis Citskovskis 
(PMLP), Sanda Kundrāte (PMLP), Taira Zoldnere (ALA) Ilze Vītuma (Latvijas vēstniecība ASV)
// Foto: R. Eglītis (ALA)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) valde 6. decembrī Vašing-
tonā DC sanāca uz savu ceturkšņa 
valdes sēdi. 

Reaģējot uz 21. novembrī Zoli-
tūdē notikušo traģēdiju, kuŗas re -
zultātā bojā gāja 54 cilvēki un 29 
tika ievainoti, ALAs valde 2013. 
gada decembŗa sēdē apsprieda 
iespēju sadarboties ar Rīgas Teh-
nisko Universitāti (RTU) un izslu-
dināt pētniecisko darbu konkursu 
Architektūras un pilsētplāno ša nas 
fakultātes un Būvniecības fakul-
tātes studentiem. Konkursa darbu 
mērķis būtu izpētīt un analizēt 
Zolitūdes traģēdijas apstākļus un 
izstrādāt ieteikumus Latvijas būv-
niecības procesa uzlabošanai, lai 
novērstu līdzīgu traģēdiju atkār-
tošanos nākotnē. ALAs valde 
šādam mērķim apstiprināja nau-
das piešķīrumu $10 000 apmērā. 

Valdes sēdes turpinājumā tika 
sastādīts 2014. gada budžeta pir-
mais variants. ALAs budžets tiek 
pieņemts ikgadējā ALAs kon gre-
sā, kas šogad notiks Filadelfijā 
maija sākumā. 

Nākamajā dienā, 7. decembrī 
viesmīlīgajās Latvijas vēstniecības 
telpās Vašingtonā notika semi nārs 
par dubultpilsonības jautājumiem.

Semināru kopīgi rīkoja Latvijas 

Amerikas latviešu apvienība ziņo
Amerikas latviešu apvienība piešķiŗ $ 10 000, lai veicinātu būvniecības procesu uzlabošanu.

Vašingtonā notiek seminārs par dubultpilsonības jautājumiem.

Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valde (PMLP), Latvijas vēst nie-
cība ASV, ALA un Pasaules brīvo 
latviešu apvienība (PBLA) ar mērķi 
informēt Amerikas latviešu sa  bied-
 rību par dubultpilsonības iespē jām, 
ko paredz 1. oktobrī spēkā stāju-
šies grozījumi Latvijas pilsonības 
likumā. Uz semināru bija iera du šies 
vairāk nekā četrdesmit interese ntu 
no dažādiem latviešu centriem. 

Vispirms sapulcējušos uzrunāja 
Latvijas vēstnieks ASV Andris Ra -
zāns, pēc tam izsmeļošu informā ciju 
par dubultpilsonības jautāju miem 
sniedza PMLP vadītāja vietnieks 
Jānis Citskovskis un PMLP Per so nu 
statusa kontroles nodaļas vadītāja 
Sanda Kundrāte, kā arī vēstnie cī-
bas konsulārās nodaļas vadītāja 
Ilze Vītuma. Semināra dalībnie kiem 
prezentācijas tika nosūtītas arī pa 
e-pastiem, lai varētu ar dubult pil-
sonības jautājumiem tuvāk iepa-
zīstināt latviešu sabiedrību vie tē jos 
centros. Amerikas latviešu apvie-
nība ir centrālā organizācija, kas 
pārstāv gandrīz 100 000 lielo 
ASV dzīvojošo latviešu kopienu 
un uzskata par savu patriotisko 
pienākumu palīdzēt Latvijas val-
stij paplašināt pilsoņu loku. 

Pēc semināra sekoja saviesīgs 
vakars Ziemsvētku ieskaņās.

TAIRA ZOLDNERE, ALA Informācijas nozares vad.

Svētdien, 22. decembrī Laika 
redakcijas darbinieki kuplā 
pulkā ar saviem bērniem un 
mazbērniem svinēja Ziem-
svētku tuvošanos. Mūs apcie-
moja Ziemsvētku vecītis, kas 
izdancināja gan lielos, gan 
mazos, dalīja dāvanas un 

Laika redakcijas 
Ziemsvētki
uzklausīja dzejoļus un dzies-
mas. Prieks un gaišums sita 
augstu vilni.

Laika redakcijas saime, uz -
sākot jaunu darba cēlienu,  
saviem lasītājiem sūta Jaunā 
gada laimes vēlējumu:

„Lai Jaunais 2014. gads katrā 
mājā atnes veselību, saticību, 
labu garastāvokli un darbīgu 
garu! Būsim kopā visa gada 
gaŗumā!”
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20142014

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 139.00; 
6 mēn. US $ 80.00; 3 mēn. US $ 48.00.

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

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

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

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

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

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

114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 727-953-6313, fax. 727-286-8543, 

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 
www.laiks.us!

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 48.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 80.00
                                                1 gadam.............ASV $ 139.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $230.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $240.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $25.00
Kanadā gadā...............ASV $30.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

LASĪTĀJU BALSIS
BAIBA BREDOVSKA,
XIV Latviešu Dziesmu svētku
Kanadā
Rīcības komitejas priekšsēde

Svētku sirsnībā – ĢIRTS ZEIDENBERGS

Sveicināti, Laiks darbinieki!

Lai Ziemassvētku 
prieks ienāk jūsmājās!

Sirsnīgs paldies par 
lielisko sadarbību! Lai 

nākamā gadā tā 
turpinās vēl ciešāk!

Jaunajā gadā
darbotiesprieku un 

veiksmi dažādu ieceru 
īstenošanā novēl

VITA GAIĶE,
INGRIDA VĪKSNA,

JĀNIS MEŽAKS
un visa Latvija Amerikā

redakcijas saime

Lai Dievs turpina 
katru no jums 

iedvesmot un svētīt ar 
veselību, veiksmi, 

mieru un svētību visai 
mūsu latvju tautai!

Jūsu
prāv. LAUMA ZUŠEVICA

Rīcības komitejas un arī 
savā vārdā sūtu 

sirsnīgus sveicienus 
Ziemsvētkos ar 

novēlējumu, lai tie būtu 
gaiši un jauki un lai 
Jaunais gads atnes 

laimi, prieku, 
panākumus un visu 

vēlmju piepildīšanos!

Latviešu laikrakstam Laiks vēlu siltus, gaišus, miera pilnus 
Ziemas saulgriežus un Jaunajā 2014. gadā pielikt kopīgu plecu 
Latvijas saules mūža stiprināšanai!

Lej, saulīte, zelta lietu
Ziemassvētku vakarā,
Lai pietika gaišu dienu,
Visu gadu staigājot.

Atvainojamies!
Techniskas kļūmes pēc Laika 

48. numura 11. lpp. pie raksta 
„Onkulīša atmiņas Ziemsvētku 
laikā” „pazudis” autora vārds. Stei-
 dzamies paziņot, ka autors ir 
mūsu uzticamais Andris Ritma-
nis. Atvainojamies Andrim un 
lasītājiem!

RED.
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Ceļš uz Likteņdārza 
amfiteātri pa
draugu aleju

Latvijas vēstniecības ASV 
paziņojums: Informācija par

pasu pārvietojamo darbstaciju 
Čikāgā – pieteikšanās līdz

2014. gada 1. februārim
VALDA AUZIŅA, Kokneses fonda Valdes priekšsēdētāja

Sākot ar 2012. gadu, Latvijas 
vēstniecība piedāvā Latvijas valsts 
piederīgajiem (tiem, kuŗiem ir 
piešķirts personas kods) iespēju 
saņemt Latvijas pasi dažādos 
ASV reģionos. Šim nolūkam ir 
iegādāta pārvietojamā pasu darb-
stacija, kas ļauj, iepriekš atsūtot 
savus dokumentus pases no  mai-
ņai uz vēstniecību, fotografēties 
pasei un nodot biometrijas datus 
ārpus Latvijas vēstniecības telpām.

Pārvietojamās pasu darbstacijas 
nākamais pieturas punkts, 2014. 

gada sākumā, iecerēts Čikāgā. Lai 
pieteiktos apmeklējumam Čikāgā, 
dokumenti uz Latvijas vēstniecību 
jānosūta līdz 2014. gada 1. feb ru-
ā rim.

Precīzs pārvietojamās darbsta-
cijas darba laiks Čikāgā tiks pa  -
ziņots vēlāk. Iespējams vienlaicīgi 
ar pasi arī pieprasīt personas 
apliecību.

Šī iespēja pieteikties pasei (vai 
pases atjaunošanai) attiecas tikai uz 
personām, kuŗas ir Latvijas pil so ņi 
vai nepilsoņi ar personas kodiem!

Dokumenti jāsūta uz consulate.
usa@mfa.gov.lv vai pa faksu (202) 
328-2860, obligāti norādot savu 
kontaktinformāciju (telefonu, 
e-pastu). Sīkāka informācija par 
dokumentiem, kuŗi jāsūta uz 
vēstniecību, lai pieteiktos pases 
apmeklējumam, pieejama: www.
latvia-usa.org

Jautājumu gadījumā lūdzam sa -
zināties ar vēstniecības Kon su lāro 
nodaļu pa tālruni (202)328-2881 
vai (202) 328-2840 vai izmantojot 
e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv

Kopš 2008. gada, kad sākti pir-
   mie Likteņdārza īstenošanas 
darbi, ar desmitiem tūkstošu 
cilvēku atbalstu dārzs ar katru 
gadu iegūst arvien skaidrākas 
aprises. Šogad tika turpināta tā 
centrālās daļas – amfiteātŗa – 
būv  niecība. Vairāk nekā 12 000 
no dažādām Latvijas malām at -
vesto pelēko laukakmeņu iegūla 
akmeņu krāvumā „Sirmais saul -
riets”. Katrs akmens līdzi sa  ņē-
mis tā dāvinātāju labos vārdus 
un īpašo stāstu. Katrs lats, ko 
šogad LTV akcijā „Top Latvijas 
Likteņdārzs!” ar vienu telefona 
zvanu ziedoja skatītāji, iegūlis 
akmeņu krāvumā. Šogad Lat vi-
 jas dzimšanas dienā – 18. no  vem -
brī pulksten 16.06 – dodoties 

Centrs” Rīdzenes ielā no 21. no -
vembŗa līdz 8. decembrim bija 
skatāma Likteņdārza draugu ale-
jai veltīta izstāde, kuŗā tika ek  spo-
nēti vairāk nekā 70 bruģakmeņi 
ar Latvijas sabiedrībā pazīstamu 
cilvēku vārdiem, tādējādi pie vēr-
šot uzmanību projektam un aici-
not cilvēkus ziedot Likteņdārzam. 
Atbalstu Likteņdārza draugu ceļa 
projektam ar sava bruģakmens 
izveidi pauda sabiedrībā mīlēti 
mūziķi Kārlis Kazāks, Jolanta Gul-
 be, Aija Andrejeva, Jānis Holš-
teins Upmanis un diriģents Ints 
Teterovskis, kā arī sportisti Rai -
monds Bergmanis, Aigars Apinis 
un viņa treneris Aldis Šūpulnieks, 
Dukuru ģimene, Lūšu ģimene 
un visa Dinamo Rīga hokeja ko -

manda. Likteņdārza draugu ceļā 
ievietoti arī financistes Ilzes Jur-
kānes ģimenes bruģakmeņi. Nā -
kamajā pavasarī draugu ceļā tiks 
iestrādāti aktieŗu Sigitas Jegļev-
skas, Ulda Dumpja un Vaŗa Vēt ras, 
kā arī režisores Žaklīnas Cinov-
skas, modes mākslinieces Elitas 
Patmalnieces, psīcholoģes Ainas 
Poišas, Latvijas Paralimpiskās 
komitejas prezidentes Daigas 
Dadzītes un žurnālista Jāņa Ges-
tes bruģakmeņi.

Izstādes laikā t/c „Galerija Centrs” 
strādāja arī Fonda darbinieki, 
pa  stāstot par projektu un aicinot 
ziedot par bruģakmeni ar savu 
vārdu. Daudzi cilvēki izvēlējās bruģ-
 akmeni dāvanai svētkos saviem 
radiem un draugiem. Izstādes 
laikā tika ziedots par vairāk nekā 
500 bruģakmeņiem, kas 2014. 
gada pavasarī veidos vienu ceļa 
metru astoņus metrus platajā 
buģakmeņu alejā. 

Nākamā izstādes pietura 2014. 
gada sākumā plānota Koknesē 
uz vietas. Aicinām katru palīdzēt 
īstenot Likteņdārza aleju, iebru-
ģējot tajā savu bruģakmeni. Tu  vāka 
informācija – www.liktendarzs.lv

vērot saulrietu virs amfiteātŗa, 
Likteņdārza viesi ceļu uz am  fi -
teātri mēroja pa bruģēto drau-
gu aleju. 

Šo dziļi simbolisko astoņus 
metrus plato un vairāk nekā 200 
metru gaŗo ceļu līdz amfiteātrim 
iecerēts noklāt ar vairāk nekā 
100 000 pelēkiem no Latvijas 
laukakmeņiem zāģētiem bruģak-
meņiem. Ceļš top par ziedojumiem 
– katram par 7 latu jeb 10 EUR 
ziedojumu ir iespēja iebruģēt 
Lik  teņdārza draugu alejā bruģ-
ak meni ar savu vārdu un uzvārdu. 
Aleja top sadarbībā ar interneta 
portālu www.draugiem.lv, kur 
Likteņdārza oficiālajā lapā www.
draugiem.lv/liktendarzs visi bruģ  -
akmeņi vispirms tiek iereģistrēti 
un pēc tam pēc reģistrētā saraksta 
nodoti gravēšanai. Šo divu gadu 
laikā iebruģēti 6050 bruģakmeņu. 
Sezonas laikā bruģakmeņus ir 
iespēja iegādāties Likteņdārzā uz 
vietas. To var izdarīt arī ziedojot ar 
SMS www.draugiem.lv/liktendarzs, 
kā arī pārskaitot ziedojumu uz 
„Kok  neses fonda” norē ķinu kontu.

Lai mudinātu kļūt par ziedotāju, 
tirdzniecības centrā „Galerija 
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Kaut arī Rīgā sniega 
nebija... Ak, eglīte, Floridā

Svētkus svin Toronto pensionāri

Koris "Salve"

Ausma Kantāne

Baiba Ozoliņa

RITA ROTKALE GUNĀRS LIEPIŅŠ

21. decembŗa bezsniega vakarā 
uz koncertu „Cik lēni snieg...” 
Svētā Pestītāja Rīgas Anglikāņu 
baznīcā klausītājus aicināja ka   mer-
koris „Salve” diriģentes Baibas Ozo-
 liņas vadībā. Šādi Ziemsvētku ieska-
ņas koncerti korim ir kļuvuši par 
tradiciju. Arī šoreiz koncerts bija 
pulcējis pārpilnu dievnamu, un arī 
šoreiz publikai tas nelika vilties. 
Skaistais, bagātais laikam un vietai 
atbilstošais repertuārs, lieliskā 
akustika un gaisotne, koristu pil-
nīgā atdeve un diriģentes dziļā 
mūzikas izpratne un kā allaž 
precīzais žests ļāva vērtēt kon-
certu par patiesu mākslas noti-
kumu. Vakaru kuplināja solistu 
Ances Purmales (soprāns), Patrī-
cijas Hofmanes (soprāns ), Egila 
Norbūta (tenors), Indŗa Egles 

diem, mūsdienu latviešu kom-
ponistu Richarda Dubras, Mār-
tiņa Brauna, Raimonda Paula 
skaņdarbu interpretācijas. Tika 
pirmatskaņoti arī pašu koŗa dzie-
doņa Staņislava Semjonova divi 
darbi – „Ex audi” un „Sanctus”. 

Šāgada Ziemsvētku koncertu 
īpašu darīja aktrises Ausmas Kan -
tānes līdzdalība, viņa runāja Imanta 
Ziedoņa dzeju. Patiesi pārsteidza,  
ka pat ļoti labi zināmi dzejoļi, kā 
„Bez mīlestības nedzīvojiet”, „Pa -
skaties, kā vecis met tīklus” u.c., 
šajā vakarā ieguva kādu jaunu di -
mensiju. Aktrises priekšnesums 
bija tik dziļš un patiess, ka radīja 
illūziju, ka uzrunāts tiek katrs 
klausītājs personīgi.

Koncertu prasmīgi vadīja un ar 
trāpīgiem komentāriem papildi nāja 

(oboja) līdzdalība, kā arī Aijas 
Ziņģītes prasmīgais ērģeļu un kla-
 vieŗu pavadījums. Līdzās pa  sau-
les klasikas pērlēm, kā virsot ni 
minot Sezāra Franka „Panis An -
gelicus”, koncertā skanēja daudzi 
latviešu skaņražu sacerējumi: 
Pēteŗa Barisona dziesma ar Jāņa 
Ziemeļnieka dzeju „Svētā vēst-
nese”, Jāzepa Mediņa „Ziemas 
pasaciņa” ar Viļa Plūdona vār-

Liene Jakovļeva. Pusotru stundu 
gaŗā koncerta noslēgumā koris, 
solisti un visi klausītāji vienojās 
Franca Grubera Ziem svētku dzies-
 mā „Klusa nakts, svēta nakts”.

Šis bagātām noskaņām piepil-
dītais mūzikālais notikums varēja 
norisināties ar koncertorga ni zā-
cijas „Ave Sol”, Rīgas domes, bied-
rības „Svētā Jāņa palīdzība” un ap -
gāda Krasts tipografijas atbalstu.

Lai gan Floridā šai laikā visās 
ielas malās un dārzos ir vairāk 
gaiši izdekorētas palmas, privā -
tās mājās un arī St. Pētersburgas 
Latviešu biedrībā Ziemsvētkos 
vienmēr tiek uzstādīta un izpuš-
ķota eglīte. 14. decembŗa pēcpu-
dienā 60 tautieši atkal pulcējās 
Biedrības namā, kur eglītes gais-
miņas iededzināja emeritus priekš-
nieks Ilgvars Norbergs. Svētbrīdi 
un korāļa “Eņģeļus mēs dzir dē-
jām” kopdziesmu novadīja An -
dris Ritums. Vietējie mākslinieki 
bija sagatavojuši Kristus dzim ša-
nas dienai piemērotu mūzikālu 
un literāro programmu, kas sākās 
ar maestro Vladimira Hohlova 
klavieŗu priekšnesumu – F. Lista 
“Trīs Ziemsvētku dziesmu ap -
darēm”.

Kokļu meistars Ilmārs Vilma-
nis bija sagatavojis un uz paš da-
rinātās, ļoti dzidri skanīgās kokles 
nospēlēja četras melodijas, sākot 
ar M. Praetoriusa “Es skaistu rozīt’ 
zinu”. Otrā bija J. Ruttera “Vis-
skaistākā dziesmiņa Kristus bēr-
nam”,un tad sekoja sena poļu 
melodija “Meklētāja ceļš ir galā”. 
Savu priekšnesumu koklētājs 
pabeidza ar A. Adama “Ak, svētā 
nakts”.

Dace Kupača-Hohlova dekla-
mēja Martas Bārbales dzejoli 
“Svētku brīnums”; pēc tam  Bied-
rības koris diriģenta Vladimira 
Hohlova vadībā dziedāja četras 
Ziemsvētku dziesmas, sākot ar 
jau tradicionālo “Ak, eglīte” (vācu 
melodija V. Hohlova apdarē). 
Sekoja A. Matisona “Ir atkal Zie-
 massvētki” un tad V. Ozoliņa, J. 
Baruša apdarē –  “Šai svētā naktī” 
ar V. Moras vārdiem. Lai gan 
koristi dzied ar lielu entuziasmu 
un enerģiju, šis tomēr ir senioru 
koris (dāmas neļauj man izpaust 
caurmēra vecumu), un tāpēc, lai 
koristi varētu mazliet atvilkt elpu, 
Richards Rollis nolasīja Kārļa 
Eliasa dzeju “Baltais klusums”. 
Dzeja bija labs ievads pēdējai 
koŗa dziesmai – F. Grubera “Klusā 
nakts” V. Hohlova apdarē. Visām 
koŗa dziesmām klavieŗu pava dī-
jumu spēlēja Māra Rituma. Klau-
sītāji pateicās māksliniekiem ar 
skaļiem aplausiem, un saimniece 
Mārīte Rubīna tad aicināja visus 
klātesošos pie skaisti sakārtotā 
azaida galda ar pašu līdzatnes-
tiem labumiem.

Kad visi viesi un mākslinieki 
bija ieturējušies, pie nama durvīm 
skaļi klauvēja Ziemsvētku vecītis. 
Te jāpiemin, ka Biedrības namam 
nav kamīna ar skursteni, jo Flo -
ridā tādas ieriktes siltās saules dēļ 
nav nepieciešamas, un vecītis ienāca 
caur plaši atvērtām durvīm, visus 
apsveicot ar:  “Ho, ho ho, prie-
cīgus svētkus!” Kā parasti, viņam 

pār plecu bija liels dāvanu maiss. 
Palīdzes vecīti tūlīt norīkoja uz 
skatuves, kur tika izsaukti čak lā-
kie darba darītāji. Dāvanas gan 
bija jāizpelnās ar kādu pantiņu vai 
īsāku priekšnesumu, ko saņēmēji 
arī labprāt darīja. Kad dāvanu 
maiss bija iztukšots, vecītis at -
vadījās no tautiešiem līdz nāka-
miem Ziemsvētkiem.

Nama dekorātore Karmene Lūsis skaita pantiņu, lai nopelnītu 
vecīša dāvaniņu

Ziemsvētku vecītis (Andris Ritums) ar palīdzēm Ariānu Liepiņu 
un Daci Kupaču-Hohlovu

Toronto pensionāru 19. decem-
 bŗa saiets bija veltīts Ziemsvētku 
ieskaņai. To atklāja sarīkojumu 
vadītāja Liene Martinsone, ap -
sveicot viesus no Latvijas un ASV. 
Viņa atgādināja par nākamā gada 
valdes vēlēšanām un to, cik ne -
pieciešami jauni darbinieki.

Svētbrīdi ievadīja prāvests emer. 
Dr. F.T. Kristbergs ar korāli “Sla -
vēts Dievs visaugstākais”. Viņš stās-
tīja par grūtībām, ar ko sastopas 
Bībeles tulkotāji, par piemēru mi -
not Lūkasa evanğēlija 2. nodaļas 
13. un 14. pantu, kur eņģeļi paslu-
dina ganiem Jēzus piedzimšanu. 
Valodai un tās nozīmei maino -
ties, mums tik pazīstamie vārdi 
“...un cilvēkiem labs prāts” no 

oriğinālvalodas var tikt tulkoti ļoti 
dažādi; ne vien latviski, bet arī 
angliski un citās valodās. Par īsto 
izteiksmi ir domstarpības. Tomēr, 
vienalga kādā valodā un kādā tul -
kojumā, tie visi izteic Dieva lab vē-
 lību pret cilvēkiem. Svētbrīdi viņš 
nobeidza ar korāli “Senā pilsētā, 
kur Dāvids reiz kā ķēniņš valdīja”.

Koris “Rota”, atbilstot savam no -
saukumam, svētku rotā uzsāka 
savu programmu ar V. Ozoliņa 
“Šai svētā naktī”, turpināja ar V. 
Pūces “Tik klusa un svēta” un 
Aivara Šica komponēto “Ziemas-
svētkos”. Programma beidzās ar 
visiem pazīstamām un iemīļotām 
dziesmām “Uzsniga sniedziņš balts” 
un “Sidraba mēnestiņš”. Tiešām, 

paskatoties pa logu, re  dzējām, ka 
dziesmai taisnība, jo Centra dārzu 
sedza balta, tīra sniega kārta.

 Ziemsvētku dziesmas dziedāja 
ne vien koris, bet pievienojās arī 
visi klātesošie kopdziesmās “Ak, 
eglīte”, “Ak, tu, priecīga” un 
“Klusa nakts, svēta nakts”.

 Tad bija kārta “Pusstundai” ar 
pārdomu pilno A. Altmaņa “Četras 
sveces”. Tai sekoja Rozenštraucha 
skumji vijīgā “Drauga vārdi” un 
“Kumeliņš”.

 Atvadīšanās brīdis ieilga, jo ar 
labiem vēlējumiem bija jāapsveic 
visi draugi, novēlot Dieva svētību 
svētkos un Jaunajā gadā. Ja tā būs, 
tad viss pārējais nāks tai līdzi.
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Gadu mijā
OJĀRS CELLE

Ir aizvadīts visumā mierīgs, pat 
patīkams 2013. gads. Bet tieši pē -
dējā gada mēnesī tas ir izsists no 
sliedēm gan ar lielā Zolitūdes iebru-
 kušā supertirga „Maxima” jumta 
izraisīto traģēdiju, gan ar minis-
tru prezidenta Valža Dombrovska 
atkāpšanos no amata, gan Liepā-
jas Metalurga (LM) bankrotu un 
dažām citām neveiksmēm. Pozi-
tīvā plāksnē jāuzteic lieliskie Dzies-
mu un deju svētki, atkopšanās 
valsts ekonomikā, Latvijas uzaici-
nāšana pievienoties eiro zonai, 
kā arī ES naudas fondu dāsnā 
atbilde Latvijas 2014.-2020. gada 
attīstības vajadzībām. (Dažādām 
vajadzībām Latvijai šajā periodā 
būs iespējams saņemt atbalstos 
un financējumos 4,389 miljardu 
eiro.) Decembrī noslēdzās Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas gran  -
diozās celtnes būve, kuŗas iekār-
tošana jāpabeidz jaunajā gadā.

Pie saimnieciskajām neveik-
smēm, bez LM bankrota, jāpie-
min arī vilcienu iepirkšanas plānu 
sabrukšana. Jāpiemin, ka Latvijā 
nacionālais produkts turpināja 
pieaugt, bezdarbs mazinājās un 
vasarā praktiski izbeidzās pēdējos 
trīs gados novērotā pastiprinātā 
emigrācija no Latvijas. Taču pati 
Eiropas Savienība saimnieciski 
kopumā izgājušajā gadā drīzāk 
slīdēja uz leju. ASV mazliet at -
plauka, bet tas tika veikts ar māk-
slīgām pūlēm stimulējot savu 
ekonomiju ar triljona dolaru pa -
pildus ieplūdināšanu valsts saim-
niecībā. Strauji turpināja attīstī-
ties arī Āzija, bet Afrika slīdēja 
dziļāk savās neskaitāmajās attīs-
tības grūtībās.

Latvija bagātās 2012. gada 
graudu ražas rezultātā ieņēma 
miljonus par graudu eksportu uz 
Afrikas un Āzijas valstīm.

Zinātnes, kultūras un mākslas 
jomā izgājušajā gadā, bez lieliski 
izdevušajiem Dziesmu un deju 
svētkiem, jāpiemin ģeniālā kvantu 
skaitļošanas pētnieka Andŗa Am -
baiņa lēmums izveidot savu pēt-
niecības iestādi tieši Latvijā par 
piešķirtajiem Eiropas Pētniecības 
padomes naudas miljoniem. Jāpie-
min, ka šajā eksotiskajā zinātnes 
branžā viņš ir viens no pasaulē 
visatzītākajiem zinātniekiem.

Mēs izgājušā gadā zaudējām 
dzejnieku Imantu Ziedoni, bet 
viņa atstātais kultūras manto-
jums tautai kalpos vēl ilgi, ilgi.

Polītikā gads pagāja ar daudziem 
notikumiem. Rīgas pašvaldības 
vēlēšanās varu arī turpmāk no -
drošināja krievu spārns, ar Nilu 
Ušakovu un Andri Ameriku 
priekšgalā. Šos panākumus veici-
nāja latviešu partiju savstarpējā 
nenovīdība, kas izraisīja vienal-
dzību latviešu vēlētāju vidū. Gada 
gājumā lēnām turpināja sadrupt 
bijušā prezidenta Valža Zatlera 
dibinātā Reformu partija, kas sa -
vās rindās savākusi ļoti pretrunīgu 
reformistu pulku. Rīgas pašval-
dību vēlēšanās no latviskajām 
partijām progresu izrādīja vienīgi 
Nacionālā apvienība.

Iekšpolītiskā laukā Latvijā nu ir 
manāma vēlēšanu tuvošanās. Sa -
sparojušies uz jaunu partiju dibi-
 nāšanu vai dažas vecās augšām-
celšanu ir vairāki jau reiz „uz 
grābekļa uzkāpuši” darboņi, kas 

kādu laiku bija apklusuši. Jaunu 
partiju ir oficiāli nodibinājis Ei -
nars Repše. Vēl atceramies Jaunā 
laika ienācienu Latvijā, kuŗu 
baltā zirgā vadīja Repše, solot 
jaunus, labākus laikus valstij. Jau 
aptašķīts un krāsu zaudējis baltais 
zirgs vairs neder, bet aizkulisēs 
vēl arvien darbojas Jaunups un 
Titavs, kuŗiem tagad pievie no-
jušies, enerģiski tāpat kā pirmo 
reizi, virkne biznesā darbojušos 
cilvēku un daži ekonomijas spe -
ciālisti. Jāšaubās, vai lielo indivi-
duālistu un ekscentriķi tauta vēl-
reiz nopietni atbalstīs. Virspusē 
parādījies atkal Ainārs Šlesers, 
mūsu „gāzi grīdā” speciālists, 
šoreiz gan izvēloties Rēzekni par 
savas atgriešanās izejas punktu. 
Mēģinājumi atkal piekļūt pie va  ras 
svirām daudzajiem alkatīgajiem 
darboņiem, iespējams, saistās arī 
ar cerībām tādā veidā piekļūt 
tuvāk lielajai ES naudai, kas turp-
mākajos gados plūdīs uz Latviju.

Latvijas polītiskajām partijām 
ir raksturīgs dziļākas izstrādātas 
ideoloģijas trūkums. Tās ir ma  zas, 
gandrīz privātas savtīgu nolūku 
grupiņas, kas savas intereses vē  las 
piepildīt ar polītiska spēka palī-
dzību. Tām nav ne ideoloģisku 
sakņu, ne sevišķi izteiktu tradiciju. 
Izņēmums vienīgi ir Nacionālā 
apvienība ar savām specifiskām 
interesēm par tautas nākotni un 
Zaļie un zemnieki, kas diemžēl 
pārāk dziļi sapinušies ar oligarcha 
Lemberga personiskajām intere-
sēm.

Kopumā polītiskās partijas Lat-
vijā formāli ar savu dalībnieku 
skaitu sastāda tikai mikrosko-
pisku daļu no Latvijas iedzīvo tā-
jiem. Tās divdesmit gados nav 
spējušas izlaist saknes tautā un 
tādā veidā atšķiŗas no polītiskā 
klimata demokratiski tradi cio-
nā lajās Eiropas valstīs.

Pēc samērā aukstas un sniegai-
nas ziemas, kas ievilkās turpat 
vai līdz maijam, sākās ļoti silts un 
straujš pavasaris, kam sekoja mē -
 reni auglīga vasara un silts un gaŗš 
rudens. Tikai decembŗa sākumā 
uz pāris nedēļām iestājās ziema, 
kas līdz Ziemassvētkiem atkal 
bija nozudusi. Kāds būs laiks 
2014. gadā, laika pētnieki vēl 
skaidri nestāsta, bet šķiet, ka tas 
būs visumā mērens.

Jaunais gads atnāk ar lielām 
pārmaiņām. No 1. janvāŗa valsts 
valūtu, mūsu iemīļoto un stabilo 
latu, nomaina eiro, Eiropas Sa -
vienības noteicošā valūta. Kaut 
gan tautas lielākajai daļai valūtas 
maiņa nemaz nepatīk un netiek 
atbalstīta, mūsu valdība ir čakli 
centusies izpildīt visas eiro zonas 
noteiktās prasības un tāpēc jau 
vasarā saņēma aicinājumu pievie-
noties šīs valūtas valstu pulciņam. 
Pāriešana uz eiro Latvijas saim-
niecisko stāvokli īsā laika posmā 
daudz neietekmēs, bet nākotnē 
vairāk piedāvās iespējas beidzot 
valsti izvest no nabadzības un 
lielā Krievijas iespaida.

Ar grūtībām polītiķi saliks 
kopā nākamo valdību, kuŗā, 
iekļauties atbildīgos posteņos 
tikai līdz Saeimas vēlēšanām, nav 
spēcīgs vilinājums polītiķiem. 
Taču tas būs kaut kā jāpaveic.

Pie mūsu Ārlietu ministrijas 

izgājušajos jau gandrīz 25 gados 
ir izveidojusies spējīga un augsti 
profesionāla Latvijas diplomātu 
paaudze. Otra ļoti respektējama 
un polītiski svarīga spējīgu ļaužu 
grupa pārstāv Latviju pie Eiropas 
Savienības Briselē, Strasbūrā un 
citur. Šie spēki veidojas no ap -
dāvinātās jaunās Latvijas paau-
dzes. Ir jau pēdējais laiks nomainīt 
un pensijā sūtīt padomijā augušo 
paaudzi, kuŗa šajos divos gadu 
desmitos ir valstij devusi daudzus 
miljonārus, bet pašu tautu atstā-
jusi nabadzībā. Savtīgums, negau-
sība un ideālisma trūkums krasi 
atšķiŗ atjaunoto Latviju, īpaši tās 
valdošo galotni, no tiem, kuŗi ar 
daudz lielākām sekmēm uzcēla 
mūsu valsti pēc tās nodibinā šanas.

Latvijas atkopšanās no krizes 
turpināsies. Tās temps būs atka-
rīgs no tā, kā ar savām problēmām 
tiks galā ASV, ES, strauji labklājībā 
augošā Austrumāzija un arī Pu  ti  na 
Krievija. Latvijas turpmākajā at -

tiem, lai arī tie nejustos kā šādu 
demonstrātīvu protestu upuŗi. 
Visas pasaules sportistu drau dzī ba 
un kopības sajūtas taču arī kaut ko 
nozīmē. Lai arī kāda būtu vald-
nieku plātība, uzpūtība un rīcība, 
paši spēļu ideāli ir svarīgi un 
respektējami kā senajā Grieķijā, 
tā tagad modernajā pasaulē.

Vai būs kāds turpinājums valsts 
tiesībsarga Juŗa Jansona izmeklē-
šanas rezultātiem par latviešu va -
lodas nesekmību krievu skolās? 
Par šo konstatējumu Jansons de -
cembrī sasauca preses konferenci. 
Viņš presei skaidroja, ka izvairī-
šanās no nopietnas latviešu valo-
das zināšanu nodošanas kriev va-
lodīgo bērnu izglītībā ir cilvēk tie  -
sību pārkāpums pret viņiem. Vi -
sām tautībām, kas dzīvo Latvijā, 
ir pirmām kārtām jāprot šīs valsts 
valoda. Bez labas valodas prasmes 
jaunieši kļūst zaudētāji konku-
rences cīņā darba tirgū, sadzīvē, 
kultūrā utt.

Austrālijas latvietis, fizikas zi -
nātņu doktors Gunārs Nāgelis. 
Pazīstam viņu vislabāk kā pirmā 
latviešu elektroniskā laikraksta 
Latvietis dibinātāju un vadītāju. 
Nāgelis OM vadību pārņemt 1. jū -
lijā. 2013. g. 1. jūlijā OM nosvi nēja 
20 gadu pastāvēšanas jubileju.

Labu darbības gadu 5. un 6. de -
cembrī Maskavā noslēdza Latvi-
jas-Krievijas kopējās vēsturnieku 
komisijas trešajā sēdē. Ilgus ga -
dus sadarbība neveicās ļoti kraso 
uzskatu pretišķību dēļ. Kā komi-
sijas Latvijas puses vadītājs vēs-
turnieks Antonijs Zunda izteicās 
presei pēc sēdes, ļoti uzlabojusies 
iespēja strādāt Krievijas vēstures 
archīvos. Komisijas darba posmu 
ir cerības nobeigt ar kopēja vēs-
tures dokumentu krājuma izdo-
šanu 2015. gadā. Vai Krievija ir 
piekāpusies vēstures patiesības 
priekšā un atzinusi PSRS okupā-
ciju Baltijas valstīs? Visas pazīmes 
norāda – arī turpmāk katra puse 

tīstībā liela loma būs tam, cik 
veiksmīgi varēsim šeit izveidot 
pasaulē interesantas saimnieciskas 
nišas ar augstu pievienoto vēr-
tību. Mums nav ko cerēt uz lielu 
labklājību, tirgojoties ar lauksaim-
niecības precēm, vai kā transita 
valstij starp ES un Krieviju, ka  mēr 
pēdējā spēj piedāvāt tikai izejvielas, 
bet zemā pirktspēja neļauj Krie-
vijas iedzīvotājiem iegādāties lie -
lākā vairumā ES ražojumus, ko 
varētu ievest caur Latvijas ostām.

Jau februārī notiks ziemas olim-
 piada Sočos, kuŗā Putins, gandrīz 
vai pilnīgi izputinot Krievijas 
iekrātos miljardus, ir licis uzcelt 
vēl nebijuši grandiozu ziemas 
sporta centru. Tur piedalīsies arī 
mūsu valsts sportisti, un tie uz 
Sočiem dodas ar cerībām iegūt 
vismaz dažas olimpiskās medaļas. 
Uz spēļu atklāšanu Putins uzaici-
nājis arī Latvijas valsts un ministru 
prezidentus. Pārējās Baltijas valstis, 
kā šķiet, Sočos prezidenti nepār-
stāvēs. Arī pārējā pasaule nepa tikā 
par represīvajām Putina režī ma 
izpausmēm lielā mērā savus prezi-
 dentus tur nesūtīs. Jautājums, kā -
pēc Latvijai jāsūta prezidents, ir 
atklāts. No vienas puses it kā būtu 
nozīmīgi parādīt Putinam savu 
nepatiku, taču no otras puses – 
mūsu prezidenta ierašanās dod 
uzmundrinājumu mūsu sportis-

Ieteicamā atbilde būtu pēc ie -
spējas ātrāka šo skolu pāriešana 
uz mācībām latviešu valodā. Lo -
ģiskais ieteikums, ko visvairāk at -
balsta arī Nacionālā apvienība, iz -
raisīja gandrīz histērisku reakciju 
krievvalodīgā presē. Pret to asi 
nostājās Saskaņas centrs, kas, cita 
starpā, bija palīdzējis Jansonu 
amatā ievēlēt.

Pūles uzturēt divkopienu valsti 
un mēģinājums krievu bērnus 
atstumt tālāk no latviešu valodas 
savā izglītības procesā ir tīša ļaun-
 prātība, ko piekopj imperiālistiski 
domājošie krievvalodīgie dar boņi. 
Vainīga ir arī Izglītības ministrija 
un latviešu polītiķi, kuŗi kopš 
valsts atjaunošanas nav papūlē-
jušies ieviest krievu skolās valsts 
patriotismu un valstisko apziņu, 
bet atvēl šīm skolām darboties tā, 
it kā tepat jau tūliņ atgriezīsies 
okupācija un viņiem atkal būs 
vara. Izsapņotie imperijas murgi 
nodara lielu ļaunumu viņu bēr-
niem, kuŗu lielākā daļa paliks 
dzīvot Latvijā, valstī, kuŗā krievu 
valodā nākamajā paaudzē runās 
arvien mazāk cilvēku un tās 
prašanai praktiskajā dzīvē vairs 
nebūs sevišķas nozīmes.

Šajā gadā noslēgsies arī pirmais 
Okupācijas mūzeja darbības pe -
riods, jo no darba aiziet direktore 
Gundega Michele. Viņas vietā nāk 

paliks pie sava viedokļa un inter-
pretācijas. Pie Otrā pasaules kaŗa 
vēstures posma komisija nopiet-
nāk ķersies nākamajā sēdē, kas 
notiks Rīgā. Pirmais posms – laiks 
līdz Otrajam pasaules kaŗam – ne -
 satur tik daudz pretēju viedokļu, 
kaut arī temats „Pirmais pasaules 
kaŗš, Krievijas imperijas sabrukums 
un neatkarīgās Latvijas izveide” 
atklāja lielu starpību ar to, kā Lat -
vijas valsts izveidošanu redz Krie-
vijas puse (tā redz nodibināto 
Latviju kā vācu un Antantes 
durkļu balstītu projektu ar Kārli 
Ulmani kā šo spēku „marioneti”, 
ziņo Latvijas Avīze). Karstākie ar -
gumenti, kas saistās ar padomju 
militāro Baltijas valstu okupāciju, 
komisijas darbā vēl ir priekšā, un 
ievadam jau Krievijas komisijas 
līdzpriekšsēdētājs Aleksandrs 
Ču  barjans kādā preses intervijā 
Baltijas valstīm pārmetis vēstures 
polītizāciju un uzsvēris, ka ne  kā  da 
Baltijas valstu okupācija neesot 
no PSRS puses bijusi. Tāpēc ne uz 
kādu vienprātību okupācijas jau-
tājumā komisijas darbā necerēsim 
sagaidīt. Putina Krievija, kaut tikai 
bijušās imperijas atspulgs, savu 
kursu netaisās mainīt. Vienīgais 
latviešu ieguvums būs tas, ka savu 
argumentu atbalstam viņi tagad 
materiālu var iegūt, kaut arī iero-
 bežotā veidā, Krievijas archīvos.
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„Kas veidos Latvijas nākotni?”
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) rīkotā diskusija avīzes Laiks izkārtojumā Rīgā, 

2013. gada 29. novembrī viesnīcā Europe Royal Hotel (Benjamiņu namā).
Diskusijā piedalās: Ligita Kov-

 tuna – avīžu Laiks un Brīvā 
Latvija galvenā redaktore, Jānis 
Dimants – gi  naikoloģijas un 
dzemdniecības speciālists, Lat-
viešu Ārstu un zobārstu ap -
vienības (LĀZA) val  des priekš-
sēdētājs, Zaiga Alksne-Phillips 
– pediatre, Latviešu Ārstu un 
zobārstu apvienības valdes 
priekšsēdētāja vietniece, Dace 
Gardovska – Rīgas Stradiņa uni -
versitātes Pediatrijas katedras 
vadītāja, profesore, Bērnu klī  nis-
kās universitātes slimnīcas Pe -
diatrijas klīnikas vadītāja, Māra 
Libeka – laikraksta Latvijas Avīze 
žurnāliste, Ilmārs Mežs – demo-
grafs, Arvils Ašerādens – Lab-
klājības ministrijas parlamen-
tārais sekretārs, Imants Parād-
nieks – Saeimas deputāts un 
Demografijas lietu apakško mi-
sijas priekšsēdētājs.

Parādniekam un demografam Il -
māram Mežam. Gadiem ilgi mēs 
esam cīnījušies, lai mākslīgo ap -
augļošanu Latvijā apmaksātu valsts. 
Beidzot tas ir panākts. Saprotams, 
ir vēl daudz citu problēmu, kas 
jārisina turpmāk, taču nešaubos, 
ka ar Veselības ministrijas iniciā-
tīvu to arī veiksmīgi darīsim.

Ilmārs Mežs. Nudien, pēdējos 
gados šī tema Latvijas sabiedrībā 
pacelta visai augstā līmenī. Pir-
mie konkrētie polītikas uzlabo-
jumi vērojami jau kopš šī (2013. 
gada – Red.) gada sākuma, un 
vairākas svarīgas lietas mainīsies 
arī nākamgad. Domāju, varam 
justies gandarīti, ka ievērojami 
uzlabojusies Latvijas demogra-
fiskā atbalsta polītika, kas jau nes 
pirmos rezultātus. Jau trešo gadu 
pēc kārtas novērojam dzimstības 
pieaugumu. No vienas puses, 
esam uz pareizā ceļa, no otras, – 

valstī Igaunijā jau pirms 15 gadiem 
sāka plašu valsts polītikas maiņas 
kustību, un jau pēc pieciem gadiem 
tā rezultējās ar teju divreiz lielāku 
valsts atbalstu ģimenēm ar vai  rā-
kiem bērniem. Manuprāt, šis igau -
ņu standarts mums ir kā tuvākais 
un reāli sasniedzamākais paraugs, 
jo vismaz pārskatāmā nākotnē ne -
varam cerēt, ka sasniegsim Zvied-
rijas, Norvēģijas vai kādas citas 
augsti attīstītas Ziemeļvalsts lī  me ni. 
Atsevišķos demografiskajos rādī-
tājos arī lietuvieši mūs apsteidz, 
tostarp arī dzimstībā. Tāpēc es 
ļoti ceru, ka mūsu iesāktais darbs 
vainagosies vismaz ar līdzīgā ap  -
joma palielinājumu valsts bu -
džetā. Tiesa, financējumam jābūt 
„mērķētākam”, lai pēc iespējas 
maksimāli tas nokļūtu ģimenēs.

Eiropas valstīs ir ļoti liela dzim-
 stības rādītāju atšķirība. Ne tikai 
Latvijā, bet arī, piemēram, Vācijā un 

Ilmārs Mežs. Jā, diemžēl bērnu 
mirstība Latvijai kā Eiropas val-
stij ir nepiedodami augsta. Ru -
mā   nijā, Bulgārijā un Latvijā ir 
vislielākais bērnu mirstības skaits 
Eiropas Savienībā. Tāpēc arī šai 
jomā mums ir daudz darāmā.

Jānis Dimants. Tiesa, arī pe  ri-
natālās mirstības ziņā Latvija ir 
vienā no sliktākajām situācijām.

Arvils Ašerādens. Tas ir ļoti 
būtisks aspekts. Zīdaiņu mirstība 
ir viens no dzīves līmeņu rādī-
tājiem, un diemžēl Latvijā tā tik 
tiešām ir ļoti augsta.

Zaiga Alksne-Phillips. Tomēr 
būtiska ir ne vien zīdaiņu mir-
stība, bet arī vecāku bērnu un 
pusaudžu mirstība. Tas viss sa -
saistās ar veselības līmeņa paslik-
tināšanos.

Arvils Ašerādens. Nenoliedza mi, 
tomēr Latvijā vislielākā problēma 
ir zīdaiņu mirstība. Bērnu mir-

apmēram 200 bērni dažādos ve -
cumos. Protams, kā visā pasaulē, 
mums arī daļā miršanas gadījumu 
ir nenovēršami iemesli, kuŗus 
diem  žēl pašreizējā zinātne un me -
dicīnas iespējas maz var ietekmēt. 
Taču bērnu nāvei Latvijā ir arī 
ļoti daudz novēršamu iemeslu. 
Tostarp milzīgais traumatisms, 
kas ir aktuāls dažādos vecumos. 
Tas ļoti saistīts ar audzināšanas 
tradicijām ģimenēs. Nupat rosi nā-
jām sanāksmi Veselības ministrijā 
Mātes un bērna veselības komi-
sijā par pirmsskolas un skolas 
bērnu veselību. Bērni pavada ļoti 
ilgu laiku prom no mājām, un šai 
vidē veidojas arī viņu veselība. Ir 
informācija par lielu bērnu trau-
matismu mācību stundu starp brī-
žos. Savulaik esot Ķīnā, novēroju, 
ka tur skolotājs ar bērniem pauzēs 
starp stundām vingroja. Vai mums 
ir vajadzīga liela nauda, lai bērni 

Ligita Kovtuna. Kāpēc trimdas 
latviešu prese tik aktīvi pievēršas 
demografijas jautājumam? Aiz -
vadītā gada sākumā avīze Laiks 
pēc mūsu kārtējās apaļā galda 
diskusijas publikācijas saņēma 
kāda lasītāja vēstuli. Viņš rakstīja: 
“Kāpēc mums, cilvēkiem, kas vai-
  rumā gadījumu jau pārkāpuši 60 
gadu slieksni, piedāvājat rakstus 
par demografiju? Mēs tur vairs 
fiziski neko nevaram līdzēt!” Kad 
pēcāk uzaicināju uz sarunu vīru 
vārdā Ēriks Krūmiņš, kuŗš Ame-
  rikas latviešu apvienībā vada no -
  zari “Sadarbība ar Latviju”, viņš 
sacīja, ka ir gan veids, kā seniori 
var palīdzēt risināt demografijas 
problēmas Latvijā, – proti, iz  rak-
 stīt čeku daudzbērnu ģimenēm 
Latvijā vai aiziet pie sava advokāta 
un lūgt sastādīt dokumentu, kuŗā 
teikts, ka, aizejot no šīs pasaules, 
nevēlas, lai viņiem uzceļ piemi-
nekli granītā vai metallā. Tā vietā 
naudu labāk norakstīt dzīvam 
piemineklim – latviešu bērniem.

Jānis Dimants. Es vēlos īpaši 
pateikties visiem, kas ar savu 
darbu panākuši būtiskus sasnie-
gumus demografijas nozarē. Jo 
sevišķi pateicos – veselības minis-
 trei Ingrīdai Circenei, Saeimas 
Demografijas lietu apakškomi-
sijas priekšsēdētājam Imantam 

mums jāapzinās, ka, ja dzimstības 
un mirstības rādītājus pretstatām 
algām, situācija nebūt nav tik ap -
mierinoša. Ja pieņemam, ka 300 
lati ir absolūti minimālā summa, 
par kādu cilvēki varētu izdzīvot, 
tas demografiskajos rādītājos re  -
latīvi atbilst 30 000 mirušajiem 
gadā. Pērn šī summa Latvijā bija 
190 lati, šobrīd ir 200 lati, kam 
reālitātē atbilst aptuveni 20 000 
dzimušie. Mirušo diemžēl ir kriet -
ni vairāk – ap 30 000. Patlaban 
mums ir cerība sasniegt 210 latu 
robežu, kas nozīmētu arī 21 000 
dzimušo gadā. Tomēr jāatceras, ka 
minimālā programma, kas jāiz-
pil  da, lai Latvijai būtu nākotne ar 
latviešiem tajā, dzimstībai vismaz 
jāsasniedz mirstības apjomus. 
Respektīvi, 30 000 dzimušo gadā. 
Patlaban vērojams neliels kāpums, 
tomēr tas ir nepietiekams. Eiro pas 
Savienības ietvaros esam viena no 
valstīm, kas vismazāk līdzekļu no 
valsts budžeta atvēl ģimenēm ar 
bērniem. Aizvien vērojama bīs-
tamā tendence, kad vecākiem ar 
trīs, četriem un vairāk bērniem 
ir daudz vilinošāk aizbraukt uz 
Angliju vai Īriju un sajust nesa-
mērīgi labākus sociālos apstākļus. 
Ir jādomā, kas tālāk darāms, lai 
turpinātu demografijas polītikas 
uzlabošanu Latvijā. Mūsu kai miņ-

Ungārijā ir ļoti zema dzim stība, 
taču atsevišķās Eiropas valstīs dzim-
 stības koeficients ir krietni aug -
stāks, tāpēc nemaz nevajag Āfri-
ku vai Āziju, lai bērnu skaita ziņā 
rādītu labos piemērus Latvijai.

Diezgan bieži man saka – var 
ieguldīt nenormāli daudz naudas 
demografijas attīstīšanai, un tam 
rezultāta nebūs nemaz vai arī būs 
pārlieku niecīgs. Pētījumi, kas šā -
du tendenci apliecina, ir, taču tie 
galvenokārt attiecas uz Skandi-
nā vijas un citām Rietumeiropas 
valstīm. Diemžēl kā Latvijā, tā Aus-
 trumeiropā ir ļoti liela starpība 
starp vēlamo bērnu skaitu un reāli 
iespējamo. Pierādījies, ka, piemē-
ram, vācu ģimenes var apbērt 
teju ar zeltu, taču, ja tās nevēlas 
trešo bērnu ģimenē, tad to arī ne -
rada. Līdz ar to, demografijas po -
lītikas virzītājiem ir bijušas vil ša-
 nās par ieguldītajiem milzu lī -
dzekļiem. Latvijā vēlamais bērnu 
skaits ģimenē ir vidēji 2,3 – 2,5 
bērni, taču reālitātē bērnu ir par 
pusi mazāk, tāpēc arī ir pamats 
teikt, ka ar proporcionāli nelie-
liem līdzekļiem mēs varētu sas-
niegt ievērojamus uzlabojumus.

Zaiga Alksne-Phillips. Jūs sacī-
jāt, ka dzimstība palielinās, tomēr 
būtisks ir arī bērnu mirstības 
līmenis...

stība dažādos vecumos ir relatīvi 
mazāka.

Ilmārs Mežs. Pusaudžu gados 
nāves gadījumi diemžēl visbiežāk 
saistāmi ar nelaimes gadījumiem, 
nevis veselības problēmām. Ir vē   -
ro jams pieaugošs mirstības skaits 
īpaši starp zēniem pusaudžu ve -
cumā. Perinatālajā mirstībā aptu-
veni divas reizes pārsniedzam 
Eiropas vidējo līmeni. Šeit gan 
nerunājam par simtiem mirušu 
zīdaiņu, taču proporcionāli iedzī-
votāju skaitam arī pāris desmiti 
ir daudz.

Zaiga Alksne-Phillips. Tas ne -
gātīvi ietekmē tieši veselo pie -
dzimušo skaitu.

Dace Gardovska. Es uz vese-
lības problēmām un bērnu likte-
ņiem raugos dzīves cikla gaŗumā. 
Neskatoties uz manu profesiju un 
to, ka jau ilgus gadus saskaros par 
jaundzimušo problēmām, es ska-
tos arī tālāk. Bērni izaug, turpina 
dzīves ciklu un paši kļūst par mā -
tēm un tēviem. Es ļoti priecājos, 
ka mums piedzimst bērniņi arī 
mākslīgās apaugļošanas ceļā, bet ir 
vēl kāds būtisks jautājums – cik 
kvalitātīvu dzīvi un veselības ap -
rūpi mēs viņiem varam piedāvāt 
pēc dzimšanas. Tā ietekmēs ne 
tikai šos bērnus, bet arī nākamo 
paaudzi. Latvijā gada laikā mirst 

starpbrīžos tiktu nodarbināti ar 
fiziskām aktīvitātēm? Ir vajadzīgs 
vien prasmīgs skolotājs, telpas 
un vingrojumi. Protams, bērniem 
ir arī iedzimtas anomālijas, taču, 
ja paraugāmies, kā Latvijas jau-
nieši smēķē, lieto narkotikas un 
kādā vecumā to sāk darīt... Ja 20 
un vairāk procentu sieviešu grūt-
niecības laikā nepārtrauc smēķē-
šanu, tad jājautā, vai viņas zina, 
ka šādā dzīvesveidā iznēsātajiem 
bērniem rodas problēmas un tie 
nedzīvi piedzimst daudz biežāk. 
Turklāt bērni nemirst tikai na  ba-
 dzīgajās ģimenēs ar zemāku lab-
klājību. Arī materiāli nodrošinātās 
ģimenēs nereti ir ļoti nepārdomāta 
vecāku attieksme pret vakcināciju, 
tradicionālo medicīnu, un sekas 
diemžēl ir letālas. Ar to gribu sa  cīt, 
ka par bērnu veselības kva litāti 
mums jādomā visā dzīves cikla 
gaŗumā. Jāsamazina arī bērnu pār -
slodze. Patlaban skolēniem ir pat 
deviņas darba stundas, no kuŗām 
fizisko nodarbību ir ārkārtīgi maz. 
Puse no Latvijas bērniem sirgst ar 
dažādiem veselības traucēju miem, 
3% ir hroniski slimi bērni. Viņi 
skolās periodiski vai pastāvīgi ne -
vingro, jo ir atbrīvoti no fizkul-
tūras, taču laukos ne vienmēr pie-
 ejami fizioterapeita pakalpojumi, 
lai to kaut kā kompensētu. Tāpēc 
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varam rosināt apmācīt skolotājus 
strādāt arī ārpus pieņemtajiem kri-
 tērijiem. Domāju, ka liels darbs 
uzsākts, lai samazinātu perinatālo 
mirstību. Pirms daudziem gadiem, 
kad šī mirstība jau bija pārlieku 
augsta, nolēmām izanalizēt katru 
gadījumu no medicīniskā, juri-
diskā un sociālā viedokļa, lai sa -
prastu iemeslus, lai saprastu, kā 
likumi, ko valstī pieņem, aiziet līdz 
Latgales attālākajam ciemam un 
konkrētajai ģimenei. Iemeslu ap -
jausma ir būtiska arī citos ar bēr  nu 
veselības problēmām saistītos jau -
tājumos. Piemēram, kas notiek 
ar ģimenēm, kur patēvi sit savu 
dzīves biedreņu bērnus? Vai kāds 
no viņiem par šādu rīcību sēž 
cietumā, un vai tas patiesi arī ir 
labākais risinājums? Un ir vēl 
daudz līdzīgu lietu, kuŗas mēs 
varētu novērst, izprotot un iz -
analizējot situāciju.

Runājot par demografiju, viens no 
galvenajiem faktoriem ir dzim stī-
bas veicināšana, bet pilnvērtīga un 
ilga dzīve arī ir ļoti būtiski aspekts. 
Vēl viena iespēja ir arī reemigrā-
cija. Lai veidotu latvisku vidi, šeit, 
Latvijā, ir jābūt latviešiem, mūsu 
cilvēkiem, kuŗi sniedz atbalstu jeb -
kādā veidā – ar padomu, bērnu 
pieskatīšanu, labu vārdu vai ko 
citu. Bieži dzirdēts, ka valstij kaut 
ko šai sakarā vajadzētu darīt. Taču 
valstij jārada atbalsta mehānisms, 
kā iesaistīt visu sabiedrību, nevis 
tikai jānolīgst vairāk bāriņtiesu un 
sociālo dienestu darbinieku. Tie 
arī ir vajadzīgi, bet ar to vien būs 
par maz. Lai cik profesionāli būtu 
sociālie darbinieki, viņi tomēr uz 
ģimenēm skatās no savas izpratnes 
prizmas. Nereti, sastopoties ar 
ka  tastrofāliem gadījumiem, viņi 
reducē savu rīcību un lēmumus 
arī uz tādiem gadījumiem, kuŗus 

niņš nākotnē tautsaimniecībai 
dod aptuveni 600 000 latu – 
vienkārša matēmatika, pēc kuŗas 
varam saprast, ko mums būtu ne -
pieciešams atļauties, lai pēc 18 
gadiem jau pieaugušie cilvēki 
ienestu valstij šo naudu. Esam 
panākuši, ka lielāks atbalsts turp-
māk būs līdz bērna pusotram ga -
diņam. Labklājības ministrija no -
rādījusi, ka pēc tam atbalsts bū -
tiski krītas. Bieži vien arī dzirdēts, 
ka šie astoņi lati ir niecīgs atbalsts. 
Taču tā nav taisnība. Nav jau tikai 
šie astoņi lati. No nākamā gada no -
dokļu atvieglojums par apgādībā 
esošu personu būs 116 lati. No tā 
ieguvums strādājošajam būs 28 
lati par vienu apgādājamo. Jāat-
zīst, ka arī tas ir valsts atbalsts. 
Vēl – pašvaldības nodrošina ar bēr-
 nudārziem, bezmaksas ēdināšanu 
tajos, ar skolām un pirmo klašu 
bezmaksas ēdināšanu, nereti sedz 

valsts. Pēckrizes situācijā šī naba-
dzība ir tiešām it kā iekapsulē-
jusies. Esam nostabilizējuši mak-
roekonomiku, atbilstam Mās trih-
tas kritērijiem un esam uzņemti 
Eiroklubā, taču vienlaikus vidējie 
iedzīvotāju ienākumi ir ļoti at  šķi-
 rīgi no apkārtējām valstīm un tie 
neaug. Aptuveni 36% valsts iedzī-
votāju maksā nodokļus no algas, 
kas ir mazāka par minimālo algu. 
Šim īpatsvaram ir tendence sa  ma-
zināties, taču tas šā vai tā ir mil-
zīgs. Nākamajā grupā, kas saņem 
200 – 500 latu, ietilpst 40% Lat-
vijas iedzīvotāju. Tajā grupā, kas 
saņem 1500 un vairāk latu, ir vien 
10% iedzīvotāju. Iepretim Eiropas 
kopienai un kaimiņvalstīm, tas ir 
ļoti slikts rādītājs. Biļete līdz Oslo 
maksā 40 latu, taču tas nozīmē, 
ka aizbraukt pavisam citā ekono-
miskajā zonā ir tik vienkārši. 
Pašlaik ļoti daudz polītikā esam 

Ģime nes, kuŗās bērnus audzina 
viens no vecākiem, zem naba dzī-
bas sliekšņa dzīvo vairāk kā 40% 
gadījumu. Mūsu valstī puse no Lat-
 vijā dzimušajiem bērniņiem nākuši 
pasaulē ārpus laulības. Attiecībā uz 
ģimenēm, kuŗās ir vairāki bērni, 
nabadzība multi plicējas. Nabadzī-
bas riska robeža Latvijā ir 157 lati uz 
vienu māj saimniecības dalībnieku. 
Jo vai  rāk bērnu ģimenē, jo tuvāk 
naba dzī bas slieksnim tā nokļūst. 
Tāpēc ģi  me nes arī ir tik pie  sar dzī-
gas savos lēmumos attiecībā uz 
bērnu ra  dīšanu. Šeit savukārt ir 
būtiska nodarbinātība. Un mums 
nav citu alternatīvu, kā ātrāk 
panākt cil vēku produktivitāti, 
iesaisti darba tirgū, kā vien no -
drošinot tiem labu izglītību. Taču 
izglītības situācija valstī ir traģiska. 
Izglītības sis tē ma apmāca cilvēkus 
profesijās, pēc kuŗām nav piepra-
sījuma. Tika prog nozēts, ka nākam-
gad vajadzēs 100 jaunu skolotāju, 
taču augstskolas absolvēs 1300 
jauno pedagogu. Tanī pat laikā 
IT nozares pārstāvji ir satraukti, jo 
iestājies katastrofāls darbaspēka 
deficīts. Trūks 5000 – 10 000 IT jo -
mas profesionāļu, kamēr augst-
skolas sagatavo tikko 500. Mums 
ir jā   definē izglītības mērķis. Teju 
40% no vidusskolu beidzējiem ne  -
ie stājas augstskolā, kas vistiešā-
kajā veidā ir potenciālā emigrā-
cijas grupa. Patlaban gan esam tai 
fazē, kad darbavietu pietiek un 
sāk veidoties darba spēka deficīts. 
Problēma ir katastrofālais kom-
petenču trūkums, lai darba tir-
gus varētu attīstīties. Tas ir izai ci-
nājums nākotnei. 

Otrā labklājības baze ir mājsaim-
niecību uzkrājumi. Latvijas iedzī-
votājiem ļoti nepieciešams drošī-
bas balsts krizes situācijām. Diem -
žēl šobrīd daudz izplatītāka ten-
dence Latvijas iedzīvotājiem ir 
parādi, nevis uzkrājumi. Būtiska 
loma ir transfēriem no nodokļiem 
– pensijām, pabalstiem. Periods, 
kas ir no cilvēka dzimšanas līdz 
pusotram gadam – financiāli šķiet 
labi nosegts. Vēlāk darbojas ap -
drošināšanas sistēma. Un visbei-
dzot jāņem vērā iedzīvotāju iegu-
vums no tiem pakalpojumiem, 
ko apmaksā valsts – bērnudārzi, 
skolas. Nākamajā periodā rūpīgi 
jāizanalizē, kas jādara, lai šie valsts 
apmaksātie pakalpojumi būtu 
maksimāli efektīvi. Bērnudārzu 
problēma pamazām tiek risināta, 
taču virzās uz priekšu ļoti gausi. 
Esam tikuši vismaz tik tālu, ka 
valsts tagad kompensē arī privāta 
bērnudārza apmeklēšanu. Milzīgs 
trūkums ir arī pēc kvalificētiem 
zīdaiņu pieskatītājiem, kas ir ak  -
tuāli tiem vecākiem, kas vēlas pie-
 tiekami ātri atgriezties darba tirgū.

Latvijā diemžēl ir vēl kāda pro-
 blēma – viena daļa bērnu uz skolu 
atnāk... izbadējušies. Tā ir milzīga 
problēma – šie bērni nespēj sekot 
līdzi mācību vielai, jo ir izsalkuši! 
Ir jānodrošina, lai skolā bērni 
paēstu. No nākamā gada sep-
tembra brīvpusdienas būs arī 
trešo klašu skolēniem, taču esam 
vēl tālu līdz pilnībai. 

Aktuāls ir arī jautājums par to, 
kas vecākiem praktiski jāsagādā, 
lai bērns varētu apmeklēt skolu. 

Imants Parādnieks. Ir pierā dīts, 
ka labvēlīgā un drošā vidē dzimst 
vairāk bērnu. Droša vide ir lau-
lība, kur abas puses jūt stabilitāti, 
droša vide ir arī latviska, kas tu -
vāka cilvēka izpratnei. Tālāk no -
vados, kur segregācija nav tik iz -
teikta kā Rīgā, redzams, ka laulībā 
dzimušo bērnu ir krietni vairāk 
nekā vienkārši kopdzīvē dzimušo 
bērnu. Var jau vienkāršoti sacīt – 
iedodiet naudu, un mēs zināsim, 
kā to izlietot. Cits jautājums gan, 
kā tā tiek likta lietā. Manuprāt, 
mums jārunā par to, kā cilvēki 
pilnvērtīgi var iesaistīties bērnu, 
mazbērnu un mazmazbērnu audzi -
nāšanā. Ir tāda „sudraba polītika”, 
kad bērnu audzināšanai aktīvi pie -
vēršas tieši cilvēki gados, jo vi -
ņiem gluži vienkārši ir daudz 
vairāk brīvā laika. Brīdī, kad 
pāriem kļūs vieglāk dzīvot, viņi 
noteikti padomās arī par otro vai 
trešo bērniņu. Materiāls atbalsts, 
protams, ir nepieciešams, taču 
skaidrs, ka ar naudu mīlestību ne -
nopirkt. Nauda ir nepieciešama, 
bet tai ir ietekme līdz zināmai 
robežai. Kā Ilmārs jau sacīja – 
var zelta kalniem apbērt, taču, ja 
nav vēlmes un gribēšanas, rezul-
tāta nebūs. Savukārt citiem var būt 
pietrūkst mazumiņa, lai varētu at -
ļauties ģimenē vēl vienu bērniņu. 

daudz vienkāršāk varētu atrisināt 
ar cita veida atbalstu. Piemēram, 
nevis uzreiz izņemt bērnu no ģi -
menes, bet izmitināt kādā atbalsta 
ģimenē. Atbalsta ģimenes insti tū-
cija būtu īpaši veicināma, un šeit 
atbildīgo ministriju loma ir ļoti 
nozīmīga. Ir tapuši ļoti daudz labu 
plānu – Ģimenes valsts polītikas 
pamatnostādnes, rīcības plāni, 
Nacionālās attīstības plāns ar kon -
krētiem demografijas rādītājiem utt. 
2014. gadā plānotais dzimstības 
rādītājs ir 25 000 bērni. Lai to 
sasniegtu, mums ir jāsaprot, ko 
mēs darām un kā tas rezultēsies – 
viņus vēl vajag „pamanīties” piln -
vērtīgi aizvadīt līdz pilngadībai. 
Saeimas Demografijas lietu apakš-
komisijas darba kārtībā ir jau tā-
jums par demografijas atveseļo-
šanās ceļa karti. Plānojam iesaistīt 
ekspertus un ministrijas, lai va -
rētu sasniegt Nacionālā attīstības 
plāna programmas rādītājus un 
saprastu, ar kādiem soļiem mēs 
konkrēti to varam izdarīt. Līdz 
šim ir bijušas daudzas labas ide-
jas, bet bieži vien liela daļa ideju 
atkrīt, jo trūkst financējuma. Kad 
konkrētais pasākums būs nolikts 
prioritārā secībā, atbilstoši pētī-
jumiem, analīzei, pieredzei citās 
valstīs, prognozēsim tā iespējamo 
pienesumu. Katrs piedzimis bēr-

izmaksas arī par ārpusstundu no -
darbībām. Līdz ar to, jāatzīst, ka 
atbalsts bērniem arī pēc pusotra 
gada vecuma nav nemaz tik mazs. 
Protams, tas nav pietiekoši, taču 
uzskatu, ka varam panākt lielis-
kus rezultātus, apvienojot mazliet 
lielākus finanšu līdzekļus ar ak -
tīvu sabiedrības iesaisti bērnu 
audzināšanā.

Arvils Ašerādens. Mums no -
teikti nevajadzētu uzskatīt, ka de -
mo  grafija ir tikai bērnu dzimšana. 
Lielais mērķis mums ir pēc iespē-
jas ātrāk nonākt pie neitrāla dzim-
stības un mirstības saldo. Tāpēc uz 
to jāraugās daudz plašākā mē  rogā, 
ņemot vērā arī emigrācijas procesu. 
Statistika rāda, ka divu gadu laikā 
emigrācijas saldo varētu nonākt 
pie neitrāla skaitļa – 8000 izbrau-
cējiem un iebraucējiem gadā. 
Strauji samazinās emigrācija un 
palielinās reemigrācija, tāpēc ir 
pamats domāt, ka šī situācija va -
rētu stabilizēties. Tomēr Latvijas 
situāciju ilgstoši ietekmēs 200 
līdz 300 tūkstoši aizbraukušie 
jaunie cilvēki fertilajā vecumā no 
15 līdz 35 gadiem, kas varēja nest 
demografisko pienesumu Latvijai.

Manuprāt, viena no galvenajām 
problēmām, kas jārisina nekavē-
joties, ir „iekapsulētā nabadzība”. 
Esam trešā nabadzīgākā Eiropas 

darījuši ar karstām sirdīm. Skaidrs, 
ka līdzekļi daudzām jomām ir 
jāpalielina, taču jādomā arī par 
pārdomātu un efektīvu polītiku, 
tāpēc nākamgad būtu jāveltī vai -
rāk laika pierādījumos balstītai 
polītikai. Jāiegulda līdzekļus lie-
tās, kuŗām noteikti vajadzētu dot 
rezultātu.

Labklājības modelis balstās uz 
četrām fundamentālām ienā kumu 
bāzēm. Pirmais no tiem ir mā  jok-
lis. Diemžēl patlaban mājokli vai -
rums nejūt kā drošības salu, jo pirms 
krizes iegādājās ārkārtīgi dārgus 
mājokļus un tagad maksā par tiem 
lielus parādus. Tas ir jāmaina. Mā -
joklim ir jākļūst par stabilu vēr tību, 
kuŗā ieguldīt, lai cilvēkiem būtu 
apziņa – mājoklis ir viņu rezerve. 
Diemžēl jurģi Lat vijā turpinās. Lauk-
 saimniecība strauji efektivizējas un 
nespēj pie  dāvāt pietiekami daudz 
labi ap  maksātu darba vietu laukos. 
Ap  mak sātas darba vietas šobrīd 
pa  matā piedāvā urbānā vide. Neno-
 liedzami, ir arī labi piemēri. Val  mierā 
ir vairāk darba vietu nekā iedzīvo-
tāju darbspējas vecumā. Tur ir dzī -
vokļu deficīts, jo dar  baspēks ieplūst 
no ārpuses. Lī  dzīga situācija arī 
Saldū. Paš val dības jau sāk runāt 
par jaunu dzīvojamo māju pro-
jektiem. Taču Latvijā 19% ģimeņu 
dzīvo zem nabadzības riska ro  bežas. 
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Lai sagādātu visu skolai nepie cie-
šamo vienam bērnam, vecā kiem 
jāšķiras no 124 latiem. Ja ģimenē ir 
divi vai trīs bērniņi un šo summu 
ieliekam algu kontekstā, 1. sep-
tembris maksā ļoti daudz. Es, 
protams, nevēlos apvainot izde-
vējus, taču šķiet, ka katrs mēģina 
skolās iedabūt savu darba burt-
nīcu vai grāmatu un mazāk tiek 
domāts par bērnu. Mums jārau-
gās, kā varam šīs izmaksas saprā-
tīgi pārcelt uz valsts vai pašvaldību 
pleciem.

Vēl viena ļoti sāpīga un prob-
lemātiska tema ir nelabvēlīgās ģi -
menes. Katru gadu no ģimenēm 
Latvijā tiek izņemti 2000 bērni. 
700 no tiem tiek izņemti uz bā -
riņtiesu vienpersoniskā lēmuma 
pamata. Tas ir daudz kritizēts, 
taču, runājot ar bāriņtiesām, ap -
jaušam, ka lēmums tiek pieņemts 
bērnu labā. Galvenie iemesli ne -
labvēlīgām ģimenēm ir alkohols 
un citas atkarības, kā arī vardar-
bība. Križu centros nācies saska r -
ties ar briesmīgiem stāstiem, kad 
tēvs padarījis grūtas savas meitas, 
bērns, kuŗš cietis no vardarbības, 
gulēt ejot, apģērbjas nevis iz -
ģērbjas – lai noslēptos un sevi 
pasargātu. Un visbeidzot ak tuāla 
ir arī bērnu pamešana. Vecākiem 
„nenostrādā” instinkts, un viņi 
neuzņemas atbildību par mazuli. 
Šeit arī saskaramies ar milzīgu 
risku – palielinot finan cējumu 
dzimstības procesiem, var rasties 
vēlme pārtikt no pabals tiem un 
radīt bērnus „sērijveidā”. Galu 
galā ir jārod jauni veidi, kā 
financēt audžuģimenes un atrast 
profesionālus pārvaldības mo -
deļus, un vēl – strauji pieaug to 
ģimeņu skaits, kuŗiem trūkst so -
ciālās kompetences – viņi nezina, 
kā apieties ar bērnu, neprot gata-
vot ēst utt. Tāpēc dažādas sociālo 
pakalpojumu vienības māca šīs 
lietas un skaidro vecākiem kaut 
vai to, ka, bērniņu piekļaujot sev, 
viņos sāk veidoties psīchoemo-
cionālā saikne utt.

Dace Gardovska. Tas patiesībā 
ir skolas uzdevums. Jaunās mātes 
ir jāsagatavo jau skolā. Skolu uz  -
devums ir arī sagatavot dzīvei, 
izdzīvošanai.

Arvils Ašerādens. Katrā ziņā 
virzienu, kuŗos strādāt, ir ļoti 
daudz. Patlaban esam vien tādā 
analītiskā fazē. Ierobežotu resur-
su apstākļos vēlamies izstrādāt 
pierādījumos balstītu polītiku un 
saprast, kā katrā no šiem virzie-
niem varam doties uz priekšu.

Imants Parādnieks. Runājot par 
križu centriem un bāriņtiesām, 
nudien, situācija dažbrīd ir bries-
mīga un vide, no kādas tiek iz -
ņem  ti bērni, nereti ir prātam neap-
 tverama. Sociālajiem darbiniekiem 
vienkārši nav laika iemācīt ele men-
tārās lietas, ko var izdarīt tie cil-
vēki, kas īstajā brīdī bijuši blakus. 
Arī pats ar savu ģimeni esmu uz -
ņēmies atbildību par vienu šādu 
gadījumu, tāpēc zinu, ko saku. 
Tikai tagad sāk runāt par to, ka 
ne jau no vardarbības cietušais 
bērns jāizņem no ģimenes, bet 
no ģimenes jānorobežo pāri da-
rītājs, jo reizēm bērns daudz 
vairāk cieš no tā, ka ir izrauts no 
ģimenes.

Dace Gardovska. Kungi, jums 
abiem zināmā mērā ir taisnība, 
taču es vēlētos darīt jūs piesar dzī-
gus! Abos gadījumos var tikt no -
darīts sliktums bērnam. Izvie to-
šana audžuģimenē uz laiku ir ļoti 
liels izaicinājums tiem, kas vērtē 
bērna apstākļus, jo ir gadījumi, 
kad lielais pāridarījums notiek 
tieši audžuģimenē.

Arvils Ašerādens. Sociālais dar -
binieks pilnīgi noteikti nav reha-
bilitētājs, bet tikai pārstāv bērna 
intereses un reaģē uz pārkāpu-
miem. Bieži vien sabiedrība ne -
saņem pilnīgu informāciju par 
reālajiem apstākļiem. Nereti ir 
situācijas, kur laikam ir nozīme. 
Taču pilnīgi noteikti piekrītu 
tam, ka vajadzīgas ģimenes, kas 
palīdz nekavējoties – tā saucamās 
viesu ģimenes.

Māra Libeka. Man nesen bija 
interesanta saruna ar lietuviešu 
slimnīcu vadītājiem, no kuŗiem 
divi man jautāja, vai Latvijā ir kāda 
sabiedriska organizācija tēvu at -
balstam, jo vēloties sadarboties. 
Tas mani pārsteidza. Viņi man 
paskaidroja, ka ir tēvi, kuŗus jā -
māca dzīvot ģimenē, ir tādi, ku -
ŗiem ... sievas dara pāri. Lietuvā 
būšot liels un pamatīgs sarīko-
jums – tēvu diena, ko iedibināt 
uzņēmušies vadošie mediķi. Es 
domāju, ka mums arī nenāktu 
par sliktu šāda organizācija un 
valstiska līmeņa tēvu diena.

Imants Parādnieks. Zinu, ka 
organizācija “Mammām un tē -
tiem” arī Latvijā rīko tēvu dienai 
veltītus pasākumus, taču ar tēvu 
aizsardzību gan, šķiet, neviens 
Latvijā nenodarbojas.

Arvils Ašerādens. Sociālo un 
darba lietu komisija lūdza polici-
jai statistiku par vardarbību ģi -
menēs un jāsaka, ka tiešām arī 
vīrieši – tēvi, bija diezgan bieži 
cietuši.

Māra Libeka. Vēl gribu piebilst 
par temu – nav būtiski līdzekļi, 
bet attieksme. Dažu mēnešu laikā 
blakus novados notika divas paš-
nāvības, ko izdarījuši skolēni ar 
labām sekmēm un nebūt ne „de -
klasēti elementi”. Pirmajā no ga -
dījumiem skolā bija parādījies 
kārtējais narkotiku izplatītājs un 
trīs puiši nolēma šīs vielas pa  mē-
ģināt. Vienam no viņiem no nar-
kotikām kļuva slikti, un, kamēr 
pārējie divi skrēja pēc palīdzības, 
puisis bija pakritis uz vilciena 
sliedēm un nobraukts. Tā vietā, 
lai izmeklētu, kas noticis, policija 
lietu slēdza un skolotāji nu iz -
meklēšanu veic saviem spēkiem. 
Otrā gadījumā puisis pakārās 
mīlestības dēļ. Skolotāji, sapro-
tams, pilnīgi šokēti, ka kaut kas 
tāds var notikt. Acīmredzot, ne -
var vairāk kā divdesmit bērniem 
pilnībā izsekot līdzi.

Dace Gardovska. Tieši pusau džu 
vecumā ir īpaši jāizvērtē bērnu 

psichiskā veselība. Taču ir vaja dzī-
gas pietiekamas prasmes un laiks, 
lai to izdarītu. Domāju, ka bērnu 
psichiskās veselības problēmas 
bieži vien paliek nepamanītas. 
Riska grupu pārstāvji, kurus va -
rētu ārstēt, nereti nonāk dziļā 
depresijā – slimības izpausme no  -
vēloti diagnosticēta un neno-
vērsta. Tāpēc ļoti svarīgi ir runāt 
par to, ka bērnu ārstiem jākļūst 
arvien vairāk pieejamākiem bēr nu 
sabiedrībai. Pediatrijas pamatā ir 
vesels bērns. Steiga un ģimenes 
ārstu pārslodze liecina par to, ka 
tieši darbs ar veseliem bērniem 
nevar notikt tik labi, kā tam va -
jadzētu būt. Mēs noteikti gribētu, 
lai parallēli ģimenes ārstiem bērnu 
dzīves vietu tuvumā būtu pieejami 
arī pediatri, kuŗi vairāk trenēti 
šai jautājumā. Nepietiek tikai ar 
veselības mācības stundām, kuŗās 
kaut ko izstāsta. Vajadzīga vese-
līga vide. Jāsāk jau ar to, ko bērni 
ēd. Šobrīd bērni tērē daudz nau-
das picām un makaroniem, kas 
nav veselīgs uzturs.

Zaiga Alksne-Phillips. Klau-
soties jūsu pārrunas un stāstus, 
saprotu, ka šādas tendences ir arī 
Amerikā, kur praktizēju pedia-
triju. Es redzu ļoti daudz līdzīgu 
situāciju arī savā praksē. Vēlos 
mazliet dalīties tajā, ar kādām me -
  todēm mēs tās novēršam. Slim-
nīcā darbojas sociālais darbi nieks, 
kuŗš pēc bērniņa piedzimšanas 
iztaujā ģimeni, noskaidro viņu 
fi  nanciālo un veselības stāvokli. 
Tas ļauj paredzēt dažādus riskus, 
kas pastāv bērnam. Šī informācija 
nonāk atbildīgo iestāžu redzes-
lokā. Mums nav jādomā vien par 
Latvijas bērnu skaitu, bet, galve-
nokārt, par viņu veselību. Mums 
jādomā par veselīgu Latvijas nā -
kotni un kvalificētu bērnu aprūpi. 
To iespējams sasniegt tikai tad, ja 
ir attiecīgi izglītoti cilvēki – psī -
chiatri, psichologi, sociālie darbi-
  nieki un bērnu ārsti. Es tik tiešām 
uzskatu, ka bērnu ārstiem ir 
ārkārtīgi liela nozīme. Runājot 

par depresiju, mēs, bērnu ārsti 
Amerikā, veicam pusaudžu ap -
taujas. No jauniešu atbildēm var 
uzzināt to, ko nereti nepamana ne 
vecāki, ne skolotāji. Līdz ko kon-
statējam kādas problēmas, neka-
vējoties meklējam attiecīgo palī-
dzību. „Tīņu” depresija reāli ek -
sistē, turklāt izpaužas dažādos 
slēptos veidos, tāpēc nevaram pār-
 mest ne vecākiem, ne pedagogiem, 
kas nespēj to laikus pamanīt. Vēl 
visiem jaunajiem vecākiem un 
bērniem ir jānodrošina laba ve -
selības aprūpe. Turklāt viņiem ir 
jāzina, kur pēc tās griezties. Diem -
žēl esmu dzirdējusi ļoti daudz 
stāstu, kad pieņemšanās Latvijas 
bērnu slimnīcās, akūtajā aprūpē, 
mediķi nerēķinās ar mātes iz  jū-
tām. Turklāt, liela problēma ir 
milzīgās rindas, lai tiktu pie 
speciālistiem. Tikai sakārtojot šo 
sistēmu, mēs varam vēlēties 
vairāk veselīgu Latvijas bērnu un 
apmierinātu vecāku, kas jutīsies 
brīvi radīt vairākus bērnus.

Dace Gardovska. Mēs esam 
ļoti, ļoti centušies, lai palielinātu 
pediatru pieejamību Latvijā, jo 
visas pasaules bēdas, kas Latvijā ir 
koncentrējušās, redzam kā spo-
gulī. Tagad, piemēram, piedā vā-
jam tiešās pieejamības pediatru 
augu diennakti, lai varētu risināt 
bērnu veselības problēmas dzīves-
vietu tuvumā. Taču jāatzīst, ka „no -
sedzam” tikai Rīgu un Pierīgu.

Jānis Dimants. Kā dzirdu, mums 
ir daudz problēmu. Bet mani 
iepriecina tas, ka mēs sākam rast 
arī risinājumus, un tas ir svarī gā-
kais. Tāpēc pateicos jums visiem un 
ikvienam, kas ir kopā ar mums! 
Ir ļoti būtiski, lai mēs šo visu 
varētu darīt zināmu arī mūsu 
ārzemju latviešu sabiedrībai, jo 
tā ir ļoti slikti informēta ne vien 
par polītiskajiem procesiem, bet 
arī par veselības aprūpes sfairu. 
Vēlreiz pateicos jums visiem!

Sarunu pierakstīja
MADARA BRIEDE
FOTO: Imants Urtāns
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Uzrunāti Vaivars, 
Riekstiņš, Straujuma...

Demisionējušā Ministru prezi-
denta Valža Dombrovska partija 
Vienotība ministru prezidenta  ama-
tam uzrunājusi diplomātu Pē  teri 
Vaivaru. Bijušais Latvijas vēstnieks 
Japānā, pašreizējais Ārlietu minis- 
t  rijas valsts sekretāra vietnieks-
administrātīvais direktors Pēteris 
Vaivars apliecināja, ka ir uzrunāts, 
taču plašākus komentārus nesnie-
dza, norādot, ka varēs to darīt pēc 
tikšanās ar Vienotības polītiķiem.

Visu Latvijai/TB/LNNK demisi-
o nējušajam Ministru preziden -
tam Valdim Dombrovskim (Vie-
no  tība) likusi noprast, ka Vaivara 
kandidātūru vērtē drīzāk norai-
doši. Pēc Nacionālās apvienības 
pārstāvju domām, Vaivars  nav ie -
spējami labākais premjēra amata 
kandidāts, ievērojot viņa iepriek-
šējo polītisko darbību, - 5. Saeimas 
vēlēšanās viņš startējis Saskaņa 
Lat vijai - atdzimšana tautsaimnie-
cībai sarakstā.

*
Saeimas priekšsēdes Solvitas 

Āboltiņas ieskatā ministru prezi-
denta  amata kandidāts, ko varētu 
piedāvāt Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, ja partijas līdz 7. janvārim 
nespēs vienoties šajā jautājumā, 
varētu būt Latvijas pastāvīgais pār-
stāvis NATO Māris Riekstiņš 
(attēlā).

“Man liekas, nevienam nav 
īpašu šaubu, kas ir šis kandidāts, 
kuŗu prezidents gatavojas no  -
saukt 7. janvārī,” žurnālistiem 
sacīja S. Āboltiņa. Viņa piebilda – 
ja prezidents norādījis, ka šā cil-
vēka vārds jau izskanējis, tad ne  -
vajag “trīs reizes minēt”. Taujāta, 
vai tas varētu būt Riekstiņš, po -
lītiķe atbildēja: “Domāju, ka jā.” 
Taču  Āboltiņa uzsvēra, ka Vie no-
tība neatsakās no savām tiesībām 
izvirzīt valdības vadītāja amata 
kandidātu.

*
Zemkopības ministre Laimdo -

ta Straujuma (attēlā) ir uzrunāta 
kā iespējamā ministru prezidenta 
amata kandidāte. 

Straujuma  atzina, ka šāda saru-
 na  bijusi, bet tas esot vienīgais, ko 
viņa pašlaik atklāšot, sīkāk ne   ko-
mentējot, kas šādu piedāvājumu 
izteicis. 

Lai arī prezidents Andris Bēr-
ziņš bija paudis cerību, ka minis- 

t ru prezidenta amata kandidātu 
būtu labi nosaukt pirms Ziem-
svēt  kiem, tomēr tas nav noticis, jo 
Valsts prezidenta birojā nav in -
formācijas, ka kāda no partijām 
būtu gatava nākt klajā ar savu 
kandidātu, kuŗam būtu nodro ši-
nāts Saeimas vairākuma atbalsts.

***
NA varētu atbalstīt Straujumas 

virzīšanu premjēra amatam
Nacionālā apvienība varētu at  -

balstīt zemkopības ministres Laim-
  dotas Straujumas virzīšanu mi  -
nist ru prezidenta amatam, aģen-
tūrai LETA atzinis nacionālās ap  -
vienības Visu Latvijai!/Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK līdzpriekšsē dis 
Gaidis Bērziņš. Straujumas kan di-
 dātūra šim amatam partijā nav 
vērtēta, jo nav tikusi izvirzīta. Taču 
Nacionālajai apvienībai ar zemko-
pības ministri esot daudz kopīgu 
redzējumu par Straujumas vadīto 
nozari. Tas attiecoties gan uz ze  -
mes izmantošanu, gan zemes ie -
gā des ierobežojumiem, gan valsts 
zemes fonda izveidi u.c. Gaidis 
Bērziņš uzsvēra, ka tas ir tikai  
viņa personiskais viedoklis, taču 
viņaprāt Saeimas Visu Latvijai!/
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK frak-
cija viņa viedoklim  par Strauju -
mu piekristu.

***
Norvēģija dāvina automašīnas

Nacionālo bruņoto spēku vie-
nības saņēmušas dāvanu no Nor -
vēģijas - 134 Scania piecu un asto-
 ņu tonnu kravas automašīnas, 
as toņas Scania technikas evakuā-
cijas mašīnas un 12 Mercedes-Benz 
sanitārās mašīnas. Norvēģijas bru-
ņotajos spēkos šīs automašīnas 
bijušas ilgtermiņa glabāšanā (re  -
zervē). Tās ražotas pag. gs. 90. ga  -
dos un ir darba kārtībā.

***
Pildegovičs tiekas ar Vācijas 
Ārlietu ministrijas pārstāvi 

Eiropas Savienības jautājumos
Rīgā bija ieradies Vācijas Ārlietu 

ministrijas jaunais valsts ministrs 
ES jautājumos Michaēls Rots (at -
tēlā pa kreisi). Viesis tikās ar Lat -
vijas Ārlietu ministrijas valsts sek-
retāru Andreju Pildegoviču. 

Tikšanās laikā Rots uzsvēra, ka 
Latvijas pievienošanās eirozonai 
2014. gada 1. janvārī ir nozīmīgs 
solis visai Eirogrupai. „Latvija ir 
veikusi grūtu ceļu, lai izkļūtu no 

krizes, un tagad kopīgiem spē-
kiem visiem  ir jāstrādā ar eko no-
miskās izaugsmes jautājumiem  
un konkurētspējas veicināšanu 
Eiropā,” sacīja M. Rots.  Amat per-
so nas pārrunāja jautājumus, kas 
saistīti ar Ekonomiskās monētā -
rās savienības stiprināšanu un 
eko nomiskās pārvaldes nepie cie-
šamajiem tālākajiem risināju- 
m iem.  Pildegovičs pauda ganda-
rī jumu par ES Padomē panākto 
vienošanos par Vienoto norēgu-
lējuma mechanismu, kas iezīmē 
nozīmīgu posmu Banku Savie-
nības stiprināšanā.

„Latviju drīzumā sagaida nozī-
mīgs izaicinājums – 2015. ga   dā 
Latvija pirmo reizi veiks ES Pa    do-
mes prezidentūras pienāku mus,” 
atzina valsts ministrs M. Rots un 
solīja visciešāko Vācijas atbalstu 
un palīdzību, ja tāda būs nepie -
ciešama. Pildegovičs apliecināja, 
ka Latvija vēlas sniegt savu iegul -
dījumu ES kaimiņattiecību nā -
kot nes polītikā, lai sekmētu at -
balstu Austrumu partnerības val-
s tu polītiskajai un ekonomiskajai 
attīstībai. Tika pārrunāta arī turp-
mākā sadarbība ES attiecību attī s   -
tīšanā ar Austrumu partnerības 
valstīm un attiecības ar Krieviju. 
M. Rots apliecināja visdziļāko 
līdz jutību saistībā ar neseno traģē-
diju lielveikalā Maxima, kuŗā 
dzīvību zaudēja 54 cilvēki.

***
Pārrunā sadarbību ēģiptoloģijā

Latvijas vēstniece Ēģiptē Iveta 
Šulca tikās ar Ēģiptes antīko lietu 
ministru Muhamedu Ibrahimu 
Ali Sajedu. Vēstniece informēja mi -
nistru, ka Rīga 2014. gadā kļūs  
par Eiropas kultūras galvaspilsētu. 
Ar ministru tika pārrunāta iespē-
jamā Ēģiptes valdības un Ēģiptes 
mūzeja līdzdalība Rīgas kultūras 
programmā un izstādē, kas būs 
veltīta dzintara tematikai 2014. 
gada beigās. Zināms, ka Baltijas 
dzintars vismaz  pirms trim gadu 
tūkstošiem vests uz seno Ēģipti  
un izmantots faraonu rotaslietās.

Amatpersonas pārrunāja divas 
francūža Bruno Delanda (Bruno 
Deslandes) vadītās Latvijas zināt-
niskās ekspedīcijas Ēģiptes pira-
mi du izpētē 2002. un 2004. gadā. 
Latvijas zinātnieki veica ģeofizis-
ko izpēti un izmantoja unikālu 
trīsdimensiju skenēšanas metodi 
seno objektu struktūras un arche-
tonskas analizei un dokumen tē-
šanai. Ar šo metodi var iegūt aug- 
s tas precīzitātes signālus apmēram 
50 metru dziļumā. Vēstniece uz -
svēra, ka šī unikālā metode paveŗ 
jaunu skatījumu uz šo senās Ēģip-
tes objektu pētīšanu, un infor-
mēja, ka Latvija vēlētos īstenot 
jaunu ekspedīciju 2014. gadā. Lat-
vijas speciālisti vēlas strādāt kopā 
ar Ēģiptes ekspertiem un dalīties 

savā pieredzē. Ministrs apsveica 
iniciātīvas, kuŗas piedāvā jaunas 
zināšanas un pieredzi Ēģiptes 
ēģiptologu darbā, un lūdz sniegt 
tālāk  Latvijas puses piedāvājumu, 
piebilstot, ka senās Ēģiptes bagā-
tību pētniecība slēpj daudz mīklu 
un turpināsies vēl ilgi.

***
Latvija atbalsta Albāniju

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs Eiropas Savienības (ES) Vis-
pā rējo lietu padomes sanāksmē 
Briselē apliecināja, ka Latvija at  -
balsta ES kandidātvalsts statusa 
pie šķiršanu Albānijai. Lēmums 
jāpieņem līdz nākamā gada mar-
tam. Turklāt  Rinkēvičs norādīja, 
ka jaunu kritēriju izvirzīšana Al -
bānijai nav pieņemama.

Rinkēvičs pauda arī atbalstu 
priekšlikumam par sarunu ietva-
ru, sākot ES iestāšanās sarunas ar 
Serbiju. Rinkēvičs pozitīvi novēr-
tēja kompromisa risinājumu, kas 
noteiktu turpmāko procesu attie-
cību normālizācijā ar Kosovu un 
nekavētu virzību sarunām ar Ser-
biju. 

***
Eirobarometrs: Latvijā eiro 

atbalsta vairāk nekā 50%
Eirobarometra 2013. gada ru -

dens aptauja ir jaunākais sabied-
riskās domas apsekojums, ko div-
reiz gadā rīko Eiropas Komisija. 
Aptauja notika no 2013. gada 2. 
līdz 17. novembrim, veicot inter -
vijas klātienē. Kopumā tika ap   tau-
jāti 32 409 cilvēki no visām 28 ES 
dalībvalstīm un piecām kandidāt-
valstīm (bijušās Dienvidslavijas 
Ma  ķedonijas Republikas, Turcijas, 
Islandes, Melnkalnes un Serbijas).

Pēc jaunākajiem Eirobarometra 
aptaujas rezultātiem, vairāk nekā 
puse jeb 53% Latvijas iedzīvotāju 
atbalsta eiro, turklāt par procent-
punktu pārsniedzot vidējo atbals-
ta līmeni Eiropas Savienībā, kas ir 
52%. 

Atbalsts eiro kā vienotai Eiropas 
ekonomiskās un monētārās savie-
nības valūtai ir audzis par 10% 
kopš vasaras, kad tika publiskoti 
2013. gada pavasaŗa apsekojuma 
dati, kas atspoguļoja 43% atbal- 
stu. Savukārt pārējā Eiropas Savie-
nībā gandrīz nemainīgs ir palicis 
atbalsts ekonomikas un monētā-
rajai savienībai ar vienoto valūtu 
eiro, - tās piekritēju ir vairāk nekā 
puse Eiropas iedzīvotāju (52 %, +1 
procentpunkts salīdzinājumā ar 
2013. gada pavasari). 21 dalīb -
vals tī absolūtais respondentu vai-
rā kums atbalsta eiro. Šis rādītājs 
vis    augstākais ir Luksemburgā        
(79 %), Slovēnijā (78 %), Slovakijā 
(78 %), Igaunijā (76 %) un Somijā 
(75 %).

***
Latvian Voices uzstājas Hāgā
Hāgā, Mūsu Glābēja baznīcā, 

notika labdarības koncerts, kuŗā  
uzstājas a cappella vokālā grupa 
no Latvijas  - Latvian Voices. Sarī-
ko jumu organizēja Hāgas Rotari 
klubs Metropolitan ar Latvijas 

vēstniecības Nīderlandē atbalstu. 
Uzrunā pirms koncerta vēstnieks 
Māris Klišāns pateicās klāteso  ša-
jiem par klātieni un atbalstu un 
aicināja Adventa laikā dalīties ar 
tiem, kuŗiem klājas daudz grūtāk. 
Koncertā savāktie ziedojumi tika 
nodoti Valsts sociālās aprūpes 
centra „Kurzeme” filiālei „Veģi”, 
kur uzturas pacienti  ar smagiem 
fiziskās un garīgās attīstības trau -
cējumiem. Vēstniekam M. Klišā-
nam ir izveidojusies laba sadarbī-
ba ar Hāgas Rotari klubu. Lab-
darības sarīkojumā  saziedotos 
līdzekļus virzīt „Veģiem” būs ie -
spējams ar kluba valdes locekļa 
Oļega Timmas palīdzību.

Koncerta izskaņā dziedātājām 
pievienojās Nīderlandes latviešu 
koris „Ziemeļjūra”. Sarīkojumu 
apmeklēja diplomātiskā korpusa 
pārstāvji, Rotari kluba biedri, lat-
viešu un kaimiņvalstu diasporu 
un starptautisko organizāciju Nī -
derlandē pārstāvji. Apmeklētā -
jiem siltā un draudzīgā pirmssvēt-
ku noskaņā bija iespēja iepazīties 
un aprunāties ar dziedātājām un 
saņemt viņu autografus. Grupā 
Latvian Voices dzied  septiņas pro-
fesionālas dziedātājas no Latvijas, 
kuŗu repertuārā ietvertas pašu 
aranžētas un komponētas dzies-
mas - gan latviešu tautasdziesmas, 
gan renesanses un baroka pērles, 
gan populāras estrādes dziesmas. 
Latvian Voices ir 2014. gada Ei  -
ropas kultūras galvaspilsētas Rī -
gas un  2014. gada Pasaules koŗu 
olimpiadas mūzikālais simbols. 
Rotari klubs Metropolitan ir viens 
no trim angliski runājošiem klu-
biem Nīderlandē, un tajā ir 26 
tautību biedri, tostarp latvieši. 
Gandrīz ik gadu klubs organizē 
vai atbalsta kādu labdarības sa -
rīkojumu un ziedojumus nodod 
savu biedru pārstāvēto valstu 
organizācijām.

***
2014. gadā notiks Rīgas 

Starptautiskais kino festivāls
Rīgas Starptautiskā kino festi-

vāla iecere ir apvienot pašreizējos  
festivālus ar vienu zīmolu un radīt 
nopietnu kino notikumu skatītā-
jiem ar kvalitātīvu programmu 
plašai auditorijai. Festivāls nori-
sināsies  no 2. līdz 11. decembrim. 
Projekts tapis, sadarbojoties Lat-
vijas Kinoproducentu asociācijai 
ar Kinematografistu savienību     
un festivālu „Lielais Kristaps”, 
festivālu „2 Annas”, festivālu „Bal-
tijas Pērle”, Nacionālo kino centru 
un Rīgas Kino mūzeju. Šī ir uni-
kāla iespēja brīdī, kad Rīga būs 
uzmanības centrā, pievērst uzma-
nību arī Latvijas filmām un at -
gādināt, ka kinomāksla ir ārkār -
tīgi nozīmīgs, kultūrvidi un sa -
biedrisko domu veidotājs un at  -
spo guļotājs plašsaziņas līdzeklis, 
kas stāsta par sabiedrības vērtī -
bām un aktuālitātēm gan vēstu-
riskā, gan mūsdienīgā skatījumā. 
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Orķestŗa diriģents par šo pro-
grammu stāsta, ka tajā skan da  -
žādu laikmetu mūzika, bet visus 
skaņdarbus apvieno Ziemsvētku 
noskaņojums - prieks par mīles tī-
bu un ticība brīnumiem, kuŗā ka  -
meŗorķestris dalās ar skatītā jiem.

***
Latvijā pirmoreiz skan Bacha 
Si minora mesas agrīnā versija
Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā 

pirmoreiz Latvijā skan Johana Se -
bastiana Bacha Si minora mesas 
agrīnā versija. Mesu 22. decembrī 
plkst.20 Rīgas Sv. Marijas Magda-
lēnas baznīcā atskaņoja baroka 
koris Collegium Choro Musici Riga 
un baroka orķestris Collegium Mu -
 sicum Riga diriģenta Māŗa Kup ča 
vadībā, kontrtenors Ser  gejs Jēgers, 
kā arī viesi – pūšamin stru mentā -
listi no Igaunijas

Bacha Si minora mesa ir viens 
no visu laiku vispopulārākajiem 
baroka laika skaņdarbiem, autors 
tai devis nosaukumu missa brevis. 
Koncertā tika atskaņota šā darba 
pirmā versija, kuŗai šogad aprit 
280 gadu, bet pie mums līdz šim 
šādā veidā tā, visticamāk, vēl nav 
atskaņota. Šī versija sacerēta 1733.
gadā, kad tā arī pirmoreiz atska-
ņota Drēzdenē, Saksijas galmā, 
jaunajam grāfam Frīdricham Au -
gustam II. Bachs ar šo skaņdarbu 
cerēja iegūt kapellmeistara darbu 
Saksijas galmā, un viņa cerības 
trīs gadus vēlāk piepildījās. Pēc 
tam mesa ar mākslu nesaistītu ie -
meslu pēc neveiksmīgi papildi-
nāta līdz pilnai katoliskajai mesai, 
taču tā, būdama pārāk apjomīga, 
palika neatskaņota 100 gadu. Visi 
mesas fragmenti atrodami Bacha 
iepriekš sarakstītos darbos. 19. gad-
simtā, meklējot parallēles ar lie  la-
jām svinīgajām mesām, skaņ darbs 
ieguvis nosaukumu “Augstā mesa”, 
kā dažbrīd to sauc arī mūsdienās.

***
Ārlietu ministrijā vienojas 
par turpmāku diasporas 

polītikas dokumenta izstrādi

18. decembrī Ārlietu ministrijas 
parlamentārā sekretāra Viktora 
Makarova vadībā notika darba 
grupas diasporas polītikas jautā ju-
mos otrā sēde. Tajā darba grupa 
apsprieda pārresoru polītikas do  -
kumenta “Par sadarbību ar Lat-
vijas diasporu” koncepcijas pa -
mat mērķus un virzienus, uzklau-
sot Latvijas institūciju un Latvijas 
diasporas organizāciju priekšli ku-
mus. Koncepcijas pamatā būs čet-
ri rīcības virzieni: veicināt diaspo-
ras polītisko un pilsonisko līdz da-
lību; saglabāt diasporas saikni ar 
Latviju un latvisko identitāti; stip-
rināt sadarbību ar tautiešiem ār   ze-
mēs ekonomikā, zinātnē, izglītībā 
un kultūrā; atbalstīt tos, kas vēlas 
atgriezties Latvijā.

Ziņas sakopojis P. KARLSONS

foto 10. decembrī izvēlēta Latvijā 
uzņemta fotografija, vēstīts izde-
vuma mājaslapā.

Lielvārdē tapusī ziemas ainava, 
kuŗas autors ir Michails Igants, 
iesniegta arī National Geographic 
ikgadējam foto konkursam.

***
Grāmatas „Latviešu valoda” 

atvēršanas svētki
LU Akadēmiskajā apgādā klajā 

nākusi grāmata „Latviešu valoda”. 
Izdevuma atbildīgais redaktors, 
LU Humānitāro zinātņu fakultā-
tes profesors un Valsts valodas 
ko  misijas priekšsēdis Dr. habil. 
philol. Andrejs Veisbegs grāmatas 
tapšanā iesaistījis visplašāk atzītos 
valodas nozaŗu speciālistus - aka-
dē miķus, profesorus un citus ievē-
 rojamus latviešu valodas pētnie-
kus. Grāmatas „Latviešu valoda” 
prezentācija notika Melngalvju 
namā.

Šajā enciklopēdiski populārajā 
grāmatā (480 lpp.) latviešu valoda 
skatīta gan kopumā, gan atšķirī-
bās, parādot, kā veidojusies latv ie-
šu rakstu valoda, kas ir raksturīgs 
tās gramatikai, leksikai, frazeo lo-
ģijai, dažādiem territoriāliem pa  -
veidiem, ar ko atšķiŗas bērnu un 
jauniešu valoda, preses, reklāmas 
un tulkojumu valoda. Grāmatā 
sniegta informācija par vārdnī-
cām un terminoloģijas attīstības 
vēsturi. Vēstīts, kas un kāpēc va  -
lodā mainās, kāda ir bijusi valodas 
polītika valstī un kādai tai vaja-
dzētu būt. Grāmata paredzēta pla-
šam lasītāju lokam - visiem, kam 
rūp latviešu valoda un tās nā -
kotne.

***
Rīgā koncertē Džuzepes Verdi 

teātŗa kamerorķestris
Rīgas Kongresu namā ar svētku 

koncertu uzstājās Džuzepes Verdi 
teātŗa kamerorķestris diriģenta 
Fabricio Ficiura vadībā. Kamer or-
ķestris vieskoncertam ir sagatavo-
jis īpašu programmu ar nosau-
kumu „Baroka Ziemsvētki”.

Fabricio Ficiura

sāšanas līdzekli kalpojušas teju     
40 gadus. Grāmatā ir vēsturiski 
stāsti un intervijas, kas saistītas ar 
notikumiem ap Latvijas latu, un 
daudz interesantu faktu, kas apvij 
nacionālo valūtu.

***
Veicinās vienotu 20. gadsimta 

vēstures izpratni Latvijas skolās
1991.gada barikāžu dalībnieku 

biedrība sadarbībā ar Latvijas oku-
pācijas mūzeju ir uzsākusi pro-
jekta “Vienotas 20.gadsimta vēstu-
res izpratnes veicināšana” īsteno-
šanu. Projekta mērķis ir veicināt 
Latvijas divkopienu sabiedrības 
integrāciju un vienotu 20. gad -
sim ta vēstures notikumu izprat-
nes bazi. Projekta mērķa grupa ir 
bērni un jaunieši (10.-12.klašu 
skolēni) gan latviešu, gan mazā-
kumtautību skolās visā Latvijā, 
grupā notiks darbs arī ar vēstu - 
res skolotājiem.  Lielākā daļa pro-
jekta aktīvitāšu tiks īstenotas Rī -
gā, bet dažas aktīvitātes notiks arī 
Lat vijas reģionos, mēģinot aptvert 
pēc iespējas plašāku Latvijas te  r-
ritoriju. Biedrība projektu īstenos 
līdz nākamā gada 31.oktobrim.

***
2013. gadā sekmīgi 

sākusies Reemigrācijas 
atbalsta plāna izpilde

Pēc Ekonomikas ministrijas 
sniegtās informācijas, 16. decem-
b rī Ekonomikas ministrijā noti -
kusi Reemigrācijas atbalsta pasā-
kumu plāna  2013. - 2016. gadam 
izstrādē un īstenošanā iesaistīto 
institūciju darba grupas tikšanās, 
lai pārrunātu 2013. gadā īsteno -
tos pasākumus, kā arī noteiktu 
galvenos veicamos darbus nāka-
ma jam gadam. Reemigrācijas at -
balsta pasākumu plāns, kuŗa mēr-
ķis ir sniegt koordinētu atbalstu 
tiem tautiešiem, kuŗi pieņēmuši 
lēmumu atgriezties Latvijā, tika 
apstiprināts 2013. gada 30. jūlijā. 
2013.gadā pasākumi īstenoti bu -
džeta ietvaros bet lielai daļai pasā-
kumu nepieciešams arī papildu 
financējums.  Darba grupa atzi-
nīgi novērtēja līdz šim paveikto. 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) izveidoto CV un vakanču 
portālu, kuŗā veikti būtiski uzla-
bojumi un šobrīd tiek izvietotas 
ne tikai uzņēmumu pieteiktās 
vakances, bet arī visas valsts pār-
valdē pieejamās vakances. 

***
No amata atbrīvo KNAB 

priekšnieka vietnieci Jutu Strīķi
Korupcijas novēršanas un ap -

ka ŗo šanas biroja (KNAB) priekš-
nieks Jaroslavs Streļčenoks no ama-
ta atbrīvojis KNAB priekšnieka 
viet  nieci Jutu Strīķi. Pēc Strīķes 
darb ības un tās rezultātu atkārto-
tas no  vērtēšanas konstatēts, ka vi  -
ņa nav novērsusi norādītās ne  pil -
nī bas savā darbībā, notikuši  ilglai-
cīgi un sistēmatiski pārkāpumi, 
nav izpildīti KNAB priekšnieka 
rī   kojumi (uzdevumi), tādējādi 
zau  dējot darba devēja uzticību. 
Līdz ar to pieņemts lēmums Jutu 
Strīķi par neatbilstību ieņema - 
m am amatam atbrīvot no darba.

***
National Geographic 

fotografē Latvijā 
Par National Geographic dienas 

ties, iziet ārpus reālitātes robežas, 
sevišķi šajās smagajās dienās. Brī-
nišķīga Čaikovska mūzika - to 
uz  skata par viņa labāko mūziku. 
Burvīga Mariusa Petipā choreo-
grafija, ko pilnveidojis izcilais 
Meistars Aivars Leimanis. Pirms 
daudziem gadiem Leimanis  ir uz -
stājies Atēnās, dejojot ar pasaulsla-
venām zvaigznēm no Lielā teātŗa 
un Marijas teātŗa. Mēs lepojamies, 
ka esam pazīstami ar Aivaru Lei-
mani un mums ir lemts gods 
tagad sadarboties ar viņu,” saka 
Hristos Cilijannis.

***
Cicerona balva - Karlam Biltam

Latvijas Zinātņu akadēmijā tika 
pasniegta sabiedrības cieņas bal -
va “Cicerons”. Starptautiskās polī-
tikas katēgorijā balva par Zvied-
rijas un Latvijas sadarbības sek-
mēšanu šogad piešķirta Zviedrijas 
ārlietu ministram Karlam Biltam.

Karls Bilts
 
Sandra Kalniete apbalvota par 

spilgtu radošo garu Latvijas Tau-
tas frontes un Eiropas Parlamenta 
darbā. Laureātu vidū ir arī Nacio-
nālās bibliotēkas direktors Andris 
Vilks, Jelgavas pilsētas galva An- 
d ris Rāviņš, LU asociētais profe-
sors Ābrams Kleckins. Antibalva – 
Mēr fija tituls tika veikalu tīklam 
Maxima par neadekvātu un mal-
dinošu publisko komūnikāciju.

***
Lats aiziet, eiro nāk. Bet - kāds 

ir lata dzīvesstāsts? 
Īsi pirms gadu mijas, kas Latvijā 

uz visiem laikiem būs ierakstīta kā 
jaunas naudas ēras sākums, iznā-
kusi grāmata „Nauda ar Latvijas 
dvēseli. Lats”. Grāmata veltīta Lat-
 vijas nacionālajai valūtai – latam 
un chronoloģiski vēstī par noti-
kumiem, kas saistīti ar šo naudu 
gan starpkaŗu, gan padomju, gan 
mūsdienu Latvijas laikā.

Grāmatā „Nauda ar Latvijas 
dvēseli. Lats” izstāstīta gan visa 
lata vēsture, gan atrodamas inter-
vijas ar mūslaiku latu ieviesējiem - 
bijušo Latvijas Bankas prezidentu 
Einaru Repši un ekspremjēru 
Ivaru Godmani.

„Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats” 
veidota kā fotografiju un stāstu 
albums par un ap latiem, kas bijuši 
apgrozībā kā reāls maksāšanas 
līdzeklis. Grāmata bagātīgi illus-
trē ta ar vēsturiskām un mūsdie -
nu fotografijām, seniem avīžu iz  -
vilkumiem, dokumentiem. Tajā 
apskatāms arī katalogs ar naudas-
zīmēm, kas mūsu valstī par mak-

Rīgas Starptautiskā kino festivāla 
programmā plānots iekļaut Eiro-
pas Kinoakadēmijas balvām no -
minētos darbus, Latvijas kinema-
tografistu jaunāko veikumu, izcilu 
kino personību radošā darba ret ro- 
spektīvas, īsfilmu, archīvu un 
do kumentālo filmu skates.

***
 Filma „Mammu, es tevi mīlu” 

gūst panākumus Indijā
Spēlfilma „Mammu, es tevi mīlu” 

joprojām apceļo starptautiski no -
zīmīgus kino festivālus un šā gada 
laikā ir ieguvusi jau astoņas kino 
balvas Eiropā (Vācija, Šveice, Dā -
nija, Čechija, Baltkrievija), ASV 
(Losandželosa), Tuvajos Austru -
mos (Izraēla) un Āzijā (Indija). 
Filmas producente Alise Ģelze 
par filmas panākumiem saka:    
„Šis rudens Jāņa Norda spēlfilmai 
„Mam mu, es tevi mīlu” ir bijis 
īpaši nozīmīgs, jo filma  ieguvusi 
vairākas starptautiski nozīmīgas 
balvas – Dānijas rakstnieku ģildes 
balvu par labāko scēnāriju Ko -
pen hāgenas starptautiskajā bēr -
nu un jauniešu kino festivālā 
Buster, balvu Sudraba pils Šveices 
kino festivālā Castellinaria, kā arī 
diplomu par labāko scēnāriju 
Minskas kino festivālā Baltkrie-
vijā.

Kadrs no filmas

Indijā Haiderabadas starptautis-
kajā bērnu kino festivālā Zelta zi -
lonis žūrija filmai piešķīra atzinī-
bas diplomu. Pēc filmas izrādīša-
nas kino festivālos Haiberabadā 
un Džaipurā filmas izrādīšanas 
tiesības ir iegādājies viens no lie - 
l ā kajiem bērnu kino izplatītājiem 
In  dijā Children’s Film Society India.

***
Latvijas Nacionālais balets 
Atēnās rāda „Riekstkodi”

“Latvieši atveduši Grieķijā pa  -
saku,” – tā par Latvijas Nacionālā 
baleta viesizrādēm Atēnās saka 
atzinīgie grieķu skatītāji. No 25. 
decembŗa līdz 5. janvārim Bad-
min ton teātŗa telpās mūsu māk - 
s linieki izrādīs kopumā 17 Pēteŗa 
Čaikovska baleta „Riekstkodis” 
izrādes. Badminton teātŗa produ-
cents Hristos Cilijannis intervijā 
Latvijas Radio atzinis, ka ar nepa-
cietību gaidījis choreografa Aivara 
Leimaņa un latviešu dejotāju ie  -
rašanos Atēnās. Un teiktajam min 
vairākus iemeslus.

“Riekstkodis” ir izrāde visai ģi  -
menei, jo pat mums, pieauguša-
jiem, patīk pasakas, patīk iztēlo-



LAIKS 112014. ga da 4. janvāris – 10. janvāris

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMASFRANKS 
GORDONS

SALLIJA 
BENFELDE

Kā vienmēr, starp Ziemsvēt kiem 
un Jauno gadu tiek vērtēts aiz-
ejošais un prognozēts nā  ka mais 
gads. Latvijai aizejošais nav bijis 
rimts un mierīgs. Traģēdija Zoli-
tūdē, kad, vairākkārt iebrūkot vei-
kala Maxima jumtam, gāja bojā 54 
cilvēki. Degošā Rīgas pils, bankro-
tējušais Liepājas Metallurgs, kas bez 
darba atstāja vairāk nekā tūkstoš 
cilvēku un jau krietni ir papluci-
nājis valsts maciņu. Ministru pre-
zidenta Valža Dombrovska demi-
sija un Valsts prezidenta dīvainie 
danči ap jauna premjēra kandidā-
tūru liek vaicāt: vai prezidentam ir 
kāds neredzams padomdevējs, kas 
turklāt ļoti mīl Krieviju, vai arī pre-
zidents ir tikai vecā kaluma - pa -
domju nomenklātūras laika cil -
vēks, kas domā pagājušā gadsimta 
katēgorijās? Lietuvas un Igaunijas 
prezidenti uz Soču Olimpiskajām 
spēlēm nebrauks un ne tikai viņi 
vien, bet Latvijas prezidents nekādi 
nespēj to saprast un, protams, 
brauks. Starp citu, par šo savu lē  -
mumu prezidents jau ir izpelnījies 
publisku uzslavu krievu valodā 
raidītājā radio Baltcom no Krievijas 
vēstnieka Latvijā A. Vešņakova, – 
Andris Bērziņš esot ievērojams 
pasaules līmeņa polītiķis, jo brauks 
uz Sočiem. 

Gada pēdējās dienās jau minē-
tajā radio ar savām atziņām, ka 
Eiropas Savienība un eiro ir važas 
Latvijai un ka mūsu dzimtene ir 
otrās šķiras valsts, klajā nācis arī 
bijušais polītiķis Jānis Jurkāns. Un, 
protams, Rīga pamazām kļūst par 
Saskaņas centra un Nila Ušakova 
„privātmuižu” jeb valsti valstī.  

Gada slikto un nesaprotamo 
notikumu saraksts ir gaŗš –  pie tā 
varētu pieskaitīt arī maksātnespē-
jas administrātoru „lietu”, kas it la -
bi parādīja tiesnešu un adminis- 

Pārbaudījumu gads
t rā toru izveidoto schēmu (viltīgi 
noorganizētu darījumu veidu), kas 
ļauj naudiņai plūst pašu kabatās,  
un Nacionālo apvienību, kuŗa no  -
tiekošo nekādi „neredz”. Joprojām 
nav skaidrības par Latvijas avio sa-
biedrības  airBaltic turpmāko likte-
ni, jo savulaik valdošie polītiķi (pie-
mēram, Ainārs Šlesers) ļāva avio-
sa biedrības vadītājam sataisīt tādas 
schēmas, ar kuŗām valsts vēl šodien 
netiek galā. Tā ka,  atceroties 2013. 
gadu, tā vien gribas sacīt, ka esam 
schēmotāju lielvalsts. 

Pēdējo nedēļu notikumi gan lie-
cina, ka polītiķi joprojām nesnauž, 
tāpēc aizvērt 2013. gada „durvis” 
tik vienkārši neizdosies. Nupat kļu-
 vis skaidrs, ka nākamajās Saeimas 
vēlēšanās Vienotība veidos kopī -
gu sarakstu ar Reformu partiju, – 
patiesībā tas bija gaidāms,  un pa -
lika vienīgi jautājums, kad par to 
taps paziņots. Tas nav ne labi, ne 
slikti, tā gluži vienkārši ir, jo tie, kas 
spēs saprasties ar pašreizējo par-
tijas vadītāju Solvitu Āboltiņu un 
viņas atbalstītāju pulciņu, var ce rēt 
uz labām vietām vēlēšanu sarakstā 
un izdevīgiem amatiem, ja vēlē ša-
nās veiksies. 

Tāpat ir arī skaidrs, ka jauna Zo  -
litūdes traģēdijas sabiedriskās iz -
meklēšanas komisija pašlaik ne -
tiks veidota. Kā zināms, valdība 
bija nolēmusi izveidot komisiju, 
ku  ŗas uzdevums būtu izvērtēt Zo  -
litūdes traģēdijas tiešos un ne   tie- 
šos cēloņus, glābšanas darbu un 
traģēdijas seku likvidēšanas proce-
su, atbildīgo dienestu un amatper-
sonu rīcības efektīvitāti, kā arī nor-
matīvo rēgulējumu un tā efektīvi-
tāti būvniecības, publisko iepirku-
mu un civīlās aizsardzības jomā 
saistībā ar Zolitūdes traģēdiju. Lē -
mums bija vajadzīgs un ļāva cerēt, 
ka sabiedriskā komisija spēs pa -

skatīties uz notikušo plašāk, ne 
tikai saistībā ar vienu likumu vai 
normatīvo aktu. Komisijā tika ap  -
stiprināti četri locekļi - bijušais 
Satversmes aizsardzības biroja 
(SAB) vadītājs Jānis Kažociņš, bi  -
jusī tiesnese Ināra Šteinerte, uzņē -
mēja Baiba Rubesa un Sabiedrības 
par atklātību  Delna pārstāve Inese 
Voika. Diemžēl, nākot gaismā ko -
misijas darba plānotajām izmak - 
s  ām, kas rādīja ievērojamus tēri -    
ņus atalgojumam, tādējādi izraisot 
lielu sabiedrības sašutumu, pirmais 
par atkāpšanos no komisijas pazi-
ņoja tās vadītājs Kažociņš, norā-
dīšot, ka ir zaudējis sabiedrības at -
balstu un apdraudējis komisijas 
turpmāko darbu. Tādu pašu lēmu-
mu pieņēma arī Rubesa un Voika. 
Demisionējušais,  pašlaik vēl valdī-
 bas vadītāja amata pienākumu vei-
 cējs  Valdis Dombrovkis  paziņoja, 
ka situācijā, kad gandrīz visi Zo  -
litūdes traģēdijas sabiedriskās iz  -
meklēšanas komisijas locekļi ir at  -
kāpušies jau pirms komisijas darba 
sākšanas, nav redzama iespēja, ka 
šī komisija varētu darbu turpināt. 

Tirgus un sabiedriskās domas 
pētījumu centrs SKDS šogad de  -
cembrī ir veicis Latvijas iedzīvotāju 
aptauju - kāds bijis aizejošais gads, 
un ko domājam par valsts nākotni. 
Atbildes vairs nav tik optimistiskas 
kā 2012. gada nogalē. Toreiz 24% 
iedzīvotāju 2012. gadu vērtēja par 
labāku, bet 18% – par sliktāku nekā 
iepriekšējais. Šogad tikai 19% iedzī-
votāju šo gadu novērtē par labāku, 
bet 31% ieskatā tas bijis sliktāks  
par iepriekšējo gadu. Arī Latvijai 
izteiktās nākotnes prognozes lie-
cina par iedzīvotāju optimisma 
samazināšanos. Tomēr 33% iedzī -
votāju  paredz, ka nākamais - 2014. 
gads Latvijai būs labāks par 2013. 
gadu. 

Protams, nav jau tā, ka nekā laba 
nav bijis. Neminēšu daudz un pla -
ši daudzināto „veiksmes stāstu”,    
kas kļuvis gluži vai par mūsdienu 
folkloru, jo par augšupeju vairāk 
liecina skaitļi makroekonomiska-
jos rādītājos un to interpretācija  
nekā cilvēku dzīve ikdienā. Tāpat 
arī šoreiz nerakstīšu par mūsu mū -
 ziķu, mākslinieku, sportistu sa  -
snie gumiem, ar kuŗiem pamatoti 
lepojamies. Mani priecē atziņa, ka 
labklājības ministre un līdz ar viņu 
arī ministrija šogad beidzot ir ie  -
raudzījusi to, ko Latvijas iedzīvotāji 
jau sen zina, – ja cilvēks saņem mi -
nimālo algu (un pie lielākas tikt 
daudzviet nav iespējams), tad pēc 
nodokļu nomaksas pāri paliek 
summa, kas ir mazāka par t.s. iz -
tikas minimumu jeb, citiem vār- 
d  iem sakot, pāri paliek nauda, ar 
kuŗu fiziski izdzīvot gandrīz nav 
iespējams. Protams, man nav illū-
ziju par iemesliem, kas labklājī -   
bas ministrei lika pēkšņi to pama-
nīt (vēlēšanas taču ir jau  ir 2014. 
gadā!), tāpat ir arī skaidrs, ka si -
tuācija ir tik smaga, ka nav un ne- 
būs iespējams to atrisināt pāris 
gados. Tomēr priecē atjauta par 
beidzot  apklusinātiem saukļiem, 
ka viss ir kārtībā un ka cilvēki tikai 
negrib strādāt un negrib pelnīt. 
Problēmas nosaukšana vārdā vis-
maz ļauj cerēt, ka tiek meklēts tās 
risinājums. Lai arī reformas izglī-
tības sistēmā lāgā uz priekšu netiek, 
jāatzīst, ka piederu pie tiem, kuŗu 
ieskatā tāda kārtīga sapurināšana 
bija vajadzīga un iepriekšējais mi -
nistrs ir izdarījis labu darbu, liekot 
par problēmām skaļi runāt. Atliek 
cerēt, ka ar laiku viss atkal ne -
noklusīs. 

Ir arī kāda patiesa prieka ziņa, 
kas veldzē sirdi un dvēseli. 2014. 
gadā Rīga kļūs par Eiropas kul-

tūras galvaspilsētu, un visa gada 
ilgumā pilsētniekus un viesus prie-
cēs vairāki simti dažādu notiku -
mu. Eiropas kultūras galvaspilsē -
tas gada programma tiks atklāta 
2014. gada janvāŗa vidū. Nozīmīgs 
atklāšanas sarīkojums būs Pirmā 
pasaules kaŗa simtgadei veltītas 
mākslas izstādes “1914” atvēršana. 
Izstādē, kas būs aplūkojama no 17. 
janvāŗa līdz 20. aprīlim Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja izstāžu 
zālē “Arsenāls”, plānots sakopot 
vizuālās mākslas liecības par Pirmo 
pasaules kaŗu kā atskaites punktu 
20. gadsimta Eiropas vēsturiskajā, 
sociālajā un kultūras attīstībā, eks -
ponējot mākslinieku - kaŗa acu lie-
cinieku un laikmetīgo autoru darbus.

Dalībnieku ziņā vērienīgākais 
notikums 2014. gadā būs Pasau - 
les koŗu olimpiada, kas jūlijā vie-
nos 20 000 koristu  gandrīz no 90 
pa   saules valstīm. Eiropas kultū -
ras galvaspilsētas gadā paredzēts 
arī Latvijā dzimušo pasaules mū -
zikas zvaigžņu solokoncertu cikls 
gada gaŗumā un brīvdabas kon-
certs vasaras vidū. Vasaras vidū 
Rīgā, Si   guldā un citviet Latvijā 
interesen tiem būs iespējams ie -
pazīt vasaras saulgriežu svinēša-
nas tradicijas. Visu gadu Rīgas 
mū   zejos būs iz   staigājams jaunais 
dzintara ceļš – būs redzamas dzin-
tara artefaktu un mākslas darbu 
ekspozīcijas, kas demonstrēs gan 
Baltijas dzintara kultūrvēsturisko, 
gan ģeoloģisko, medicīnisko un 
māksliniecisko vērtību. Protams, 
būs vēl daudz citu sarīkojumu un 
notikumu, un tas patiesi prie cē 
laikā, kad ikdie nas dzīve bie ži vien 
nes maz gaismas. (Nāk. nr. sāksim 
publicēt gada programmu. - Red.)

Tāpēc ticu, ka mēs tomēr tiks im 
ārā no  pur va, kuŗā jopro jām stieg 
mūsu kājas. 

Vladimirs Putins nu jau 13 ga  -
dus ir faktiski vienpersoniskais 
Krievijas Federācijas varturis un 
noteicējs, un pamazām tur sāk 
veidoties, var teikt, putinisms - ek -
 lektiska, neapšaubāmi imperiska 
ideoloģija ar autoritāru un konser-
vātīvu piegaršu.

Vērts saukt atmiņā dažus rak stu-
 rīgus 2013. gada nogales epizodus.

Bijušā Vācijas ārlietu ministra 
Genšera pūliņi panākuši, ka Pu -
tins līdz ar Pussy Riot meiču am  -
nestēšanu, apžēlojis miljardieri 
Michailu Hodorkovski pēc 10 lē  -
ģerī pavadītiem gadiem, kuŗus 
viņš dabūja nosēdēt - būsim atklā-
ti - par to, ka atšķirībā no Potaņi -
na, Abramoviča u.c. oligarchiem 
nebija dalījies ar Putinu savos ka  -
pitālos un uzdrošinājās prasīt īstu,  
nevis “suverēnu” demokratiju. Pu -
 tina žests saistāms ar gaidāmo 
Olimpiadu Sočos un režīma tēla 
spodrināšanu, kas (tēls) cietis no 
Putina slimīgās kampaņas pret ge -
jiem.

Diemžēl paša Hodorkovska gai-

Putinisms un kimūnisms

 šo tēlu apēnojis tas, ko viņš tagad 
videointervijā teicis progresīvā 
žurnāla The Moscow Times/Novoje 
Vremja redaktorei Jevgenijai El  -
bacai: “Es zināmā mērā esmu na  -
cionālists(..). Ja man konkrēti jau-
tās, vai iešu kaŗot, - jā, iešu. Par Zie-
meļkaukazu.. Tā ir mūsu zeme, mēs 
to iekaŗojām. Šobrīd pasaulē nav 
neiekaŗotu zemju.” Skaties vien!

Putina Krievijā imperisms “rul -
lē”. Kremļa Kongresu pilī Putins 
teica runu, pieminot Krievijas 
1993. gada konstitūcijas 20. gads -
kārtu. Un tūlīt pēc tam populārais 
dziesminieks Oļegs Gazmanovs 
nāca klajā ar savu pirms 10 ga-
diem sacerēto dziesmu: “Esmu 
dzimis Padomju Savienībā, esmu 
darināts tur (Made in USSR - F.G.). 
Ukraina, Krima, (..) Pievolga un 
Baltija arī - tā ir mana zeme!” Vai 
tā nav imperiska nekaunība - ar 
Putina kluso piekrišanu? Gazma-
novs vēlāk taisnojās: “Es taču 
esmu dzimis Baltijā – Kaļiņin gra-
dā.” Vispār tā ir Kēnigsberga, no 
kuŗienes tika padzīti vācieši.

Putina imperiskā vīzija - varenā 
Eirāzijas Savienība Krievijas va  -
dībā - jau sākusi bālēt: Baltkrievi-
jas un Kazachstānas prezidenti 
Lukašenko un Nazarbajevs Krem-
lī notikušajā apspriedē pārmeta 
Putinam Eirāzijas projekta “pār -
mērīgo polītizāciju” (uz tīri eko-
nomisko aspektu rēķina), un avīzē 
Ņezavisimaja Gazeta tūdaļ parā -
dījās virsraksts: “Minska un As  ta-
na baidās no Maskavas diktāta.”

Ja nu runa ir par presi... Putins, 
Valsts domes atļauju neprasot, 
pavēlēja izveidot varenu propa-
gandas aparātu, apvienojot TV 
ka  nāli Russia Today, raidstaciju 
Golos Rossiji, ziņu aģentūru No  -
vosti un laikrakstu Rossijskaja Ga -
zeta vienā valsts korporācijā Ros-
sija Segodņa. Vēriens ir globāls, un 
Gebelsa Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda 
ne tuvu netiek līdzi.

Un te vēl kāds īpatnējs putinis-
ma raksturojums, ko sniedzis pa  -
zīstamais amerikāņu ultrakon ser -
vātīvais polītiķis Patriks Bjūken-

ens, kas žurnālā Human Events 
vaicā: “Vai Putins nav viens no 
mums? Vai kultūras kaŗā par cil-
vēces nākotni viņš nav mūsējais? 
Putins savā vēstījumā Krievijas 
Federāla jai sapulcei taču vērsies 
pret mo   rāles pagrimumu Rietu-
mu pa sau lē.” Putins aizstāv tradi-
cionālo lau  lību, viņš aizstāv tradi -
cionālās vēr  tības, konstatē Bjūke-
nens. Tāds tagad rādās Putins - 
rūdītais če  kists!

* * *
Pēdējo nedēļu notikumi Zie -

meļ korejā liek mums – ne jau bez 
drebuļiem - aplūkot citu, daudz 
drāmatiskāku ideoloģiju, ko va -
rētu nosaukt par kimūnismu, jo 
gan valdošās dinastijas dibinātājs 
Kim Il Sungs, gan viņa dēls Kim 
Jong Ils, gan mazdēls Kim Jong 
Uns, līdzīgi senās Romas impe rā-
toriem, liek sevi godināt kā dievus.

Ziemeļkorejas staļinisma pa-
veids, bagātināts ar dāsnu elkdie-
vī bas devu, 2013. gada decembrī 
pa    saulei - ar televīzijas palīdzību - 

ļāvis  šausmās vērot, kā Kim Jong 
Una tēvocis Jang Song Teks, kas 
bija Kim Jong Una mentors un 
otrais cilvēks valstī, valdošās Dar -
ba partijas vadības plēnumā, kur 
viņš sēdēja pirmajā rindā, tika 
apcietināts, diviem virsniekiem 
saņemot paveco vīru aiz elko-
ņiem, un nosaukts par nodevēju, 
nelieti, izdzimumu. Tas tika rādīts 
Ziemeļkorejas valsts TV raidīju-
mā. Nākamajā pārraidē bija re -
dzams, kā šo vīru sasietām rokām, 
nokārtu galvu ved uz tiesas sēdi. 
Tribunāls piesprieda viņam nāves 
sodu, kas tai pašā dienā tika iz  -
pildīts. Jang Song Teka vārds un 
attēls tika dzēsts no visām grā ma-
tām un filmām. Un kā bija Pa  -
domju Savienībā 1937.-1938. gada 
Lielā terrora laikā? Ļeņina līdz-
gait niekus, komisārus, ģenerāļus 
likvidēja, nosaucot viņus par troc-
kistuzinovjeviešu suņiem, node-
vējiem, Šveices (!) vai Japānas 
spie giem u.tml.

Staļinisma mūsdienu paveids - 
eksotiskais kimūnisms.
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Sērs vīram atstāja bisi. Skrotis 
gan ne. Gadījumā, ja kāds slikts 
cil vēks jāpabaida vai dzīvnieks,  
tad pietiekot ar nepielādētu ieroci. 

Uz virtuves galda lēdija nolika 
divas šokolādes tāfelītes. Man lie-
kas, ka zinu, kāpēc...  Pie pieliekamā 
durvīm piesprausts gaŗš saraksts. 
Lai neaizmirstam, kādi darbi pa -
veicami.. Šad tad miesnieka sieva 
atnākšot piepalīdzēt. 

Darbi mūs nebaida. Sajūta lie-
liska – muiža tikpat kā pieder 
mums. Skaļi sasaucamies latviešu 
mēlē. Bieži vannojamies. Rītos 
mazliet ilgāk paguļam. Beidzot 
atliek laika tuvāk iepazīties ar mū -
su mājokli. Vīrs garāžā atrod ko  - 
ka līstītes. No tām pagatavo divus 
ietvarus. Vienu – manu vecāku fo -
  tografijai. Otru – vīra māsas iesvē-
tes attēlam. Aizdurvē nolikto gal-
diņu pārceļu loga tuvumā. Uz tā 
uzlieku brūnu tējkanniņu ar lā    č-
auzām. Un mūsu nedaudzās lat -
viešu grāmatas, kuŗas līdz šim tika 
turētas ceļasomā. 

Kādā saulainā rītā pārsteidzu 
pati sevi. – Dziedu! – Upe nesa ozo-
 liņu...  Ilgi, ilgi nebiju dziedājusi. 
Īste nībā ne tikai kungiem brīv die-
nas, bet pa daļai arī mums. Mani 
mazliet nomāc miesnieka sievas 
ziņa, ka muižas ļaudis pārsteigti  
un sašutuši par to, ka mājas atslē -
gas kungi uzticējuši „sasodītajiem 
ārzemniekiem”. Pasaules klaido-
ņiem, kas savas mājas nez kādu tur 
šaubīgu iemeslu dēļ pametuši. Vī  -
ru tas neapbēdina. Līksmi svilpo-
dams, viņš darās no rīta līdz va   -
karam,  tīra logus, sienas. No zāles 
griestiem nokabina smago stikla 
kroņlukturi. Ziepjūdenī katru ka -
ruli nomazgā. Sanes namā sīkstas 
ozola šķilas. Ar tām piepilda ka  -
mīnu platās, bezzobainās mutes. 
Pirmā dzestrā vakarā atliks tikai 
skaliem, kas palikti zem šķilām, 
pielaist uguni. Par abiem pār mai-
nām logu un durvju aizkarus. Sa  -

MARTA LANDMANE 

lokām vasaras plānās segas. Gul -
tām uzklājam tumšzaļos ziemas 
pārklājus. Tad jāizkārto pielieka mās 
telpas, plaukti, patrepes, ga  rāža. 

Vakaros esam patīkami nogu-
ruši. Diezgan agri aizejam gulēt. 
Vīrs aizmieg ātri. Es mēģinu lasīt. 
Neveicas. Acis aizveŗas. Bet, tikko 
izslēdzu gaismu, acis plati vaļā. - 
Vai ārdurvis aizslēgtas? Logi aiz-
bultēti? – Kas ūjina ārā? – Pūce? 
Cil vēks?

 Būtu vismaz suni atstājuši mā -
jās. Tad būtu drošāk. Ripuli pa   -
ņēma līdzi uz jūrmalu. Teica – su  -
nim brīvdienas pienākas. Tās viņš 
godīgi nopelnījis... Beidzot arī 
ma ni pievārē  miegs. Parasti guļu, 
nepamodusies līdz rītam. Pagājušā 
nakts bija izņēmums. 

Pamostos drīz pēc pusnakts. Vī -
 ra gultā nav. Jādomā, aizgājis uz 
vannas istabu otrā stāvā. Nožāvā-
jos. Apgriežos uz otriem sāniem. 
Laižos atpakaļ miegā. Brīdi snaužu. 
Tad acis atkal vaļā. – Vīrs vēl nav 
atgriezies? – Miegs pāri. Kur viņš 
tik ilgi uzkavējas? Kas viņu aiztur? – 
Varbūt dzirdējis troksni apakšā. 
Gājis skatīties. Iztraucējis laupītā-
jus. Tie viņam uzbrukuši...  Pānika! 
Tad atceros šauteni. Būs labi – vī  -
ram taču ir šautene! Kaut arī ne  -
pielādēta. Ar laidi var sist. Turēties 
pretim.

Paskatos aizdurvē. Elpa aizķe - 
ŗas. Šautene. Stāv, kur stāvējusi. Ie  -
slieta kaktā. – Sirds mutē. Rokas 
no    svīdušas. Ko nu? – Man vienmēr 
bijušas nedabīgas bailes no iero -
čiem. Pretīgums tiem pieskarties.... 
Tas kopš tā ziemas vakara, kad tē  -
va rokās redzēju nomedītu stirnu...  
Vīram jāpalīdz! Galvu aizgriezusi, 
satveŗu šautenes laidi.

Basām kājām, gaŗā naktskreklā 
pīdamās, šauteni rokās šūpojos 
kāpņu galā.

„Ernest, vai tu tur esi?” Savu bal-
si nepazīstu. Kliedziena vietā no 
mu tes izveļas dobjš, apslāpēts čuks  ts. 
Atbildes nav. Gandrīz četrrāpus 

Stāsts  Tā Sīdra to redzēja
(Nobeigums no Nr. 48)

no   klūpu no pēdējiem pakāpie-
niem. 

„Ernest, kur tu esi?”
Vīrs izsteidzas no kungu gu  -

ļam istabas. Sabijies. Vaicājoši skatā 
ma    nī.- „Kas noticis?”- Tad, muti ar 
delnu aizklājis, sāk klusi smieties. 
Es iemetu viņa rokās šauteni. Sāku 
raudāt aizgūtnēm. „Nomierinies! 
Lūdzu, neraudi. Būs labi – nomie-
rinies! Dzirdēju dārzā troksni. Nā -
 cu skatīties. Pa šo logu labāka re  -
dzēšana.” Vīrs bīda mani  kungu 
gu   ļamistabā. 

„Nemaz nezināju, ka esmu ap  -
precējis tik drošsirdīgu meiteni. – 
Nerādi sevi. Slēpies aiz aizkariem. 
– Skaties!” Vīrs čukst man ausī.

Aiz loga augļu dārzs saskatāms 
kā uz delnas. Ir pilnmēness nakts. 
Rāma, bez vēja pūsmas. Taču kāda 
ābele šūpojas un svaidās uz visām 
debess pusēm. It kā negants viesu-
lis to plosītu. Uzmanīgi pieliecos 
tuvāk loga rūtīm. Šaubu nekādu – 
muižas priekšstrādnieks purina 
koku. Četri zēni uzlasa nobirušos 
ābolus un sabeŗ papīra maisā. Tie 
paši vasaraudži, kas toreiz pieklā-
jīgi lūdza plūmes, bet tika atraidīti. 

Toreiz pavasarī, dažas dienas 
pirms aizbraukšanas, lēdijas māsa 
ienāca virtuvē. „Vai vari pagatavot 
saldo ēdienu, ko latvieši labprāt 
ēd?  Ko tādu, kas garšo jauniem un 
veciem. Ko var atļauties nabags un 
bagāts.” 

Dārznieks uz izlietnes malas bija 
atstājis rabarberus. Bāli zaļus kātus 
rožainām dzīsliņām. „Varu paga-
tavot rabarberu debess mannu,” 
brīdi padomājusi, atbildēju. 

„Izklausās debešķīgi. Un vai man-
 na nav pieminēta arī Bībelē? – Ne -
 varu vien sagaidīt pusdienas.” Lē   -
dijas māsa aplaizīja lūpas un līks -
mi iesmējās... 

 Kopš tās dienas reizi nedēļā tiek 
kults uzpūtenis. Visiem tas labi 
gar šo. Pat kungu mazbērniem. Lai 
būtu pārmaiņa, cenšos izmantot 

dažādas ogas un augļus, kuŗus 
dārznieks ienes no dārza. 

Šodien, ēdot ābolu debess man-
nu, lēdija Etele to pavēstīja: „Mana 
māsa mirusi. Vakar. Vēlu naktī. 
Viņas meita šorīt zvanīja. – Zvanīt 
no cita kontinenta – par to viņai 
būs daudz jāsamaksā.”

Ārā ir sācis atkal līt. Pirmās sma-
gās lāses norit pa loga rūti. Kā aiz-
turētas asaras pār vaigu... 

 „Viņa jau toreiz, kad te ciemo -
jās, zināja, ka ir nedziedināmi sli-
ma. Ka drīz būs jāmirst.”- Ko at  -
bildēt? – Šādā gadījumā visi vārdi 
ir lieki. „Man ļoti žēl,” saku un ne  -
vajadzīgi ieklepojos.

 Ja lēdija Etele nebūtu tikai lē -
dija, bet būtu arī cilvēks, kam sve-
š  as nav citu cilvēku izjūtu skālas, 
tad es viņai varētu pateikt, ka viņas 
māsa man patika...

 Gribēju viņai sūtīt Ziemassvēt-
ku kartīti. Ne jau tādu – papīra 
ķē   dēm un baloniem izpušķota ka -
 riete pilsētas kailā ielā. Izmeklēt 
īstu Ziemassvētku kartīti.

Balts lauku ceļš. Kamanas. Pie -
snigušas egles. Tumšzilās debesīs 
viena spoža zvaigzne. Tālumā ap  -
gaismoti dievnama logi...  Jā, no  -
teik  ti apgaismoti logi... Vēl vakar 
par to domāju, ka kartīte būtu jā  -
izsūta laikus, jo tai gaŗš ceļš priek-
šā. Nevarēju sadūšoties un lēdijai 
palūgt māsas adresi.... 

 „Etel, dārgā, tūlīt pēc pusdie-
nām brauc pie sava notāra. Lai 
viņš ne   kavējoties sazinās ar ne  lai-
ķes no  tāru. Jādomā, ka kaut ko     
tev pienākas saņemt,” lietišķi saka 
sērs Dēvids. 

„Noteikti, kaut kas man pienā-
kas. Vismaz daļa sidraba un kris-
tal la. Tas, kas kādreiz piederēja 
mū   su mātei.- Ai nē, māsas meitai 
nav tiesību visu to paturēt! Pare-
dzu, ka būs jāpacīnās. Ļaunākā ga  -
dījumā kaut vai ar tiesas palī dzī-
bu.” saka lēdija, enerģiski atstum-
dama krēslu no galda.

 Galdu klājot, lielo kristalla vāzi 
es noliku uz plaukta. Blakus trijām 
mazākām kristalla vāzēm un kri s- 
  talla augļu traukam...

Ārā līst stāvgāzām. Nu raud visas 
loga rūtis.

*
Tūkstoš deviņsimt 
četrdesmit astotā gada
sala mēneša
divdesmitā dienā
Mīļā Aina!
Vēstulē Tu jautā, kāda ir Anglijas 

ziema. Anglijas ziema ir rudens 
turpinājums. Tāpat kā ziemas tur -
pinājums ir pavasaris. 

Tā pati vasaras zāle aug un zaļo 
ziemā. Tie paši saltie ziemas vēji 
pūš pavasarī. Viens gadalaiks ie  -
plūst otrā bez zīmīgām pārmai-
ņām.

Ne ledus iešana, ne plaukstošu 
bērzu smarža pavasarī.

Ne lapu liesmas, ne gājputnu sa -
saukšanās rudenī.

Ne sniega kupenas, ne kamanas 
ziemā. Nekā tāda, kas izraisītu prie-
cīgu vai skumju pār dzīvoj u mu.

 Miglu, kāda te Anglijā, Tu savā 
mūžā nebūsi redzējusi. Es vēl ar -
vien pie tās neesmu pieradusi. 
Brīžiem baidos, ka tā mani noburs. 
Ka nekad vairs neatradīšu ceļu at  -
pakaļ uz mājām...  Rudens migla ir 
plānāka, bālāka. Šovakar ar ledai -
niem pirkstiem gar logiem taustās 
pirmā ziemas migla. Tā ir bieza, 
necaurredzama un netīra. Kā glu -
ma dēle tā piesūcas māju mūŗiem, 
cilvēku augumiem un drānām.     
Kā lietuvēns spiež sirdi un domas...  
Kā es ilgojos...

Aizveŗu vēstuļu bloku, teikumu 
nepabeigusi. Kāds atkal pie dur  vīm. 
Soļi pazīstami. Dārznieks. Vi  ņa gai -
tai citāds ritms. Viņam viena kāja 
īsāka. Virtuvē vienmēr apgro zās 
cilvēki. Kā stacijas uzgaidāmā tel-
pā. – Kādam jāsazinās ar sēru Dē  -
vidu? – Pirmais nāciens uz virtuvi. Naktskreklā pīdamās, šauteni rokās šūpojos kāpņu galā. Zīmējusi 

Sarmīte Ērenpreiss-Janovskis

Bērni lūdz kritušas plūmes. Zīmējusi Sarmīte Ērenpreiss-Janovskis

(Nobeigums 14. lpp.)
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Ar Ingu Jērumu tiekamies da -
žas dienas pēc viņas jaunākās 
grāmatas atvēršanas sarīkojuma. 
„Ilze Vazdika. Saldā katorga” ir 
grāmata ne tikai par spilgto Dai -
les teātŗa aktrisi, tā aptveŗ visas 
Vazdiku dzimtas vēsturi, jo gal  ve -
nās varones vecāki Hermanis Va z- 
  diks un Vilma Lasmane, tāpat 
brā   lis Uldis Vazdiks savus radošos 
spēkus ir veltījuši Dailes teātrim. 
Taču grāmatā sniegta liecība arī 
par daudz plašākiem dzīves ap   -
vāršņiem – par laikmetu, kuŗā 
dzīvoja, darbojās un izveidojās šī 
latviešu teātŗa kultūrā neatkār to -
jamā dinastija. Tikpat intere santi 
kā par sulīgās raksturotājas, vitā-
lās Ilzes Vazdikas aktrises gaitām 
ir lasīt  par viņas vecāku paaudzi, 
par brāļa likteni, par pēckaŗa Lat-
vijas sadzīvi un cilvēku mūžīgo 
tiekšanos pēc mākslas. Manā ie -
ska tā šī grāmata, kas Ingai Jē   ru-
mai, aktrises Veltas Krūzes un 
kom ponista Alberta Jēruma mei-
tai, nebūt nav pirmā, tik saistoša 
un labi lasāma izdevusies tieši 
tāpēc, ka ir ļoti personiska. Inga 
pati piedzīvojusi un vērojusi šo 
laikmetu, lai varētu liecināt par 
saviem varoņiem un viņu dar- 
b iem. Tā ir grāmata, ko sarakstī-
jusi sava laika lieciniece.  

Tagad, kad grāmata par Ilzi 
Vazdiku jau ir grāmatu veika-
los, gribu pajautāt – kas būs tavs 
nākamais darbs?

Neviens normāls cilvēks jau 
par saviem plāniem nestāsta, pa  -
rasti visi tā smalki atrunājas, bet 
es gan pateikšu. Man ļoti gribē -
tos uzrakstīt par tā saucamiem 
teātŗa bērniem. Par tiem, kuŗu 
vecāki strādājuši teātrī, varbūt arī 
operā, turklāt dažādos laikos. Va -
 rētu sanākt interesants darbs –   
kā kuŗos laikos ir bijis, kā auguši 
bēr  ni, kam vecāki arvien bijuši 
aizņemti ar skatuves mākslu. Tur 
būtu gan par tiem, kas arī nā    ka-
majā paaudzē aiziet pa mākslas 
ceļu, gan par tiem, kuŗi darbojas 
pilnīgi citās sfairās. Tie ir ļoti in  -
teresanti likteņi. Tādā darbā arī 
atklāsies gan laikmets, gan vecā -
ku ietekme, bērnu uzskati un ģi   -
meņu savstarpējās attiecības. Tā 
jau ir mūsu kultūras vēsture...

Kā pie tevis atnāk grāmatu 
va roņi, tie, kuŗus tu portretē?

Ir sanācis tā, ka daudzos ga   -
dījumos es tikai izpildu kādu pie-
nākumu. Pirmais gan bija pasū -
tinājuma darbs – tā bija grāmata 
par tīģeŗu dresētāju daugavpilie -
ti Sergeju Deņisovu. Es labprāt 
piekritu, jo man cirks patiešām 
patīk. Bija ļoti interesanti, es ie-
pazinos ne tikai ar dresētāju, bet 
arī ar pašiem tīģeŗiem. 

Tad nāca grāmata par manu 
tē   vu Albertu Jērumu. Kopā ar 
māsu Jānu  mūsu pienākums bija 
to izveidot un izdot. Un labi, ka 
mēs to izdarījām, jo šī grāmata 
„Olimpā bez lifta” aptveŗ ļoti pla-
šu materiālu klāstu par trimdas 
latviešu mūziķiem un mūzikas 
dzīvi. Ko mēs zinātu par latviešu 
mākslu svešumā, ja nebūtu bijis 
Jāņa Sildega žurnālu Latvju 
Māks  la? To pašu misiju veica arī 
Roberta Zuikas Latvju Mūzikas 
izdevumi. Tēvam bija sakrāts 
daudz materiālu, tos sakopoju 
grāmatā, kur pievienotas arī lai-

Sava laika lieciniece
Ar žurnālisti un literāti Ingu Jērumu sarunājas Gundega Saulīte

kabiedru atmiņas par viņu, viņa 
radošo darbību un personību. 
Esmu pārliecināta, ka izdevās 
atklāt Latvijas lasītājiem nezi   nā -
mus faktus, neapgūtas lappuses. 

Pēc tam tēva labs draugs un 
kollēga diriģents Arvīds Purvs 
no Kanadas bija iecerējis grāma-
tu par savu mūža darbu. Pats bija 
savācis materiālus, atsūtīja man, 
grāmata „Pa skanošu vasaru” iz  -
nāca Latvijā. To sagatavojot, es 
pa   ti iemācījos maketēt, sarunāju 
mākslinieku, tipografiju.

Tad man ir grāmata par Ivaru 
un Maiju Seleckiem, latviešu do   -
kumentālā kino meistariem. Un 
atkal man šķita – ja par viņiem 
neviens neraksta, jāķeŗas klāt, tas 
ir mans pienākums. Ivars Selec -
kis, operātors un režisors, latviešu 
dokumentālajā kino ir pirmā lie-
luma figūra. Viņa filma „Šķērsie-
la”, tās 1. daļa, ir saņēmusi visas 
iespējamās dokumentālā kino 
godalgas, kādas tik ir uz zemes  -
lodes, viņš galu galā ir ievēro -
jams latvietis. Ivara sieva Maija – 
viņam blakus ir uzticama līdz -
gait niece un laba filmu montā-
žiste. Un to nu mēs visi labi zi  -
nām, ka kinofilmas tapšanas gai -
tā ļoti liela nozīme ir montāžai. 
Ar šo grāmatu darbs ilga asto -
ņus gadus, jo materiāla bija ļoti 
daudz. Tad es biju aizņemta, visu 
laiku strādāju algas darbus, tad 
Ivars meklēja grāmatai naudu, 
tad filmēja, un tad par grāmatu 
nebija laika domāt. 

Pirms dažiem gadiem no iz  -
devniecības nāca ierosinājums 
rakstīt par kādu no Latvijā ļoti 
populārā televīzijas seriāla „Uguns-
 grēks” varoņiem. Es tūlīt par grā-
   matas varoni izvēlējos Regīnu 
Devīti, kas seriālā tēlo Zentas lo   -
mu. Man šķita rosinoši, ka  Regī-
na Valmieras teātrī ir izrāžu va  -
dītāja, turklāt bijusi arī ģērbēja, 
kaut viņai ir augstskolā iegūts 
aktrises diploms. Īsts sava teātŗa 
labais gariņš. Par aktieŗiem taču 
vienmēr ir rakstījuši un rakstīs,  
bet vai gan  kāds zina, ko teātrī 
dara izrāžu vadītājs? Spēlējot te -
le vīzijas seriālā, Regīna Devīte 
ie    guvusi milzu populārtitāti, vi  -
ņas tēlotā Zenta – vienkārša, tieša 
un ne pārāk tālredzīga, taču sie -
višķīga būtne,  – ir kļuvusi par 
fai  nomenu, kāds līdz šim nav 
pieredzēts. Par Zentu sāk sacerēt 
anekdotus, viņas attēlu liek uz 
krū zītēm, un  neviens vairs seriā-
lu nespēj iedomāties bez viņas, 
gaida, kā uz notikumiem reaģēs 
tieši Zenta. Ar šo lomu atplauka 
arī pati aktrise, viņas tiesības uz 
apceri nav apstrīdamas – 35 ga  -
dus nostrādājusi savā teātrī. Ta   -
gad, kad iznākusi grāmata „No 
Zentas līdz  Zentai”, mēs kopā esam 
braukājušas pa Latviju, kādās 
divdesmit bibliotēkās tikušās ar 
lasītājiem, bet šoruden uz lielās 
balvas saņemšanu par visvairāk 
lasīto grāmatu Aizkrauklē man 
bija jābrauc vienai, jo Regīnai 
teātrī bija ģenerālmēģinājumi 
jaunajai izrādei. 

Ilze Vazdika jau arī tēlo „Uguns-
 grēkā”, viņa atveido pavāri Mil -
di ņu. Bet iemesls grāmatai šoreiz 
ir daudz  plašāks. Viņas vecāki bi   -
juši slaveni aktieŗi, tāpat  brālis, 
kas daudz filmējies arī citu vals -
tu kinostudijās, visi trīs  jau ir aiz  -

sau lē. Un es iedomājos, ka ir vērts 
šīs ģimenes stāstu izstāstīt arī 
tiem, kas Ilzi pamanījuši tikai šai 
seriālā. Ilzi pazīstu no bērna kā -
jas –  mūsu mammas visu mūžu 
ģērbtuvē grimējušās pie blakus 
galdiņiem; cik esmu gājusi pie 
mammas, tik  esmu satikusi Vil-
mu, esam kopā arī uzpīpējušas, 
visa Vazdiku dzīve jau tikpat kā 
uz delnas bijusi.  

Skatuves darbos Ilze īpaši ir uz -
plaukusi beidzamos divdesmit 
gados ar savām raksturlomām 
komēdijās,  jo viņai piemīt teāt-
rāls  tvēriens. Parasti jau ar pirmo 
parādīšanos aktrisei izdodas pie-
vērst sev uzmanību, piemēram, 

rim.  Bērnībā tiku vesta uz izrā-
dēm, pirmā laikam bija „Uguns 
un nakts” ar Artūru Filipsonu un 
Lilitu Bērziņu, atceros zili zvaig -
žņotu debesi ar Lāčplēša vareno 
stāvu. Mammas lielā loma bija 
Noras Muižnieces lugā „Velna 
mā   cītājs”, viņa spēlēja mācītāja 
Jāņa Reitera sievu Daci. Pēc si  že -
ta Dace sadeg ugunsgrēkā, glāb-
dama bērnu. Man jau bija pie -
teikts – teātris ir kaut kas cits ne   -
kā dzīve, mums jāsēž, jāskatās, – 
tik daudz es sapratu.  Vecāmam-
ma teica: tur būs ugunsgrēks un 
mam miņa, tu tikai neuztraucies. 
Es tā arī sēdēju, bet, kad uzlies-
moja ugunsgrēks, es klusībā no  -

vērtētu kā kritiķe. Man tomēr 
galvenās ir emocijas, ja man kaut 
kas patīk, man vienalga, vai tā ir 
laba vai slikta izrāde.

Liktenis tev bija lēmis augt 
bez tēva, ar pusmāsu Jānu Jē- 
rumu-Grīnbergu satikāties ti- 
kai tēva bērēs Anglijā. Bet ta- 
gad jūs savu dzīvi nevarat ie- 
domāties viena bez otras. 

Tā jau mēdz teikt, ka to lielo plā-
 nu mēs redzam tikai pašās bei -
gās…  Mūsu kaimiņi Staicelē, Jā   -
nas un mani draugi Velga un Ar   -
vīds, tieši tā arī saka: „Redz, Jērums 
pareizi izdomāja – viņa otra meita, 
jaunākā, rūpējas par vecāko mei-
tu.” Vecās Krūžu dzim  tas mājas 
vietā  Jāna tagad ir uz    cēlusi savu 
māju – brīnišķīgu, pla  šu, labi ie   -
kārtotu. Arī Rīgā mi   tinos Jānai 
piederošā īpašumā, es ar savu 
pen  siju nemūžam neva rētu dzī -
vot Rīgas centrā, dzīvoklī ar aug-
stiem griestiem un trim istabām. 
Tas nevarētu notikt,  ja vien Jāna 
man nedotu šo iespēju. Tēvs no 
paša sākuma gribēja, lai mēs          
sa   tiekamies, tas bija viņa galve -
nais sapnis ilgu gadu gaŗu mā. 
Satikā  mies tēva bērēs, pirmo rei - 
zi viena otru ieraudzījām kre mā-
torijā. 

Mūsu  saites ir ļoti ciešas, kaut 
esam stipri atšķirīgas, taču ir    
kaut kas ļoti kopīgs, kaut vai hu  -
mora izjūta. Daudzos  jautāju mos 
mums ir vienādi uzskati. Jāna 
pavasarī domā pārcelties uz dzīvi 
Latvijā. Grūti iedomāties, kā tas 
būs, viņa ir saistīta ar dažādām 
re   liģiskajām organizācijām, vai  
šo savu aktīvo darbošanos varēs 
nomainīt pret vienu Ziemeļvid-
zemes pilsētiņu… 

Beidzamā laikā līdz ar pētnie -
ciski nopietniem portretiem tu 
esi publicējusi arī dažu labu kri-
 minālromānu. Kā nonāci līdz 
tā  dam pagriezienam?

Vienmēr esmu „krimiķus” kāri 
lasījusi. Savā laikā man ļoti pa  -
tika Andŗa Kolberga krimināl -
romāni, jaunākajos laikos aizrauj 
krievu rakstnieču Mariņinas, Us   -
tinovas un citu dāmu darbi. Es     
ne reizi vien esmu iedomājusies: 
kaut es arī varētu tā kā viņas... 

Pirmo romānu iesniedzu Lata 
romānu  konkursam, ko rēgulā -   
ri rīko Latvijas Avīze.  Tā kā tur    
dar bi bija jāiesniedz aizšifrēti, 
izvē  lējos pseudonimu Margrieta 
Grie tēna, tikai dažas draudzenes 
pirms tam bija to lasījušas. Biju šo 
faktu jau piemirsusi, kādu dienu 
zvana no Latvijas Avīzes un jautā, 
kam piezvanījuši, atbildu – Jēru -
mai. Pēc brīža vēlreiz zvans, un 
Viesturs Serdāns, mans kollēga, 
smejas: „Mēs tikko tev piešķīrām 
pirmo godalgu.” Tagad visa žūrija 
sēžot vaļā mutēm un nevarot 
noticēt, ka romāna autore ir Inga 
Jēruma. Tas bija romāns „Nemaz 
nav jābūt Monikai”. Tā es turp-
māk gandrīz katram konkursam 
esmu rakstījusi, drīz iznāks mans 
sestais romāns, ir uzrakstīts vēl 
viens. Mana pārliecība, ka, arī 
rak   s tot šos romānus, var liecināt 
par laiku, kuŗā dzīvojam, un 
cilvēkiem, kādi dzīvo mūsu laikā.

Tā, sev par lielu pārsteigumu, 
esmu izvērtusies par tādu kā        
rakstnieci. Kaut gan negribētu, lai 
mani sauc par rakstnieci, labāk   
lai saka – literāte.

Inga Jēruma “Tie ir ļoti interesanti likteņi. Tādā 
darbā arī atklāsies gan laikmets, gan vecāku ietekme, 
bērnu uzskati un ģimeņu savstarpējās attiecības. Tā 
jau ir mūsu kultūras vēsture...”

izrādē „Aizdodiet man tenoru!” 
viņa uz skatuves parādās spoži 
mirdzošā vakartērpā, acis tieši 
ap   žilbst, bet šo krāšņumu pavada 
jautājums: „Nu, kā es izskatos?” 

Man gribējās lasītājiem atgā  di  -
nāt teātrim veltītus mūžus, “saldo 
katorgu”, no kuŗas neviens ne   grib 
labprātīgi atbrīvoties. Par mūsu 
mammām, kas sevi sauca par Ave 
sol meitenēm, jo viņas piecas – Vil-
ma Lasmane, Ērika Ferda, Mil    da 
Klētniece, Elvīra Leimane un Velta 
Krūze –  Raiņa 100 gadu at    ce  rei 
bija sagatavojušas šīs po ē  mas 
lasījumu. Viņas visas bija uni  kālas 
ar to, ka jaunībā veidoja Dailes 
teāt  ŗa ansambļa  kodolu, spēlēja 
lie lās lomas un draudzē jās. Līdz 
pēdējam brīdim bija sir   snīgas 
drau   dzenes, nevis kon   ku  rentes. 
Tādas aktrišu kopas, ko lieliski 
papildināja pianiste Her ta Ader-
niece un bezgala in    teliģen tā suflie-
 re Maija Spera,  ne     vienā citā teātrī 
nekad nav bijis. Man ir gan   darī -
jums, ka grāmatā varēju pastāstīt 
arī par šo skaisto drau dzību. 

Iznāk, ka esmu rakstījusi par 
cil vēkiem, par kuŗiem vajadzēja 
uzrakstīt. Es sev radu tādu situā-
ciju, ka patiesībā man nemaz nav 
izvēles. Ir tikai pienākums un 
prieks to veikt. 

Tava bērnība taču arī ir aiz-
vadīta teātrī?

Līdz šim brīdim arvien esmu 
jutusies piederīga Dailes teātrim. 
Mana sajūta ir mazliet  savāda, jo 
arvien mazāk kļūst to, kuŗi ir pie-
 derīgi šim manam Dailes teāt-

domāju – ja nu kaut kas iet greizi 
un mana mamma tomēr sadeg 
pa īstam? Un lūpa man jau sāka 
raustīties, vai tikai viss labi beig-
sies. Bet beidzās labi!

Vēlāk jau man patika aizskriet 
uz izrādēm pašai, vietu ierādītājas 
mani pazina. Es izdomāju: neko 
mājās darīt negribas, mācīties 
negribas, turpat ap stūri mēs dzī-
  vojām, – kāpēc neaiziet uz teātri? 
Es aizskrienu un apsēžos, sevišķi 
man patika „Romeo un Džuljeta”. 
Nesen atradu savu 5. klasē rak -
stīto dienasgrāmatu: „Vakar biju 
uz „Mariju Stjuarti”, piektdien 
varētu aiziet uz „Annu Kareņi-
nu”.” Tāda bija mana bērnība! Un 
vēl taču no skolas visu klasi veda 
uz Jaunatnes teātŗa izrādēm. 
Draudzenei Žanetei, aktrises Ol   -
gas Krūmiņas meitai, varēju iet 
līdzi uz Drāmas (Nacionālo) 
teātri. Bet Žanetei tēvs savukārt 
pūta mežragu Operas orķestrī,  
tur mēs pirmajā rindā gulšņājām 
uz barjēras un  lūrējām orķestrī. 
Pēc daudziem gadiem, kad aiz-
gāju uz „Seviljas bārddzini”, kon -
statēju, ka zinu šo operu no gal-
vas. Un tā mēs augām un dzī-
vojām visā šajā mākslas pasaulē.  
Piedevām klāt nāca vēl cirks, kas 
ļoti patika Olgai Krūmiņai. Cirka 
direktors viņu allaž aicināja, un 
tur mēs trijatā vienmēr sēdējām 
direkcijas ložā. Mums tā bija ik -
diena! Dzīve bija intensīva un 
interesanta. 

Taču es nekad neesmu aizgā jusi 
tik tālu, lai skatuves mākslu 
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Jubilārs Kārlis Freibergs ar dzīvesbiedri Lindu un meitiņu, vidū 
– māsa Indra

Lai svinētu savu nozīmīgo ju -
bileju – 50 gadus, Kanadā dzi  mu -
šais Kārlis Freibergs Ģederta Elia -
sa Jelgavas Vēstures un mākslas 
mūzejā sarīkoja svētkus sev un 
viesiem. Jāatzīstas, ka tie bija 
svētki ne tikai jubilāram, viņa 
mātei un tēvam, bet arī mums 
dažiem, kas tāpat dzimuši 15. 
decembrī – dzejniecei Evai Mār-
tužai un šo rindu autoram, pro-
tams, ar dažādu gadu atstarpi. 

Pa šiem divdesmit pieciem ga -
diem, kopš Kārlis dzīvo Latvijā, 
mūsu trijotne ir šad tad sarīkojusi 
kopā svinēšanu. Tāda bija arī pirms 
desmit gadiem Latvijas Fotogra-
fijas mūzejā, kad Kārlis sarīkoja 
savu pirmo fotoizstādi ar 40 dar-
biem. Tie bija fotoobjektīvā tverti 
mirkļi no visas Latvijas. Šoreiz tās 
ir perfektas lielformāta fotografijas 
no mājas, kur Kārlis ar ģimeni dzī-
 vo kopš 2009. gada. Tas ir Platones 
pagasts Jelgavas novadā, Platones 
upes krastā. Kā lai neķeŗ foto -
kameru, ja tiek piedāvātas dabas 

Dabas gleznas četri gadalaiki
gleznas, ko Dievs radījis dažu 
soļu attālumā.

Kārli es iepazinu uz Trešās 
Atmodas sliekšņa, kad viņš tikko 
bija atbraucis uz Latviju un aktīvi 
iesaistījās Atmodas procesos, rak-
stīdams un tulkodams uz angļu 
valodu, lai informētu pasauli par 
notikumiem Baltijā 1990./1991.
gadā. Tolaik Kārlis izveidoja ne  -
dēļas laikrakstu angļu valodā The 
Baltic Observer. Barikāžu un puča 
laikā viņš strādāja Augstākās Pa -
domes Preses centrā un informēja 
ārvalstu masu saziņas līdzekļus par 
notikumiem Latvijā. Šajā laikā viņš 
bija arī laikraksta Atmoda angļu 
izdevuma Awakening galvenais 
redaktors. Laikā, kad viņa māte 
Vaira Vīķe Freiberga bija Latvijas 
Valsts prezidente, Kārlis bija Valsts 
Prezidenta kancelejas līdzstrād nieks, 
kuŗa pienākumos ietilpa saziņa ar 
ārzemju presi. Viņš rediģēja un daudz 
tulkoja uzrunas, intervijas, vēstu les, 
preses relīzes un citus materiālus uz 
angļu, franču, latviešu un spāņu 

PĒTERIS KORSAKS

Priekšstrādnieks daudzreiz stā -
vējis te, cepuri rokās burzīdams. 
– Vai sērs kancelejā? – Nē, par 
agru. Kanceleja vēl aizslēgta. – Ko 
nu? – Ja vajadzība steidzīga, es 
klauvēju pie guļamistabas durvīm. 
Muižas ļaudis nekad nav sēru 
redzējuši pi džamā, izspūrušiem 
matiem, drus ku aizpampušām 
acīm, viskija glāzi drebošā rokā. Es 
pie tāda skata esmu pieradusi...

 „Neaizmirsti noslaucīt logu pa -
lodzes. Rītdien no siltumnīcas 
sanesīšu mājā podos audzētās 
mār  tiņrozes. Tās pašlaik pilnos 
zie dos. Lēdijas mīļākās puķes,” vir-
tuvē ienācis, saka dārznieks. No  -
salušās rokas viņš saberzē un pa  -
stiepj uz plīts pusi. – Taču kaut kas 
mums abām kopējs ar lēdiju Ete -  
li. Abas mīlam mārtiņrozes...  Kas 
būtu bijis novembris Latvijā bez 
mārtiņrozēm? Baltie un tumšsār -
tie ziedi piederējās vienpadsmi tam 
un astoņpadsmitam datumam. Ar 
rūsganām mārtiņrozēm pušķojas 
mārtiņbērni, iedami ķekatās... 

 „Vai tev tur kannā vēl ir kāds 
piliens karstas tējas? – Ārā sācis 
pūst austrumvējš. Nejauki auksts. 
Viens labums gan – izdzenās mig-
lu,” saka dārznieks. 

 Šajos gaŗajos vakaros vienmēr 
turu pilnu tējas kannu uz plīts. Nē, 
virtuvē es šovakar nepalikšu. Ne -
pa liktu pat tad, ja te būtu mūrītis 
un circenis aizkrāsnē.

 Gribu būt viena. Vismaz tik ilgi, 
kamēr vīrs pārbrauks. Sērs viņu 
paņēma līdzi uz pilsētu. Auto ma -
šīnai kaut kas labojams. Ja gadīju-
mā spēkrati uz ceļa apstājas, tad 
parocīgi būt diviem. Viens var ratus 
stumt. Otrs – dot padomu, kā stumt.

Pirms eju augšā, māla pudeli 
piepildu ar karstu ūdeni. Smago 
pudeli mums aizdeva miesnieka 
sieva. Kad bija dzirdējusi mani 
gau žoties par drēgnu gultas veļu 
un ledainām kājām. 

 Guļamistabas Anglijā neapsilda. 
Vienalga, vai tās kungu vai kalpu. 
Mūsu mājoklī arī dzīvojamā ista -
biņā nav paredzēta apsildīšana. 
Mums vienmēr atļauts uzturēties 
virtuvē. Tur ir siltums, gaisma. 

MARTA LANDMANE Stāsts  Tā Sīdra to redzēja
Gal venais, ja kādam esam vaja-
dzīgi, tad vieglāk mūs sasaukt vir-
tuvē nekā bēniņos. Sevišķi vēlā 
va  kara stundā.

Guļamistabā uzvelku vīra džem-
peri. Pelēku un asu. Tādus piešķīra 
pārvietotām personām Vācijas no -
 metnēs. Uz pleciem uzmetu mē   -
teli. Apsēžos vecajā šūpuļkrēslā. 
Pie kājām pielieku silto pudeli.

 Sakarīgi domāt nespēju. Domas 
lidinās bez jēgas un mērķa. Kā 
kaijas vētrā. Vēstuli nenobeigšu. 
Pa  sniedzos pēc grāmatas – Zi  -
naidas Lazdas „Tālais dārzs”. 

Satrūkstos, kad ienāk vīrs. Biju 
iesnaudusies. 

„Tu ilgi biji projām,” saku, acis 
berzēdama.

 „Tā iznāca. Vēlu pārbraucām no 
remontdarbnīcas. Kad sērs aiz -
gāja gulēt, es vēl atgriezos garāžā. 
Paskatīties karburātoru.”

„Tik vēlā stundā darījies pa 
garāžu?”

„Vai esi aizmirsusi, kur mēs pir-
mo reizi tikāmies?”

„Vācijā, nometnē – autome cha-
niķu izlaidumā. Tu turēji rokās 
kursa beigšanas apliecību. Pavi-
sam svaigu un vēl nesalocītu,” at -
ceros un pasmaidu. 

„Nu, redzi nu! – Jā, tad biju 
virtuvē sasildīties. Kamēr sildījos, 
uzziedu pāris sviestmaizes. Tēja arī 
vēl bija silta. Te gan necilvēcīgi 
auksts. Elpa kūp. Rītu prasīšu elek-
trisko sildītāju. Noteikti! – Pat Ri -
pulim pašam savs sildītājs,” vīrs 
sir dās, svārkus pakārdams. 

„Starp citu – pēdējās laika ziņas: 
ārā tā kā mēģina snigt.”

Snigt? – Vienā elpas vilcienā es  -
mu pie loga. Atvelku aizkarus.- 
Nakts miglaino tumsu nomainī-
jusi vizmaina krēsla. Snieg!

 Gaiss pilns lielām pārslām. Kā 
kristalla zvaigznes tās staro. Kā 
bars baltu taureņu lidinās, šūpo  jas, 
virpuļo. Pārmetušas kūleni, no  -
sēžas uz loga palodzes. Tik viegli 
kā pieneņu pūkas. Pamazām ap   -
snieg dārza lapenes jumts, maura 
zāle, pusizplaukušie rožu ziedi. -

Snieg! – Tik tīrs un žilbinoši 
balts var būt tikai Latvijas sniegs. 
Jā, tas noteikti ir manas dzimte -

nes sniegs, kas šonakt krīt uz sve-
šiem ozoliem, asiem dzīvžogiem, 
šķautnainiem Velsas kalniem. 

Pēkšņi man gaužām iekārojas 
sniega. Saujas vēsa, gurkstoša snie-
ga. Piespiest to pierei, acīm. Pa    ber-
 zēt vaigu. Palaizīt, pagaršot. Kā 
toreiz, bērnu dienās...  Ja loga apak-
šējā rūts būtu atveŗama, es saveltu 
sniegu, kas sakrājies uz palodzes. 
Atveŗama tikai augšējā rūts. 

„Iziešu ārā, ilgi nebūšu,” saku, 
zem krēsla meklēdama kurpes.

„Suni gan nepamodini. Pati zi  -
ni, kāds tracis tad izcelsies,” apmie-
gojies atbild vīrs.

 Uzmanīgi, gaismu neieslēgusi, 
taustos lejup pa stāvajām kāpnēm. 
Bez trokšņa sasniedzu ārdurvis. 
Piesardzīgi atslēdzu. Pa šauru 
spraugu spraucos ārā. 

 Tūlīt pacelšu seju pret debesīm. 
Izstiepšu rokas. Tūlīt tīras snieg-
pārslas nolaidīsies uz pieres, acīm, 
delnām...

 Esmu par vēlu. Sniegs pārstājis 
snigt. Puspievērtās durvis gaida 
mani atpakaļ. Svešas durvis.

***
Astoņdesmito gadu sākumā citi 

latvieši dzīvoja tai vietā. Kādā 
marta rītā gaišmataina meitene 
steidzās lejā no bēniņiem, sauk-
dama: ”Paskat, ko es atradu starp 
veciem žurnāliem un avīzēm. Pie-
rakstītu burtnīcu! Lapas pavisam 
nodzeltējušas un trauslas, ar atlo-
cītām ēzeļa ausīm. Un vai vari ie  -
domāties? – Vietām pat rakstīts ar 
vienkāršo zīmuli! Tām jābūt aiz-
vēsturiskām piezīmēm. Es tās pār-
šķirstīju. Vietām paburtoju. Izlie-
kas gaŗlaicīga lasāmviela. Drusku 
vecmodīga. Drusku sentimentāla. 
Nepatika. Varbūt tev būs pacietība 
izlasīt? Atradīsi sev ko piemērotu.”

Rokās man ielidoja burtnīca mīk-
 stiem, saburzītiem vākiem. Kā pie-
 kusis putns, kas pārlidojis jū  ras...

 Aizkrita ārdurvis. Noklaudzēja 
steidzīgi soļi. Viņas veselīgie smiek-
li atskanēja ielā...  Atkal jau aiz skrē-
jusi bez  brokastīm.

Brīžiem man liekas, ka gaiš ma-
tainā, vienmēr nevaļīgā meitene, 
kas gadu vietā skaita kalorijas, stāv 

upes vienā krastā, es – sirmos ma -
 tus aiz ausīm atglaudusi – otrā. Kā 
pārmest laipu?

Vakarā, kad pēdējais zvirbulis 
bija aizgājis gulēt un debesīs pa  -
rādījusies pirmā zvaigzne, apsēdos 
uz loga palodzes un lasīju Dzidras 
piezīmes... Brīžiem pasmējos, brī-
žiem nopūtos... Arī es reiz, iekri-
tusi uz mutes svešā spilvenā, elso-
dama prasīju – kāpēc? 

 Arī es reiz gribēju izraut Anglijas 
rozes ar visām saknēm. Tajā vietā 
iedēstīt kumelītes un dilles...

Kāpēc viņa, kāpņu galā šūpo-
damās, nesacīja: „Es atradu vecu, 
apsūbējušu spoguli. Kā liekas, 
stikls vēl labs. Tikai jānospod - 
rina.” – Nē, tā sacīt viņa nevarēja. 
Viņa pieder citai paaudzei, citam 
laikmetam. Dzidras piezīmēs savu 
atspulgu viņa nekad nesaskatīs.    
Es redzu pazīstamus vaibstus. 
Varbūt saredzēs arī citi? 

Tie, kas, tāpat kā Dzidra un Er -
nests, atpakaļceļu pazaudējuši, to -
reiz stāvēja svešās krustcelēs, vieg -
lām ceļasomām, bet smagām sirdīm.

(Nobeigums)

valodām. Vēlāk Kārlis vadījis arī 
Kanadas valdības financētu pro-
jektu, strādājis ziņu aģentūrā BNS 
un vienmēr visu darījis ar lielu 
atbildības sajūtu. Arī 2006. gadā, 
kad Rīgā notika NATO valstu 
sanāksme, tās sekmīgai norisei 
savas zināšanas un prasmes tika 
pielicis Kārlis Freibergs.

Var tikai pabrīnīties, kā jauneklis, 
kuŗš bija audzis tālu no Latvijas, 
tik strauji un ar lielu pārliecibas 
spēku iekļāvās Latvijas neatka rī bas 
atjaunošanas procesos. Ne velti 
1996. gadā Kārlis Freibergs ir ap -
balvots ar Barikāžu piemiņas zīmi 
par piedalīšanos Latvijas Repub li -
kas neatkarības atgūšanā 1991.ga -
da janvārī un augustā. Kārļa pa  veik-
 tais, klusais un neredzamais darbs 
Latvijas neatkarības atgūšanā, ma -
nuprāt, vēl nav īsti novērtēts. Pēc 
dabas mierīgs, pretimnākošs un 
smaidīgs – tādu es viņu iepazinu 
pirms divdesmit trim gadiem, 
tādu viņu satiku arī jubilejā – ar sir-
 di, kas atvērta cilvēkiem un pasaulei.
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Piektdien, 13. decembrī, sasau-
coties ar Gunāra Astras teikto 
pēdējo vārdu 1983. gada 15. de  -
cembrī, viesnīcas „Radi un Drau-
 gi” konferenču zālē notika G. As- 
t  ras  un viņa laikabiedru piemi -
ņai veltīts sarīkojums, ko rīkoja 
Daugavas Vanagi. Sarīkojuma ie -
 tvaros tika atklāta Latvijas Valsts 
archīva darbinieku sagatavotā 
vir   tuālā dokumentu izstāde, kā 
arī apbalvoti Daugavas Vanagu 
rīkotā literārā konkursa „Gunāra 
Astras un viņa līdzgaitnieku/lai-
kabiedru loma Latvijas neatka-
rības atjaunošanā” otrās kārtas 
dalībnieki un uzvarētāji. (Skat. arī 
BL Nr. 47, 2013. g.)

Konkursa otrajā kārtā, tāpat kā 
pirmajā, piedalījās septiņi jau-
nieši ar apjomīgiem un dziļiem 
pētījumiem gan par pašu Gunā -
ru Astru un viņa personību, gan 
arī par viņa laikabiedriem. Īpašu 
uzmanību žūrijas skatījumā iz   -
pel  nījās Annas Elizabetes Griķes 
darbs „Gunāra Astras runas „Pē  -
dējais vārds” saturiskā un ling-
vistiskā analize”, kas ir dziļš pētī -
jums no līdz šim neapskatīta as  -
pekta, analizējot mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļus tieši G. As - 
t ras runā. Darba mērķis ir bijis 

Gunāra Astras piemiņai veltīts sarīkojums
savilkt saikni starp Latvijas neat-
karības atgūšanu, Latvijas PSR 
va   lodu jautājumu un Gunāra 
Astras runu „Pēdējais vārds”. Šis 
pētījums var noderēt par papil -
di nājumu iepriekš veiktajiem 
pētījumiem par Gunāru Astru, 
viņa lomu Latvijas vēsturē un par 
pašu šo laika posmu. Likum  sa  -
karīgi – Annai Elizabetei Griķei 
pirmā vieta konkursā un Dau -
gavas Vanagu balva – 250 latu.

Otro vietu ar saturiski intere -
santu, viegli lasāmu un ļoti plašā 
literātūras klāstā balstītu pētīju-
mu ieguva Zane Bondare. Zane 
savā darbā raksta: „Latviskums ir 
mūsu tautas vēsturiskā un vēl 
pilnīgi līdz galam neizzinātā da -
ļa. Latviska Latvija kā mūsu bagā-
 tību un vērtību krātuve atklājās 
G. Astras prātam, jo viņš spēja 
mācīties un augt, G. Astram bija 
sirds, kas mīlēja savu dzimteni - 
tēvu zemi, viņš apzinājās un cie-
nīja savas vēsturiskās saknes, to 
cēlumu un diženumu. Latviska 
Latvija viņam bija ne tikai čaula 
vai trauks, bet gan piepildīta ar 
neizmērāmu saturu, ko viņš cen-
tās saglabāt.”

Trešajā vietā ierindojās Anasta-
 sija Smirnova no Latvijas Univer-

sitātes Vēstures un filozofijas fa  -
kultātes, viņa saņēma ne tikai 
Dau gavas Vanagu naudas prēmi-
ju 100 latu apmērā, bet arī Latvi-
jas Nacionālā archīva speciālbal-
vu – iespēju kopēt un izmantot 
jebkuŗa Latvijas archīva rīcībā 
esošos materiālus 100 latu vērtī-
bā. Domājams, tieši Anastasijai, 
kā jau vēstures studentei, šāda 
balva būs ļoti noderīga turpmā-
kajā mācību procesā. Viņa savā 
darbā plaši pētījusi Gunāra As - 
t ras saraksti ar brāli Hariju, daudz 
citējot vēstulēs rakstīto un ana-
lizējot sarakstes nozīmi.

Nākamajās vietās – Guntis Ozols 
(Limbažu 3. vidusskola), Rita Ku   -
rele (Mazsalacas vidus  skola), Dā -
  vis Vasariņš (Limbažu 3. vidus -
skola) un Kristers Zīvers no Ēve -
les pagasta. Žūrijas locek ļu vie-
doklis šoreiz bija vairāk vai ma  -
zāk saskanīgs.

Uz konkursa apbalvošanas sa   -
rīkojumu bija ieradušies arī lie -
lākā daļa žūrijas locekļu. Savas 
speciālbalvas favorītiem pasnie -
dza eiroparlamentārieši Inese 
Vaidere un Kārlis Šadurskis. Īsu 
uzrunu teica Māris Ruks un no 
Latviešu akadēmisko mācīb  spē-
ku apvienības dāvināja visiem 

da   lībniekiem grāmatu ar J. Pried-
kalna publikācijām par nacio nā-
lām temām. Katrs dalībnieks sa  -
ņēma arī vērtīgu grāmatu velti – 
Tālivalža Vilciņa „Skolu jaunatne 
nacionālajā cīņā”, Latvijas Valsts 
archīva izdotās „Represijas pret 
latviešiem PSRS 1937–1938”, 
„Mig ranti Latvijā”, „Latvijas iedzī-
votāju pirmā masveida depor tā-
cija 1941. gada 14. jūnijs”, „Konfe-
rences trimdā, kultūra, nacionālā 
identitāte, referātu krājums”, Mā  -
ŗa Ruka „Gunārs Astra” un „Spri-
 dzinātāji” un Rolanda Kovtu ņen-
ko „Mores kauja”. Dalībniekiem 
tika pasniegta arī Daugavas Va  -
nagu Latvijā pateicība par dalību 
konkursā, ziedi un suvenīri (die-
nasgrāmata 2014. gadam un pild-
spalva) ar moto „Daugavas Va   -
na gi, sasauksimies!”.

Otrajā sarīkojuma daļā tika 
atklāta Latvijas Valsts archīva sa  -
gatavotā virtuālā izstāde, jo šogad 
aprit 30 gadi, kopš Latvijas „Pa  -
domju Sociālistiskajā Republi kā” 
notika vairākas polītiskās prā  vas, 
kuŗu rezultātā astoņi cilvēki – 
Gunārs Astra, Jānis Barkāns, Ints 
Cālītis, Lidija Doroņina-Lasma-
ne, Gunārs Freimanis, Boriss 
Gre  zins, Jānis Rožkalns un Jānis 

Vēveris par „pretpadomju aģitā -
ciju un propagandu” tika notie-
sāti un ieslodzīti PSRS „laboša -
nas darbu kolonijās”, bet Ģeder-
tam Melngailim par to tika pie-
mērota piespiedu ārstēšana „spe-
ciāla tipa psīchiatriskajā slimnī   -
cā”. Pieminot šos notikumus, Lat -
vijas Nacionālais archīvs ir iz   vei -
dojis virtuālo izstādi: 1983. gada 
polītiskās prāvas okupētajā Lat   -
vi jā. Izstādi  sagatavojuši Latvijas 
Nacionālā archīva speciālisti Aija 
Kalnciema, Ainārs Bambals, Ai   -
nars Mazvērsītis, Guntis Švītiņš un 
projekta vadītājs Gints Zel menis.

Par sarīkojuma sirsnīgu nobei-
gumu bija parūpējusies Limbažu 
3. vidusskolas skolotāja Daiga 
Rudzīte, – tieši viņas audzēknis 
Artūrs Grugulis uzvarēja kon -
kursa iepriekšējā kārtā. Šoreiz ci  -
ta skolniece – Estere Šlendaka – 
lasīja Artūra darba fragmentu  
un novēlējumu visiem klāt eso-
šajiem un neesošajiem. Nobei gu-
mā sanākušos uzrunāja DV 
priekš nieks Andrejs Mežmalis, 
izsakot cerību, ka šīs paaudzes 
jaunieši būs tie, kas arī turpmāk 
iedzīvinās Gunāra Astras un citu 
viņa laikabiedru – Latvijas pa  t-
rio tu idejas dzīvē un darbos.

LAURA MILLERE, 
DV Jaunatnes nozare

1977. gada Ziemsvētkos Zalc-
burgā viesizrādi sniedza kāda 
Aust rumvācijas operas trupa. Iz  -
rādīta tika Karmena. Kamēr pir -
majā cēlienā titulvarone ar darba 
biedrenēm no tabakas fabrikas 
bija izsprukušas uz pīppauzi un 
koķetēja ar zaldātiem skatuves 
priekšplānā, tikmēr dibenfonā  
va   rēja vērot turpināmies cigarešu 
ra   žošanas procesu. Iestudējums 
pauda toreiz Austrumeiropā val-
došo ideoloģiju: dzīve ir darbs; kas 
nestrādā, tam nebūs ēst; ražo, ra žo, 
ražo! Savukārt pašreizējā 2013.- 
2014. gada sezonā citā Austrijas 
pilsētā - Insbrukā  skatāma Bizē 
ot  ra pazīstamā opera Pērļu zvej -
nieki, kur laiku pa laikam, rotējo-
šai skatuvei attiecīgi sagrozoties, 
redzama divstāvu ēka, kuŗas apak-
 šējā stāvā notiek nozvejoto pērļu 
apstrādāšana, bet augšējā iekārto-
jusies tekstilrūpnīca. Kāds sakars 
apģērbu gatavotājiem ar pērļu 
zvej niekiem? Režisors program-
mas grāmatiņā pastāsta, ka vēlē-
jies pievēst uzmanību smagajiem 
apstākļiem, kādos jādzīvo un jā -
strādā lētajam Āzijas zemju darba 
spēkam.

Dažam operas cienītājam, pū -
ristam, varētu „piegriezties”, re-
dzot nedaiļus industriālus proce- 
sus ietilpinātus komponistu var -
būt pavisam citādi domātos daiļ-
darbos. Par dzīvi, darbu un ko der 
celt skatuvē vai tilpināt grāmatā 
liek domāt arī pensionētā Valsts 
elektrotechniskās fabrikas (VEF) 
ilggadējā vadošā darbinieka Ivara 
Braža apjomīgais atmiņu stāsts 
Minoksa mantinieki. Ja neesat 
cilvēks ar Braža speciālitātei stipri 
radniecīgu technisko izglītību, pa -
 lūkojiet, kaut vai ar sakostiem zo  -
biem, izlauzties cauri kaut vienai 
pašai viņa rindkopai: 

Koordinātu izvirpošanas iecirknī 

Vēstījums par vefiešiem
Ivars Bražis, Minoksa mantinieki, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2013.g., 424 lpp.

pēc inženieŗu konstruktoru un 
inženieŗu technologu izstrādātiem 
rasējumiem/zīmējumiem un tech -
noloģiskajām kartēm aizzīmēja, 
izurba un dažreiz arī izfrēzēja ne  -
pieciešamās kontūras ar precīzitāti 
no pieciem mikroniem līdz divām 
simtdaļām milimetra. Šo darbu veik-
  šanai iecirknī bija kādas 8-10 aug-
stas precīzitātes „Hausera”, „Lin de-
ra” un citu marku iekārtas. Kā pa  -
līgrīkus izmantojām speciālās iz  -
vir pojamās galviņas ar griežņiem, 
aizzīmējamās ierīces, ar kuŗu pa  lī-
dzību uz slīpētajām metalla virs  -
m ām varēja uzzīmēt dažādas 
konfi gurācijas figūras, precīzu ur  -
bumu veidošanas urbjus jeb liel-
gabalurbjus, rīvurbjus un dažreiz 
arī pirkstveida frēzes. Uzdotās ko -
or  dinātas varēja precīzi noteikt ar 
šķērsvir ziena, garenvirziena un 
ver tikālās padeves iekārtām, supor-
tiem, ie  kār  tās iestiprināmiem mi  k-
ro  sko piem un precīziem mērinstru-
m  en  tiem. Kā  sagataves izmanto-
jām pēc zīmējumiem precīzi slīpētas 
vai virpotas tērauda detaļas. (123.-
127. lpp.)

Varbūt savus dzīves stāstus stā  s-
tīt vajadzētu ļaut māksliniekiem, 
skolotājiem (jo visi lasītāji taču arī 
reiz paši gājuši skolā!), izmeklē tā -
jiem un pavedējiem (spriedze!), 
ceļotājiem, kādas pārdabiskas pa  -
rā dības reiz redzējušiem, diplo-
mā tiem, bet plašāku lasītāju saimi 
uzrunāt vajadzētu aizliegt šauru 
zinātnes nozaŗu ekspertiem un 
inženieŗiem? 

Ka autoram var būt arī siltas 
cilvēciskas jūtas un ka viņam rūp 
arī citas lietas, ne vien darbs un 
karjēra, liecina daudzas vietas 
īpaši grāmatas sākuma posmā, 
kur viņš stāsta par savu jaunību 
un privāto dzīvi. Vai rindkopas 
par laiku, kad viņa dzīvesbiedre 
bijusi gaidībās, neizklausās kā no 

pavisam citas operas ņemta nekā 
nule citētā? -   

Es gaidīju meitenīti – varbūt 
tādēļ, ka vēlējos pats savām acīm 
redzēt, kā par skaistu sievieti izaug 
tāda pati skaista meitene kā mana 
Velta, un tādēļ, ka biju klāt, kad arī 
mana māšele izauga par mīļu un 
skaistu meiteni, un, iespējams, arī 
manas mazās, žiperīgās māsīcas 
Velgas dēļ. Pat pateicu sievai, kādu 
es gribētu dot vārdu. No kādas 
grāmatas man bija ļoti iepaticies 
Dagnes vārds. (130.)

Varam minēt, kāds bijis iemesls 
divu ļoti atšķirīgu plūsmu – auto -
ra privātās un profesionālās dzīves 
plūsmu saplūdināšanai kopā vie-
nā grāmatā. Galvenā vēlēšanās būs 
bijusi aizpildīt grāmatniecisku ro -
bu apstākļos, kad „viena no ievē-
ro jamākiem Latvijas uzņēmu - 
m iem – VEF vēsture vēl jāuzraksta” 
(5.). Autors gan pazemīgi aizrāda, 
ka viņa mērķis nekādā ziņā neesot 
bijis vispusīgi aprakstīt VEF vēstu-

ri laikā, kad viņš tur strādājis; viņš 
pieminot tikai  tos notikumus un 
faktus, kas viņam iespiedušies at  -
miņā. Tomēr šādu faktu un noti-
kumu ir ļoti daudz, tāpat kā daudz 
ir viņa darba gaitas raksturojošu 
un viņa darba kollēgu foto attēlu.  
Ja minējums pareizs, privātās dzī-
ves aprakstiem grāmatā ir sekundā - 
ra loma, un tie tur iestrādāti, lai 
ievilinātu lasīšanā plašāku lasītāju 
loku ārpus profesionālās elites. Bet 
iznākums nu ir tāds, ka „parastais 
lasītājs” daudzas lappuses droši 
vien izlasīs vārdu pa vārdam, bet 
vēl lielākam skaitam citu lappušu 
viņš pārlaidīs tikai paviršu skatu. 

Padomju laikus uz vietas Latvijā 
nepieredzējušie šo rindu lasītāji 
no grāmatas gūs vienu otru ieska-
tu Latvijas polītiskās un ekono-
mis kās dzīves fonā, piemēram, 
Brež ņeva u.c. stagnācijas gados, tā -
  tad kad sistēma jau sāka grīļoties 
un tuvojās un beigās atnāca ne   -
atkarība. Daudzus t.s. trimdas lat -

viešus interesē zināt, kādas tad īsti 
bijušas padomju laikā prominen-
tu Latvijas cilvēku dvēseles: vai vi   ņi 
tiešām bijuši kā redīsi ar sarka  nu 
mizu, bet iekšā balti, jeb vai bijis kā 
citādi. Ivars Bražis – jāsaka, stipri 
ticami – atklāj sevi arī šajā ziņā.

Vienubrīd viņš lepojas: „Nekad 
un nevienam neesmu lūdzis sevi 
pārcelt citā, izdevīgākā vai aug-
stākā amatā.” (141.) Kopš 1954. ga   -
da sabijis par komjaunieti (112.), 
viņš 1967. gadā kļūst par Padomju 
Savienības komūnistiskās partijas 
biedru (154.). Nākamajā teikumā 
ar naīvitāti starp domu zīmēm 
viņš vēstī: „Jau pēc mēneša – vai 
nu tā bija sagadīšanās, vai ne – es 
tiku nozīmēts par cietmetallu ap  -
rīkojuma konstruktoru biroja 
priekšnieku un Instrumentu no  -
daļas priekšnieka vietnieku.” 1990.
gadā autors „atmet partijai ar ro -
ku”. Nupat minētā runa par saga -
dīšanos pagaist, un lasām: „Ar... 
depresīvās partijas „maizes karti” 
kabatā es daudzus gadus varēju 
bīdīties augšā pa karjēras kāp-
nēm...” (313.)

Drīz pēc tam I. Bražim pienāk 
pensionēšanās laiks, un arī VEF 
nevar palikt tā pati vecā. Bražis 
apciemo Austrāliju, ASV, iepazīst 
turienes latviešus. Pēc kādām va   -
kariņām pie Latvijas vēstnieces 
Francijā – Ābolas kundzes viņš 
jūsmo: „Kāds vitāls spēks, vien-
kār  šība un viesmīlība piemīt šai 
latviešu sievietei, kuŗa lielāko sa -
vas dzīves daļu nodzīvojusi brīvā 
pasaulē. Par šīm tautiešu īpašī -
bām savulaik jūsmoju arī tālajās 
zemēs Austrālijā un Amerikā.” 
(348.)

Komūnistiskās ideoloģijas būtī-
bu I. Bražis sauc par agresīvu un 
represējošu. (236.) Uz viņa grā -
matas vāka pār VEF jumtu plīvo 
sarkanbaltsarkanais karogs.

EDUARDS SILKALNS  

Atceroties patīkamo tikšanos 1991. gada novembrī ar Laika 
žur   nālistu Osvaldu Sāpi Kolorādospringsā, uzdrošinos piedāvāt 
pub   licēšanai šo foto no 1991. gada ar mani (pa kreisi), žurnālistu       
O. S  āpi (vidū) un M. Valdmani (pa labi) ASV Gaisa spēku 
akadē mijā Kolorādospringsā. Ivars Bražis
P.S. Grāmatu „Minoksa mantinieki” iespējams iegādāties elektroniskā 
formā: http://www.zvaigzne.lv
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grīdas klāšanai. 28. Ap  -
dzī  vota vieta Alsungas 
no   vadā.

Nepārskaitļi. 1. Pilsēta 
Z-Vid  ze mē. 3. Piemeša -
nās vieta; pa  spārne. 5. 
Gluda, viļņu noskalota 
ūdenstilpes krasta daļa.      
7. Upe Latvijā. 9. Planēta. 
11. Trans port līdzeklis 
braukšanai pa snie gu vai 
ledu. 13. Ceremonija. 15. 
Izdomājumi, blēņas. 17. 
Tas, kas ir atdarināms; 
priekš zīme. 19. Samērā 
liels. 21. Liecot pavirzīt uz 
leju. 23. Tropos mītošs sik -
spārņu kārtas zīdītājs. 25. 
Viltīgs, veikls. 27. Ļaun -
dabīgs audzējs.

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNA (ASV) 

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 48) atrisinājums
Pārskaitļi. 2. Liedags.     

4. Cirt nis. 6. Putenis. 8. 
Mediķis. 10. Noteikt. 12. 
Versija. 14. Meirāni. 16. 
Periods. 18. Atbalss. 20. 
Ka   bacis. 22. Kariete. 24. 
Ciemats. 26. Klients. 28. 

Bostona. 
Nepārskaitļi.  1. Korekts. 3. 

Dik tāts. 5. Cildens. 7. Lustīgi. 9. 
Metenis. 11. Komiķis. 13. Le -
mes is. 15. Leksika. 17. Teorija. 
19. Staigns. 21. Lavanda. 23. Fa -
janss. 25. Fiziķis. 27. Klimats.   
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Pārskaitļi. 2. Gaujas pieteka. 4. 
Maigs, viegls. 6. No kaņepju vai 
linu gaŗšķiedras atdalīta rupja 
īsšķiedra. 8. Pazode. 10. Tautā 
pla ši lietoti īsi izteicieni. 12. Iz -
augt lielam, sasniegt briedumu. 

14. Universs. 16. Kļūt slapjam. 
18. Stāvoklis, kad uz laiku ir pār-
 traukta kaŗadarbība. 20. Šķidrs 
saldais ēdiens no augļiem un 
ogām. 22. Uztūkums. 24. Pūka; 
šķiedra. 26. Materiāls, ko lieto 

Par šādu jaunumu jāpateicas 
Ilzei Gaisai. Jo septembŗa vidū 
viņa pašā Rīgas centrā, Avotu 
ielā 7, atvērusi veikalu „122 lak -
stīgalas”. Radošu ideju uzņēmē -
jai vienmēr bijis pārpārēm. Arī 
enerģijas to īstenošanai nekad 
nav trūcis. Pirms sešiem gadiem 
viņa šajās telpās atvēra Rīgā vie-

Ziemsvētkos pogos lakstīgalas

nīgo kafejnīcveikalu „Siers un 
vīns”. Produktu klāsts tajā bija 
pievilcīgs un daudzveidīgs. Sa   -
vulaik lasītājiem par to bija stā s-
tīts arī laikrakstos Laiks un Brīvā 
Latvija. Stāstīts par aizrāvīgās 
uz   ņēmējas paveikto darbu un ie -
 spējām veikalā nopirkt  patiešām 
labu sieru. Arī šo rindu autore 

tur labprāt pirka izcilo Limba  -
žos ražoto sieru Monterigo, ko 
varēja dabūt salauzītu mazos 
gabaliņos. Ērti un pievilcīgi.

Taču... „viss nāk un aiziet tā  -
lumā un sākas viss no gala”. Pēc 
sešu gadu visai veiksmīgas dar -
bo šanās un iemantotās pircēju 
uzticības Ilze savā uzņēmēj darb ī- 
bā izdarīja nelielu pagriezienu. 
Slēdza iepriekšējo veikalu un tā 
vietā atvēra citu. Tagad tas ir eko-
 loģisku produktu veikals. Un, 
protams, kā jau Ilzei raksturīgi, 
ar daudzveidīgu un visai pie-
vilcīgu produktu klāstu. 

Nosaukumu jaunajam veika-
lam Ilze ilgi nevarēja izdomāt. 
Pāršķirstīja ne mazumu dzejas 
grāmatu. Un tad... Saistīja kāds 
Imanta Ziedoņa dzejolis, kuŗā      
ir 122 lakstīgalas. Lūk, kādam 
jābūt jaunā veikala nosauku-
mam! Ideju visnotaļ atbalstīja arī 
Lienīte Čodare, kas vēl kopš sie  -
ra un vīna laikiem ir labs palīgs 
un arī teicama pārdevēja. Par 
ideju abas dāmas ir visnotaļ 
priecīgas. Starp citu, viss Imanta 
Ziedoņa dzejolis, kuŗā dzied 122 
lakstīgalas, redzamā vietā lasāms 
tirdzniecības zālē pie vienas sie-
nas. 

Veikalā valda īpaša gaisotne. 
Ilze un Lienīte, kā allaž, izstaro 
labestību un vēlmi palīdzēt ie  -
pirkties. Kopā ar 122 lakstīga  -
lām viņas gaida Ziemsvētkus. 
Un, ja izdosies īpaši noskaņoties 
un piedomāt, varbūt varēs sa  -
klausīt 122 lakstīgalu pogošanu. 
Vajag tikai nedaudz fantazijas.

Armīda Priedīte

Ilze Gaisa // FOTO: no I. Gaisas personiskā archīva

Daugavpilī saskaņā ar pilsētas domes saistošajiem noteikumiem 
svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemsvētkos 
un Jaungada dienā sabiedrisko transportu iedzīvotāji var izmantot ar 
50% atlaidi. 

Kokneses novada dome Ziemsvētku saldumu paciņas dāvināja ne 
tikai bērniem, bet arī novadā deklarētajiem 32 iedzīvotājiem, kuŗi 
uzturas Skrīveŗu, Neretas, Pļaviņu un Iršu sociālās aprūpes centros. Sa -
 vukārt vientuļie novada pensionāri saņēma nevis saldumu paciņas, bet 
gan naudas pabalstu.

Šķeltovas pagastā, Aglonas novada domes deputāta Nikolaja Pla-
tonova  zemnieku saimniecībā „Ziemeļi K”, Ziemsvētku priekšvakarā 
atklāja modernu liellopu fermu. Tā tapusi ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) financiālu (50 %) atbalstu. Būvniecība 
izmaksāja 360 000 latus. 

Tukuma novada Pūres pagastā izveidots viens no jaunākajiem ko -
operātīviem Latvijā „Kurzemes jērs” (valdes priekšsēdis Jānis Tērauds), 
kuŗa pamatdarbība ir aitu un kazu audzēšana. 

Kokneses novada Iršu pagastā aizsardzības ministra Arta Pabrika 
(V) zemnieku sēta „Nomaļi” ar Kultūras ministrijas (KM) rīkojumu 
ie     kļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 1892. gadā iz -
 veidotie „Nomaļi” ir bijusī Iršu muižas vācu kolonijas saimniecība Nr. 18. 
Tas ir nozīmīgs tautas celtniecības objekts ar augstu autentisku ma pa   kāpi, 
īpaši dzīvojamā ēka. Kultūrvēsturisko nozīmi ceļ arī vē   stu riskā unikālitāte, 
jo šī ir vienīgā saglabājusies sēta no bijušās vācu zem nieku kolonijas 
Latvijā (1766. - 1939.), un bija unikāla parādība Baltijas mērogā. 

Latvijas šķirnes cūku, cūkgaļas un tās produkcijas importa aizlie -
gumu uz Krieviju 2013. gada 16. decembrī ir atcēlis Krievijas Fitosani tā-
 rais un veterinārais dienests. Cūku importa aizliegumu no 2012. gada 20. 
marta pamatoja ar Šmallenbergas vīrusa izplatības risku, nepie  tiekamas 
veterinārās kontroles un dzīvnieku veterinārās sertifikācijas nodrošināša-
nu un ES uzņēmēju pārkāpumiem importa/eksporta do   kumentācijas 
aizpildīšanā. Tomēr visām ES valstīm vēl aizvien ir spē  kā ierobežojumi  
kaušanai paredzēto cūku un nobarojamo sivēnu ieve šanā. 

Pāvilostas un Ventspils novada zvejniekiem 2014. gadā palielināts 
zvejas limits piekrastes ūdeņos. Pēc gadskārtēji ierosināto maiņu rūp-
nieciskās zvejas noteikumos un to zinātniskā pamatojuma izvērtēša -
nas Pāvilostas novada pašvaldībai piešķirts viena velkamā vada limits, 
bet Ventspils novada pašvaldībai par 70 tīkliem palielināts reņģu tīklu 
limits.

Jēkabpils autobusu parks iekļuvis apdrošināšanas sabiedrības 
„BALTA”, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Drošas braukšanas 
skolas rīkotā konkursa finālā, kur sacentīsies ar 11 Latvijas uzņēmu- 
m iem no Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Valmieras, Tukuma un Saldus. Uz -
  varētāji tiks paziņoti janvārī, konkursa nobeiguma apbalvošanas ce  -
remonijā. Labākie saņems vērtīgas balvas no konkursa rīkotājiem un 
atbalstītājiem – Latvijas Pasažieŗu pārvadātāju asociācijas, autopār va -
dātāju asociācijas „Latvijas auto” un Latvijas Darba devēju konfe-
derācijas. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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(Turpināts 18. lpp.)

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

Aizgājis mūsu jaunības draugs 

ARNIS SKULTE
1927 - 2013

SILVIJA UN GUNARS BIRKERTI

SARĪKOJUMI
ČIKĀGA (IL)
Čikāgas latviešu organizāciju 

apvienība
25. janvārī Kr. Barona skolas 

Draudzīgais aicinājums Ciānas lie -
lajā zālē. Pusdienas 11:00, akts 13:00.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. Piekt-
dienās 19:00 tiekas latviešu deju 
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģ i-
nājums.

DETROITA (MI)
Detroitas SV. Pāvila dr. Sabied-

risko notikumu ēka (30623 W 
Twelve Mile Rd. Farmington 
Hills MI 48334). 

5. janvārī 11:30 DV eglīte un 
Ziemsvētku kauju atcere.

19. janvārī 11:30 Draudzīgā 
aicinājuma atcere.

26. janvārī 11:30 Sv. Pāvila 
draudzes gada sapulce.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 

(531 N 7th Str, Philadelphia, PA 
19123, pie Spring Garden St).

7. janvārī 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes zi  ņo-
 jumi, nākotnes darbība un San -
dras Milevskas referāts par jauno 
pensionāru mītni Latvijā „Dzin-
tara Melodija”.Saiets beigsies ar 
dzimumdienu svinēšanu pie ka  fi-
jas galda. Viesi arvien laipni gaidīti!

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 
33713), tālr.: 727-365-7856.

7. janvārī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

12:00-13:00 būs atvērta 
bibliotēka.

14. janvārī 13:00 Biedrības 
namā videoizrāde – XXV Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētku noslēguma koncerta 
Līgo Mežaparka lielajā estrādē I 
daļa. Kafija un cepumi. Visi laip-
ni aicināti! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $3.

23. janvārī 14:00 Biedrības li -
terārā pulciņa tikšanās bibliotē-
kas telpās.

25. janvārī paredzēts ikgadē-
jais Kultūras dienu sarīkojums. 
Plašāka informācija vēlāk.

28. janvārī 13:00 Biedrības na  mā 
videoizrāde – XXV Vis pārējo lat-
   viešu Dziesmu un XV Deju svēt  ku 
noslēguma koncerta Līgo Meža-
parka lielajā estrādē II daļa. Ka -
fija un cepumi. Visi laipni aici nā ti! 
Ieejas ziedojums, sākot ar $3.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums

Nākamais paku sūtījums no St. 
Petersburg uz Latviju būs februāŗa 
vidū vai beigās. Precīzēsim nā -
košajās janvāŗa ziņās. Info: Anita 
(973) 755-6565, ext.5, (973)-744-
6565.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125), Info: www.
seattlelatviancenter.com

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco)
Katru otrdienu 20:00 koŗa 

mēģinājums. 12.janvārī 13:00 
TDK „Ritenītis” atjaunošanas tik  -
šanās (425 Hoffman Ave, San 
Francisco). 19. janvārī 16:00 zie-
mas koncerts „Ledus puķe” (425 
Hoffman Ave, San Francisco).

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline 
MA 02445). 5. janvārī 11:00 2. 
svētd.pēc Ziemsvētkiem, dievk. 
ar dievg. 12. janvārī 11:00 Epi-
fānijas laika 1. svētd.dievk. 19. 
janvārī 11:00 Epifānijas laika 2. 
svētd.dievk. ar dievg. 26. janvārī 
11:00 Epifānijas laika 3. svētd.
dievk., māc. Artis Burovs.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi-
cago, IL 60634), tālr.: 773-725-
3820. 5. janvārī 10:00 Zvaigznes 
dienas dievk.. Draudzes eglīte. 8. 
janvārī 12:00 Bībeles stunda. 12. 
janvārī 10:00 dievk.. Kafijas galds. 
15. janvārī 12:00 Bībeles stunda. 
19. janvārī 10:00 dievk. Zupas 
pusdienas. 22. janvārī 12:00 Bī -
beles stunda. 26. janvārī 10:00 
dievk.. Jubilāru godināšana pie 
kafijas galda. Māc. Gundega Pui-
 dza, tālr.: 708-453-0534, mājas lapa: 
<http://www.ciana.cikaga.com>

• Čikāgas latv. katoļu kopa:  
Immaculate Conception Church 
(7211 W Talcott Ave, Chicago 
IL). 5. janvārī 12:00 dievk. un 
saiets – eglīte. Pastor-Father Eric 
C. Meyer, C.P., kopas v-pr.: Zita 
Velkme, tālr.:630-372-9952.

• Latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr.: 
(450 Forest Preserve Dr,Wood 
Dale, IL 60191), tālr.: 630-595-
0143. 5. janvārī 10:00 Zvaigznes 
dienas dievk. ar dievg. Kafijas 
galds. 12. janvārī 10:00 Epifānijas 
laika 1. sv. divvalodīgs dievk., spre-
diķos latv. izcelsmes amerikāņu 
māc. Chuck Kelly. Kafijas galds. 
19. janvārī 10:00 Epifānijas laika 
2. sv. dievk. ar dievg. Kafijas galds. 
26. janvārī 10:00 Epifānijas laika 
3. sv. dievk. Kafijas galds. Dr.
māc. Ojārs Freimanis, tālr.: 773-
818-6965, dr.pr. Inese Stokes, 
Tālr.:708-532-3471.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 

Road, Farmington Hills, MI 48334).  
5. janvārī 10:00 dievk. Pēc dievk. 
DV eglīte un Ziemsvētku kauju 
atcere. 12. janvārī 10:00 dievk. ar 
dievg. Pēc dievk. svētd. skolas 
nodarbība. 17. janvārī 11:00 Bī -
beles stunda. 19. janvārī 10:00 
dievk., pēc dievk. Draudzīgā aici-
nājuma atcere. 26. janvārī 10:00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. Sv. 
Pāvila draudzes gada sapulce. 
Draudzes māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte, R. 
Ozoliņš un Margarete Thompsen. 
Info: www.detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shephard of the Coast Lut-
heran Church (1909 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale, FL). 19. 
janvārī (2014.g.) 14:00 dievk., 
prāv. Gunārs Lazdiņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpos mācītājs 
Dr. Jānis Keggi. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073). 
5. janvārī 11:00 Zvaigznes diena, 
dievk. ar Sv. Vakarēdienu. Drau-
dzes kungu rīkotas pusdienas. 
12. janvārī 11:00 dievk. 19. jan-
vārī 11:00 dievk., seko dāmu komi-

tejas gada pilnsapulce, visas dā -
mas laipni lūgtas! 26. janvārī 
11:00 dievk. ar Sv. Vakarēdienu.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp St, NE, Grand 
Rapids MI 49505).  31. decembrī 
15:00 Vecgada dievk. 12. janvārī 
10:00 dievk. 26. janvārī 10:00 
dievk..

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 

Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās, 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
 heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332).

Sērās un mīlestībā piemin radu saime
BORŠTEINU ĢIMENE, KĀKUĻU ĢIMENES

PUBUĻU ĢIMENE, TĒRAUDU ĢIMENE
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā radiniece

KATRĪNA
PUĶĪTE-REYNOLDS

Dzimusi 1960. gada 5. aprīlī,
mirusi 2013. gada 25. oktobrī Milvokos, ASV
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D I E V K A L P O J U M I

Viņu piemin
RADI KANADĀ UN AMERIKĀ

LINA, MARKS UN PĒTERIS BARSEVSKIS
ZANE CLARK (GULENS) UN VĪRS BILL

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA MĀRĪTE AR DĒLU JĀNI

BĒRNI: VILNIS, INTA, ERIKS UN ANDRIS,
MAZBĒRNI: LAUREN, KYLE, MAIRA, RICHARD UN ELAINE

MĀSA SAIVA
UN RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ASV

Viņu atmiņā paturēs
RASMA DINBERGA

Mīlestībā sēro
SIEVA RANTA

DĒLS DĀVIS AR ĢIMENI
MEITA LAURA AR VĪRU 

KRISTO HAYAT
SVAINIS AIVARS

MARY JO UN REBECCA TONE

Es dziedāju par tevi, Tēvu zeme...
Nu atdusos es tavā smiltājā.

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

Lūcija Cauka

Dievs, svētī Latviju ...

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

ELZA GOPPERS,
dzim. SKRASTIŅŠ

Dzimusi 1915. gada 1. janvārī Smiltenē, Latvijā,
mirusi 2013. gada 11. decembrī Stokholmā, Zviedrijā

Dieva mierā nu dus

VILNIS ALVIS EZERIŅŠ
Dzimis 1923. gada 18. jūlijā Talsos,
miris 2013. gada 30. oktobrī Rīgā,

apglabāts Ķeguma kapsētā

Mana mīļā draudzene

INGRĪDA RŪTIŅA
*1928. gada 26. novembrī Rīgā,

+2013. gada 5. decembrī Vermontā

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais
vīrs, tēvs, vectēvs, dzejnieks un inženieris

IKARS J. SARMA
Dzimis 1931. gada 15. augustā Rīgā,

miris 2013. gada 13. decembrī Mineapolē

Mob. tālr.: 570-460-5375, e-pasts: 
silver11@ptd.net un emer. māc. 
Dr. Arvīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 
tālr.:570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@ptd.net 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 11. janvārī 11:00 dievk. 
ar dievg., māc. Daina Salnīte. Dr. 
Pr. A. Grase, tālr.: 860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org 5. janvārī 11:00 Zvaigznes 
dienas dievk., sekos sadraudzība 
ar stāstījumu par strēlniekiem. 
12. janvārī 11:00 Laju vadīts 
dievk. - B.Liepiņa (LELBA) no 
Čikāgas, sadraudzība ar stāstī ju-
mu par Izraēlas ceļojumu. 19. jan-
vārī 11:00 Laju vadīts dievk. – L. 
Kontere, sekos sadraudzība. 26. 
janvārī  11:00 dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. Svētdienas skola. Sadrau-
dzība ar māc. stāstījumu par Aus-
trāliju. 30. janvārī 11:00 Bībeles 
stunda. Mācītājs Dāgs Demandts 
būs Austrālijā no 30. dec. – 21. janv. 
Ar mūsu māc. Dāgu Demandtu 
var satikties pēc dievk., kā arī 
trešdienās baznīcā no 10:00 – 
14:00 un sest dienās latviešu sko-
las laikā. Visi laipni lūgti! Dāga 
tālr.: 612-280-9333, e-pasts: dag-
demandt@hotmail.com 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7), Latviešu centrā  
5. janvārī 15:00 latviešu centrā 
Zvaigznes dienas dievk.. 7. jan-
vārī 19:00 latv. centrā valdes 
sēde. 9. janvārī 13:00 latv. centrā 
pensionāru saiets. 19. janvārī 
15:00 Epifānijas laika 2. sv. dievk. 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 5. janvārī 12:30 
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 East 
7th St, Lakewood NJ). 12. janvārī 
13:30 Ārmsijas dienas dievk. ar 
dievg. Īstbransvikā (12 Gates Ave, 
East Brunswick NJ). 19. jan vārī 
12:30 dievk. Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 East 7th St, Lakewood 
NJ). 26. janvārī 13:30 dievk. Īst-
bransvikā (12 Gates Ave, East 
BrunswickNJ). Māc. Ieva Pušmu-
cāne-Kineyko. Tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 

• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY). 
5. janvārī 14:00 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg., sekos Strēlnieku 
atceres sarīkojums DV izkārto-
jumā. Prāv. Oļģerts Sniedze un 
Linda Sniedze Taggart.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 11. janvārī 12:00 
dievk., pēc dievk. kafijas galds. 
15. februārī 12:00 dievk., pēc dievk. 

kafijas galds. Prāvests Kārlis Žols, 
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: kazols@ 
 msn.com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.: 
(425 Hoffman Ave, San Francisco). 
5. janvārī 11:00 Zvaigznes dienas 
dievk., pēc tam dr. Ziemassvētku 
sarīkojums. 12. janvārī 11:00 dievk. 
12. janvārī 15:00 dievk. San Jose-
Los Gatos (16548 Ferris Ave, Los 
Gatos). 18. janvārī 12:00 dievk. 
Sakramento, Lutheran Church of 
the Cross (4465 H Street). 19. jan -
vārī 14:00 dievk. Sanfrancisko 
(425 Hoffman Ave, San Fran-
cisco). māc. prāv. K. Žols. Info: 
www.zklb.wordpress.com  

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).  
5. janvārī 10:30 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg. 12. janvārī 10:30 
Epifānijas 1.svētd., angļu valodas 
dievk. ar dievg., Bībeles stunda. 
19. janvārī 10:30 Epifānijas laika 
2.svētd., dievk. ar dievg. Pēc 
dievk. Dāmu komiteja aicina uz 
zupas pusdienām, atbalstot zupas 
virtuves Latvijā. 26. janvārī 10:30 
dievk.. Māc. D. Cilne, tālr.: 206-
674-9600, e-pasts: cilnis@earth-
link.net. Info: www.seattlelatvi-
anchurch.org

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 5. janvārī 14:00 dievk. 
12. janvārī 11:00 Bībeles stunda 
biedrības namā. Māc. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 

• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, 
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. 
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs, 
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. Dr. 
Anita Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. Dia -
kone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 
613-471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121) 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. 5. janvārī 
skolai atsākas mācības. Zvaigznes 
dienas Ģimeņu dievk. 8. janvārī 
19:30 Padomes sēde. 12. janvārī 
kārtējā skolas diena. Dievk. 19. 
janvārī kārtējā skolas diena. Sv. 
vakarēdiena dievk., seko drau -
dzes pateicības pēcpusdiena. 26. 
janvārī Draudzīgā aicinājuma 
dievk. un sarīkojums. Māc. prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baz-
nīcā: 301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
 dze@verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org 

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us

Kārtējam avīzes numuram zi -
ņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ANTONS ZALANS
Dzimis 1923. gada 1. augustā Rēzeknē,

miris 2013. gada 2. decembrī Rockville, MD

Mūsu Bijušais Prezidents, filistrs

ANTONS ZALĀNS
1923 – 2013
aizgājis mūžībā

Mūžībā aizgājusi

SILVA M. TARZIERS
Dzimusi 1960. gada 21. aprīlī New Brunswick NJ,
mirusi 2013. gada 3. decembrī Highland Park, NJ

VIŅU MĪĻĀ PIEMIŅĀ PATURĒS
SIEVA HEIDIJA, KRUSTMEITA MARGARETA

UN KRUSTDĒLS JĀNIS

PIEMIŅĀ PATURĒS
LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN

AKADĒMIĶU APVIENĪBA “DZINTARS”

Sērās un mīlestībā viņu piemin
MĀTE AINA, MĀSA GUDRĪTE AR VĪRU ALFRĒDU

KRUSTDĒLI ANDRIS UN ALEKS

3. decembrī Mineapolē (ASV) 
88 gadu vecumā savās mājās 
mūžībā aizgājusi mecenāte, 
Triju Zvaigžņu ordeņa kava-
liere, ilggadēja Latvijas jaunat-
nes izglītības veicinātāja un ak -
cijas “Latvijas Lepnums” 2009. 
gada laureāte Dr. Aina Galēja – 
Dravniece.

Dr. Aina Galēja – Dravniece 
dzimusi 1925. gada 14. aprīlī 
Rīgā mediķu ģimenē un turpat, 
Latvijas galvaspilsētā, pabei -
gusi Rīgas 1. Valsts vidusskolu, 
skaidri apzinoties, ka savu tā -
lāko profesionālo dzīvi vēlas 
saistīt ar medicīnu. 1941. gadā 
Padomju okupācijas vara at -
ņēma Ainai tēvu, izsūtot viņu 
uz Sibiriju. 1944. gada vasarā 
Aina kopā ar māti un brāli 
devās bēgļu gaitās uz Vāciju. 
Beidzoties kaŗa šausmām, Aina 
1946. gadā uzsāka un četrus 
gadus vēlāk pabeidza medicīnas 
studijas Hamburgas universi-
tātē. 1951. gadā viņa pārcēlās uz 
ASV, kur ieguva ārstes diplo -
mu ar speciālizāciju patoloģijā. 
1952. gadā Aina mija gredzenus 
ar Vācijā satikto dzīvesdraugu 
fiziķi Frici Dravnieku, ar kuŗu 
kopdzīvē nodzīvoja 49 gadus, 
līdz abus 2001. gadā šķīra vīra 
nāve. No 1956. līdz 2002. gadam 
Dr. Galēja strādājusi par pato loģi 
Minesotas un Dakotas pavalstīs.

Kad Latvija atguva brīvību, 
Dr. Galēja jutās par vecu, lai 
atgrieztos Latvijā un tiešā veidā 
iesaistītos valsts atdzimšanas 
darbos, tā vietā viņa nolēma 
piedalīties atjaunotās Latvijas 
veidošanā, atbalstot Latvijas stu -
dentu iespējas mācīties un iegūt 
pieredzi ārzemēs. Pēc profesora 
Pauļa Lazdas ierosmes un ar Dr. 
Ainas Galējas financiālu atbal-
stu 1992. gadā tika izveidota 
sti  pendiju programma divu 
semestŗu mācībām Viskonsīnas 
Universitātē Oklērā (University 
of Wisconsin – Eau Claire), kuŗas 
absolventu skaits pārsniedz 50, 
savukārt kopējais stipendiju 
apjoms lēšams vairāk nekā pus-
miljona ASV dolaru apmērā. 
Parallēli atbalstam Latvijas jau-
niešu studijām Vikonsīnas uni-
versitātē Dr. Galēja vairākus 
gadus atbalstīja Viskonsīnas stu  -
dentu mācības Latvijas Univer-
sitātē un ziedoja tai mācību 
grāmatas.

Papildus iepriekš minētajām 

I N  M E M O R I A M

Mūžībā aizgājusi 
mecenāte

Dr. Aina Galēja – 
Dravniece

programmām deviņdesmito ga -
du sākumā Dr. Galēja izveidoja 
stipendiju programmu Latvijas 
jaunajiem ārstiem un pēt nie-
kiem, financiāli atbalstot viņu 
studijas un tālākizglītību dažā-
dās Eiropas un ASV slimnīcās, 
klīnikās vai institūtos. 2005. 
ga dā ar Dr. Galējas financiālu 
atbalstu tika izveidota stipendi-
ju programma Latvijas pato-
loģijas rezidentiem. Dr. Galēja 
ir autore arī Amerikas Latviešu 
apvienības un Amerikas Lat-
viešu Jaunatnes apvienības admi-
nistrētajai Latvijas Okupācijas 
mūzeja stipendijai, kas vairāku 
gadu gaŗumā pavērusi iespēju 
Amerikas latviešu jauniešiem 
atgriezties savu senču dzimtenē 
un iziet praksi Latvijas Oku pā-
cijas mūzejā. Tāpat nozīmīgu 
atbalstu Dr. Galēja ir sniegusi 
Latvijas Okupācijas mūzeja ce -
ļojošās izstādes rīkošanai, Lat -
viešu fonda darbībai un citu 
organizāciju un institūciju at -
balstam.

“Atšķirībā no daudziem ci -
tiem mecenātiem, kuŗi savus 
piešķiramos finanču līdzekļus 
līdzsvaro ar ievērojamiem ik -
dienas tēriņiem un pārtikušu 
dzīvi, Dr. Galēja stipendijām ir 
atdevusi teju vai visus savus 
uzkrājumus. Atdevusi daudz 
cēlākam mērķim – Latvijas valsts 
veidošanai,” ar šādiem vārdiem 
Dr. Galējas stipendiāti rakstu -
roja viņas dāsnumu un nesav-
tību, piesakot Dr. Galēju laik-
raksta Diena un TV3 akcijai 
“Latvijas Lepnums”, šo titulu 
viņa saņēma 2009. gadā. Vien-
kāršība, labsirdība un neizmē-
rāms dāsnums ir visbiežāk mi -
nētie vārdi, ko Ainas pazinēji 
lieto, lai raksturotu viņu.

2001. gadā Dr. Galējai tika 
pie  šķirts Latvijas Triju Zvaigžņu 
ordenis, savukārt 2006. gadā – 
University of Wisconsin – Eau 
Claire Honorary Alumnus 
Award. 2010. gada 25. septembrī 
Latvijas Universitāte piešķīra 
Dr. Galējai Goda biedra nosau-
kumu. Dr. Galēja bijusi ne vien 
dāsna mecenāte, bet arī aktīva 
dalībniece Amerikas latviešu 
sabiedrībā – Mineapoles Lat-
viešu ev. lut. draudzē, Akadē-
miskajā kopā u.c. organizācijās, 
bijusi ilggadēja līdzstrādniece 
žurnāla Akadēmiskā Dzīve 
redakcijas kollēģijā.

ILZE GAROZA

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.

Tava dzīve bija veltīta 
“Dievam un Tēvijai”

Mīlestībā un pateicībā viņa dzīve vienmēr sirdīs paliks –
BAIBA, GUNDARS, ANDIS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GUNTA
DAINA

JULIA

Klusē tava labā sirds

Sirdsskaidrie Dievu redz...

Mūžības ceļos aizsaukts mūsu papus

VIESTURS JĀNIS BUŠMANIS
Dzimis 1927. gada 10. aprīlī Aucē,

aizmiga 2013. gada 1. decembrī Meinā

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

JĀNIS
PLOSTNIEKS
Dzimis 1933. gada 27. augustā Liepājā,

miris 2013. gada 29. novembrī Blue Bell, Pensilvenija
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Latvijas Gada balva sportā 2013
L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Sporta ziņas sakopojis P. KARLSONS

Latvijas Olimpiskā komiteja 
un Igo Japiņa aģentūra rīkoja 
līdzjutēju balsojumu par gada 
populārāko sportistu un sportis-
ti. “Latvijas Gada balvas sportā 
2013” balsojums risinājās no 26. 
novembŗa līdz 26. decembrim di -
 vos posmos. Pirmajā posmā balso-
 juma anketā bija iekļauti 12 Lat-
vijā pazīstami sportisti un spor-
tistes. Pirmajā posmā no  skaidroti 
trīs populārākie sportisti, par ku -
ŗiem balsoja otrā kārtā. 2013.gada 
Latvijas populā rākā sportista vārds 
tika paziņots “Gada balvas sportā 
2013” svinī gajā apbalvošanas ce -
remonijā 27. decembrī kultūras 
namā „Ziemeļblāzma”. 

Pretendentus izvirzīja Latvijas 
Sporta federāciju padomes, Lat vi -
jas Olimpiskās komitejas, Lat vijas 
Olimpiskās vienības pār stāv ji, kā arī 
Latvijas sporta žurnālisti, sporta 
federācijas un citi nozares eks per  -
ti, bet uzvarētājus noteica žūrija.

Līdzjutēju balsojumā par Lat-
vija populārāko sportistu uzva-
rēja Ernests Gulbis. Viņš balso-
juma otrajā kārtā pārspēja orien-
tieristu Edgaru Bertuku un ral -
lijkrosa čempionu Reini Nitišu.

Latvijas uzlecošā zvaigzne 
2013. gadā bija hokejists Zem-
gus Girgensons. 19 gadu vecumā 
jau ar savu pirmo mēģinājumu 
iekļuva NHL kluba Bufalo Sabres 
galvenajā komandā, uzreiz no -
stip rinājās pamatsastāvā un tiek 
uzskatīts par vienu no tās 
labākajiem spēlētājiem.

Par Latvijas gada labāko tre  neri 
nosauca Daini Dukuru. Viņš gā -
dāja par Latvijas skeleto nistu ab -
solūtu dominanci pa  saulē. Martina 
Dukura pirmā vieta Pa  saules un 
Eiropas meistarsa cīk stēs, kā arī 
uzvara Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā, un Tomasa Dukura 
trešā  vieta Eiropas mei  starsacīk-
stēs un otrā. vieta PK kopvērtē jumā 
ir nepārprotams pierādījums.

Par mūža ieguldījumu apbal-
vots basketbola treneris Imants 
Pļaviņš. Šajā nominācijā balvas 
ieguvējs jau bija zināms iepriekš.

Par gada sporta skolotāju at -
zina Evitu Auniņu no Liepājas 
8. vidusskolas. Viņa skolā strādā 
kopš 2001.gada, organizē sporta 
spēļu turnīrus un citus intere -
santus pasākumus.

Balvu “Par cīņas gribu” sa  ņē -
ma basketbolists Kaspars Vec-
vagars. Viņš Eiropas U-20 meistar-
sacīkstēs piektajā spēlē salauza 
labās (“spēlējamās”) rokas pirkstu. 
Komandas kapteinis atteicās iz  stā-
 ties no turnīra un pēc dažu dienu 
pauzes, piesaitējis lauzto pirkstu 
veselajam, atgriezās laukumā, ce -
turtdaļfinālā guva 25 punktus, pa -
līdzot drāmatiskā cīņā pārspēt 
Melnkalni un iedvesmojot vie-
nību sudraba medaļām.

“Labākā Latvijas komanda indi  -
viduālajos sporta veidos”. Šis duets 
ir pirmajā vietā FIVB (Starp tau -
tiskās Volejbola federācijas) pa  sau -
les rangā, izcīnīja otro vietu Eiro pas 
meistarsacīkstēs un vai rākas god -
algotas vietas Grand Slam posmos.

Latvijas Paraolimpiskās komi -
tejas speciālbalvu ieguva Aigars 
Apinis. Viņa sasniegumi pērn: 
pasaules čempions lodes grūšanā 
un bronzas medaļas laureāts 
diska mešanā meistarsacīkstēs 
Lionā, Francijā.

Balvu par paraugu Latvijas 
sportā ieguva bijusī kamaniņu 
braucēja Ingrīda Amantova. Viņa 
1980. gada Olimpiskajās spēlēs iz -
 cīnīja bronzas medaļu. Pēc profe-
sionālās sportistes gai  tām viņa 
strā  dājusi par skolotāju Rīgas 69. 
vidusskolā un arī par bērnudārza 
audzinātāju, kā arī vadījusi Lat-
vijas bērnu un jaunatnes speciā -
lizēto Kamaniņu sporta skolu.

Labākais Latvijas technisko 
sporta veidu sportists 2013. ga -
 dā bijis Matīss Karro, kuŗš izcī-
nīja 16. vietu pasaules meistar-
sacīkstēs motokrosā MX1 klasē.

Labākā komanda – Latvijas 
U-20 vīriešu basketbola izlase. 
Par šīgada labāko Latvijas sporta 
spēļu komandu tika pasludināta 
Latvijas U-20 vīriešu basketbola 
izlase, kas šovasar Eiropas meistar-
sacīkstēs Igaunijā izcīnīja otro 
vietu. Latvijas izlase turnīra finālā 
ar 60:67 zaudēja Italijai. Šī bija 
otrā reize valsts basketbola vēs-
turē, kad Latvijas izlase spēlējusi 
Eiropas meistarsacīkšu finālā.

Gada notikums Latvijas spor-
 tā bija Eiropas U-18 meistarsa-
cīkstes basketbolā. U-18 ir pres-
tižākā vecuma grupa basketbola 
jaunatnes piramidā. Turnīrs no  tika 
Liepājā, Ventspilī un Rīgā. Lat vi  jas 
labais sniegums (iekļuva pusfi nā lā, 
izcīnīja ceturto vietu) raisīja lielu 
ažiotāžu, piesaistīja līdzjutējus.

Jānim Šmēdiņam – pieci ap -
balvojumi 

Latvijas plūdmales volejbolists 
Jānis Šmēdiņš Starptautiskās Vo -
lejbola federācijas (FIVB) gada 
nobeiguma sarīkojumā ticis pie 
pieciem apbalvojumiem par veik-
smīgi aizvadīto 2013. gadu.

Latvijas labākais plūdmales vo -
lejbola pāris Aleksandrs Samoi lovs 
un Šmēdiņš decembŗa vidū jau 
priekšlaicīgi nodrošināja pa  saules 
ranga pirmo vietu. Kopumā balvas 
tika pasniegtas 11 nominā cijās. 
Šmēdiņš. tika atzīts par aiz vadītā 
gada labāko gremdētāju, par plūd-
 males volejbolistu ar vislielāko cī  ņas  -
sparu, par labāko cēlāju un la  bā  ko 
uzbrukuma spēlētāju. Tāpat kopā 
ar Samoilovu viņš tika pasludi-
nāts par sezonas labāko duetu.

Vēlas kopā organizēt
Eiropas meistarsacīkstes basketbolā

Latvijas basketboliste Elīna 
Babkina pievienojusies Chorvatijas 

klubam Zagrebas Novi

Igaunijas Basketbola federācija 
valdes sēdē ir pieņēmusi lēmumu 
piedāvāt Latvijai un Lietuvai ko -
pīgi organizēt 2017. gada Eiropas 
meistarsacīkstes basketbolā. Pēc 
diviem gadiem Eiropas meistar-
sacīkstes notiks Ukrainā, bet vēl 
nav zināms, kas uzņemsies 2017. 
gada turnīra rīkošanu.

“Mums ar Latvijas un Lietuvas 
basketbola pārstāvjiem jau bi -
jušas neformālas sarunas par šo 
tematu. Mūsu kaimiņi ir no  ska-
ņoti pozitīvi, tāpēc esam nolē-
muši izteikt viņiem piedāvā-
jumu,” sacījis Igaunijas Basket-
bola federācijas prezidents Jiri 
Ratass. Iepriekš pozitīvi par 
iespējām rīkot 2017. gada Eiro-
pas meistarsacīkstes izteikusies 
arī Latvija, bet Lietuva ieņem 
nogaidošu poziciju.

Iepriekš Latvijas Basketbola 
savienības (LBS) ģenerālsek-
retārs Edgars Šneps izteicies, ka 

Baltijas valstis arī turpmāk 
uzturēs interesi par Eiropas 
meistarsacīkšu rīkošanu. “Do -
māju, ka rīkot Eiropas meistar-
sacīkstes 2017. gadā mums ir 
ļoti labas izredzes. Eiropā nav 
daudz valstu, kas būtu spējīgas 
uzņemties rīkošanu. Ja runa ir 
par četrām grupām, jābūt 
četrām lielām arēnām. Lai gan 
FIBA prasības sākotnēji bija 
augstākas, vienojāmies, ka mi -
nimālais slieksnis skatītāju 
ietilpībai būs 6000 vietu – tieši 
šāda arēna ir Tallinā,” sacīja 
Šneps.

Par 2013. gada Latvijas labā-
kajiem sportistiem „Gada balva 
sportā” svinīgajā ceremonijā pa -
sludināti skeletonists Martins 
Dukurs un cīkstone Anastasija 
Grigorjeva. Dukurs pēc uzvarām 
2010. un 2011. gadā šo balvu 
ieguvis trešo reizi karjērā, bet 
Grigorjeva pie šādas atzinības 
tikusi pirmoreiz. Dukurs ir pē -
dējo gadu pasaules labākais ske -
letonists, kuŗš kopš 2010. gada 
kļuvis par četrkārtēju Pasaules 
kausa ieguvēju, divkārtēju pa  sau -
les un četrkārtēju Eiropas čem-
pionu, kā arī Vankuveras Olim-
pisko spēļu sudraba medaļnieku. 
Grigorjeva kopš pērnā gada Lon-
donas Olimpiadas nav zaudējusi 
nevienā cīņā. Martā Tbilisi Lat-
vijas cīkstone otro reizi karjērā 
kļuva par Eiropas čempioni.

Balvu “Par godīgu spēli” ie -
guva Nigēriešu futbolists Sten-
lijs Ibe. Viņš pirmais uzdrošinājās 
atklāti runāt par totalizatora prob -
lēmu Latvijas futbolā, iekustinot 
risinājumu meklējumus šajā vi -
sam sportam sāpīgajā jautājumā.

Plūdmales volejbolisti Alek-
sandrs Samoilovs un Jānis Šmē-
 diņš ieguvuši balvu nominācijā 

Pagājušo sezonu Babkina uz  sāka 
Tirgovištes Municipal vienībā no 
Rumānijas, bet vēlāk atstāja šo vie -
nību, ko piemeklēja financiālas 

problēmas un pārcēlās uz Čechi-
jas komandu Prāgas ZVVZ USK. 
Kaut Prāgas klubs uzvarēja Če -
chijas meistarsacīkstēs, Babkina 
maz tika laukumā. Līdz ar to šīs 
sezonas sākumā viņa bija bez 
kluba. Zagrebas vienībā Babkina 
aizstās saspēles vadītāju Ivu Cig-
laru, kuŗa pārgājusi uz Ungārijas 
klubu Šoprona. FIBA Eirolīgā Novi 
vienība ar vienu uzvaru sešās spē -
lēs ieņem pēdējo – septīto vietu,  
Viduseiropas līgā tā ar desmit uz  -
varām 14 spēlēs ieņem trešo vietu.


