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Kā rindā 
n o s t at ī t i 
d o m i n o 
k a u l i ņ i , 
kad pēdējo 
p a g r ū ž , 
visi pēc 
kārtas rin-
dā krīt, tā 
cita citu 

ietekmēdamas un pagrūzdamas, 
apkārt krīt valstu ekonomijas, 
banku sistēmas. Pazūd iepirk-
šanās prieks, ļoti cieš konsumer-
isms. Krize esot globāla, skaidro 
ekonomijas speciālisti. Ielās parā-
dās agrāk neredzēti naudas 
lūdzēji – tādi apjukuši, paši pie 
izvēlētās lūdzēja lomas nepiera-
duši. Ar lieku darbu apkrauti 
vienīgi parādu piedzinēji un tie 
birokrati, kuŗiem tagad uzdots 
pētīt, kā ar visu to ķezu tikt galā.

Ir vēl cita gudrinieku grupa, 
kuŗi pētī, kā visa šī nelaime izau-
gusi, kur un kāpēc tā radusies. 
Vai vainīga globālizācija, kuŗas 
attīstībā rūpnieciskās ražošanas 
procesi tika pārcelti uz zemēm, 
kur ir lēts darbaspēks? Vai vainīgs 
tā saucamais informācijas laik-
mets ar savu tīmekli, kas palīdz 
sekunžu laikā milzīgas naudas 
summas pārsūtīt no viena konti-
nenta uz citu.

Nupat Davosā, Šveicē, sapulcē-
jās pasaules gudrie polītiķi, saim-
nieciskie darbinieki un preses 
ļaudis. Pirmie – lai prasītu otriem, 
kas un kāpēc ir noticis tik negai-

Cik dziļa ir krize?
dīti nelāgi un tik straujā gaitā. 
Tie trešie – lai visu to pastāstītu 
pasaulei. Kopā būšana, grozīša-
nās, atkalsatikšanās, kā arī 
iepazīšanās ar jaunām sejām arī 
bija svarīga. No Latvijas tur 
bariņā tika pamanīts Valsts prezi-
dents V. Zatlers ar kundzi. Kad 
dižo pasaules spriedēju bariņš 
devās mājās, pasaule nebija tiku-
si ne par matu gudrāka kā pirms 
Davosas.

Pēc pieejamām ziņām, par 
saimniecisko stāvokli pasaulē 
zinām tikai to, ka sākusies kopš 
1929. gada lielākā krize, kuŗas 
dziļumu un galu neviens nevar 
pašlaik saskatīt. Līdzšinējie mēģi-
nājumi, kuŗos visā pasaulē jau 
iegrūsti triljoniem dolaru, nav 
devuši cerēto atslogu, jo ik dienas 
atklājas jauni zaudējumi, produk-
cijas kritumi, maksātnespējas – 
bankroti.

Rīdziniekam par tiem nemaz 
nav jāstāsta. Katrs, kas satiksmes 
līdzeklī brauc pa pilsētu, var 
pamanīt izputējušus veikalus, 
rūpju nomāktus cilvēkus. Gaŗā-
kas kļuvušas rindas pie brīvās 
zupas virtuvēm. Pieaug protes-
tētāju skaits, kuŗi prasa atlaist 
Saeimu, padzīt valdību, mainīt 
Ministru prezidentu.

Aug vispārējā pārliecība, ka 
Latvijas valsti šajā nelaimē ir 
ievedusi valdošā koalicija. Tai 
būtu jāpazūd no skatuves, lai 
dotu vietu gudrākiem un spējī-
gākiem vadītājiem. Tauta ir 

pārliecināta, ka tikai šādas 
maiņas dos kādu pašreizējās 
krizes atrisinājumu. Jāievieš 
taupība, apmēros jāsamazina 
pēdējos gados uzblīdušais ierēd-
ņu bars. Valdības vadītājs God-
manis jau nāk tautas priekšā ar 
kaut kādiem tur plāniem par nau-
das taupīšanu, bet tauta viņam 
vairs neuzticas un prasa jaunu 
ministru prezidentu, kas nenāk 
ne no vienas polītiskās kliķes.

Ja ieskatāmies skaitļos, Latvijas 
ekonomiskā situācija patiešām ir 
ļoti nopietna. Ir vajadzīgs dau-
dzus miljardus latu liels kapitāls, 
tikai lai novērstu valsts bankrotu. 
To labprāt valstij kopīgi aizdos 
Starptautiskais Valūtas fonds 
(SVJ), Eiropas Savienības finanču 
iestādījumi, Pasaules Banka, 
Skandinavijas valstis. Droši vien 
vēl kāds. Lai gan Latviju pēdējos 
gados dziļajā bedrē ir iegrūdušas 
vieglprātīgi un izšķērdīgi saim-
niekojošās koalicijas valdības, 
aizdevumi tiek piedāvāti ar 
samērā izdevīgiem procentiem.

Bet ir viens liels „bet” – kā šos 
miljardus latu, ko saņems Latvija, 
varēs atmaksāt. Vispirms jau val-
stij uz kakla ir izsaimniekotās 
Parex bankas parādi, kuŗu 
apmērus vēl mēģina noskaidrot, 
bet valdība tos ir apsolījusies 
segt. Valsts un privātie parādi 
(nauda, ko komerciāli patērē-
tājiem, tirgotājiem, ražotājiem 
un visādiem mākleriem ir 
izsniegušas galvenokārt ārzemju 

banku filiāles Latvijā) kopumā 
aptveŗ tik daudz miljardu latu, ka 
reibst galva, tos kopā skaitot. Un 
tie, tāpat kā tagad starptautiski 
sniegtā palīdzība, būs sūri un 
grūti strādājot jāatmaksā.

Kas būs tie maksātāji? Tie būs 
Latvijas nodokļiem jau tā pār-
krautie darba darītāji, kuŗiem 
janvārī vēl palielināja pievienotās 
vērtības nodokli (kaut nedaudz 
pazemināja ieņēmuma nodokli), 
bet ar februāri pacēla akcīzes 
nodokli kafijai, alkoholam, taba-
kai un degvielai. Latvijā joprojām 
nav jāmaksā nodoklis par nogul-
dījumu augļiem un dividendēm. 
Par tiem nodokļus it kā sākšot 
iekasēt ar 2010. gadu. Aizgājušos 
gados šādu nodokļu plāni vien-
mēr ir apgūlušies Saeimā.

Lielie aizdevumi Latvijai domā-
ti banku palīdzībai, budžeta izde-
vumu segšanai un saimnieciskā 
stāvokļa stabilizēšanai, lai veici-
nātu ražotspējas un eksporta 
atkopšanos, kā arī infrastruktūras 
spēcināšanai. Tāpat turpināsies 
ES palīdzība ar gadskārtējiem 
maksājumiem no dažādiem 
Eiropas fondiem. Valstī joprojām 
krītas rūpnieciskie ražošanas 
apjomi, jo precēm trūkst noieta. 
Aug bezdarbnieku skaits. Šajā 
ziņā Latvija pašlaik ir otrā vietā 
Eiropā, tūdaļ aiz Spānijas.

Labi informētais žurnāls The 
Economist 24. janvāŗa numurā 
piemin Latviju, kas ar saviem 2,4 
miljoniem iedzīvotāju (patiesībā 

2,26) drīz būšot sestā lielākā 
Starptautiskā Valūtas fonda 
parādniece. Pieminot 13. janvāŗa 
traci un grautiņu pie Saeimas, 
žurnāls vaicā, vai drāmatiskie 
SVF un citu Eiropas valstu un 
instanču aizdevumi ar diktētajiem 
noteikumiem esot mūsu valstij 
polītiski pieņemami. The Econo-
mist norāda, ka vēl 2006. gadā 
Latvijas ekonomija augusi apbrī-
nojami, par 12% gadā. Diemžēl 
šī izaugsme bijusi galvenokārt 
financēta ar ārzemju naudu. Tas 
veicinājis pārkarsētu īpašumu 
spekulāciju tirgu. Žurnāls zīlē, ka 
Parex bankas glābšana vien 
Latvijai varētu maksāt līdz 3 mil-
jardi dolaru. SVF un citi ticot, ka 
labākais risinājums būtu tūlītēja 
lata devalvācija un pievienošanās 
eiro zonai. Tas gan būtu sāpīgi 
mājsaimniecībām un uzņēmu-
miem, kas aizņēmušies ārzemju 
valūtā, bet pēc SVF publicētajiem 
aprēķiniem atkopšanās sekotu 
ātrāk un straujāk. Taču Latvija 
šādai versijai nepiekrītot un eiro 
ieviešana neesot iespējama, jo 
Eiropas Centrālā banka un 
Eiropas Komisija nevēloties 
mainīt savus noteikumus. Arī 
lielais vairākums Latvijā nevē-
loties latu devalvēt. Esot pie-
prasījums ieviest valstī progresīvo 
ienākuma nodokli visiem vie-
nādā nodokļu standarta vietā.

Ojārs Celle

Godātie lasītāji, autori, draugi un atbalstītāji!
„Par ilggadēju un sekmīgu 

darbu, glabājot un kopjot lat-
viešu tautas kultūru, valodu un 
tradicijas. Par ticību un nerim-
stošu atbalstu Latvijas valstis-
kuma idejai,” rakstīts Atzinības 
rakstos, kas aizvadītajā nedēļā 
tika pasniegti Laikam un Brī-
vai Latvijai un ko parakstījis 
Latvijas Republikas ārlietu 
ministrs Māris Riekstiņš. Zī- 
mīgi, ka šos apbalvojumus pa-
sniedza dienā, kad Ārlietu minis-
trijas namā Rīgā, K. Valde-
māra ielā 3, notika svinīga pie-
ņemšana par godu Latvijas 
valsts atzīšanas de iure 88. ga-
dadienai un svinot diplomātu 
dienu. Ārlietu ministrija tātad 
ir pamanījusi un novērtējusi 
ieguldījumu, ko devuši ār- 
zemju latvieši, būdami „tautas 
diplomāti”. Vārdu „pamanījusi” 
uzsveŗu īpaši, jo – šis ir pir-
mais gadījums, kad mūsu pre-
ses izdevumi, kuŗu galvenā 
redakcija ir Rīgā (Brīvā Latvija 
kopš 1994. gada, Laiks kopš 
2000. gada), bauda ne vien 
kādas valsts institūcijas uzma-

nību, bet pat ievērību! Tas ir 
mūsu visu, arī jūsu, cienījamie 
lasītāji un līdz ar to – atbalstī-
tāji, kopīgs liels gandarījums 
un panākums. Saņemot šos ap-
balvojumus, jutos gan ļoti lep-
na, gan ļoti atbildīga, pirmām 
kārtām – jūsu priekšā.

Vēlos jums pateikt arī vēl 
vienu priecīgu ziņu – kā Laika, 
tā Brīvās Latvijas pasūtinātāju 
skaits Latvijā kaut arī nedaudz, 
ir palielinājies. Ko gan diemžēl 
nevar teikt par mītnes zemēm - 
saprotamu iemeslu dēļ abo-
namentu skaits ir sarucis, gan 
tikai par pāris desmitiem.

Vēlos darīt jums  zināmu arī 
to, ka Valsts prezidents šogad 
nolēmis nelasīt mūs, divus 
lielākos ārzemju latviešu pre-
ses izdevumus, kā man paskai-
droja kancelejas darbiniece, – 
taupības nolūkos nevarot at- 
ļauties šos laikrakstus pasūti-
nāt. Ministru kabinets nekad 
tos nav pasūtinājis un nepa-
sūtina arī šogad.

Ir liels prieks un gandarī-
jums, dzirdot un lasot atzinības 

vārdus par to, ka mūsu avīzes 
arvien ir neatkarīgas un neie-
slīgst nedz glaimos, nedz vai-
manās par visu to, kas notiek 
Latvijas polītikā un ekono-
mikā, ka  mēs joprojām vēs-
tījam par kultūras norisēm kā 
Latvijā, tā mītnes zemēs, ana-
lizējam un atbalstām kultūru – 
šo mūsu tautas pastāvēšanas 

pamatu pamatu. Un arī turp-
māk to darīsim ar vēl lielāku 
sparu, jo tēvzemē kultūra nonā-
kusi gandrīz nīsta pabērna lo- 
mā. Un cītīgi kopsim savu valo-
du, kas joprojām cieš no nevē-
rības un uzmanības trūkuma!

Latvija patiešām šobrīd ir sli-
ma, smagi slima, taču – mūsu 
valsts nav nedziedināma. Ir ti-

kai  pēdējais laiks izprast diag-
nozi un tās cēloņus un jau šai 
mirklī ķerties pie dziedināša-
nas. Atceroties, ka zāles ir rūgtas 
un atveseļošanās process prasa 
milzīgu pacietību. Un tas notiek 
ātrāk, ja talkā nāk draudzīgs un 
patiess atbalsts. Sniegsim to cits 
citam un visi kopā – Latvijai!

Jūsu redaktore   

Ligita Kovtuna saņem atzinības rakstu no ārlietu ministra 
Māŗa Riekstiņa
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Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.

Vakara sarīkojumi "Cook" salās
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā
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Amerikas latviešu apvienības 58. kongress
notiks Sv. Pēterburgas pilsētā, Floridā no 2009. gada 1. līdz 3. maijam,

TradeWinds Island Resorts „Sandpiper” viesnīcā
5600 Gulf Blvd, St. Pete Beach, FL 33706

Tālr. : (727)-360-5551, 1-800-808-9833 (rezervācijām)

Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes. Viesnīcas istabu cena būs $119 plus
nodoklis (Ir iespējams rezervēt „suites”). Cenā ieskaitīta auto novietošana un internets katrā istabā. Istabas 
jārezervē līdz 30. martam, minot „American Latvian Association” vārdu. Līgums ļauj kongresa delegātiem 

ierasties trīs dienas ātrāk un palikt viesnīcā trīs dienas pēc kongresa par to pašu ALAs likmi.
Delegātu dalības maksa kongresam būs $195, kuŗā ieskaitītas maltītes un dalība kongresa pasākumos.

Pieteikuma vēstulē, lūdzu, izsakiet pamatojumu savai kandidatūrai.
Lūdzu, pievienojiet arī īsu aprakstu par savu darbību latviešu sabiedrībā.

Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

Aicinām pieteikties ALAs atsevišķos biedrus, kas vēlētos piedalīties kongresā kā delegāti,
pārstāvot apvienības atsevišķo biedru intereses.

Kandidātus lūdzam sūtīt pieteikumus rakstiski uz ALAs sekretariātu 
(400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850) vai elektroniski (alainfo@alausa.org),

līdz š. g. 16. martam.

PAZIŅOJUMS

Katrs  mecenāts savu ārtavu 
dod ar īpašu ziņu, nozīmi, mērķi. 
Katram tā ir sava. Mecenāta sti-
pendija ir stipendija ar savu īpašo 
filozofiju, un tā uzliek pienākumu 
tās saņēmējam un arī tās devējam. 
Kā saņēmējam, tā devējam ir 
jābūt uz vienas pārliecības takas. 
Ja tā notiek, tad devēja un ņēmēja 
prieks ir divkāršojies! LU Fon-
dam līdz šim tas ir izdevies.

Latvijas Universitātes Fonda 
stipendijas šajos gados  saņēmuši 
800 LU un citu augstskolu sti-
pendiāti. Tas nozīmē, ka ik gadu 
vismaz 150 Latvijas Universitātes 
studentiem ir bijis un ir  gods 
saņemt kādu no LU mecenāta 
stipendijām. Tās saņēmuši gan 
studenti, kas izcēlušies ar izcilību 
studijās un sabiedriskajā darbā, 
gan studenti, kuŗiem ir bijušas 
financiālas grūtības studiju tur-
pināšanai.

Vislielākais atbalsts nenoliedza-
mi nāk no 2000. gada LU darī-
juma, kad tā pārdeva pirmpir-

Par  izglītotu un gudru
latviešu jauno paaudzi!

Latvijas Universitātes fonds aicina atbalstīt tautiešu iespējas studēt
kuma tiesības uz viesnīcu Rīga. 
Tādējādi LU ieguva piecus miljo-
nus ASV dolaru neaizskaŗamā 
stipendiju fonda kapitāla. Saska-
ņā ar dižmecenāta Kristapa 
Morberga testamentu tā augļi – 
procenti no depozitnoguldījuma 
– patlaban, 2008./2009. akadē-
miskā gadā, 70 studentiem sniedz 
iespēju saņemt vērā ņemamu sti-
pendiju saviem akadēmiskās izglī-
tības turpmākiem sasniegumiem.

Papildus K. Morberga stipendi-
jai LU studenti saņem vēl 19 
dažādu mecenātu stipendijas. 
Tas nozīmē, ka kopā pašreiz šajā 
akadēmiskajā gadā LU 200 
veiksmīgākie, sekmīgākie, zināt-
kārie, interesantākie un atraktī-
vākie studenti konkursa kārtībā 
saņem LU mecenāta stipendiju, 
caurmērā 120 latu mēnesī.

Kādi ir LU Fonda turpmākie 
mērķi? Viens no tiem – par godu 
Latvijas Universitātes 90 gadu 
jubilejai LU Fonds līdzšinējo 15 
– 20 stipendiju „Ceļamaize” vietā 
2009./2010. mācību gadā sadar-
bībā ar izglītību veicinātājiem 
mecenātiem un atbalstītājiem 
plāno piešķirt 90 stipendijas. 

Stipendijas izcilai izglītībai 
„Ceļamaize 2009” mērķis ir atbal-
stīt LU pamatstudiju programmu 
studentus, kuŗiem ir apgrūtināti 
materiālie vai sociālie apstākļi, 
kuŗi ir spējīgi un centīgi mācībās, 

kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē.
Pirmās „Ceļamaizes” stipendi-

jas 2005./2006. akadēmiskajā 
gadā tika nodibinātas, saņemot 
Annas  Čakstes-Rollins vadītājam 
„Kāvuša izglītības fonda” un ievē-
rojamās LU labdares – aizsaulē 
aizgājušās Minnas Matildes Vilhel-
mīnes Petkevičas novēlējumu.

Stipendijas „Ceļamaize”  mece-
nāti: M. M. V. Petkevičas piemiņai 
– Rūta Krastiņa (Latvija), Anna 
Čakste-Rollins (ASV), Ligita 
Andesone (ASV), Vaira Pelēķis-
Kristofere (ASV), Brisbanes 
latviešu organizācija – Arnis 
Siksna un Osvalds Freibergs 
(Austrālija), Elizabete Akmentiņa 
(Latvija), Aina Galēja-Dravnieks 
(ASV), ASV korporācijas Jāņa 
Paula Mežgala piemiņai, Zaiga 
Priede-Kalniņa (ASV). 

Latvijas Universitātes fonds, 
kuŗš kā nodibinājums darbojas 
kopš 2005. gada janvāŗa, ir pa-
veicis ļoti daudz. Liels paldies 
LU profesoram Ivaram Lācim 
(LU rektors no 2000. līdz 2007. 
gadam) un LU Fonda iepriek-
šējam vadītājam Krišam Spūlim, 
kuŗi ar Prometeja pārliecību 
Latvijas Universitātē sekmīgi 
aizsāka mecenātisam ideju. Šīs 
iestrādes šodienas LU Fondam 
sniedz pilnvērtīgu atdevi ar uzviju.

(Turpinājums 3. lpp.)
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Ar īsu uzrunu pēcpusdienas 
programmu atklāja St. Pētersbur-
gas latviešu biedrības sarīkojumu 
vadītājs Gunārs Liepiņš. 

Jau kopš senām dienām latviešu 
koŗa dziesmas un Latvijas koŗi ir 
daudzināti un slavināti visā 

Kultūras diena Floridā
dziesmu atkārtot. Protams, palī-
dzēja arī tas, ka koris bija ģērbies 
greznos tautas tērpos.

Skaļus  aplausus izpelnījās arī 
biedrības koklētāji Ariāna Liepi-
ņa, Aleksandra Rituma un Aivars 
Vilemsons, kokļu meistara Ilmā-

mūsu kultūras vērtības? Šo rin-
diņu rakstītājam gan liekas ka 
latviešu kultūra ir pārāk dziļi 
iesakņojusies tautas zemapziņā, 
lai to varētu apdraudēt dažu 
nemākulīgu vai savtīgu polītiķu 
akcijas. To skaidri pierādīja 38 000 
aktīvie Dziesmu un deju svētku 
dalībnieki Rīgā pagājušā vasarā. 
Liela daļa no tiem bija nepilnus 
20 gadus veci! Tiem pat nepietika 
ar organizētiem koncertiem,  viņi 
dziedāja tautasdziesmas, brau-
cot  turp un atpakaļ tramvajos 
un autobusos,  un Mežparkā pēc 
koncertu beigām sadziedāšanās 
turpinājās visu nakti! 

Kultūras pēcpusdienu Floridā 
kuplināja arī bijušās Biedrības 
bibliotekāres Rutas Artmanes, 
lasījums par dzejnieku Imantu 
Ziedoni un Latvijas viešņas 
Annas Jansones  stāstījums par 
jauno, populāro komponistu 

St. Pētersburgas (Florida) latviešu biedrības koris 2009. g. 24. janvārī

Biedrības koklētāji. No kreisās: Ilmārs Vilmanis (vadītājs), 
Aleksandra Rituma, Ariāna Liepiņa, Aivars Vilemsons

No kreisās: Anna Jansone stāstīja par komponistu Ēriku 
Ešenvaldu un Ruta Artmane par dzejnieku Imantu Ziedoni

pasaulē. Un kur gan vēl citur kā 
Latvijā var būt tādi dziesmu un 
deju svētk, kādi katrus piecus 
gadus notiek Rīgā? Bet lai nu 
mēs nekļūtu pārāk iedomīgi un 
lielīgi, tad mūsu dzejnieks Vilis 
Plūdons, mazliet pazobo ar vārdiem:

“Jā, kur gan vēl tā kā pie 
latviešiem iet!

Trīs latvieši balsīs septiņās dzied;
Savu meldiņu velk tie ikkatrs, cik 

māk,
Nav daļas gar otru – vai beidz 

tas, vai sāk.”
Liekas gan, ka šie vārdi šodien 

varētu vairāk raksturot  Saeimas 
polītiķus un nevis kora dziedātājus.

Floridas latviešu biedrības 
koris varbūt nevar sacensties ar 
slaveniem Rīgas koriem, bet 
diriģents Vladimirs Hohlovs ar 
palīgdiriģenti Ariānu Liepiņu 
bija sagatavojuši septiņas dzies-
mas gadskārtējai kultūras dienai, 
kas St. Pētersburgas latviešu 
biedrības namā notika 2009. g. 
24. janvārī. Tika atskaņota Jāņa 
Norviļa “Dziesmu kalnā” (K. 
Plencinieks), J. Ozoliņa “Kādu 
birzi cauri gāji”(G. Selga), tautas 
dziesma Aldoņa Kalniņa apdarē 
“Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, G. 
Ramana “Mežotne”(V. Ļūdēns), 
J. Kalniņa “Dieviņš gāja tīrumā”,  
M. Brauna “Saule, Pērkons, Dau-
gava” (J. Rainis) un Vladimira 
Hohlova apdarē “Tēvu zeme” ar 
G. Selgas vārdiem. Klausītāji par 
koncertu bija sajūsmināti un ar 
lieliem applausiem  lika pēdējo 

ra Vilmaņa vadībā. Viņa sagata-
votā programma iesākās ar 
“Saule kokles skandināja” (t.dz.), 
tad “Noriet saule vakarā” (t.dz.,V. 
Dārziņš, koklēm A. Jansons), 
turpinot ar “Liepu laipa” (P. 
Blaus, J. Cīrulis, koklēm I. Vil-
manis). Sekoja “Putniņš uz zara” 
(J. Rainis, R. Pauls) un “Trīs 
meitiņas lielījās” (t.dz.) un tautas 
deja “Sudmaliņas”. Nobeigumā 
skanēja divu tautasdziesmu salie-
dējums “Pirmā diena” un “Aiz upī-
tes” I. Vilmaņa aranžējumā koklēm.

Tā vien šķiet, ka Floridas tau-
tieši, priekšnesumu apmeklētāji, 
nekad nav apmierināti tikai ar 
vietējo mākslinieku snieguma 
noklausīšanos, bet paši vienmēr 
grib vismaz daļēji uzvedumos 
piedalīties. Tāda iespēja tiek dota 
visos sarīkojumos ar kopdzies-
mām. Šoreiz par kopdziesmu 
bija izvēlēta “Nevis slinkojot un 
pūstot” (A. Jurjāns, J. Alunāns). 
Tā šim pēcpusdienas sarīkoju-
mam deva mazliet svinīguma un 
nopietnāku pārdomu noskaņu, 
ko pastiprināja arī Māras Ritumas 
piezīmes par pirmo “Draudzīgo 
aicinājumu” un vispārējo kultūras 
uzplaukumu neatkarīgās Latvijas 
pirmajās desmitgadēs, situāciju  
salīdzinot ar pašreizējo, trauk-
smaino stāvokli, kā to raksturo-
jusi Gundega Repše laikrakstā 
Diena.

Vai pašreiz Latvijā tiešām valda 
tikai alkatība, pašlabuma un lētu 
izpriecu meklēšana, “profānējot” 

Ēriku Ešenvaldu. Jauni talanti 
dzimtenē turpina  augt un zelt 
arī šais ekonomiski nestabilos 
laikos.

Kad oficiālā pēcpusdienas pro-
gramma bija beigusies, un 
krāšņos tautas tērpos ģērbtais 
koris nofotografēts, visi klātesošie 
sēdās pie pašatnesto groziņu 
maltītes un vīna glāzes.Visi 
apmeklētāji un mākslinieki bija 
vienoti domās, ka latviešu kultūra 
veiksmīgi uzturēta arī no dzim-
tenes tik tālajā Floridā.

Gunārs Liepiņš

Kvalificētam kandidātam ir nepieciešama spēja labi sadarboties 
ar latviešu/amerikāņu sabiedrību; datoru, finanču un pārvaldes 
pieredzes. Kandidātam jāprot runāt un rakstīt labā latviešu un 
angļu valodā.

Kandidātam nepieciešama ASV darba atļauja.

Lūdzu, sūtiet jautājumus rakstiski Gaŗezera administrātoram 
Uģim Grīnbergam (ugrinbergs@garezers.org).

Pieteikšanās darbam kopā ar darba pieredzes aprakstu (CV/
resume)sūtāma līdz 30. aprīlim:

Latviešu centram Gaŗezeram,
57732 Lone Tree Rd, Three Rivers, MI 49093

Latviešu centrs
Gaŗezers meklē
pilna laika,
pašmotivētu,
organizētu,
atbildīgu 
administrātoru.

Vīrietis mediķis ar praksi 
Amerikā, ir vīza, vēlas aprūpēt 

cilvēku Amerikā, Kanadā vai citur. 
Vēlams latviešu ģimenē.

Runāju angliski.

T. +371 67570665,
mob. +371 29798228.

Vai ir par vēlu?
Rakstu par kādu no visvecākām dibinātām luterāņu draudzēm Amerikā, kas 2008. 

gadā atskatījās uz 115 gadu pastāvēšanu. Neviena vārda, nedz raksta no draudzes 
vadības par šo izcilo notikumu. Esmu šīs draudzes ilggadīgs loceklis, esmu 
apbēdināts un jūtos pievilts, ka mums nav pat laika pateikties Dievam par viņa lielo 
svētību visus šos gaŗos gadus.

 Kā tas viss varēja notikt? Vai tā nav liela Dieva žēlastība, vai tas nav liels brīnums, 
kādai draudzei ārpus mūsu dzimtenes – svešā vidē pastāvēt 115 gadus? Lai 
pastāvētu, vajadzīga Dieva svētība, nelokāma ticība, drosme un pašaizliedzīgi dar-
binieki. Vai tiešām sākam kļūt vienaldzīgi par mums uzticēto darbu? Gadskārtām 
apritot, mēs atskatāmies uz noieto ceļa posmu un mēģinām pie laika apvāršņa 
saskatīt mūsu nākotnes ceļu. Vai ir iespējams skatīties nākotnē, nepieminot mūsu 
pagātni? 115 gadu pastāvēšana draudzes dzīvē ir liels Dieva žēlastības un svētības 
laiks. Laiks, kad draudze ir augusi, izveidojusies par dzīvu un darbīgu Dieva vārda 
sludināšanas vietu.

115 gadu laika sprīdis ir pierādījums Dieva neizprotamam spēkam, lūgšanas un 
ticības gara nemainīgumam, laikmetu un cilvēku pastāvīgā maiņā, varam liecināt, ka 
mums, latviešiem, ir mīļa un dārga mūsu tauta, mūsu valoda un ka mūsos mājo 
ticības pārliecība. Tā ir bijusi liela Dieva žēlastība, ka tālu no dzimtenes, svešā vidē 
– Dieva vārds ir sludināts latviešu valodā! 

Draudze, par ko rakstu, ir Filadelfijas Sv. Jāņa draudze! Tā 2008. gada 20. 
oktobrī varēja svinēt 115 gadu pastāvēšanu! Dievs ir svētījis šo draudzi. Neaizmirsīsim 
pateikties par Viņa lielo svētību un žēlastību. Varbūt ka, vēl nav par vēlu, lai mēs 
svinētu šo lielo notikumu?

Mūsu devīze šodien lai ir celt, veidot dižāku un labāku mūsu draudzes nākotni!
Uz to lai Dievs mums palīdz!
Tā lūdzamies Jēzus Kristus vārdā.

Gunārs Jirgens

Sludinājums

“The Power of Ten”/ Vis A 
Liepkalns, PhD / autors 

A book docudrama of the immigrant 
academic experience

Dabūjams vispasaules caur 
Amazon.com vai Barnes and Noble.
com “The Power of Ten” Kritika

Recently I read Liepkalns’ “The 
Power of Ten,” where, among the 
experiences of others, he refers to 
his own in a competitive professional 
and social environment, as well as in 
families. I found  there much to learn 
and reflect upon, and felt that the 
book would be of  interest to both 
achievers and underachievers. I have 
summarized my comments below 
and hope that they will be of interest 
to you.

Underachievement by gifted 
individuals is a common problem, 
which frequently can be traced to 
traumatic childhood experiences that 
shaped their character.  Dr. Liepkalns 
uses his wide knowledge of science, 
literature, music and philosophy to 
examine his own experience and the 
experiences of nine others in an 
intense group discussion and criticism 
of family environment and society at 
large. The observations and 
associations are insightful and often 
humorous. They constitute a learning 
experience and are conducive to 
personal reflection. The book is well 
written,easy to read and is 
recommended to all those, who look 
for a better understanding of their 
lives. 

A.K.
Professors

(un Latvietis)
Vis A. Liepkalns

16208 Pinerock Drive
Tampa, Fl 33624

813-962-3793

Aicinām arī jūs 
atbalstīt LU 

zinātkāros studen-
tus, lai par godu 

Latvijas 
Universitātes 90 
gadu jubilejai 
„Ceļamaizes”

stipendijas varētu 
saņemt 90 studenti!
Atbalstīt jūs varat:
*ar tiešsaistes maksājuma 

palīdzību (Swedbank internet-

bankā): www.fonds.lv/velos at-
balstit/ka atbalstit/index.html.

* ar definētā maksājuma palī-
dzību (Swedbank, Nordea bankas 
internetbankās)

* ar bankas pārskaitījumu:
Nodibinājums Latvijas Univer-

sitātes Fonds
PVN reģ. Nr. LV40003412490
K. Barona iela 28a – 8, Rīga, LV-1011
LV49HABA0551020757523
LV63NDEA0000082081982 (LVL)
LV03NDEA0000082081995 (USD)
LV51NDEA0000082082004 (EUR)

Paldies ikvienam, kas jau ir 
atbalstījis LU Fonda „Ceļamaizes” 
stipendijas!

Ar cieņu
Laila Kundziņa,

Latvijas Universitātes
fonda izpilddirektore

(Turpināts no 2. lpp.)
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1956. gads
Krievu tanki

apspiež ungārus
Dzelzs aizkars atkal nolaidies 

pār Ungāriju. Tūkstošiem krievu 
tanku, kas pagājušā nedēļā 
dažādu iemeslu dēļ un pa 
dažādiem ceļiem sabrauca Ungā-
rijā, nedēļas nogalē uzsāka 
koncentrētu uzbrukumu nacio-
nālo revolucionāru centriem un 
svētdienas pēcpusdienā jau pār-
valdīja visu Ungāriju. Budapeštā 
vēl pirmdien notika izmisuma 
cīņas, bet tās vairs nesolīja uzvaru 
komūnistu pretiniekiem.

Krievu tanku uzbrukums sākās 
pēc tam, kad bija okupēti 
Ungārijas lidlauki, kad tanku aiz-

zelta uzvaras medaļu šķēpa meša-
nā – Inesei Jaunzemei mastā 
uzvijās sarkanais karogs un 
orķestris spēlēja „Mēs brīvie un 
laimīgie padomju ļaudis...”. Varēja 
redzēt arī saviļņotus latviešus, 

Tajā teikts. „Viņam ir tā 
priekšrocība, ka tas nedzīvo kaut 
kur Latvijā, bet Maskavā. Tāpēc 
O. Grigalka Melburnā baudīs 
daudz, daudz lielāku brīvību 
nekā no Latvijas nākušie latviešu 
sportisti. Viņš nav tādos apstākļos 
kā mēs Latvijā, kad naktī pie 
durvīm var gaidīt čekistu klau-
vējienus.” O. Grigalka Melburnā 
tiešām jutās daudz brīvāk nekā 
padomju Latvijas basketbolisti 
vai Inese Jaunzeme. Pieminētajā 
vēstulē arī pateikts, ka latviešu 
diska metējs E. Jēkabsons Rīgā 
noturējies vēl līdz 1951. gadam, 
bet tad deportēts.

Basketbolā padomju spēks nav 
iedomājams bez baltiešu mugur-
kaula. Šajā spēlē Melburnā vir-
tuozi bija amerikāņi. Viņi 
darbojās tā, it kā pretinieks uz 
laukuma nemaz nebūtu. Aus-
trālija, ar pieciem baltiešiem 
ierindā, šajās Olimpiskajās spēlēs 
guva savas pirmā  uzvaras, kaut 
tas notika pret turnīra visvājā-
kajām vienībām. Labāko cīnītāju 
vidū austrāliešu sastāvā gandrīz 
vienmēr bija trīs latvieši – vienī-
bas kapteinis Inga Freidenfelds, 
Pēteris Bumbērs un Juris Dancis.

Laika 21. novembŗa numurā 
bija arī apraksts par latviešu bas-
ketbolistiem padomju izlasē 
Melburnā. Pēc šī raksta kāds 
ASV latvietis man (A. Šmitam – 
Red). piesūtīja šādu smagu apsū-
dzību par mūsu tautieti Maigoni 
Valdmani, kas ir padomju bas-
ketbola vienības dalībnieks.

„Ar čekistu  Maigoni Valdmani 
nevajag runāt kā ar cilvēku, 
nemaz nerunājot par viņa nožē-
lošanu tāpēc, ka viņam jāaizstāv 
padomju krāsas. M. Valdmaņa 
tēvam bija sīks pārtikas veikal-
nieciņš Rīgā, Marijas ielā 82-84. 
Veikaliņā vienmēr atradās vairāk 
komūnistiskās literātūras nekā 
pārtikas preču. Tajā pašā mājā 
dzīvoja arī vairāki citi komūnisti 
– Čakars, Puzuks, u.c., kuŗu 
vārdus vairs neatceros. M. 
Valdmaņa tēvs tagad strādā 
čekistu ugunsdzēsēju vienībā – 
Matīsa un Tērbatas ielas stūrī. 
Maigoņa brālis ir ļoti sarkans 
skolotājs, bet pats Maigonis – 
čekists. Visa Valdmaņa ģimene ir 
drauds latviešiem plašā apkārtnē. 
Šajā ģimenē vēl ir trīs bērni sko-
las gados. Vecais Valdmanis ar 
bērniem apdzīvo namsaimnieka 
Kārļa Frišfelda dzīvokli Rīgā, 
piesavinādamies visu iedzīvi tā, 
kā K. Frišfelds  to atstājis. Manās 
rokās ir vēstule no dzimtenes par 
Valdmaņa noziedzībām. Tāpēc 
čekists M.Valdmanis nav pelnījis 
neko citu, kā nolikšanu vietā, kur 
ir barība čūskām. Ņujorkā es 
viņam pārmācīšanas dēļ noteiktu 
uzsistu zilu aci,” tā teikts vēstulē.

Jāņa Raiņa dzimtenē
Necienīgie J. Raiņa 
piemiņas glabātāji.

Komūnisti ar īpašu dekrētu 

pasteidzās jau pirmā okupācijas 
gada sākumā (1940. gada 11. 
septembrī) izsludināt par „lat-
viešu tautas dzejnieku”. Tas bija 
mūsu lielākā tautas ģēnija „garī-
gas nacionalizācijas” varmācības 
akts, un tā tālākās sekas bija tik-
pat varmācīga un melīga J.Raiņa 
„boļševizēšana”, neskaitāmos 
rakstos un „pētījumos” atvasinot 
visu J.Raiņa ideju pasauli no 
krievu boļševikiem (Ļeņina, 
Gorkija u.c.), ar kuŗiem J. Raiņa 
visā mūžā, visā viņa polītiskajā 
un literārajā darbībā nav bijis itin 
nekā kopēja. Bet sen kapā duso-
šais dzejnieks vairs nevar pro-
testēt pret šādu varmācību, kā 
viņš dzīvs būdams, bija daudzkārt 
darījis, ar īgnumu un sašutumu 
novērzdamies no boļševikiem. 
1917.gadā viņš pat atteicās kopā 
ar Ļeņinu u.c. krievu boļševikiem 
atgriezties no Šveices savā dzim-
tenē, jo Ļeņinu viņš uzskatīja par 
brīvās, revolucionārās tautas 
nodevēju. Šie viņa uzskati, starp 
citu dokumentēti „Daugavas” 
zīmīgās vārsmās, ar kurām kā 
evaņģēlija vārdiem uz lūpām 
latviešu karavīri 1919.–1920. 
gadā gāja cīņās par savas zemes 
un tautas brīvību. 

Ar dekrētu izsludinājuši J.Raini 
par „savu” dzejnieku un ideo-
logu, komūnisti arī solījās visādi 
godināt „tautas dzejnieka” pie-
miņu. Bet šie solījumi sen aiz-
mirsti. Pat J.Raiņa vārdā nosauk-
tais literātūras mūzejs ir tik 
nožēlojamā stāvoklī, ka tur aiz 
telpu un līdzekļu trūkuma 
nekādus vērtīgus eksponātus 
nevar izvērst, jo vairāk tāpēc, ka 
šīs telpas nav pat apkurināmas, 
kā „Cīņā” atklāti atzinis šī mūzeja 
direktora vietnieks K. Freibergs.

Vēl bēdīgākā stāvoklī atrodas J. 
Raiņa piemiņas vietas Augškur-
zemē un Latgalē, kur dzejnieks 
piedzimis un pavadījis bērnību. 
Daži ekskursanti arī par to 
pastāstījuši sakarā ar gadskārtē-
jām J.Raiņa piemiņas dienām 
(11. un 12. sept.). Tā pēc Č. 
Kindzuļa apraksta („Cīņā” 1. sept.) 
dzejnieka tēva dibinātās muižiņas 
Tadenavas dzīvojamā ēka, kur 
karājies J.Raiņa šūpulis, draud 
galīgi sabrukt: „Skaidu jumts 
izpuvis, lievenis satrunējis, logu 
stiklu vietā – dēlīši, vienā ēkas 
galā iegruvis pagrabs... Ja tuvākā 
laikā māju pienācīgi neizremon-
tēs, tā aizies bojā...” Māja atstāta 
kolchoznieka Skudras īpašumā, 
bet tas, tagad jau vecs vīrs, vergo-
dams kolchozā, nav spējīgs ēku 
saglabāt, un Latvijā nav tādas 
iestādes, kas rūpētos par šīs 
piemiņas vietas kaut cik pieklājīgu 
apkopšanu un uzturēšanu.

Randena, kur aiztecējuši J.
Raiņa turpmākie bērnības gadi 
(4-6 g. vecumā), kaŗa laikā 
noslaucīta no zemes virsus. 
Pirms gadiem desmit tur novie-
tota „memoriālā plāksne”, bet tā 
sen jau pazudusi – huligāni 
pievākuši. Birkeneļos, kur arī 

dzejnieks pavadījis vairākus bēr-
nības gadus, tagad ir „dubļi līdz 
acīm” un „cūkkūts aromāts”, jo 
tur ierīkota – cūku ferma. Bet bij. 
Ēģiptes mācītāja muižas dzīvo-
jamā ēka, kur J.Rainis baudīja 
savu pirmo skolas izglītību, pār-
vērsta par lopu kūti! – Līdzīgu 
aprakstu sniegusi vēl kāda cita 
ekskursante E. Dzirkale žurnālā 
„Zvaigzne”.  

Savu bērnības pasauli J.Rainis 
tik ļoti bija iemīļojis, ka Tadenavai, 
Randenai u.c. toreizējām dzīves 
vietām viņš veltījis savu skaisto 
poēmu „Saules gadi”. No šīm 
pirmajām dzīves vietām Augškur-
zemē un Latgalē līdz pat sirmam 
vecumam nākušas līdzi ir saulai-
nas darba izjūtas, ir spokaini rēgi 
no vecām muižas rijām, kas vēlāk 
devušas vielu viņa faustiskai lugai 
„Spēlēju, dancoju”. Arī „Pūt, 
vējiņi”, bērnu dzejoļu un „mēness 
meitiņas” motīvi nākuši no turie-
nes, kur lielā dzejnieka „saules 
prieka pērklis” tagad mirkst 
„dubļos līdz acīm” un kur pus-
sagruvušās ēkas pilda „cūkkūts 
aromāts”.

Biografiskajā literātūrā par J.
Raini, „zinātņu akadēmijas”, lite-
rātūras „mūzejā” u. tml. institūtu 
„pētniecības” darbos valda civī-
lizētās zemēs neiedomājama 
paviršība un nevīžība. Lai gan 
jau J.Rainim dzīvam esot archī-
vālās studijās ar dokumentiem 
bija nodibināts fakts, ka J. Rainis 
nav dzimis Tadenavā, bet gan 
turpat blakus toreizējās Var-
slavānu mājās, kuŗas kopā ar 
vairākām citām mājām viņa tēvs 
nomājis no Rubeņu muižas 
īpašnieka grāfa Plātera-Sīberga, 
ar uzdevumu apvienot tās plašākā 
muižas saimniecībā. Tadenavas 
muižiņas ēkas vēl tikko celtas 
dzejniekam piedzimstot, un Kal-
dabruņas baznīcas grāmatā viņa 
tēvs, Krišjānis Pliekšāns, ir 
titulēts: „Arrendator, von warsla-
wan, unter Poddunay”. Pēc tam 
sarakstītajās latviešu literātūras 
vēstures grāmatās Latvijas neat-
karības laikā arī Varslavāni tika 
minēti par J.Raiņa dzimšanas 
vietu.  Bet tagad J. Raiņa piemiņas 
„godinātāji” nezin kāpēc liek 
dzejniekam piedzimt atkal Tade-
navā! Patiesībā tādas Tadenavas 
arī sen vairs nav; lielās agrārās 
reformas laikā Tadenavas mui-
žiņa bija sadalīta jaunsaimnie-
cībās, un muižas centru ar dzī-
vojamo ēku bija ieguvis Brīvības 
cīņu dalībnieks, Lāčplēša ordeņa 
kavalieris Jānis Skudra – tas pats, 
kas tagad ir vecs un nevarīgs 
klaušinieks J. Raiņa vārdā 
nosauktajā kolchozā.

Latviešu grupa ar plakātiem lielajā protesta demonstrācijā 
Milvokos pret padomju agresiju Ungārijā

Skaidrīte Burkevica Kolum-
bijas universitātē Ņujorkā 
ieguvusi D. D. S. gradu 
zobārstniecībā
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sprosti bija ierīkoti uz lielākiem 
satiksmes ceļiem un kad tanku 
vienības bija stratēģiski izvietotas 
lielāko centru tuvumā. Ungāri 
redzēja krievu rīkošanos, bet 
kavējās pretoties, lai neradītu 
iemeslu uzbrukumam. Ungāri 
vairījās raidīt pirmos šāvienus. 
Viņi vēl cerēja uz Apvienotām 
Nācijām un diplomātisko atbal-
stu no rietumiem.

Padomju operācijas  Ungārijā, 
pēc Vīnē saņemtām ziņām, vada 
maršals Žukovs. Padomju kaŗa-
spēka nežēlībai nav robežu. Kāds 
aculiecinieks stāstīja, ka kādā 
ungāru ciemā vairākas sievietes 
nogūlušās uz ceļa, pa kuŗu vir-
zījušies tanki. Viņas neaizturēja 
tanku kustību. Tās samala kāpur-
ķēdes. Tanki pārgāja pāri steigā 
izraktajām bedrēm, salauza aiz-
sprostus.

Ungāri, ar kuŗiem žurnālists 
runājis, izteikušies, ka viņu cīņai 
pēc brīvības nāca par ļaunu 
uzbrukums Ēģiptei. Kad Anglija 
un Francija uzsāka kaŗu Vidējos 
Austrumos – teikuši ungāri – 
Maskava zināja, ka Rietumi 
nenāks palīgā Ungārijai. Un 
Kremlis tad iesūtīja Ungārijā 
papildinājumus no Krievijas un 
Rumānijas. Tagad krievu rokās ir 
Budapešta un visa zeme. Tagad 
krievi – turpinājuši ungāri – 
nodibinājuši jaunu valdību 
nodevēja Kadara vadībā. Tas ir 
brīvās Ungārijas gals.

Kā veicās latviešiem 
olimpisko spēļu 

laukumā
Melburna. Sešpadsmitās Olim-

piskās spēles, kas beidzās pagā-
jušajā nedēļā, sagādāja traģisku 
noskaņu pilnus brīžus šī sarī-
kojuma apmeklētājiem –Austrā-
lijas latviešiem. Cilvēki stadionā 
raudāja, kad par godu pirmajai 
latvietei, kas izcīnīja olimpisko 

kad tie stadionā vēroja diska 
metēju Oto Grigalku sarkanā 
kreklā, baltās biksītēs un sarkanās 
zeķēs.

Olimpiskās zelta medaļas izcī-
nītāja šķēpa mešanā Inese 
Jaunzeme ir 22 g. veca un lieto 
acenes. Viņai Rīgā aug meitiņa. 
Viņu nevar ierindot starp skais-
tuma karalienēm. Kad es spor-
tisti apsveicu ar zelta medaļas 
iegūšanu I. Jaunzeme likās prie-
cīga, bet mazrunīga. Viņa teica: 
„Man Austrālijā patīk labi, bet es 
tomēr gribu ātrāk tikt mājās.” 
Liekas, Ineses rokās ir varens 
spēks, jo uzvaras izcīnīšanā viņas 
galvenais palīgs nekādā ziņā 
nebija technika. Šajā ziņā visvai-
rāk žilbināja ceturtās vietas iegu-
vēja čechiete Dana Zatopkova. 
Inese Jaunzeme tomēr uzvarēja 
arī krievu pasaules rekordisti 
Naģeždu Kanajevu. 

Šķēpa mešana sievietēm Olim-
piskajās spēlēs Melburnā latvie-
šiem vispār bija panākumu diena, 
jo sudraba medaļu ieguva E. 
Laipenieka un J. Stendzenieka 
trenētā čīliete Marlēna Ārena, 
kurās dzīslās rit vācu asinis. 
Marlēne Melburnā uzvedās visai 
bravurīgi, jo apskurba no tās 
skaistuma dievinātājiem un ne E. 
Laipeniekam, ne arī citiem sa-
viem pārstāvjiem daudz neklau-
sīja. Īsi pirms olimpiskās šķēpa 
mešanas E. Laipenieks lūdza 
Marlēni ierasties treniņā, bet 
viņa atteicās.

Mēs skumām, kad Oto Grigalka 
ieguva „tikai” piekto vietu diska 
mešanā. Likās, ka viņš lietu 
neņem nopietni, jo disku izmeta 
it kā rotaļādamies. Viņš daudz 
un ilgi mēdza pastaigāties sta-
dionā, it kā teikdams tur 
esošajiem latviešiem: te nu es 
esmu – apskatieties. Es atcerējos 
nupat Melburnā no Rīgas 
saņemtu vēstuli: „Apskatieties 
brašo un laimīgo Oto Grigalku.” 

K. Dziļleja.
  Publikāciju sagatavojis

P. Karlsons
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Nams Slokas ielāGunars Janovskis

(Nobeigums)

Brīdi viņš kaut ko gudroja un 
tad teica:

„Tu man iedod āmuru un kaltu!“
„Jau šodien?“, brīnījās Skudra.
„Jau šodien.“
Nātrēs aiz lielās vīksnas 

līkumoja izstaigāta taka. Kalde 
aizgāja līdz žogam pretī vecajai 
liepai un atlauza dēli caurumam, 
pa kuŗu Ojārs viņu bija vērojis 
gaidām Juri un Ainu.

***
Nav tālu pusnakts. Pēdējais 

tramvajs gandrīz tukšs aizdrāžas 
uz depo. Tukšajā ielā, pakaviem 
skaļi klaudzot, bez steigas aizkličā 
važonis, iesēdies kunga krēslā, 
pussnaudā klana galvu. Zirgs 
pats zina ceļu uz mājām.

Blūma konditorejas aizvēnī 
stāv trīs vīri un pētī piecstāvu 
namu. Divos apakšējos stāvos 
logi ir tumši. Trešajā stāvā pie 
Dalbēm pār loga aizkaru pārslīd 
ēna. Vienmēr pa divi kopā.

„Vēlas viesības“, nosaka kār-
tībnieks.

„Tiem viesību nevajag. Dejo 
paši vien,“ saka Skudra.

„Kas tā nu par izpriecu – pašam 
ar savu sievu bīdīties,“ brīnās 
kārtībnieks.

„Dažam patīk. Pie tam klusu. 
Apakšējie īrnieki nemaz nedzird. 
Citādi būtu sūdzējušies.“

Ceturtajā stāvā vienā logā, pie 
Kaldēnas, maza, zilgana gaisma.

„Tai atbraucis brālēns,“ saka 
naktssargs. – „Viņai tādi ir vai-

rāki. Viens ir žņaudzējs. Pārējie 
dod kārtīgi. Reiz vienam nebija.
Izmeklējās visās kabatās. Tukšs. 
Es tev iedošu citreiz,“ šis teica. 
„Un atcerējās, Iedeva.“

„Šie nedejo?“, prasa kārtībnieks. 
Tad visi trīs zīmīgi nosmejas.

Piektajā stāvā un darbnicā 
tumšs.

„Par savu „Pirti“ viņa dabūja 
otro godalgu. Es labi teicu: zīmē 
plikākus. Viņa ne,“ stāsta Skudra. 
– „Pirmo godalgu dabūja Lejiņš. 
Par „Plostniekiem“, kaut gan 
tādus savā mūžā nav redzējis. 
Padomājiet: Daugavas vidū spēlē 
kārtis. Vismazākajā vēsmiņā tās 
aizlidotu pa gaisu.“

Neviens nekā nesaka. Nav 
mākslas izpratēji.

Atskan svilpiens.
„Nu man jāiet. Tas mans 

študente,“ saka naktssargs. – 
„Naudas vīram nav, bet atdod 
pēdējo papirosu. Tīri vai žēl 
ņemt. Bet viņš katru reizi nosaka, 
ka ar rītdienu vairs nepīpēs. Bet 
pīp tāpat. Kas jau reiz ir sācis...

Abi vēl paliek.
„Ko es dzirdu,“ saka kārtībnieks. 

– „Tu būvēšot māju?“
„Tā laikam iznāks.“
„Lielu?“
„Trīs stāvi. Jumtā darbnīca.“
„Vai tad esi jau iesācis?“
„Jā. Novācām vecās drupas. 

Tagad liekam drenas. Man Kalde 
liels palīgs.“ 

Kārtībnieks: „Kalde? Kalde? 
Vai viņam kaut kas nesanāca ar 

skuķiem? Man tā kā prātā.“
„Tas pats.“
„Nu un?“
„Nekā neesmu manījis. Strādā 

kā zirgs. Un draugos ar žīdieti no 
Dormana aptiekas.”

“Vai tā nopietni?”
“Grūti pateikt. Kopā turas.”
“Tas jāpasaka inspektoram. 

Viņam vēl vienmēr ir aizdomīgs 
prāts. Un ka Slokas ielai ceļas 
jauns nams. Es, zini, sākšu iet.“

„Staigā vesels!“
Arī Skudras dodas mājup. Soļi 

vingri, kauču visu dienu smagi 
strādāts. Ilgi par sētnieku vairs 
nebūs jāstrādā. Kāds cits lai 
plēšas ar Bobi. Kā to kārtībnieks 
pareizi teica: „Slokas ielai būs 
jauns nams.“

Aizvadītais gads „Čikāgas piecīšu“ dzīvē patiešām ierakstāms kā renesanses gads – vai kādam ienāca prātā, ka būs jāizdzied un 
jāizdrīkstī trīs koncerttūres pāri okeanam?! Tas nu patiešām ir noticis – koncerti pie Īrijas latviešiem, pēc dažiem mēnešiem uz Rīgas 
Latviešu biedrības skatuves un novembrī triumfāla koncerttūre pa visu Latviju. 

Ir pagājuši pāris mēneši, lai attaptos un visu to tā pa īstam aptvertu, jā, arī lai sakārtotu Amerikā atstātos darbus un atkal iejustos 
ierastajā dzīves ritmā.

Piecīši laipni atsaucās uz Laika aicinājumu pastāstīt, kā viņiem klājas, un dalīties atmiņās par aizritējušajiem notikumiem.

Kā klājas „Čikāgas piecīšiem”?

Ir aizritējis aizvadītā gada 
koncertu maratons – pavasarī 
Īrijā, vasaras vidū – Rīgā, 
rudenī, Valstssvētku laikā – 
piecās Latvijas pilsētās. Ir arī 
aizritējis kāds laika sprīdis, lai 
atpūstos un atskatītos. Kādas 
ir tavas izjūtas?

Jūtas ir siltas, un tomēr arī 
skumjas, ka tas viss izbeidzies, 
tikpat kā nemanot. Pirms pagā-
jušā gada nebijām nekur uzstā-
jušies ansamblī 6 gadus. 2007. 
gada septembrī kad precējās 
mans dēls, ar Albertu un 
Armandu pie alus glāzes paru-
nājām, ka esam palikuši tikai 3, 
cik žēl, bet vai varēsim saspa-
roties uz 50 gadu jubileju? Abi 
izteica šaubas. Tad pēkšņi pienāk 
ielūgums no Īrijas, tur tālāk no 
Latvijas un ar Lorijas milzīgo 
darbu arī no Latvijas pilsētām 
koncertēt novembrī. Uzreiz kā 
Janīna, tā arī Alnis bija ieinteresēti 
atkal spēlēt. Katru uzstāšanos 
gaidīju ar nepacietību. Pavasarī 
tautieši Indianapolē lūdza mūs 
palīdzēt viņiem segt Dziesmu 
svētku iztrūkumu, ko arī darījām. 
Tā bija pati pirmā uzstāšanās 
visam ansamblim kopā (protams, 
bez Lorijas) pēc ilgāka laika. Cik 
viegli un ar kādu prieku tā 
miniizrāde noritēja! Pašiem bija 
tāds prieks, ka nevaru izstāstīt. 
Publika bija tik atsaucīga, un mēs 
zinājām, ka ar mēģinājumiem 

Uldis Streips tiksim atpakaļ uz pilnām pēdām. 
Tā arī bija. 

Latvijā Māmuļā un visas pil-
sētās, domāju, spēlējām ar veco 
joni un cerams, ja skatītāji 
aiztaisīja acis, skaņa bija tāda, 
kādu visi atcerējās no agrākiem 
Latvijas koncertiem. Tagad tas 
jau ir viss pagājis un atliek tikai 
tūkstošiem atmiņu, arī Laika 
raksti bija ļoti jauki, fotografijas. 
Cerams, ir izdevies arī solītais 
videoieraksts no Arēnas koncer-
ta. Turklāt sieva un bērni mani 
pārsteidza Ziemassvētkos ar pag-
rabā pārtaisītu “Piecīšu” istabu, 
kur ir pie sienām palielinātas 
fotografijas, programmas, pro-
gramma, kuŗu es ar roku rakstīju 
Latvijā, Īrijas bērnu zīmētais 
plakāts, daudz kas cits, un, 
protams, vieta arī manai ģitarai 
un pastiprinātājam. Tur vienmēr 
varu iegriezties un iegrimt jaukās 
atmiņās. Protams, ir arī vēl video-
ieraksts no 1989. g. izrādes Meža-
parkā, lai redzētu, cik jauni 
kādreiz bijām.

Pats spilgtākais 
mirklis – tagad, pēc 

laika atstatuma? 
Kad viss tika plānots, tad 

domāju, ka spilgtākais mirklis 
būs pie Brīvības pieminekļa 18. 
novembrī ar kori aizmugurē, tad 

Arēnā Rīga. Turnejas laikā ļoti 
gaidīju 18. novembri. Arēnā 
skatītāju pieprasījumu dēļ bija 
divas izrādes, un tās pagāja tik 
saspringti ātri, ka nebija pat laika 
īsti izbaudīt izjūtas. Mūs arī tik 
ātri aizveda no Arēnas, lai laicīgi 
tiktu pie pieminekļa, ka nedabū-
jām pat parunāt ar mūsu mīļo 
publiku. Pie Brīvības pieminekļa 
bija neticama sajūta, bet arī 
neganti auksts. Dziedāt bija grūti, 
jo dziļi ievilkt elpu jau bija pār-
dzīvojums. Ģitaristiem pirksti 
kļuva nejutīgi pēc pāris minūtēm. 
Tomēr, tagad domājot par to, ir 
atkal tikai siltas atmiņas un tas 
būs mirklis, ko nevarēšu aizmirst 
nekad. Vislabāk man patika izrā-
de Madonā, jo tur manā ieskatā 
mēs spēlējām vislabāk un atsau-
cība arī bija tāda. Katrā pilsētā 
bija spilgti pārdzīvojumi, visur 
publika mūs uzņēma ar necerētu 
siltumu, visur satikām mīļus, 
mīļus cilvēkus, un visas izrādes 
ir un paliks mūsu atmiņā 
mūžam.

Ko dari šodien, savā 
ikdienā?

Šobrīd sēžu pie tīmekļa un 
rakstu atbildes uz Laika jautā-
jumiem. Citādi šodien jau bijušas 
2 sanāksmes, pēc 20 minūtēm 
būs vēl viena. Studenti nāk bez 
apstājas. Šis skolas semestris ir 
vairāk medicīnas studentu palī-
dzībai, jo viņiem tuvojas milzīgais 
kvalifikācijas eksāmens, kuŗš ir 
nacionāls un arī izslēdzošs, jo ja 
nevar sekmīgi paveikt, tad studi-
jas nevar turpināt. Protams, esmu 
arī departamenta „galvas” atvie-
totājs, un tur arī ir darbs. 
Jāpiedalās daudzās intervijās, jo 
meklējam kandidātus jaunai 
fakultātei. Protams, šis ir tas laiks, 
kad jāsaplāno nākamā skolas 
gada medicīniskās mikrobioloģi-
jas kursa lekcijas un citu nodar-
bību cikli, pašam arī ir lekcijas. 
Tas ir liels darbs. Tas rudenī 
paņem visu laiku un vēl vairāk. 

Bija interesanti “izraut” no tā 10 
dienas, lai būtu Latvijā. Labi, ka 
esmu tik tālu uzdienējies un ka ir 
akadēmiskā brīvība, tāpēc varēju 
to darīt. Mikrobioloģijas pētnie-
cībā esmu pavadījis 30 gadus un 
esmu trīs grāmatu, vairāk nekā 
60 zinātnisku rakstu autors. Vadu 
arī starptautisko Wind River 
Conference on Prokaryotic Biology 
konferenci kas katru gadu notiek 
Rocky kalnos. Esmu arī National 
Institutes of Health izvirzīts eks-
perts, kas izvērtē pētnieku lūgu-
mus pēc financējuma. Pats pie 
aktuāla mikrobioloģijas pētnie-
cības darba vairs pāris gadus 
nestrādāju, toties esmu iesaistīts 
pētniecībā un publikācijā par 
medicīniskās apmācības meto-
dēm, un man pirms diviem ga-
diem bija iespēja par to lasīt 
lekciju Stradiņa Medicīnas Uni-
versitātē. Esmu arī galvenais 
redaktors medicīniskai publikā-
cijai, un tas paņem caurmērā 
kādas 10 stundas nedēļā. Pavasarī 
būs sanāksmes, kur man atkal 
jābūt. Daudz ko darīt, bet ir 
pašam prieks, to visu darot, un 
tas ir svarīgi.

Protams, ir arī ģimene un māja, 
kuŗa paņem daudz laika un arī 
sniedz lielu prieku. Brīvos 
mirkļos rakstu „Hei, lailī” pantus 
Hamiltonai, nepārtraukti rakstu 
dziesmas un sazinos ar pārējiem 
Piecīšiem, un tad arī vēl mūsu 
dzīvē ir divas kaķes, kuŗas, pats 
par sevi saprotams, pieprasa sev 
uzmanību.

Nav jau laika ilgi 
gremdēties atmiņās, 

jāpošas uz 
Hamiltonu, uz 

kārtējiem Latviešu 
dziesmu svētkiem. 

Ko celsit priekšā tur?
Pašreiz vēl nevaru pateikt, jo 

ansamblim ir bijuši vairāki 

šķērsli, kuŗi vēl jāpārvar, pirms 
varam sākt domāt par izrādi. 

Jūsu koncertos Latvijā bija 
ļoti daudz gados jaunu cilvēku. 
Arī rīkotājsabiedrībā “Ave Sol” 
strādā galvenokārt jauni cilvēki. 
Cerīgi, vai ne? Kas, tavā ieskatā, 
ir tas, kas saista latviešus visās 
paaudzēs visā pasaulē?

Bija neticams prieks redzēt arī 
jaunus cilvēku un bērnus mūsu 
izrādēs. Kā mans krustdēls Kārlis 
(Red. – Streips) rakstīja, viņš 
pazīst cilvēkus, kuŗus vecāki 
neņēma līdzi uz Mežaparku 
1989. gadā, bet kuŗi klausījās 
plates un dziedāja mūsu dzies-
mas. Tagad atkal būs vairākas 
paaudzes, kuŗas ne vien ir 
dzirdējušas mūsu dziesmas, bet 
bijušas uz koncertu, redzējušas 
ansambli un redzēs to arī 
televīzijā.

Kas ievelk cilvēkus mūsu 
mūzikā un humorā? Tas, ka ne-
viens nešaubās – mēs visi esam 
dziļi patrioti un Latvija mums 
visiem ir dīgusi un izaugusi dziļi 
sirdī un dvēselē. To arī cenšamies 
pateikt publikai. No atsauksmēm 
varēja matīt, ka mūsu koncertu 
publikā patriotisms atkal uzlies-
moja.

Mums bija milzīgs prieks par 
„meitenēm”, kas rīkoja koncer-
tus. Tik daudz palīdzības mēs 
savās izrādēs parasti nesaņemam. 
Viņas visas trīs – Zanda, Anete, 
un Agita –, lai arī aizņemtas 
savos darbos ne vien „Ave Sol” 
organizācijā, bet arī koŗu 
diriģēšanā, kā Agita, visur ar 
acīmredzamu prieku brauca 
līdzi, katrā izrādē skatuves 
aizkulisēs dziedāja līdzi un 
dažreiz pat dejoja. Izrāžu beigās 
visas tēloja Amerikas groupies, 
pakoja un kārtoja, un tīrīja ska-
tuvi, mēs vienmēr no viņām 
saņēmām labas idejas, kā veiks-
mīgāk izrādīt nākamo izrādi. 
Mīļas viņas ir visas, un būtu 
jauki vēlreiz sastrādāties. Tāpat 
būtu jauki mūsu 50 gadu jubile-
jas gadā vēlreiz ar Latvijas klau-
sītājiem kaut uz mirkli pabūt 
kopā, sadziedāties. 
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Prērijas ārsts
(45. turpinājums)
Meinā, tāpat kā abās Dakotās, 

medības un zvejošana ir ļoti 
populāra nodarbība. Ceturt-
dienās, kad uz sanatoriju atbrau-
ca chirurgi uz konsultācijām, par 
medībām un zvejošanu runāja 
vairāk nekā par pacientiem. Es 
klusēju, jo neatšķīru pat šauteni 
no skrošu bises! Parasti nedēļas 
nogalēs sēdēju mājās, un citi 
ārsti, to zinādami, mani bieži 
lūdza viņus aizstāt dežurā. 
Sanatorijā ārstējās dāņu izcelsmes 
pacients Svens Hansens. Viņš sli-
moja ar tuberkulozi diezgan 
smagā formā, bet tikai vienā 
plaušā. To izņēmām, un viņš 
skaitījās izārstēts. Viņam bija 
māja pie Belgrades ezera, un viņš 
uzaicināja mani zvejot. Ar prieku 
šo uzaicinājumu pieņēmu. Arī 
Valdis jau bija pietiekami vecs, 
lai piedalītos zvejā. Tā nu mums 
bija, kur aizbraukt nedēļas 
nogalēs. Galvenokārt ķērām bal-
tos asarus, taču reiz noķēru četras 
mārciņas smagu lasi. Saldūdens 
lasis skaitās reta zivs. Tūlīt to 
neēdām, bet ielikām mūsu mazā 
ledusskapja saldētavā. Pēc kāda 
laika, kad beidzot gribējām lasi 
lietot, tas bija sabojājies...

Pirms pārcelšanās pētīju 
Dienviddakotas karti un domāju, 
ka nekāda zvejošana vairs 
neiznāks, jo likās, ka tur ir tikai 
Misūri upe. Tā tomēr nav, prērijās 
ir daudz mākslīgu, tīri prāvu 
ezeriņu. Tie ierīkoti lopu 

Paulis Dzintars

Jānis Bolis

dzirdināšanai, un pie ciemiem ir 
ezeri, no kuŗiem tos apgādā ar 
dzeŗamo ūdeni. Pie Filipas tāds 
ir Vagonera, pie Feitas – Dērkīja 
ezers, abi diezgan paprāvi.

Dērkīja ezerā es iemācījos 
braukt ar ūdensslēpēm. Laikam 
toreiz vēl nebiju tik smags, jo 
mani vilka laiva ar 25 zirgspēku 
motoru, kas piederēja kādam 
kaubojam. Jaudīgāku motoru 
tolaik nevarēja dabūt. Dažus 
gadus vēlāk, kad dzīvojām 
Rapidsitijā, nopirku laivu ar 200 
zirgspēku motoru. Dērkīja ezerā 
šāds motors būtu bijis par lielu. 
Ar divām slēpēm iemācījos 
slēpot ātri, tas bija vieglāk nekā 
pa sniegu. Ilgi gāja, līdz beidzot 
varēju slēpot ar vienu slēpi. 
Četrdesmit gadu ir laikam pārāk 
liels vecums, lai ko jaunu 
iemācītos. Sports man vienmēr 
ir paticis un patīk, taču nekāds 
izcils atlēts neesmu bijis. Neesmu 
ne sevišķi muskuļains, ne lokans, 
patiesībā pilnīgi otrādi: manas 
locītavas ir ļoti stīvas. Slēpoju 
tomēr diezgan daudz.

Zvejošanai daudz laika neatli-
ka. Nereti, tikko biju iesēdies 
laivā un aizairējies uz ezeriņa 
vidu, atskanēja automašīnas 
taure: dakter, tevi meklē! Valdis 
ar zvejošanu nodarbojās vairāk 
nekā es. Šķiet, lielākā zivs, ko 
viņš noķēra, bija trīsarpus kilo-
gramu smags sams.

 Prātā palicis pirmais brauciens 
uz Kanadu kopā ar Raini Bērziņu 
un viņa draugiem. Mūsu 

galamērķis bija Meldru ezers 
(Reed Lake), ko varēja sasniegt 
vienīgi ar lidmašīnu. Zvejošana 
bija neiedomājami veiksmīga – 
ķērām un metām atpakaļ līdakas, 
caurmērā tās svēra divi līdz četri 
kilogrami. Man laimējās noķert 
vienu deviņus kilogramus smagu 
līdaku, lielāko, kādu jebkad 
saldūdeņos esmu noķēris. Klusā 
okeanā pie Sietlas reiz gan noķēru 
15 kg smagu lasi. Vēlāk vairākkārt 
biju Kanadā zvejot, bet nekad 
loms vairs nav bijis tik varens kā 
pirmajā reizē.

Rapidsitijas Melnajos kalnos ir 
vairāki ezeri: Deerfield, Sheridan, 
Legion, Pactola un vēl citi mazāki. 
Tie visi izveidot mākslīgi, aiz-
sprostojot strautus. Pactola ir 
mums tuvākais un lielākais ezers, 
to izveidoja tieši tai laikā, kad 
pārcēlāmies uz Rapidsitiju. Katru 
vasaru mēs turējām ezerā laivu. 
Vēlējos ezera krastā uzcelt vasaras 
kabīni, taču zeme apkārt ezeram 
ir valdības īpašums, kabīnes celt 
neatļāva. Tikko ezeru izveidoja, 
tur labi ķērās foreles. Zvejojām 
tumsā, pārkarot laternas laivas 
malai un par ēsmu lietojot 
kukurūzas graudus.

Nereti, mums visiem zvejojot, 
foreles pieķērās visu makšķerēm 
vienlaikus, un vajadzēja lielu 
izmaņu, lai auklas nesatītos. 
Katrs makšķernieks drīkstēja 
nozvejot 12 foreles, un skaits 
bieži sajuka. Mēs savu normu 
varējām sazvejot stundas laikā! 
Reiz malā pārbaudīja, vai zivju 
skaits nepārsniedz normu. Tā kā 
nebiju īsti pārliecināts, cik foreļu 
esam noķērusi, četras noliku 

spaiņa dibenā un virsū uzliku 
saritinātu enkura virvi. Pārbau-
dītāji saskaitīja 71 foreli, atļautais 
skaits bija 72! Tajā reizē man 
tomēr piesējās – neesot pietieka-
mi daudz glābšanas vestu, jo tās, 
ko lietojām, braucot ar ūdens-
slēpēm, netika atzītas. Samaksāju 
30 dolaru soda naudas. Nebūtu 
noslēpis tās četras zivis, šī summa 
būtu daudz lielāka! 

Vēlākos gados nakts zvejā vairs 
tik labi neveicās, un pēdīgi to 
pārtraucām. Ezeros sāka parādī-
ties brūnās foreles, kuŗu svars 
bieži sasniedz piecus kilogramus. 
Tās apēda mazās varavīkšņu fo-
reles, ko ezerā katru gadu ielaida 
no zivju audzētavas. Tagad atkal 
foreļu zvejošana esot uzlabojusies.

Vienmēr sapņoju par zvejošanu 
citā zemeslodes pusē, Jaunzēlan-
dē, kur mītot lielas foreles, ko 
viegli noķert. Nokļuvām tur 
1996. gadā. Slavenās foreles 
pirms kādiem simt gadiem ie-
vestas no Amerikas un savai-
rojušās tāpat kā truši Austrālijā. 
Izdevība zvejot radās, kad bijām 
atstāti uz vienu dienu Greimautā, 
Dienvidsalas rietumu krastā. Par 
180 Jaunzēlandes dolariem salīgu 
profesionālu zvejnieku, kas mani 
mācīja šīs foreles ķert. Iepriekšējās 
dienās bija lijis, straume pārāk 
strauja, nenoķērām nevienas!

Melno kalnu ezeri man palikuši 
atmiņā arī ar diviem nelaimes 
gadījumiem. Pirmais notika Šeri-
dana ezerā, kur braucu ar laivu 
kopā ar visiem četriem dēliem. 
Trīs jaunākie vēl neslēpoja, bet 
vecākais,Valdis, bija uz slēpēm, 
kad motoram samazinājās jauda. 

Ievilku Valdi laivā, un tieši tobrīd 
motors uzliesmoja. Baidījos no 
eksplozijas, un iemetu visus trīs 
mazākos ūdenī Viņiem visiem 
bija glābšanas vestes, un tobrīd 
ūdenī atrasties bija drošāk. Valdis 
atvienoja benzīna pievadu no 
motora, un nodzēsām liesmas ar 
ugunsdzēšamo aparātu. Izrādījās, 
ka mechaniķis, kas iepriekšējā 
nedēļā laboja motoru, vienu sveci 
piegriezis tikai ar rokām, bet 
aizmirsis pievilkt ar atslēgu. 
Motoram darbojoties, svece 
izkratījās ārā. Mēs visi tikām 
cauri ar izbailēm.

Otrs nelaimes gadījums notika 
Paktolā, kur bija mūsu laivas 
osta. Kopā ar Ridu un draugiem 
no Feitas vakariņojām tuvējā 
restorānā un pēc vakariņām 
nolēmām pavizināties ar laivu. 
Nakts bija tumša, silta, bez vēja. 
Mana laiva bija paliela, 6,5 
metrus gaŗa, ar mazu kabīni. Tā 
bija no alumīnija, un, stāvot ostā, 
laivā lēnām sūcās iekšā ūdens. 
Ūdeni visātrāk varēja dabūt ārā, 
ja atskrūvēja drenāžas aizbāzni 
un ātri brauca – ūdens no laivas 
tika izsūkts īsā laikā. Toreiz ezerā 
eksperimentēja ar kādu jaunu 
pretiztvaikošanas līdzekli. Šis 
preparāts molekulas biezumā 
klāja ūdens virsmu, un ezera 
vidū bija novietoti četri plostiņi 
ar instrumentiem. Katru plostiņu 
veidoja četras tukšas 55 galonu 
eļļas mucas, kuŗām pārlikta 5x15 
cm dēļu grīda. Vidū bija masts ar 
mērinstrumentiem un laterna. 
Šīs laternas kā bākas naktī 
palīdzēja orientēties.

(Turpinājums sekos)

L A T V I E Š I  C E Ļ O

Kad mūsu Latvijas draugi, 
Juridiskās koledžas direktors 
Tālavs Jundzis un viņa sieva 
juriste Jautrīte Jundze, ierosināja 
pavadīt mēnesi, apciemojot 
Sibiriju un Krievijas Tālos Aus-
trumus, mēs ar sievu sākumā 
meklējām pieklājīgu veidu, kā 
viņiem atteikt. Kāpēc tur? Vēl 
taču ir citas neredzētas zemes. 
Prātā nāca latviešu bargā vēsture 
saistībā ar šo zemi, komūnistu 
vardarbības: slepkavības, izsūtī-
šanas, neģēlības. Teiksim Jun-
džiem, cik pieklājīgi vien iespē-
jams, ka mēs nu gan nebrauk-
sim... 

Bet tad sākām pārdomāt. Būtu 
jau interesanti redzēt, kā tur 
dzīvo. Un par Sibirijas un Kam-
čatkas skaisto dabu jau daudz 
lasīts. Tādēļ mēs ar sievu teicām 
Jundžiem, ka esam gatavi braukt. 
Kā jau pensionāri, pensionāri ir 
gatavi uz visu. 

Tagad stāstīšu par to, ko 
redzēju, ko secināju. Galvenokārt 
rakstīšu pirmā personā, jo zinu, 
ka mūsu grupiņas domas par šo 
ceļojumu atšķiras. 

Braucienam sākām gatavoties 
2008. gada sākumā. Tūlīt varēja 
skaidri noprast, ka krievi savā 
zemē tādus tūristus vispār nemaz 
nevēlas redzēt. Tālavam radās 
lielas problēmas ar rezervācijām. 
Neatbildēti e-pasti, neskaidrības, 
pārpratumi. Labi gan, ka viņš 
visu to uzņēmās nokārtot. 

Es jau savlaicīgi pieprasīju 
vīzas. Un ticiet man, dabūt vīzu 
uz Krieviju nav joks. Jāizpilda 

Brīvprātīgi uz Sibiriju, bet vispirms uz Kamčatku
gaŗa anketa, atbildot, piemēram, 
uz šādiem jautājumiem: kur 
ceļojis, kur strādā un kāda ir 
darba vēsture, kur izglītojies, 
kādās organizācijās darbojies, 
kad un kur dienējis, vai apmācīts 
šaujamo, sprāgstošo, bioloģisko, 
ķīmisko vai atomieroču lietošanā, 
kādos kaŗos aktīvi piedalījies, vai 
ir radi Krievijā, vai esot narko-

laikam baidās, ka bez tādas 
garantijas kāds vēlētos Krievijā 
palikt uz mūžu. 

Kad šī papīru kaudze nosūtīta 
Krievijas konsulātam Vašingtonā, 
sākās gaidīšanas periods. Situācijā 
vajadzīga pacietība. Man tādas 
nav. Instrukcijas apsola vīzu pēc 
6-10 dienām. Gaidu divas nedē-
ļas. Ničevo*. Gaidu vēl nedēļu. 

jau viss nav pagalam. Vēl ir viens 
numurs. Tas atbild ar ierakstītu 
vēsti, lai pagaidot, tūlīt kāds 
palīdzēšot. Jūtos laimīgs, ka 
beidzot tikšu pie skaidrības. 
Nepacietīgi gaidu un gaidu, un 
gaidu. Pēc 15 minūtēm savienojums 
izslēdzas un „saruna” beidzas. 

Ir pagājis vairāk nekā mēnesis 
kopš vīzas pieprasītas. Tālavs 
nopircis biļetes un rezervējis 
apmešanās vietās. Situācija kļūst 
kritiska. Ko nu? Nolemju, ka 
jāsazinās ar šejienes aģentu. 
Zvanu. Tas par brīnumu atbild. 
Izstāstu problēmu un lūdzu, lai 
piezvana un noskaidro. Aģents 
smejas. Izrādās, ka pat viņš nevar 
konsulātu sazvanīt. Vienīgais 
veids, kā tikt pie skaidrības, esot 
tur aizbraukt un aprunāties. 
Apsolās arī to izdarīt. Pēc pāris 
dienām aģents ziņo, ka vīzas 
izsūtītas. Prieks, kur tu rodies! 
Beidzot pēc nedēļas vīzas pienāk. 
Bet atkal cita lieta. Pasēs, kopā ar 
vīzām, iekļauta maza lapele, kas 
informē, ka konsulāts neatbild 
par pieļautajām kļūdām. Tā esot 
mūsu problēma. Kļūdu gadījumā 
vīzas esot nederīgas. Rūpīgi 
apskatos. Laimīgā kārtā kļūdas 
neatradu. 

Pēc šīm mokām domājam, ka 
tomēr būtu prātīgi ceļojumu 
atcelt. Kas vēl mūs sagaida? Bet 
nu jau nauda izdota. Jābrauc. Pēc 
pāris nedēļām sēžamies uzbeku 
lidmašīnā un dodamies uz Rīgu. 
Tad kopā ar Jundžiem dodamies 
ceļā uz plašo Krieviju. 

Aeroflotes lidojums uz Maska-
vu ir tiešām nevainojams. Atce-
ros, kādreiz mēs smējāmies par 
Aerofloti. Šodienas Aeroflote ir 
izcila. Atiet laikā, tīras kabīnes, 
labs ēdiens, laba apkalpe, lab-
ierīcībās neož. 

Pēc pāris stundām nolaižamies 
Maskavas starptautiskajā Šere-
metjevo-2 lidostā. No ērtās 
Aeroflotes lidmašīnas nokļūstam 
nolaistās, piesmēķētās, pieblīvētās 
uzgaidāmās telpās. Liekas, ka 
lidostas infrastruktūra nav 
mainījusies pēdējos 50 vai vairāk 
gados. Cilvēki saspiesti kā sar-
dīnes bundžā. Lifti neeksistē, 
tikai trepes. Mūsu vecumā stiep-
jot pasmagus koferus, tas rada 
lielas grūtības. Jundži palīdz, ne 
tikai ar koferu stiepšanu. Te reti 
kāds runā angliski. Viņi runā 
krieviski, visu uzzina un nokārto. 
Bez viņiem mēs ar sievu būtu šeit 
pazuduši cilvēki. 

Ar ļoti piebāztu busiņu aiz-
braucam uz Šeremetjevo-1, no 
kurienes izlido iekšzemes reisi. 
Pēc negaršīgām un nejēdzīgi 
dārgām pusdienām atkal kāpjam 
Aeroflotes lidmašīnā un pēc 10 
stundu lidojuma nākamā rītā 
nolaižamies Petropavlovskā, 
Kamčatkā. No mūsu mājām ASV 
austrumu krastā esam krustojuši 
16 laika zonas, vairāk nekā 2/3 
pasaules. Tālāk uz austrumiem 
Krievijā nevar tikt. Pēc dažu 
stundu lidojuma var nokļūt 
Aļaskā. 

*Nekā – kriev.

māns, vai slimo ar lipīgām vai 
publikai kaitīgām slimībām, vai 
esot traks, vai esot kādreiz no 
Krievijas deportēts. Toties neprasa 
vai esot kādreiz uz Krieviju 
deportēts. Un tas vēl nav viss. 
Izpildītai anketai jāpievieno ielū-
gums no kādas atzītas un reģis-
trētas krievu firmas, kopā ar 
garantiju, ka ceļotāja iztikas izde-
vumi Krievijā tiks nokārtoti. Viņi 

Vīzas nav. Ko darīt? Jāzvana. 
Konsulāts piedāvā četrus numu-
rus. Jūtos labi un sāku zvanīt. 
Pirmais numurs aizņemts. Nu 
nekas, zvanīšu otram. Otrais 
atbild ar ierunātu vēsti par 
konsulāta adresi, kur rakstīt, un 
tad izslēdzas. Mēģinu trešo. 
Domāju tas būs laimīgais. Zvanu 
un zvanu. Atbildes nav. Pēc 
desmit minūtēm uzdodu. Bet vēl 

Tālavs un Jānis Ļeņina gādībā Petropavlovskā
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(Turpinājums sekos)

Reinis Ādmīdiņš

P R Ā T A M  U N  D V Ē S E L E I

Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”

(Turpinājums sekos)

Ivo Pavlovičs

Eposa autors 
un viņa garīgums

Domājot par “Lāčplēša” garīgo 
pusi, mūs interesē paša autora 
garīgums, kas noteikti ir ietek-
mējis šo darbu. Uzreiz jāpiebilst, 
ka autora garīgums ir skatāms 
kopsakarībā ar laikmetu.

Kā Andrejs Pumpurs nokļuva 
līdz “Lāčplēsim”?

Andrejs Pumpurs dzimis  
1841. gadā Lieljumpravas pa- 
gastā klaušu kalpa vīra ģimenē. 
Kaut arī vecāki drīz tiek saim-
nieku godā un zēnam ir teica-
mas gara dāvanas, Pumpuram 
jāpaliek ar trūcīgu skolas izglī-
tību. Beidzis Lielvārdes drau-
dzes skolu, viņš gan grib turpi-
nāt skolas gaitas, bet vecāki 
nespēj dot līdzekļus. Pumpurs 
nu vēršas pie vietējā mācītāja 
pēc padoma, bet, kā pats dzej-
nieks atceras, saņēmis norai-
došu atbildi. - “No sākuma cie-
nīgtēvs mani uzlūkoja brīnī-
damies, tad teica: „Mīļais bērns, 
ko tu esi iedomājies? Es cerē-   
ju, ka mūsu mācības būsi labāki 
sapratis un pēc tām turēsies. Vai 
tev nepietiek ar to, ka pabeidzi 
draudzes skolu kā pirmais sko-
lēns. Tās zināšanas, ko tur iegu-

vi, pilnīgi pietiek priekš tavas 
kārtas. Augstākas skolas un 
sevišķi augstskolas maksā lielu 
naudu; tās ir pieejamas tikai 
bagātu kungu bērniem. Man 
pašam tagad divi dēli Tērbatā 
studē; vai vari iedomāties, cik  
tie manim izmaksā par gadu? 
Bez maz divi tūkstoši rubļus! - 
Tādēļ tevim dodu to padomu  
iet mājās un apmierināties ar    
to, ko esi panācis. Ne ikkatram 
Dievs ir licis augstākās kārtas 
ceļus staigāt. Tu esi labi mācījies 
un godīgi uzvedies; Dievs tev  
arī tālāk palīdzēs. Ar Dievu, 
mans bērns.”” Šāda atbilde Pum-
puru ļoti sarūgtināja. To atcerē-
damies, dzejnieks saka: “Te nu 
atrados tādā stāvoklī kā jauns 
ērglēns, kuŗš pūlējas un mokās 
pacelties pār kalnu galiem zilos 
debešos, bet to nevar izdarīt 
tādēļ, ka negantas skrotis, ļaunā 
brīdī izšautas, tam aizlauzušas 
spārnus.” Šis agrās jaunības pir-
mais rūgtākais piedzīvojums 
dzejniekam palicis atmiņā visu 
mūžu un daļēji ievirzījis cīņas 
pozicijā pret tā dēvētās vāciešu 
atnestās kultūras ieviesējiem 
latviešu vidū, jo viņš agri savā 
dzīvē dabūja izjust kārtu atšķi-

rības un priekšrocības. 
1858. gadā Pumpuru ģimene 

pāriet uz Lielvārdi un dzejnieks, 
pašā jaunības sparā, piestājas  
pie mērniekiem, kuŗi tobrīd sāk 
pārmērīt Rembates muižas ze- 
mi. Pār Vidzemi nu nāk lieli 
pārvērtības laiki - sākas zemes 
mērīšana arī citās muižās un 
apvidos, jo 1849. gada likumi 
latviešiem dod iespēju iegūt 
zemi savā īpašumā. 1858. gadā 
sāk arī būvēt Rīgas-Daugav-    
pils dzelzceļu. Rembates īpaš-
nieks ceļ jaunu pili, tāpēc dar-
bos piedalās daudz svešu ļaužu. 
Klaušu kārtības vietā stājas nau-
das saimniecība, latvieši iegūst 
pārvietošanās brīvību. Tādējādi 
60. gadu reformas galīgi pārkār-
to vecos apstākļus, un nu vārda 
tiešā nozīmē sākas jauni laiki. 
Pumpurs ir šo divu laikmetu 
nomaiņas aculiecinieks. 

Drīz Pumpuram rodas arī tuvs 
domu un centienu biedrs. Tas ir 
Auseklis, kas1872. gadā atnāk uz 
Lielvārdi strādāt par skolotāju. 
Abi jaunie dzejnieki kļūst sirsnī-
gi draugi, abiem ir kopīga inte-
rese par dzeju, un abu sirdis silst 
par nacionāliem centieniem.

Pēc Rembates Pumpurs t.s. 

mērnieku laikos pārstaigā visu 
Vidzemes vidieni, strādādams 
Taurupē, Ērgļos, Cirstos, Jumur-
dā, Ogres muižā un 1867. gadā 
ierodas Vecpiebalgā par mēr-
nieka palīgu. Tur Pumpurs iepa-
zīstas ar brāļiem Kaudzītēm,   
Dr. Jurjānu, jūsmīgo tautieti 
Pilsātnieku un citiem Piebalgas 
sabiedriskajiem darbiniekiem. 
Tieši šeit sāk izpausties Pum-
pura dzejnieka talants. Tieši šie 
Piebalgā pavadītie gadi viņam 
bijuši ļoti ražīgi - tajos sacerēts 
vairākums labāko dzejoļu.

1872. gadā A. Pumpurs pāriet 
uz Jumurdu par muižas pār-
valdnieku, bet nepamet arī mēr-
nieka darbu. Te sākas dzejnieka 
personiskās dzīves laimīgākie 
gadi. 1873. gadā ar lielu sajūsmu 
tiek nosvinēti Pirmie vispārējie 
dziesmu svētki. Rīgā viņš sati-
cies ar tautiskās kustības vado-
ņiem, kvēlojis līdzi Kronvalda 
ugunīgajai runai goda mielastā, 
kas aizdedz prātus it īpaši gados 
jaunākajiem, pie kuŗiem pieder 
arī Pumpurs. Mājās pārbraucis, 
viņš nosvin īsti bajāriskas kāzas. 

Vēlāk Pumpurs izmēģina da- 
žādus darbus, līdz nonāk Mas-
kavā. Kad, lai arī gauži taupīgi 

dzīvojot, izsīkuši jau tā visai 
niecīgie līdzekļi, viņš kādu lai-
ku dzīvo lielā trūkumā. Izceļo-
ties serbu-turku kaŗam, arī 
Pumpurs kopā ar Frici Brīvzem-
nieku aiziet uz pieņemšanas 
komisiju, kuŗā darbojas Brīv-
zemniekam pazīstami krievu 
nacionālās kustības vadoņi, 
iestājas brīvprātīgajos un, ievē-
rojot viņa zināšanas mērnie-
cībā, tiek ieskaitīts par kaŗa 
topografu. Savus kaŗa ceļojuma 
piedzīvojumus Pumpurs ap- 
rakstījis diezgan plaši, sacerē-
jumam izvēloties zīmīgu virs-
rakstu: No Daugavas līdz Dona-
vai. Pēc atgriešanās no kaŗa-
lauka Pumpurs pabeidz kaŗa-
skolu Krievijā un kalpo par virs-
nieku krievu armijā. Ģenerāl-
stābs viņu pārvieto uz zieme-
ļiem, un tā 1880. gadā viņš 
nonāk Rīgā. Spožā virsnieka 
forma Pumpuru neapžilbina un 
ilgie svešumā pavadītie gadi nav 
atsvešinājuši no latviešu tautas 
un tās centieniem. Atjaunojas 
vecās pazīšanās, un Pumpurs ar 
lielu prieku svin līdzi Otros 
vispārējos dziesmu svētkus Rīgā 
1880. gadā.

25. janvāris 
Izturēt, izturēt, izturēt...
To laikam taču sauc par likteni, 

ja cilvēkam jāpamet dzimtās mā- 
jas, Latvija un jādodas svešumā, 
tur jāiejūtas jaunā dzīves ritumā, 
un ilgus, ilgus gadus sirdī smeldz  
zaudētais sapnis – dzimtene. Tieši 
tā liktenim labpaticis izrīkoties ar 
mākslinieci un dzejnieci Gunu 
Ikonu.

Dzimusi un uzaugusi Rīgā, viņa 
studējusi dabas zinības Latvijas 
Universitātē, līdztekus mācoties 
Leo Svempa mākslas studijā un 
Zentas Mauriņas literārajā stu- 
dijā. Pēckaŗa Vācijā turpinājusi 
studijas Tībingenas universitātē  
un arī Eslingenas mākslas skolā  
pie Ludolfa Liberta. Dzejoļi pub-
licēti Kanadas, ASV, Eiropas un 
Austrālijas literārajos žurnālos un 
antoloģijās. Dzejoļi kompo-nēti 
un godalgoti. Iznākuši seši dzejoļu 
krājumi, no tiem divi – Latvijā. 
Guna Ikona bieži viesojusies 
Latvijā, tikusies ar saviem lasītā-
jiem. Atgriežoties no Latvijas 
Toronto, tapušas šīs rindas.
 
 Dārzs sagaida,
 koši ziedēdams:
 dučiem lielās, sarkanās magones
 pamīšus ar mēļajiem īrisiem.

 Un krūmi
 baltiem ziedu ķekariem.
 Arī abi kaķi, vāveres,
 putni priecīgi,
 ka beidzot barotāji
 atgriezušies.

 Jūnija saulīte mīlīgi silda.
 Tomēr jūtos kā nomaldījies 
 starpplanētu lidotājs –
 mana zemīte joņo nu
 aplamā orbītā.
 Bet šīs mājvietas labumi
 nespēj piesaistīt sirdi.

Gunas Ikonas dienas Toronto 

nomales savrupmājā ārēji rit mie-
rīgi, līdzsvaroti. Kopā ar dzīves-
biedru mākslinieku Edgaru Krū-
miņu viņa vērīgi seko notikumiem 
Latvijā, glezno un gatavojas 
kārtējām mākslas izstādēm, daž-
kārt dedzīgi diskutē par polītiku un 
kultūru. Viņas patriotes stāja un 
mīlestība pret savu dzimto  Rīgu 
apliecināta daudzos dzejoļos.

Rīga – mana sirds
 Naktī pulss sit:
 drīz, drīz, drīz,
 izturēt, izturēt, izturēt...

 Dzintargrauds apgāž
 verdzības vezumu.
 Putnu sprostā vairs
 atpakaļ neievilināt!

 No zemes slēptākiem slāņiem
 spēcīgas strāvas laužas.
 Nē, nesavaldīs tās vairs
 naida ķēžu dzelžiem.

 Sit drošu takti tautā
 prieka odas drosmei.

27. janvāris
Lai nu paliek šoruden...

 Lai nu paliek šoruden rudzu zeme 
aŗumā;

 Aug man tālu Piebalgā meita 
egles gaŗumā!

 Kā lai zirgu dūkano cauri silam 
nedzenu,

 Kad jau puķei Piebalgā devu vaŗa 
gredzenu.
Šī nav vienīgā Jāņa Norviļa 

komponētā dziesma, kuŗai vārdus 
devusi Ilze Kalnāre, dzejniece, 
kuŗas „pārdzīvojuma tiešums, 
vienkāršā un brīvā jūtu izpausme, 
gleznu krāsainība, daiļskanīgā va-
loda” vēl šodien mūs valdzina.

Ilzes māte bija precējusies ar 
krievu skolotāju Nikolaju Ivanovu, 
viņu meitiņa pasaulē nāca 1918. 
gada 27. janvārī, bet, kad  tēvs pa-

meta ģimeni, Ilze dokumentos 
lūdza ierakstīt mātes uzvārdu – 
Dreimane, bet pseudonimam iz- 
vēlējās romantisko Kalnāres vārdu.

Reti kāds šodien nezina Ilzes 
Kalnāres prozu: „Aktrise Ragārēs”, 
„Sniega meita”, „Pārraudzes die-
nasgrāmata”! Šie darbi ir gan 
iestudēti Radioteātrī, gan vairāk-
kārt pārpublicēti, gan televīzijas 
ekrānā redzēti.

Interesanta ir romāna „Aktrise 
Ragārēs” tapšanas vēsture. Grāma-
tā šis romāns iznāca 1939. gadā, 
kad autorei bija tikai 21 gads. Viņa 
tolaik bija Jāņa Akuratera stāsta 
„Kalpa zēna vasara” ietekmē. Abu 
darbu varoņi nāk no pilsētas, abi   ir 
trūcīgi un līgst par kalpiem, lai 
sapelnītu naudu; abi ir skolojušies,   
un pašlepnums viņu raksturā ir 
spilgtākā iezīme. Arī mīlestība  
abiem ir pašas Likteņmātes sūtīta. 
Tomēr tālākais ir atšķirīgs: Aku-
ratera kalpa zēns Jānis novēršas no 
saimniekmeitas, bet Kalnāres Ieva 
pakļaujas brašajam saimniekdē-
lam, taču laimei nav lemts 
piepildīties, un Ieva mirst.  Tā tas ir 
romāna sākotnējā variantā. Kaŗa 
gados Ilze Kalnāre atgriežas pie 
sava romāna, pārveido to par 
gaŗstāstu, un Ieva nevis mirst, bet 
atsakās no saimniekdēla rokas un 
sirds piedāvājuma. Otra varianta 

nosaukums „Ieva”. Bet tad rakst-
nieces dzīve ievirzījās jaunā, smagā 
ritumā. 

Grūta ir Ilzes Kalnāres dzīve 
pēckaŗa gados. Deviņus gadus  viņa 
pavadīja izsūtījumā Kazachstānā, 
Latvijā atgriezās ar iedragātu vese-
lību 1956. gadā. Viņu nepublicēja, 
citos darbos viņai neveicās, un  
rakstniece palika bez iztikas līdzek-
ļiem. Kādā vēstulē viņa rakstīja:

„Es spēju pārvilkt svītru de- 
viņiem gadiem Sibirijā, bet tam, ka 
šeit man nenāca pretim kā rakst-
niecei, kā radošam cilvēkam, to es 
nespēju.” 1968. gada 22. augustā 
rakstītas rindas: „Nekad mana  
sirds nav tā asiņojusi, kā rakstot šīs 
rindas... Te pret mani valda intri-
gas, pret kuŗām es neesmu spējīga 
cīnīties... Domāju, ka šī vēstule ir 
pēdējā, ko  jums rakstu, tādēļ saku 
ardievu.”

Pēc dažām dienām Ilze Kalnāre 
aizgāja no Ropažu veco ļaužu 
pansionāta it kā apciemot māti,   
bet neatgriezās. 15. septembrī sē- 
ņotāji viņu atrada mežā mirušu – 
Ilze Kalnāre bija iedzērusi nervu 
zāles un aizmigusi. Tikai nesen 
viņa bija pārkāpusi piecdesmit 
gadu slieksni.

Uzzinājusi par Ilzes Kalnāres 
nāvi, viņas jaunības dienu drau-
dzene dzejniece Valda Mora 
Amerikā rakstīja:
 Kaut ar sašķeltu vaŗa gredzenu –
 Reiz pats Dievs to kopā lies,
 Un ar saucienu jo spalgu
 Siliem pār’ uz Vecpiebalgu
 Brīvs Tavs vēja vanags skries.  

28. janvārī
Ar saknēm cieši Ziemeļzemes 

smiltī
Pērn 28. janvārī septiņdesmit-

gadnieku pulkā ienāca Vitauts 
Ļūdēns, - dzejnieks, kuŗa talanta 
cienītāju un mīlētāju netrūkst 

nevienā lasītāju paaudzē, jo viņš 
raksta gan bērniem, kuŗiem jāaug 
zinātkāriem un godīgiem, gan jau-
najiem, kuŗu mīlestībai jādeg    
tikuma baltumā, gan tiem, kuŗi uz 
dzīvi raugās ar pieredzi, kas gūta 
darba, pārbaudījumu, zaudējumu 
un guvumu gados. Nu jau 71. gads 
mūžā, un joprojām nav kopotu 
rakstu...

Vitauts Ļūdēns nāk no Zemgales, 
no Lielupes krastiem, no Mežot-
nes un no Bauskas. Diez vai būtu 
vajadzība nosaukt dzejnieka grā-
matu nosaukumus (tie ir vairāki 
desmiti), tomēr  jāteic, ka viņš rak-
sta par cilvēku, kuŗam mīļa ir 
Zemgale un visa Latvija un kuŗš 
ciena tās pagātni, noliecot galvu 
gan to pelēkkamzoļaino vīru 
priekšā, kuŗi kāvās pret krustne-
šiem, gan to latviešu puišu priek- 
šā, kuŗi gāja strēlniekos. Varbūt 
Vitauts Ļūdēns pēc Aleksandra 
Čaka ir viens no vērienīgākajiem 
latviešu strēlnieku apdzejotājiem, 
kuŗam tagad, pēc Trešās atmodas, 
nebūtu jākaunas un jāslēpj tas, kas 
rakstīts par strēlniekiem Krievijā, 
jo arī tur, pulkveža Vācieša vadīti, 
viņi cīnījās par Latvijas brīvību, lai 
gan pie mundieŗiem bija svešas 
lielvalsts zīmotnes.
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LAIKS

Solvitu Sējāni par šīsnedēļas 
sarunbiedri izraudzījos divējā-
du iemeslu pēc – pirmkārt, viņa 
ir ļoti zinīgs, gudrs, pieredzējis 
cilvēks, otrkārt – Solvita darbo-
jas, nē, smagi strādā divās gluži 
nesaistītās jomās, kas šobrīd 
Latvijā ir pavisam apspiestas: 
mūzikas, tātad kultūras laukā 
un viesnīcu biznesā.

Ārzemju latviešu mūzikālajās 
aprindās Solvita Sējāne ir pa- 
zīstama kā Helmera Pavasara, 
Arnolda Šturma, Daces Ape-
rānes, Tālivalža Ķeniņa, Jāzepa 
Vītola u. c. darbu populārizē-
tāja un izdevēja – viņa vada 
mūzikas izdevniecību Musica 
Baltica, ko savulaik izveidojusi 
kopā ar Liliju Zobens un Lesliju 
Īstu un kas ir arī Vācijas mūzi-
kas izdevniecības Schott Music 
sadarbības partnere (Schott Mu- 
sic, starp citu, ir latviešu simfo-
niskās mūzikas pārstāvētāja  
visā pasaulē). Latvijā gan Mu- 
sica Baltica izdevniecība, gan 
mūzikas veikals Krišjāņa Baro-
na ielā jau kopš 1994. gada ir 
sabiedrotais vai ikvienam mū- 
ziķim, jo te iespējams izdot, no-
pirkt un nomāt nošu izdevu-
mus.

Solvita Sējāne. Latviešu ori-
ģinālmūzikai bija vajadzīga   
sava izdevniecība, un mūsu 
prioritāte joprojām ir latviešu 
mūzika – kā laikmetīgā, tā 
mantojums. Cieši sadarboja-
mies arī ar atskaņotājiem, or- 
ķestŗiem izdodam un izno-
mājam nošu materiālu. Paš-
laik strādājam ar Juŗa Karl-
sona 4. Klavieŗkoncertu, maijā 
paredzēts laist klajā Helmera 
Pavasara mūzikas mantojuma 
3. krājumu, kuŗā būs visas 
kantātes, gatavojam izdošanai 
arī viņa solodziesmas. Ceram 
turpināt sadarbību ar Robertu 
Zuiku Jāzepa Vītola koŗa 
mūzikas izdošanā. Gadiem il- 
ga sadarbība mūs saista arī ar 
Andreju Jansonu. Šobrīd strā-
dājam, lai izdotu H. Tobiasas-
Duesbergas (Amerikā mītošās 
igauņu komponistes) Rekvi-
ēmu, ko iestudē Ņujorkas 
latviešu koris.

Starp nošu rakstu un biznesa līkločiem

Šajos laikos – tādi plāni?! 
Cik cilvēku strādā izdevnie-
cībā? 

Izdevniecībā strādā astoņi cil-
vēki, strādā „puslaiku”, taču ar 
„pilna laika” atdevi – jārēķinās ar 
financiālām iespējām. Esmu ļoti 
pateicīga saviem kollēgām, tei-
camiem mūzikas speciālistiem, 
par viņu pašaizliedzību! Visiem  
ir darbs citur – Mūzikas akadē-
mijā, mūzikas skolās, koŗu vadī-
šanā un diriģēšanā. Un  esmu   
ļoti pateicīga Lilijai Zobens par 
viņas ieguldījumu! 

Jāatzīst, ka 2008. gads izdev-
niecībai bija patiesi labs un 

ražīgs. Kā būs turpmāk – kas to 
zina! Domāju, ka Helēnas De- 
makovas personā Latvijai bija 
lieliska kultūras ministre – ar 
skaidru redzējumu kultūras 
jautājumos, ar skaidru kultūr-
polītiku un stratēģiju. To pašu 
apgalvo arī citi kultūras dar-
binieki, kuŗi šobrīd ir gaužām 
lielā neziņā.

 Izdevniecība darbojas pāris 
telpās Krišjāņa Barona un Ģer-
trūdes ielas stūrī, kur pie nama 
durvīm ir arī plāksnīte „Krišjānis 
un Ģertrūde”, bed&breakfast. 
Tepat jau arī rosās viesnīciņas dar-
binieki un viesi... 

Viss sākās ar to, ka šai koka 
namā bija mans dzīvoklis. Virs 
tā – izdeguši bēniņi, māja gāja 
postā. Ņēmu un privātizēju 
mājas daļu, un bija jāsāk to 
sakopt un uzturēt.

Ideja par mazu, mājīgu vies-
nīciņu radās, atceroties Anglijā 
redzētās mājīgās stila viesnī-
ciņas, kad 1991. gadā vienu 
gadu man bija iespēja apgūt 
seno mūziku Kings College un 
apceļot šo zemi (pamatizglītī-
bu Solvita ieguvusi Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Paidago-
ģijas nodaļā un J. Mediņa mū- 
zikas vidusskolas pianisma 
klasē. – L. K.). Sāku restaurāci-
jas darbus un iekārtošanu. Pir-
mie gadi bija patiešām veiksmī-
gi. Viesi galvenokārt bija no 
mūzikas un mākslas aprin- 
dām – no Lietuvas, Igaunijas, 
Vācijas, Anglijas, Italijas. Bija 
izveidojies arī savs klientu   
loks no uzņēmējdarbības cil-
vēkiem. Nu daudzas firmas ir 
slēgtas, kultūras dzīve arī ap- 
sīkst, un tas viss  tieši atsaucas 
uz viesnīcas izdzīvošanu. Šo- 
brīd ir ļoti slikti,  jāsamazina 
darbinieku skaits, jālauza gal-
va, kā iztikt ar mazajiem ienā-
kumiem un samaksāt rēķinus 
par mājas uzturēšanu. Taču 
optimistiski ceru, ka izdzīvo-
sim līdz pavasarim – vai nu tā 
būs, ka smagie jautājumi neat-

risināsies un rosība neatjauno-
sies!

Tu esi izveidojusi vēl vienu 
brīnišķīgu atpūtas vietu – 
„Lāču migu” Līgatnē. 

 2003. gadā, kad jau biju daudz 
ko iemācījusies, paveikusi un 
„nostabilizējusies”, reiz, staigājot 
pa brīnišķīgo Līgatni, arī tapa  
šī iecere. Sākotnējais iemesls 
bija gluži prāgmatisks – pēc 
gaŗas un skaistas pastaigas ne-
bija kur piesēst, ieturēt pusdie-
nas, atpūsties...

Līgatne taču ir īsta mūzej-
pilsētiņa, ar īpašu architektū-
ru, blakus Gauja, dabas parks 
ar lāčiem! Nolēmu izveidot te 
viesu namu. Pašvaldība bija 
pretimnākoša, taču līguma no- 
sacījumi bija tādi, ka būvnie-
cība jāsāk nekavējoties un jā- 
darbojas ātri un aktīvi. Nams 
bija no jauna jāuzceļ atbilstoši 
vietējās vides un architektūras 
prasībām, uz vecajiem pama-
tiem, kas sagādāja diezgan 
daudz problēmu. Konsultējos  

Solvita Sējāne

ar viesnīcu speciālistu Aus-
trālijas latvieti Juri Balodi,   
viņš uzlika „augstu latiņu”, 
proti, visam jābūt izcilā kva-
litātē. Būvniecībā un viesnīcu 
jautājumos taču esmu ama-
tiere, profesionāle jūtos mūzi-
kā, tāpēc pieaicināju būvfir-
mu, būvuzraugu un citus spe-
ciālistus. Un ieguvu rūgtu pie-
redzi! Pirmām kārtām viss rit 
pavisam citādi, ja pati neesi 
klāt. Gandrīz jāsaka – jāseko lī- 
dzi pēdējai naglai, jo, kā izrā-
dījās, ir veselas schēmas un 
kombinācijas, kā nabaga uzņē-
mēju piespiest pie sienas. Otr-
kārt – Latvijā sievieti uzņē-
mējdarbībā tomēr gluži „par 
pilnu” neņem. Mani, protams, 

uztvēra kā būtni, kas neko ne- 
jēdz par būvniecību, un to taču          
var apmuļķot, nu, piemēram, 
uzbūvējot no materiāliem, kas 
nemaz neatbilst tāmei.

Tolaik vēl nedarbojās ES 
struktūrfondi, ar kuŗu palīdzī-
bu uzcelti daudzi viesu nami 
Latvijā. Man bija jāaizņemas 
nauda bankā. Tomēr „atspērā-
mies” labi – tolaik arī Latvijā 
nebija daudz viesu namu, un 
cilvēkiem patika rīkot semi-
nārus, sarīkojumus, svinības šai 
skaistajā vietā, kur pati daba 
piedāvā tik daudz iespēju. Arī 
šobrīd „Lāču miga” darbojas 
labi, var pat financiāli „paglābt” 
Rīgas biznesu.

Viesu nama vadību pārņēmusi 
Solvitas meita Laura Grīnberga 
(24) – viņas ģimene ar astoņus 
mēnešus veco dēliņu kļuvuši par 
līgatniešiem. (Solvitai ir arī divi 
dēli – Raimonds un Andris. 
Andris ir viens no slavenās gru-
pas Cosmos dalībniekiem.)

„Lāču miga” šā gada janvārī

Mūzikas izdevniecības Musica Baltica veikalā
Vairāk skatiet – www.musicabaltica.lv

Ar mūziķi un uzņēmēju Solvitu Sējāni sarunājās Ligita Kovtuna
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"Lāču miga"

„Lāču miga” 
Latvijas dabas 

draugiem
Braucot no Rīgas pa gleznaino 

Vidzemes šoseju, pa ceļam no 
Siguldas uz Cēsīm, pie Augšlī-
gatnes, ceļa kreisajā pusē jūs 
pamanīsit kokā darinātu ceļa 
stabu. Uz tā vēstīts, ka 7 km 
attālumā jūs laipni gaida „Lāču 
miga”. Nemaz nav melots – viesu 
nams ar šādu nosaukumu ir 
blakus Līgatnes dabas takām, kur 
var satikt īstus lāčus, jenotus, 
lūšus, pūces, stirnas un citu dzīvu 
radību. Bet pašā viesu namā 
tiešām ierīkota vesela lāču miga 
– lieli un mazi plīša lāči satupuši 
gan lielajā zālē, gan viesnīcas 
numuriņos, bet viens pavisam 
iespaidīgs cēli sēžam sagaida uz-
ņemšanas jeb recepcijas telpā...

Mīļi un draudzīgi šis nams 
sagaida savus viesus. Arī cenas 
„draudzīgas” – vienvietīgs numu-

Skats no „Lāču migas” pagalma uz Līgatnes mežiem

Tā izskatās pie viesu nama ieejasRestorānā gaida viesus

Asāku izjūtu cienītājiem pārdesmit minūšu brauciena attālumā 
iespējams arī  pasportot Siguldas slēpošanas trasē naktī

Nu, īsta lāču miga!

Viesnīcas numuriņā Laipni lūdzu „Lāču migā”!

riņš maksā Ls 30, – divvietīgs – 
Ls 40. Ļoti garšīgas un skaisti 
pasniegtas pusdienas nobaudījām 
divatā par Ls 14 (īpaši garšīgi bija 
salātiņi ar žāvētu zuti un tunzivs 
steiks, arī karstvīns tāds īpaši 
aromatisks).

„Lāču migā” ir viss nepiecie-
šamais arī pavisam nopietnu 
pasākumu – konferenču un 

semināru rīkošanai, pie banketa 
galda var ērti sasēst 50 cilvēki, 
bet 12 labiekārtotos numuriņos 
pārnakšņot, lai no rīta baudītu 
saullēktu tuvējos Gaujas līčos.

Un vēl – „Lāču miga” lieliski 
iekļaujas Līgatnes savdabīgajā 
architektūrā, un var uzreiz 
pamanīt, ka te saimnieko kārtīgi 

un prasmīgi. Kā pie krietniem 
latviešiem.

Ligita Kovtuna
Foto: Imants Urtāns
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M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

Rektora dzimšanas diena

No vēstures annālēm izkritis mākslinieks

aizceļot, tagad labi zināmas vie-
tas var aplūkot mākslinieka acīm. 
Patiesi, Aleksejs Naumovs bieži 
gleznojis vietas, kas ir ļoti popu-
lāras kā mākslas darbos, tā 
tūrisma ceļvežos. Te nekādu jau-
numu nav, viņš nemēdz aizklīst 

ceļotājiem maz pazīstamās vietās 
un nostūros. Šķiet, mākslinieks 
tīšām izvēlējies „chrestomatiskas” 
ielas, jūras līčus, dārzus. Visai 
iespējams, ka Aleksejs Naumovs 
tā pārbauda sevi – vai joprojām 
var pateikt kaut ko jaunu par 
vietām, par kuŗām, kā liekas, 
lielāki meistari jau ir pateikuši 
visu. Izrādās, viss vēl nav pateikts! 
Arī laiks ienesis jaunus vaibstus 
kā Sēnas krastos, tā Venēcijas 
kanāļos. Manā ieskatā gleznotājs 
pārbaudi ir izturējis – viņam ir 
ko teikt. Latvijas Mākslas akadē-
mijas rektoram ir sava individuāla 
balss, spēcīga, noturīga un sav-
dabīgas personības piestrāvota.

Naumovs var gleznot dažādi – 
gandrīz ornamentāli, dekorātīvi 
košās krāsās, kas nešķiet dabā 
noskatītas, bet var arī „portretēt” 
pilsētas skatus. Tad viņa ota slīd 
pa audeklu strauji, atraisīti, brīvi, 
it kā putns lidojumā, taču tas nav 
dokumentāls fiksējums. Aleksejs 
Naumovs otu rakstā, krāsu pret-

Morly le Roi. 2009

L a t v i j a s 
M ā k s l a s 
a k a d ē m i j a s 
rektors Aleksejs 
Naumovs savu 
personālizstādi 
g a l e r i j ā 
„ D a u g a v a ” 

statos, salikumos un sabalsoju-
mos atklāj savas emocijas, iek-
šējos pārdzīvojumus, ko izraisījusi 
kāda pazīstama vieta Parīzē vai 
Florencē. Kā rāda pēdējā laika 
darbi, viņa ainavās lēnām izzūd 
dekoratīvā krāsainība. Krāsas 
kļūst rātnākas, pieklusinātākas. 
Dažbrīd gleznā valda divi,  aug-
stākais trīs toņi, kuŗus atdzīvina 
kāds košāks krāsu piesitiens. 
Tātad ainavās ieskanas drāma-
tiskas intonācijas. Svētku sajūta 
nepazūd, tikai, kā var domāt, 
mākslinieka acs ierauga arī citas 
noskaņas. Var būt, ka Aleksejs 
Naumovs tiecas atklāt dzīves 
pilnasinību.

Tiesa gan, rektors tomēr glezno 
krāšņo dzīves pusi – bijušos vald-
nieku lepnos dārzus un pilis, 
modernā valodā – ekskluzīvo, 
bagāto. Dzīves vitālitāte tomēr 
tādēļ nezūd, tāpat prieks un 

nosaucis par „Dzimšanas dienu”. 
To atklāja 21.janvārī, taču tas 
nenozīmēja, ka todien māk-
slinieks svinēja kādu savu apaļu 
jubileju. Gleznotājs ir dzimis 10. 
janvārī, bet savu pirmo lielāko 
gadskārtu viņš varēs svinēt vēl 
tikai pēc pāris gadiem. Taču, ie-
ejot galerijā, svētku sajūta mūs 
tomēr pārņem.

Mākslinieks pēdējos gados 
daudz ceļojis un šoreiz izvēlējies 
parādīt galvenokārt pagājušajā 
gadā gleznotās ainavas. Tajās 
rīdzinieki atkal uz brīdi var pabūt 
gan Italijā, Francijā, Japānā, tepat 
Rundālē, pat Ņujorkā un citviet. 
Tie, kam kādreiz tur izdevies  

sajūsma, vieglums otas rakstā, 
iekšēja atraisītība un apdāvinātība.

Mākslas akadēmijas rektors 
Aleksejs Naumovs savā dzimša-
nās dienā studentiem nodemon-
strē tradicijās sakņotu, labu 
glezniecību, kuŗā nav ieliktas 
pārgudras koncepcijas, moder-
nistiski nihilistisks pasaules 
skatījums, bet vienkārši aicinā-
jums: „Re, cik reālitāte ir skaista! 
Dzīve dod prieku!”

Janvāŗa sākumā Latvijas Māk-
slinieku savienības galerijā atklāja 
gleznotāja Gunta Strupuļa (1933 
– 1974) 75 gadu atceres izstādi.

Viņu zināmā mērā varam saukt 
par mākslinieku, kas izkritis no 
vēstures annālēm – vispirms 
tāpēc, ka viņš daļu sava radošā 
mūža pavadīja Jelgavā, gan arī 
tāpēc, ka tik agri miris, jo mirušie 
sevi aizstāvēt nevar. Var arī būt, 
ka sava veida zīmogu māksli-
niekam uzlika izstāde „Arsenālā” 
„Latvijas mākslas 20. gs. otrajā 
pusē: 1945 – 2004”, kuŗā glez-
notāja daiļradi pārstāvēja 1970. 
gadā tapušais Ļeņina portrets, it 
kā tas būtu būtiskākais, ko viņš 
savā mūžā paveicis. Profesionāļi 
gan šai darbā saredzēja tam lai-
kam neparastas glezniecības 
technikas pielietojumu, netradi-
cionālu tēla traktējumu, bet jo 
sevišķi apskaužami augstu pro-
fesionālismu. Tagad šo māksli-
nieku bieži piemirst, taču savu-
laik Guntis Strupulis bija mākslas 
avangardā.

Gunta Strupuļa pēcnāves izstā-
des katalogā 1974. gadā ļoti trā-
pīgu raksturojumu dod toreizējais 
Mākslinieku savienības valdes 
priekšsēdis Edgars Iltners, precīzi 
izsakot, ko par gleznotāju domā-
juši ne tikai kollēgas, bet sabied-

rība kopumā: „plašs radošo spēju 
loks”, „prasme sasniegt formas 
perfekcijas plastisko izteiksmi”, 
„nerimtīga tieksme pēc ideāla 
rezultāta mākslā un savu spēju 
pilnveidošanas”, „intelektuāls, ar 

nieku paaudzes, ko pārstāv Bru-
no Vasiļevskis, Imants Lancmanis, 
Maija Tabaka un citi, kuŗi lauzās 
ārā no rutinētās glezniecības, lai  
mēģinātu skatīt un attēlot pasau-
li no cita skatapunkta. Guntis 

Strupulis ir viens 
no pirmajiem, 
kuŗš Latvijā aiz-
sāka fotoreālis-
mu. Vēlāk gan 
viņš no tā atkā-
pās, tomēr 
radoši meklēju-
mi turpinājās 
visu darbīgo 
mūžu. Viņš cītī-
gi pētīja holan-
diešu mākslu, 
savās gleznās 
tieši vai netieši 
atsaucoties uz 
Vermēru, uz 
kluso dabu 
m e i s t a r i e m . 
Viņš uzgleznoja 

visai dīvainu kluso dabu, kas teju 
vai pusabstrakta, konstruktīva, 
tikpat noslēpumainu „Ainavu ar 
krēslu” ar visai nosacītu telpu – 
ainavu un tukšu (pamestu?) 
metāla krēslu. To varam uztvert 
kā pretstatu dabai. Kaut arī tas ir 
reālisms, gleznas uzstādījumā ir 
kaut kas sirreāli netveŗams. 

Padomju okupācijas laikā tādas 
gleznas lika sabiedrībai iekšēji 
uzmutuļot, vaicājot, kas ar to 
domāts. Atbildi bija jāmeklē 
katram pašam.

Guntis Strupulis bieži mainīja 
rokrakstu, meklēdams sev vispie-
mērotāko un pielāgojot to temai. 
Mākslinieks bija spiests pieņemt 
valsts pasūtinājumus, bet to īste-

viņu attēloja. Gleznojuma lietiš-
ķība, detaļu precīzitāte, konkrē-
tība arī tēla traktējumā 70. gadu 
sākumam bija neparasta.

Tā kā Guntis Strupulis bija 
mācījies arī poligrāfijas techni-
kumā, tad viņš ļoti labi pārzināja 
šo jomu. Viņa grāmatu noformē-
jumi un illustrācijas tajā ienesa 
svaigas vēsmas. Viņš darināja 
izteiksmīgus plakātus, arī šai 
sfairā ienesdams ko jaunu.

Guntim Strupulim ļoti pateicīgi 
ir jelgavnieki. Pārcēlies dzīvot uz 
pilsētu pie Lielupes, viņš uzjun-
dīja tās mākslas dzīvi, periodiski 
rīkojot vietējo mākslinieku izstā-
des, pieaicinot draugus, tikpat 
radoši enerģiskus kā viņš pats. 
Guntis Strupulis nodibināja Jel-
gavas mākslinieku organizāciju. 
Ar viņu sākās arī nopietna mūze-
ja mākslas kollekcijas vākšana 
(kaŗa laikā Zemgales mākslas 
mūzeja kollekcija acīmredzot 
sadega, līdz viņa ērai kollekcija 
papildinājās galvenokārt ar 
amatieŗgleznotāju darbiem).

Neticu, ka jubilejas izstāde 
palīdzēs atjaunot Gunta Strupuļa 
vārdu mākslas vēsturē. Patiesībā 
tā ir tikai sākums nopietnai 
izpētei un darbam, lai šis vārds 
ieņemtu savu īsteno vietu.

nojums ne vienmēr apmierināja 
pasūtinātāju, jo gleznotājs tiecās 
atklāt temu no neierastās puses. 
Pat jau pieminētais Ļeņins nav 
uzvarošs pārcilvēks, kādu parasti 

intensīvu radošu domu apveltīts 
mākslinieks”. Tie nav tikai skaisti 
vārdi, kādus mēs bieži veltījam 
aizgājējam. Edgars Iltners atklājis, 
ko 20. gadsimta 70. gadu pirmās 
puses latviešu mākslā nozīmēja 
Guntis Strupulis.

Mākslinieks ir no tās nemier-
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Katrs izvēlas savu Gada gleznu

Akadēmisks pētījums par Kārli Brencēnu

Juris Ubāns gatavojas doties pelnītā atpūtā

Nu jau sešpadsmito gadu pēc 
kārtas 2008.–2009. gadu mijā 
Agijas Sūnas galerija sadarbībā 
ar Swedbank Private banking 
rīkoja konkursizstādi „Gada 
glezna”. Šogad divās nelielās 

telpās bija jāizvieto 76 gleznas. 
Tās bija sakārtas no grīdas līdz 
griestiem, atgādinot kādu senu 
gleznu, kuŗā atainots Parīzes 

Rudens salons, pieblīvēts ar dar-
biem. Aplūkot tās bija ļoti grūti, 
kur nu vēl izvēlēties labāko.

Pēc tradicijas Gada labāko 
gleznu nosaka kāds labi pazīstams 
mākslinieks. Šoreiz šis gods bija 
uzticēts Helēnai Heinrichsonei. 
Viņa izvēlējās Sigitas Daugules 
gleznu „Alise Aizspogulijā”, gan-

drīz pilnīgi melnu darbu, sadalītu 
divās daļās. Vienā pusē var 
sazīmēt durvis, caur kuŗām 
spraucas tikko jaušama rēna 
gaisma, otrā – uz tumšās sienas 
samanāmi sienas zīmējumi. 
Saskatīt grūti, kur nu vēl nofoto-
grafēt.

Lielajā darbu daudzumā grūti 

atrast sev vistuvāko. Tā es, piemē-
ram, priecājos gan par Edvarda 
Grūbes „Vijoli”, Laimas Eglītes 
„Tīmekli”, gan vienu otru jauno 
mākslinieku veikumu, bet visvai-
rāk mani piesaistīja Guntas Lie-
piņas–Grīvas diptichs „Pavasa-
ris”, pusabstrakts darbs, kas glez-
nots ļoti izsmalcinātās krāsās. 
Skatītāju simpatiju balva kritusi 
Vitai Mercai, kuŗa uzgleznojusi 

tonāli ļoti smalku kluso dabu 
„Lilijas”, pilnu nojausmu, liega 
maiguma un ilgu. Tūlīt aiz viņas 
ir Kalvja Zālīša „Salome”.

Šis darbs apliecina, ka jaunā 
paaudze tiecas pēc sižeta, pēc 
reālitātes, pēc perfekta gleznoju-
ma. Daudz izstādē bija mazliet 
primitīvu darbu – kā izpildījumā, 
tā formā. Novērojams, ka uz 
šādām izstādēm arvien mazāk 
tiek nesti abstrakti darbi.

Starp 2008.gada daudzajiem 
latviešu mākslas albumiem un 
monografiska tipa grāmatām 
Ziemsvētku priekšvakarā dienas 
gaismu ieraudzīja arī Latvijas 
Nacionālā Mākslas mūzeja grafi-
kas fondu pārzinātājas Maritas 
Bērziņas pētījums par Kārli Bren-
cēnu (apgāds „Neputns”, 229 lpp.).

Cik var nojaust no ievada, 
pamudinājums šīs grāmata tap-
šanā bijusi Kārļa Brencēna 125 
gadu jubilejas izstāde 2004. gadā, 
kad gatavots katalogs. Tas nepa-
rādījās, tagad tā vietā ir šī 
nozīmīgā monografija. 

Lielu cieņu rada Maritas Bēr-
ziņas rūpība faktu vākšanā. Lie-
kas, ka Latvijā nav palicis neviena 
rakstu gala, kas būtu paslīdējis 
gaŗām viņas vērīgajām acīm. 
Apsekoti visi mūzeji Latvijā, 
archīvi un bibliotēkas, arī privāt-
kollekcijas ir caurskatītas, un 
visur atrasts kas ļoti vērtīgs, 
varbūt pat mazāk svarīgs, taču 
ievērības cienīgs. Līdz ar to 
mākslas zinātniece varējusi ļoti 
sīki izsekot Kārļa Brencēna dzīves 
gājumam un daiļrades peripeti-
jām, veltot katram posmam īpašu 
uzmanību, sākot no bērnības un 
skolas gadiem Madlienā līdz 
dzīves noslēgumam Rīgā.

Fakts ir Maritas Bērziņas pētī-
juma pamats, uz tā viss bazēts. 
Viņa neatļaujas sānsoļus, nepa-
dodas fantāzijai un iztēlei, lai 
bagātinātu savu stāstījumu un 
„modeli” padarītu lasītājam tuvā-
ku. Skrupulozitāte faktu izklāstā 

veicina akadēmiski sausas valo-
das pielietojumu, lielā mērā arī 
iegrožo pašas autores kāda noti-
kuma vai parādības interpretāciju. 
Autore ļoti smalki izpētī gleznu 
vai akvareļu technisko izpildīju-
mu, kas mūsdienu mākslas lite-
rātūrā ir visai reta parādība, bet 
darbu vērtējumu atstāj dažādu 
autoru ziņā, kuŗi kādreiz raks-
tījuši par Kārļa Brencēna 
daiļradi. 

Mākslas zinātniece grāmatā 
galveno uzsvaru liek uz gleznie-
cību un zīmējumu – jomām, 
kuŗās ir vairāk saglabājušies 
oriģināli vai atrodamas ziņas. 
Mazāk tiek apskatīta vitrāža: gan 
tādēļ, ka saprotamu iemeslu dēļ 
Marita Bērziņa nav varējusi izpē-
tīt Kārļa Brencēna veikumu šajā 
mākslas sfairā Krievijā, gan arī 
tādēļ, ka Latvijā meistars nevarēja 
ar to nodarboties – bija tikai daži 
pasūtinājumi. Izpaliek vitrāžu 
stilistiskā izpēte. Arī Kārļa 
Brencēna gleznu stilistikai autore 
pieskaras visai liegi, izsakot nere-
ti visai pretrunīgus apgalvoju-
mus. Piemēram, mākslinieka 20. 
gadsimta otrās desmitgades por-
tretos viņa ierauga „pat kubis-
tiskus plakņu elementus” (74. 
lpp.). Kur tie saskatāmi, tas paliek 
nepateikts. 

Kārlis Brencēns visu mūžu ir 
bijis paidagogs. Par šo viņa 
darbības pusi Marita Bērziņa 
runā maz, lai gan viena nodaļa 

šai temai grāmatā ir veltīta. Tajā 
izmantots viņa audzēkņu sacītais. 
Tomēr neko nevaram izlasīt par 
meistara paidagoģiskā darba 
metodi, tās attīstību. Atsevišķi 
secinājumi varēja būt, ja jau 
autore grāmatas beigās apgalvo, 
ka „skolotāja darbā Brencēns 
balstījās uz Francijas paidagoģiski 
metodiskā darba pieredzi” (147. 
lpp.). Kāda ir franču mācīšanas 
metode, kāda tās specifika atšķi-
rībā no tā, ko viņš pats pieredzēja, 
mācoties barona Štiglica Centrā-
lajā techniskās zīmēšanas skolā, 
to neuzzinām.

Sevišķi interesanti ir lasīt Tairas 
Haļapinas un Jurģa Skulmes īpaši 
šai grāmatai uzrakstītās atmiņas 
par viņu paidagogu. Tās ir ļoti 
aizrāvīgi, dzīvi uzrakstītas, un, 
vēl kas būtiski, tajās mēs uzzinām 
arī par Kārli Brencēnu kā cilvēku, 
par ko Marita Bērziņa klusē.

Mākslinieks nav pirmā spožu-
ma zvaigzne pie mūsu mākslas 
debesīm, taču bez viņa nevar 
iztikt, ja domājam par vitrāžas 
attīstību Latvijā, par teorētiskās 
domas virzību, jo sevišķi par 
glezniecības techniku izpēti, arī 
par glezniecības un zīmējuma 
vēsturi 20. gadsimta Latvijas 
mākslā.

Kārtējo reizi jāizceļ apgāda 
„Neputns” izdevumu augstā 
kvalitāte, rūpība to sagatavošanā, 
vizuālā materiāla bagātība, kas 
atklāj gan laikmetu, gan apspries-

tā autora daiļradi, gan arī atbalsta 
mākslas zinātnieces domas un 
pat ļauj lasītājam pašam izdarīt 
savus, no grāmatas sacerētāja 
neatkarīgus secinājumus. Tāpat 
uzteicama ir grāmatas māksli-

niece Zane Ernštreite. Viņa parā-
dījusi, cik ārēji vienkāršs, bet 
efektīgs var būt gandrīz vai 
minimālistisks vāka noformē-
jums, vāka krāsu tonis, klasisks 
uzraksts un neliela detaļa grā-
matas satura atklāsmē.

Kopš 20. janvāra Dienvidmeinas 
(Southern Mane) universitātes 
(Portlande) galerijā (Gorham Art 
Gallery) līdz pat 15. februārim 
apskatāma profesora Juŗa Ubāna 
retrospektīvā izstāde „Ubart”. To 
veidojis mākslinieka draugs un 
ilggadīgais kollēga Deniss Gil-
berts (Dennis Gilbert), kurš eks-

pozicijā iekļāvis viņa darbus no 
20. gadsimta 60. gadiem, kad 
Juris Ubāns beidza Sirakūzas un 
Pensilvānijas universitāti un sāka 
strādāt par paidagogu. 

Izstāde tiek rādītas gleznas, 
fotografijas un zīmējumi. Tajā 
bezpaša Juŗa Ubāna darbiem 
eksponēti arī viņa audzēkņu, 

tagad jau slavenu amerikāņu 
mākslinieku Vijas Celmiņas, 
Alena Breja (Alan Bray), Ērika 
Hopkinsa (Eric Hopkins) un citu 
mākslas darbi. Kā ziņo Dienvid-
meinas universitātes mājas lapa, 
izstādes laikā izrādīti 1980.–1990.
gados tapušie televīzijas raidīju-
mi, kurus gatavojis Juris Ubāns.

Latviešu mākslinieks Dienvid-
meinas universitātē strādā kopš 
1968. gada, 1974.–1979. gadā bijis 
mākslas nodaļas (Art Depart-
ment) vadītājs, izveidodams to 
par vienu no ietekmīgākajām 
Amerikas dienvidaustrumu daļā. 
Viņš kādu laiku vadījis arī minēto 
galeriju. Liela nozīme Jurim 

Ubānam ir kā sakaru veidotājam 
starp Dienvidmeinas universitāti 
un Latvijas Mākslas akadēmiju. 
Viņš ir ALMAs prezidents.

Izstāde ir zināms radošās dzī-
ves kopsavilkums, jo ar 2009. 
gada 31. augustu Juris Ubāns 
beidz savu paidagoga darba dzīvi 
un dodas pensijā.
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
apsveica mētropolītu Kirilu par ievēlēšanu Krievijas pareizticī-

gās Baznīcas patriarcha amatā. Vēstulē teikts, ka Latvijā ar pateicību 
atminas, ka tieši mētropolīts Kirils iepriekš personiski nodrošinājis 
patriarcha Aleksija II vizīti Rīgā. Šī vizīte apvienoja visus Latvijas 
pareizticīgos, veicinot arī starpvalstu polītisko dialogu.

Valdis Zatlers Davosas Pasaules ekonomikas forumā ar 
Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu pārrunāja globālās 
ekonomikas krizes ietekmi uz  abām valstīm, īpaši akcentējot tās 
negātīvo ietekmi uz  eksporta iespējām. Tikšanās laikā  pārrunāta 
arī Zatlera plānotā vizīte Azerbaidžānā šā gada pirmajā pusē.  

Latvijas Radio darbinieki ar aizlīmētu muti piedalījās simbo-
liskā piketā pie Saeimas nama, tādējādi protestējot pret financē-
juma samazinājumu. Daudzu darbinieku ieskatā polītiķi LR muti 
cenšas aizbāzt apzināti.

Protestējot pret valdības lēmumu neizpildīt pilnīgi visas 
zemnieku prasības par garantiju sniegšanu 24 miljonu latu 
apmērā, zemnieki 3. februārī rīkoja plašas protesta akcijas uz 
Rīgas apvedceļa no Babītes līdz Siguldas šosejai un Rīgā. Zemnieki 
arī aicināja rīdziniekus viņus saprast un atbalstīt, jo kopējās 
problēmas ietekmē arī pilsētniekus.

Akcijai bija rezultāti. Valdība  nolēma atvēlēt zemnieku atbal-
stam 27 miljonus latu, no kuŗiem 17 miljoni paredzēti eksporta 
atbalstam un 10 miljoni – ciltsdarbam. Garantijām lauksaimnieku 
kreditu maksājumu atvieglojumiem atvēlēs 16 miljonus latu. 
Valsts arī atvēlēs 16 miljonus latu no Lauku attīstības fonda kre-
ditu maksājumu atvieglošanai, un komercbankas varēs kopumā 
sniegt atvieglojumus par 48 līdz 80 miljoniem latu

Eiropas Komisijas tulkotāju konkursā Juvenes Translatores par 
vienu no uzvarētājām kļuvusi Rīgas 85. vidusskolas skolniece 
Agnija Lāce. Divās stundās skolēniem bija jāpārtulko teksts par 
daudzvalodību tematiku no vienas oficiālās ES valodas  citā ES 
valodā pēc paša izvēles. Konkursā piedalījās vairāk nekā 2000 
skolēnu no 593 skolām Eiropas Savienībā.

Rīgas apgabaltiesa krimināllietā par naudas piesavināšanos 
KNAB apsūdzētajiem piesprieda reālus cietumsodus. Bijušajam 
KNAB Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas galvenajam 
speciālistam Imšam par kriminālprocesos izņemtās naudas 
piesavināšanos lielos apmēros un tiesas sprieduma neizpildīšanu 
piespriests septiņu gadu cietumsods ar mantas konfiskāciju, kā  
arī naudassods desmit minimālo mēnešalgu (1800 latu) apmērā,  
bijušajai KNAB Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas 
vadītājai Indrai Veipai par amatpersonas bezdarbību, kas izraisī-
jusi smagas sekas, - piecu gadu brīvības atņemšana un tikpat ilgs 
aizliegums ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās. Gan 
Imšu, gan Veipu pēc sprieduma pasludināšanas apcietināja tiesas 
zālē.

Bijušā KNAB priekšnieka Alekseja Loskutova ieskatā sodi, kas 
piespriesti Jānim Imšam un Indrai Veipai, ir bargi, bet adekvāti. 
Jāievēro, ka noticis smags noziegums. Ar abu apsūdzēto darbībām 
birojam ticis nodarīts ne tikai materiāls, bet arī morāls kaitējums. 
Uz šo krimināllietu nevajadzētu raudzīties tikai kā uz “parastu 
noziegumu pret īpašumu”, jo šajā gadījumā tieši Imšam un Veipai 
bija uzticēti lieli naudas līdzekļi, “un tādas uzticēšanās laušana, 
turklāt no šādas iestādes darbinieku puses, kuŗai pašai ir jācīnās 
pret noziegumiem, nodarīja būtisku kaitējumu”.

No Viļa Plūdoņa mūzeja “Lejeniekos” nozagts Triju Zvaigžņu 
ordenis, kas savulaik bijis piešķirts dzejniekam. “Lejenieku” 
īpašumu pārvaldniece Signe Samsone policijai  skaidrojusi, ka 
mūzeja durvju atslēga atradusies saimniecības ēkā turpat blakus.

Valsts prezidents studentiem
Valsts prezidents Valdis Zatlers  

teica uzrunu Latvijas Universitā-
tes dibināšanas 90. gadadienai 
veltītā sēdē un analizēja pašreizē-
jo polītisko un ekonomisko situā-
ciju, lietojot spilgtus salīdzinā-
jumus. 

Mēs visi esam kā Rūdolfa Blau-
maņa noveles varoņi – zvejnieki 
uz ledus gabala, kas atrāvies no 
krasta. Mums nav citas iespējas kā 
būt vienotiem! Pienāks laiks, kad 
visi izkāpsim krastā. Un tad... – 
nekas nebūs beidzies. Tad sāksies 
laiks, kuŗā mums būs dzīvot 
gudrāk, kuŗā izmantot tās smagās 
mācību stundas, ko esam ieguvu-
ši šo pārbaudījumu laikā. 

Blaumani prezidents piemin, 
runājot par polītiķu atbildību 
valsts iedzīvotāju priekšā. Nepie-
tiks kā Blaumaņa lugā kopā saai-
cināt saimi, pateikt, ka nu ir cits 
jaunais pāris, nevis iepriekš uz-
sauktais, un turpināt kāzu svi-
nības. Polītiķiem jāsēžas pie saru-
nu galda un jāapspriež, ko darīt 
valstī, lai novērstu polītisko un 
ekonomisko krizi. Ja diskusija 
neizdodas, tad pie šī galda jāņem 
rokā demokratijas kompromisu 
mākslas grāmata un jāstudē for-
mulas, kā panākt vienotību. Tā- 
pēc prezidents aicinājis veidot 
plašu parlamentā pārstāvēto par-
tiju valdību. Šobrīd ir tā, kā teicis 
kāds polītiķis, – pozicijas deputāti 
ir kā zirnekļi, kas savā starpā cī- 
nās stikla burkā, un uz viņiem aiz 
stikla kārām acīm noskatās un 
cīņu vēro opozicija. Mums šī bur-
ka jāsasit. Mēs nevaram atļauties 
noskatīties polītiskās izklaides 
cīņās. 

Valdis Zatlers uzrunā studen-
tiem un mācībspēkiem norādīja 
– jāatzīst, ka pašreizējā krize uz- 
skatāmi parāda mūsu vājās vietas 
ne tikai polītiķu vai ierēdņu darbā. 
Krize parāda, ka pietiekami nav 
izmantots Latvijas intelektuālais 
kapitāls. Tuvāko mēnešu laikā var 
pieaugt sociālā spriedze, var ra- 
dikālizēties interešu grupu ak- 
tīvitātes. Tāpēc nevar gaidīt, jā- 
veido interešu saskaņošanas fo-
rums. Saeima un valdība to vairs 
nespēj veikt, jo abas valsts insti-
tūcijas zaudējušas sabiedrības 
uzticību. Vienīgā iespēja, kā 
augošās krizes laikā amortizēt 
sabiedrības radikālizāciju un 
uzturēt dialogu ar sabiedrību, ir 
publiska foruma izveide.         

Izvēlas Zvejsalnieku 
un Vilnīti

Pēc visu Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas biroja (KNAB) 
vadītāja amata kandidātu uzklau-
sīšanas valdība nolēma virzīt 
izskatīšanai Nacionālās drošības 
padomē Artūra Zvejsalnieka un 
Normunda Vilnīša kandidātūru.

 Bijušais Drošības policijas  in-
spektors Artūrs Zvejsalnieks iegu-
vis izglītību Latvijas Universitā-
tes Juridiskajā fakultātē, kur 
šobrīd turpina studijas dokto-
rantūrā, krimināltiesību speciāli-
tātē. Zvejsalnieks 2008. gada        
11. novembrī uzņemts zvērinātu 
advokātu skaitā. Kopš 2004. gada 
strādājis Latvijas Republikas Dro-
šības policijā (dienesta pakāpe - 
kapteinis). Šajā laikā saņēmis 
vairākus apbalvojumus par sevišķi 
smagu noziegumu atklāšanu. 
2003. gadā uzsācis darbu Rīgas 
Galvenajā kriminālpolicijas pār-

valdē. Šobrīd Zvejsalnieks ir bez-
partejisks, lai gan līdz 2003. ga-
dam aktīvi darbojies Latvijas 
Sociāldemokratiskā strādnieku 
partijā, kur vadījis tās jaunatnes 
organizāciju Jaunatnes sociālde-
mokratiskā savienība.

Uzstājoties valdības sēdē, Zvej-
salnieks atzina, ka kopumā   
KNAB darbību vērtē ļoti pozi-
tīvi, tomēr izteica vairākus priekš-
likumus biroja darbības uzla-
bošanai, starp citu ierobežojot 
biroja sadarbību ar plašsaziņas 
līdzekļiem. Pēc Zvejsalnieka do- 
mām, arī sabiedrība pēdējā laikā 
sāk uzskatīt KNAB par polītizētu 
iestādi. Viņš uzsvēra, ka KNAB 
uzdevums ir izmeklēšana, nevis 
spriedumu pieņemšana. “Iespē-
jams, nākotnē varētu domāt par 
KNAB un DP apvienošanu,” 
pieļāva Zvejsalnieks,  ierosinot arī 
veidot KNAB nodaļas novados, jo 
pēdējā laikā visas skaļās lietas 
atklātas Rīgā.

Otrs valdības atbalstītais kan-
didāts ir SIA KKC Biznesa centrs 
un SIA Komerckonsultāciju centrs 
valdes loceklis Normunds Vilnī-
tis. Viņa iepriekšējā darba piere-
dze bijusi, strādājot Latvijas 
Policijas akadēmijas Civīltiesību 
zinātņu katedrā un Juridiskajā 
kolledžā par lektoru. Bijis Iekšlie-
tu ministrijas Narkotiku apkaŗo-
šanas biroja priekšnieka viet-
nieks, Iekšlietu ministrijas Perso-
nu aizsardzības dienesta nodaļas 
priekšnieks, Iekšlietu ministrijas 
Organizētās noziedzības apkaŗo-
šanas biroja sevišķi svarīgu lietu 
inspektors un galvenais inspek-
tors. Vilnītis ieguvis Latvijas 
Policijas akadēmijā tiesību zināt-
ņu maģistra akadēmisko gradu 
civīltiesību apakšnozarē, šobrīd 
studē M. Lomonosova Maskavas 
Valsts universitātes aspirantūrā. 

Līdzšinējo KNAB darbību 
Vilnītis vērtē par veiksmīgu, to- 
mēr  ir vairākas lietas, ko viņš 
vēlas pilnveidot. Viņaprāt, KNAB 
vajadzētu lielāku uzmanību pie-
vērst profilaktiskam darbam, ro-
sinot tādus grozījumus likum-
došanā, kas jau preventīvi sama-
zinātu un izslēgtu koruptīvu 
darījumu un citas pretlikumīgas 
rīcības veikšanu.

Godmanis: es nenokāpšu 
no grimstošā kuģa

Ministru prezidents svētdienas 
vakarā TV raidījumā Panorāma 
asi kritizēja polītiķus par nespēju 
uzņemties atbildību un likt savu 
galvu ķīlā valstij smagajos laikos. 
Viņš  pats negrasās atkāpties un 
gaida Saeimas uzticības balsoju-
mu. “Tad, kad valdība būs rīcīb-
nespējīga, es pirmais to paziņošu, 
ja mēs nespēsim izpildīt savu pro-
grammu,” sacīja Godmanis.  

Viņš norādīja, ka polītiķiem ir 
jāspēj “saņemt dūšu” un pieņemt 
lēmumus, “jāliek galva ķīlā”, ko 
viņš ir gatavs darīt.

“Ja trešdien Saeima nobalsos 
par demisiju, tad nobalsos,” un, ja 
kuģis grims, “es pats pēdējais, 
nenokāpjot no kuģa, ar to arī 
nogrimšu. Bet, ja Saeima jums 
uztic atbildību, tad ir jāstrādā, 
nevar nesaņemt dūšu un neiet 
tālāk, nevar apgalvot, ka kaut 
kādas savas doktrīnas ir labākas 
nekā visā pasaulē pieņemtās. 
Strādāšu, kamēr varēšu strādāt. 
Punkts, “uzsvēra Godmanis.

Pēc Godmaņa domām, paš-

reizējā situācijā nevar cerēt, ka 
radikāli mainīsies atbalsts sabied-
rībā vai kāds mēģinās vērtēt 
valdības darbu maigāk, tomēr ir 
pilnīgi skaidrs – nevar iedomāties, 
ka ir nepieciešamas ārkārtas 
vēlēšanas. 

Izvērtējot savas valdības darbu 
polītiskās un ekonomiskās krizes 
apstākļos, Godmanis asus vārdus 
veltīja Zaļo un Zemnieku savie-
nībai, ekonomikas ministram 
Kasparam Gerhardam (TB/
LNNK) un savam partijas bied-
ram Aināram Šleseram (LPP/LC). 
ZZS Godmanis pārmeta skaidras 
nostājas trūkumu. “Nedrīkst tā 
darīt, nedrīkst spēlēties ar to, vai 
iesim valdībā iekšā, iesim ārā, 
mēs jau bijām tuvu krizei ar 
novadu reformu, kad ZZS vie-
doklis atšķīrās no pārējās koalici-
jas nostājas un radīja zināmu 
draudus valdības stabilitātei.” 
Nedrīkst izmantot situāciju kādā 
nozarē. Ministru prezidents 
norādīja - nav taisnība, ka zem-
nieki nedabūs ne santima no 
līdzekļiem ekonomikas stabili-
zācijai.

Gerhards par spīti Godmaņa 
prasībai vēl nav sabiedrībai skaid-
ri paudis, kā precīzi tiks izlietoti 
600 miljoni latu, kas paredzēti 
uzņēmējdarbībai. Godmanis at- 
cerējās, ka savulaik vaicājis, vai 
visi ministri ir gatavi strādāt ļoti 
saspringtos apstākļos, un pieļauj, 
ka visi tomēr to nav gatavi darīt.

Skarbi vārdi tika arī Šleseram, 
LPP/LC līderim. Godmanis atzi-
nīgi vērtēja rezultātus dzelzceļa 
un ostu sfairā, taču uzsvēra, ka 
Šlesers atbildīgos amatos ieceļ sev 
uzticamus cilvēkus.  „Personāla 
polītika, ko Šlesers ir veicis, - tā ir 
nokaitinājusi sabiedrību, nokai-
tinājusi cilvēkus. Pirmais kritērijs 
ir profesionālitāte, otrais - lojā-
litāte,” uzsvēra Godmanis.

Pašreizējā valdība 
turpina darbu

Tautas partijas (TP) priekšsēdis 
Mareks Segliņš paziņoja, ka 
pašreizējais Ministru kabinets  
nav rīcībspējīgs. Uz to Ministru 
prezidents Ivars Godmanis rea-
ģēja, norādot - kamēr Saeima nav 
izteikusi neuzticību, pašreizējā 
valdība turpina darbu. Godmanis 
turpinās sarunas ar koalicijas 
partneŗiem par turpmāko darbu. 

Partijas joprojām apmainījās 
paziņojumiem par situāciju val-
dībā. TP vēl joprojām palika pie 
iepriekš paustā, ka pašreizējā 
valdība nav rīcībspējīga, jo val-
došās koalicijas partneŗu viedokļi 
svarīgos jautājumos, piemēram, 
krizes risināšana lauksaimniecībā, 
ir pārāk sašķelti.

Ko runāja Zatlers 
ar Godmani?

Pēc tikšanās ar Ministru prezi-
dentu Ivaru Godmani (LPP/LC) 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
sacīja, ka Latvijā ir nepieciešama 
stabila valdība un šis princips ir 
jāņem vērā, veicot polītiskās 
konsultācijas. Zatlers žurnālis-
tiem nesniedza skaidru atbildi, 
vai viņš atbalsta pašreizējo 
Ministru prezidentu, uzsveŗot, ka 
uzticību vai neuzticību valdībai 
izsaka Saeima un tās balsojums 
būs izšķīrējs valdībai.

“Visas polītiskās partijas un visi 
polītiskie spēki arī ir vienā laivā,” 
teica Zatlers un piebilda, ka vēlas 
no polītiskajām partijām redzēt 

lielāku izlēmību, nevis tikai 
dekorātīvus paziņojumus.

Ko dara Edvīns Šnore?
Plašu populāritāti ieguvušās 

totālitāro režīmu atmaskotājas  
filmas „Padomju stāsts” (The 
Soviet Story) režisors Edvīns Šnore 
ķēries pie jauna darba. Viņš strādā 
doktora darbu par tematu 
„Ukrainas golodomors”. Iespē-
jams, nākotnē no tā varētu iznākt 
arī filma. Intervijā Latvijas Avīzei 
Šnore sacīja, ka temats ir nevis 
tieši pats pag. gs. 30. gadu sākuma 
„golodomors”, bet gan tālaika  
Rietumu attieksme pret šo nozie-
gumu Pēc Šnores domām, tas ir 
aktuāls temats, jo jautājums par 
Rietumu attieksmi pret notiku-
miem, kas saistīti ar Krieviju, pa-
liek. Bads Ukrainā bija kliedzošs 
Rietumu vienaldzības paraugs. 
Viņi zināja, ka ukrainā cilvēki 
mirst, taču, lai nodrošinātu savu 
materiālo labumu laikā, kad noti-

ka atkopšanās no pasaules ekono-
miskās krizes, rietumnieki uz to 
pievēra acis. No PSRS viņi varēja 
saņemt pretī diezgan daudz labu-
mu. Tas pats notiek tagad. Atkal  
ir krize un Krievija var daudz ko 
dot – naftu, gāzi. Liekulība nekur 
nav pazudusi. Tā ir reālpolītika. 
Mazās valstis un tautas parasti tai 
tiek upurētas. Lielajām tautām ir 
savas interese, kuŗās mazo tautu 
intereses netiek ņemtas vērā. Gā- 
zes vads no Krievijas uz Vāciju pa 
Baltijas jūru tam ir klasisks pie-
mērs. It kā Eiropas Savienība, it kā 
viesiem vajadzētu vienoties, bet, 
kad nonāk līdz īstenošanai, tad 
tas vairs nestrādā. Tas pats bija    
ar Gruziju, kad Eiropai ātri vaja-
dzēja pieņemt lēmumu. Šnore 
novērojis, ka  gruzīni tagad pri-
vātās sarunās esot ļoti skeptiski 
pret ES.  

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Italiešu fašisma vaibsti mūsdienu Krievijas ģīmī

Kad Hitlers  1933. 
gada 30. janvārī 
nāca pie varas Vā- 
cijā, Maskavā visas 
pasaules komūnis-
tiem tika dots no- 
rādījums: Hitlera 

piekritējus dēvēt par fašistiem,  
jo hitleriešu partijas biedru ofi-
ciālais nosaukums - nacionāl-
sociālisti - varēja jaukt ļaužu 
prātus. Viens no komūnistiskās 
ideoloģijas pamatprincipiem 
taču tāpat bija sociālisms. Nacis-
ma pretinieki sauca sevi par 
antifašistiem, pēc 1941. gada    
22. jūnija Lielvācijas vērmachta 
kaŗavīri kļuva par “vācu fašistis-
kajiem iebrucējiem”, un patlaban 
gan Maskavā, gan zināmās 
krievvalodīgo aprindās Rīgā tiek 
apgalvots, ka Latvijā atdzimstot 
fašisms, saistot šo jēdzienu ar 
Waffen SS un līdzīgiem termi-
niem, kam nav nekāda sakara ar 
pirmatnējo, vēsturisko fašismu, 
t.i., ideoloģiju, kuŗa veidojās Ita-
lijā (nosaukums radies no senās 
Romas amatvīru varas simbola - 
fasci - kopā sasietiem sprungu-
ļiem ar cirvi vidū) un uz kuŗu 
balstījās diktātora Musolīni 
režīms, kas līdz 1938. gadam, t.i., 
līdz Berlīnes un Romas ass 

izveidošanai, bija daudz mēre-
nāks par Hitlera nacionālso-
ciālismu. 

Kāpēc es to visu klāstu? Front-
PageMagazine portālā lasāma 
intervija, ko devis PSRS un 
Krievijas vēstures pazinējs Alekss 
Aleksijevs, kuŗa darbavieta ir 
Hudson Institute Vašingtonā DC. 
Runājot par “Putina Krievijas” 
īpatnībām, viņš norāda, ka šī 
valsts būtībā ir banānu republika, 
kuŗai ir nafta un gāze un vēl šis 
tas, ko smeļ no zemes dzīlēm. Šī 
banānu republika ir viscaur 
atkarīga no naftas un gāzes cenu 
svārstībām pasaules tirgū. Kad 
šīs cenas kāpa vai debesīs, Putins 
un viņa līdzgaitnieki neko nav 
darījuši, lai savāktos milzu 
līdzekļus izmantotu pagalam 
nolaistās infrastruktūras moder-
nizēšanai, veselības aizsardzības 
un izglītības sistēmas sakārto-
šanai. Un, kad intervētājs Alek-
sijevam jautāja, kāda veida valsts 
ir mūsdienu Krievija, viņa atbil-
de bija tāda: Krievija nav demo-
kratija - nedz vadāmā (upravļa-
jemaja), nedz citāda. Krievijai 
piemīt tādas pazīmes, kas rakstu-
rīgas Musolīni fašistiskajam 
režīmam Italijā: priekšgalā - 
charismatisks vadonis, tautsaim-

niecībā - valsts un korporāciju 
simbioze, nemitīga valsts vare-
numa slavināšana, pārspīlēts na- 
cionālisms, kas pāriet ksenofo-
bijā, kareivīga un agresīva ār- 
polītika. “Putina Krievija” nav 
totālitāra valsts, kas balstās uz 
terroru. Tas, protams, nenozīmē, 
ka Krievijā citādi domājošie 
netiek represēti vai pat noslep-
kavoti. 

Vārdu sakot, mūsdienu Krievija 
drīzāk līdzinās Italijai Musolīni 
varas gados nekā Franko Spāni-
jai vai Salazara Portugalei, rezu-
mē Aleksijevs. 

Daudz pazīstamāks Krievijas 
apstākļu pazinējs ir Krievijas 
Valsts humānitārās universitātes 
dibinātājs Jurijs Afanasjevs, 
kuŗa plašais raksts publicēts 
progresīvajā laikrakstā Novaja 
Gazeta. 

Jurijs Afanasjevs savam elēģis-
kajam, melancholiskajam ap- 
cerējumam devis virsrakstu: “Vai 
Krievijas gals?”

Viņaprāt Krievija nolemta 
zudībai, ja pašreizējais kurss tur-
pināsies. Kāpēc reformas neko 
nav mainījušas, kāpēc vēstures 
rats allaž griežas patvaldības 
virzienā? Afanasjevs analizē “500 
nebrīves gadus” un, var teikt, 

rezignēti nolaiž rokas. 
Krieviem raksturīga vergu 

mentālitāte. Tauta lētticīga. Krie-
vijas varasvīri uzvedas kā pašu 
zemes okupanti, bet tauta tos 
nekritiski atbalsta. Imperiāla 
ekspansija kā pretstats brīvībai - 
un elites iekļaujas šādā virzībā. 
Tādas īsumā ir Jurija Afanasjeva 
tezes. Viņš salīdzina Eiropas civī-
lizācijas pamatdokumentu - Mag-
na Carta Libertatum (1214. g. ) , 
kur uzskaitītas pavalstnieku tie-
sības, un Čingischana likumu 
kodeksu Yasa (1206. g.), kur 
uzskaitīti sodi par nopietniem 
pārkāpumiem. Afanasjevs liek 
saprast, ka Krievijas vēsturē do- 
minējis šī otrā dokumenta gars...

Uz priekšu pretim pagātnei: 
šis “sauklis”, raksta Afanasjevs, 
pauž “Putina gadu” būtību. 

Nobeigumā Afanasjevs raksta: 
“kustēties nozīmē dzīvot”, un 
Putins aicina ļaudis piedalīties 
rīta vingrošanā - mēs ceļamies 
no ceļgaliem (vstajom s koļen), 
skanot bungām un bazūnēm, 
mēs kustamies, tātad dzīvojam. 
Ļaudis vingro, turot dūri kabatā, 
bet gatavi piekaut katru, kas krīt. 
Bet mēs kritīsim - un kritīsim 
visi kopā, brīdina Afanasjevs: “Ja 
mēs tā turpināsim, mēs ļoti drīz 

darīsim galu tam kultūras un 
vēstures fainomenam, kas 
joprojām pazīstams kā Krievija.”

Viņam sāp sirds par dzimto 
Krievzemi. Un viņu var saprast. 

Pilnīgs pretstats vērīgajam un 
domīgajam Afanasjevam ir bē- 
dīgi slavenais demagogs un 
bļauris Vladimirs Žirinovskis, 
Krievijas Valsts domes priekšsēža 
vietnieks. Piedaloties piketā pie 
Ukrainas vēstniecības Maskavā, 
viņš nodeklamēja dažus teiku-
mus, kas var interesēt Laika un 
Brīvās Latvijas lasītāju: “Padom-
ju Savienības vairs nav, bet 
Krievija turpina ēdināt šīs falšās 
valstis - no Baltijas līdz Kauka-
zam. Visas dāvanas beigušās. Un 
mums visiem jāuzdod stingrs 
jautājums - ja gribat dāvanas, 
kļūstiet par Krievijas subjek-
tiem. Jūs taču redzat, kas notiek 
Baltijā? Tauta tur vēlas dzīvot ar 
Krieviju, tas pats notiek Kaukazā 
un Ukrainā. Pavisam maz atlicis, 
un šo melīgo veidojumu tautas 
pašas tos nomēzīs un atkal apvie-
nosies ar Krieviju.”

Latvija kā melīgais veidojums. 
To Žirinovskis teica, reaģējot uz 
13. janvāŗa notikumiem Rīgā. 
Tas jāiegaumē.

Franks Gordons

Pagājusī nedēļa 
bijusi gana „krāš-
ņa” – lauksaim-
niecības technika 
uz Latvijas ce- 
ļiem, Latvijas Ra- 
dio žurnālisti ar 
aizlīmētu muti 

pie Saeimas un vadošās koali-
cijas partiju paziņojumi, ka 
vajadzīga jauna dzīve polītikā.

Tautas partija vēlmei pēc 
tūlītējām ārkārtas vēlēšanām un 
tiesībām Saeimai atlaist pašai 
sevi pievienojusi paziņojumu  
par valdības rīcības nespēju. 
Partijas bosu ieskatā tūlīt vaja-
dzīga jauna valdība. Savukārt 
Zaļo zemnieku savienība draud 
aiziet no valdības, ja valdība 
nepalīdzēs zemniekiem. Varētu 
jau domāt, ka varasvīriem bei-
dzot kļuvis neērti par saviem 
neizdarītajiem darbiem. Tomēr 
vēl vairāk izskatās, ka priekš-
vēlēšanu kampaņa jau ir sāku-
sies: gan pašvaldību un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām vasarā, 
gan iespējamām ārkārtas Saei-
mas vēlēšanām šogad. Tautas 
partija cer uz ārkārtas vēlēša-
nām, pirms mainīts vēlēšanu 
likums un Satversmē iekļautas 
tautas tiesības atlaist likumde-
vēju. Acīmredzot Latvijā nepo-
pulārākā partija nolēmusi, ka, 
tikai rīkojoties ātri, izdosies 
vēlētājus samulsināt tā, ka tie 
atkal balsos par viņiem. 

Zaļie zemnieki nolēmuši vēlē-
tājiem parādīt, ka viņiem tiešām 
rūp zemnieki un ka bez Brig-
maņa kunga vadītās vēlēšanu 
apvienības Latvijas laukos dzīve 
nekādi nav iespējama. LPP/LC 
uzmanīgi raugās apkārt, ar 
noteiktiem un stingriem pazi-

Varas mantotāji Nedēļas citāts
ņojumiem klajā nenāk, arī 
tēvzemieši cenšas nevienu nesa-
dusmot, jo viņu Saeimā ir tik 
maz, bet vara tik salda.

Tautas partijas cinisms un 
gribēšana saglabāt savu varu un 
ietekmi par jebkuŗu cenu jau   
sen nav jaunums, tomēr visvai-
rāk pārsteidz zaļo zemnieku 
liekulība: viņu ministrs ir labs 
un nemaināms, bet valdība, kuŗā 
viņi strādā, - slikta un nepa-
reiza.

Pirms pāris gadiem Valters 
Bruss, toreizējais Zemnieku 
saeimas priekšsēdis, par zaļo 
zemnieku savienību sacīja: „ Es 
gribētu teikt, ka viņi vairāk ir 
aizņemti ar savām lietām un par 
zemniekiem īpaši neinteresējas. 
Ministrs ir Latvijas Zemnieku 
savienības biedrs, bet pēdējos 
četros gados es un mani kollēgas 
zemnieki smagi cīnāmies par 
katru lēmumu un tā pieņem-
šanu, kas nāktu par labu lauk-
saimnieciskajai ražošanai. Mums 
ar spēku jāpierāda, ka Latvijā 
vajag ražot un vajag ražot vairāk 
un labāk. Tas ir dīvaini. Es vēl 
varētu saprast partijas vadītājus, 
jo mēs, nopietnie ražotāji, esam 
ne vairāk kā pieci tūkstoši, un 
tas nav vērā ņemams balsotāju 
skaits vēlēšanās. Bet vai par val-
sti un tās lauksaimniecību tiešām 
nav jādomā nemaz? Lai uztaisītu 
reveransu vēlētāju priekšā, pie-
tiktu ar gadu, pusotru pirms 
vēlēšanām, bet pārējā laikā 
varētu tomēr parūpēties par 
lauksaimniecības un lauku 
problēmu risinājumu.” 

Kopš sarunas ar Valteru Brusu 
nekas nav mainījies, kaut arī 
tagadējais zemkopības ministrs 
Mārtiņš Roze savā amatā ir jau 

sešus gadus. Un šo sešu gadu 
laikā zemnieki prasa viņa demi-
siju ne jau pirmo reizi un ne 
pirmo reizi zemnieki jautā, kā 
tas var būt, ka Eiropas Savie-
nības tiešie maksājumi Latvijas 
zemniekiem ir ne tikai daudz 
mazāki nekā vecajās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, bet pat 
igauņiem un lietuviešiem tie ir 
lielāki. Cukuru Latvijā vairs ne- 
ražojam, tagad izskatās, ka arī 
govis nāksies izkaut, bet zem-
kopības ministrs apgalvo, ka, 
likvidējot cukura ražošanu,  
esam saņēmuši lielu kompen-
sāciju – tas taču neesot noticis 
ne ar vienu ražošanas nozari,  
kas Latvijā beigusi pastāvēšanu. 
Ministrā klausoties, varētu do- 
māt, ka šī kompensācija par 
nozares likvidāciju ir ministra 
nopelns, nevis Eiropas Savienī-
bas cukura rūpniecības reorga-
nizācijas plāna daļa. To, ka savu-
laik ministrs aicināja zemnie-
kus audzēt cukurbietes, moder-
nizēt ražošanu, ņemot kreditus 
un iepērkot specifisko cukur-
biešu audzēšanas techniku un 
solot labus ienākumus, aizmir-
susi ir gan viņa partija, gan      
viņš pats. Tāpat arī ministrs „laiž 
gar ausīm” zemnieku atgādi-
nājumu, ka tieši viņš un viņa 
vadītā ministrija ir aicinājusi 
zemniekus ņemt kreditus un 
modernizēt piena ražošanu, lai 
celtu konkurētspēju, jo piena 
lopkopība ir vajadzīga un izde-
vīga Latvijai un tās iedzīvotā-
jiem. Tagad zemnieki palikuši 
aci pret aci ar vairs nevajadzīgām 
govīm un saviem kreditiem.

Pārsteidz arī tas, ka zaļie zem-
nieki vēršas pret valdību tā, it kā 
ministrs nebūtu valdības ko-

mandas daļa un nebūtu arī    
savas partijas polītikas īstenotājs 
valdībā, – lai nu kas, bet 
atjaunotās Latvijas laikos nav 
pieredzēts, ka partijas ministrs 
būtu viens stāsts, bet viņa partija 
– pavisam kas cits. Dakteŗi tādu 
nostāju droši vien sauktu par 
personības dalīšanos jeb schizo-
freniju. Zaļajiem zemniekiem tā 
ir normāla un pieņemama polī-
tika, jo viņuprāt garantē iekļū-
šanu gan pašvaldībās, gan 
nākamajā Saeimā. 

Raugoties uz polītiķu izda-
rībām, šķiet, vietā ir kāds citāts: 
„... katra šķira, kas pārņēmusi 
kundzību, cenšas nodot saviem 
mantiniekiem pašas uzkrāto 
polītisko varu. Polītiskās varas 
mantošana ir iedarbīgākais 
līdzeklis, lai šī šķira saglabātu 
savu dominanti. (..) Šai tenden-
cei neļauj atslābt specifiski 
cilvēciskie un dziļie instinkti, bet 
vēl jo vairāk to uztur saimnie-
košanas iekārta, kuŗa atzīst par 
savu pamatu privātas tiesības uz 
ražošanas līdzekļiem un kuŗā 
pēc psīcholoģiski dabiskas 
analoģijas arī polītiskā vara ir 
jāuzlūko par mantojamu privāt-
īpašuma sastāvdaļu.”* Tiesa gan, 
šīs rindas rakstītas pagājušā  
gadsimta divdesmitajos gados, 
bet Latvijā daļa polītiskās varas 
pārstāvju ir kļuvuši par šķiru, 
kas cīnās par savām, nevis par to 
interesēm, kuŗi viņus deleģējuši 
šajā varā.

  
Sallija Benfelde 

*Roberts Michelss. ”Moderno 
demokratiju partijiskuma 
socioloģija”.

„Ja kādam krievam dis-
komfortu rada tas, ka Lat-
vija nav Krievija, lai pār-
domā, ko viņš šeit meklē! 
Ja latgalietis atbrauc uz 
Rīgu, ar viņu nerunā lat-
galiski. Aizbrauc pats uz 
Latgali, tu arī nerunā lat-
galiski, latgaliešiem tāda 
pieklājība nav jāizrāda, lai 
gan latgaliski iemācīties 
būtu viegli. Es esmu atbē-
gusi uz vienīgo vietu pa- 
saulē, kur varētu atrast lat-
visku vidi, latviešu valo- 
du, kā man visu laiku ir 
trūcis, bet ar latviešu va-
lodu te nevar justies brīvs. 
Latvijā krievu valoda nav 
svešvaloda, tā ir „mūsu va-
loda”. Ja man tās nav, es 
Latvijā esmu sveša. Div-
valodīgs cilvēks māk lat-
viski un krieviski. Es, pie-
mēram, neesmu divvalo-
dīga, jo krieviski nemāku. 
Ja es māku daudzas citas 
valodas, tas nenozīmē, ka 
es esmu divvalodīga. Sta-
tistikas pētījumos es auto-
matiski iekļūstu grupā pie 
mazattīstītiem. Latvijā pā- 
rāk labi darbojas padom- 
ju pieņēmums, ka liela, 
varena kultūra ir kādā in- 
ternacionālā valodā, -   
nāks angļu valoda un 
sabojās mūs! Bet būtu liels 
zaudējums, ja latvieši ne- 
mācētu krieviski.

(Baiba Kangere, valod-
niece, Kultūras Diena, 
30.01. 2009.)  
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Uzziņai. Inese Vaidere – Eiro-
pas Parlamenta deputāte, Latvi-
jas Universitātes Ekonomikas   
un vadības fakultātes Finanču 
katedras profesore. No 2002.   
līdz 2004. gadam, kad tika 
ievēlēta Eiropas Parlamentā, 
bijusi LR Saeimas deputāte,  
2001. – 2002. g. – Rīgas domes 
deputāte un domes priekšsēža 
vietniece, 1998. – 1999. g. – LR 
vides valsts ministre, 1999. – 
2001.g. Valsts prezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas padomniece, 
1997.-1998.g. Ministru prezi-
denta padomniece. Zinātniski 
pētnieciskā darbība ārzemēs: 
1990. g. Ķīles Pasaules ekonomi-
kas institūtā Vācijā, 1994. g. Ful-
braita programmas ietvaros 
viesprofesore Minesotas univer-
sitātē, 1994., 1996., 1997. g. pro-
gramma Kalifornijā, Sakramen-
to, Valsts universitātē, 1996. g. – 
Zalcburgā, Austrijā, 1997. g. – 
Belladžio, Italijā. Zinātniski 
pētnieciskā darba galvenās jo- 
mas: reģionālās polītikas jau-
tājumi, starptautiskās finances, 
mazo un vidējo uzņēmumu 
vadība.

Par sevi. „Šobrīd mana dzīve 
rit Rīgā, Briselē un Strasbūrā. 
Augstāko izglītību ieguvu Latvi-
jas Universitātē, pēc tam kļuvu 
par ekonomikas doktori, profe-
sori. Ar Latvijas Universitāti ma- 
na dzīve ir saistīta arī šodien – 
lasu lekciju kursu starptautis-
kajās financēs, priecājos par ie- 
spēju strādāt ar jauniem cil-
vēkiem.”

EP darbojas 8 [9 -1 (Ždanoka)] 
deputāti no Latvijas.

Aizvadītā gada nogalē Laiks  
un Brīvā Latvija izmantoja ie- 
spēju apmeklēt Eiropas Parla-
mentu Briselē. EP deputāti (to-
starp Inese Vaidere) var uzaicināt 
ik gadu zināmu skaitu viesu no 
Latvijas, lai viņus iepazīstinātu  
ar darbu ES citadelē. Apmeklē-
jumā ietverta ne vien lielās insti-

tūcijas telpu un darbības vispā-
rēja apskate, bet arī gluži lietiš-
ķas tikšanās un patiešām bagā-
tīgas informācijas ieguve. Gru-
pā, ar kuŗu kopā apmeklēju EP 
un tikos ar deputāti Vaideri, 
bija 25 cilvēki – divi žurnālisti, 
pulks jauniešu, kas darbojušies 
izglītotājos projektos, un Latvi-
jas Nacionālo kaŗavīru biedrī-
bas, Latvijas Nacionālo parti-
zānu apvienības pārstāvji, kā  
arī cilvēki no Valsts valodas 

Par ekonomiskās krizes Latvijas atveidu
Ar Eiropas Parlamenta deputāti profesori Inesi Vaideri sarunājās Ligita Kovtuna

centra. Kāpēc tieši šāda izvēle?
I. Vaidere. Neaizmirstot, ka 

esmu tautas vēlēta deputāte, uz-
skatu par savu pienākumu sadar-
boties un tikties ar Latvijas sa- 
biedrības un organizāciju pār-
stāvjiem. Jā, mani sadarbības 
partneŗi, nu jau jāsaka – draugi, 
ir minēto organizāciju dalībnie-
ki. Četrus gadus strādājot EP, 
esmu devusi iespēju nacionāla-
jiem kaŗavīriem un partizā- 
niem, represētajiem (un ne tikai 
viņiem –  Briselē ciemojušies arī 
Latvijas Sieviešu organizāciju, 
invalidu biedrību, manas dzim-
tās Jelgavas Latviešu biedrības   
u. c. pārstāvji, dažādu konkursu 
un olimpiadu uzvarētāji) at-
braukt uz Eiropas „galvaspilsētu”, 
redzēt, kā strādā Eiropas Savie-
nības galvenā institūcija. Galu 
galā – ko tajā daru es.

Kāpēc Valsts valodas centrs? 
Gribu atbalstīt tā darbiniekus, 
kas par ļoti mazu atalgojumu 
dara lielu un nozīmīgu darbu. 
Latviešu valoda man ir pasaulē 
mīļākā valoda, bet tā tikusi nīdē-
ta un nicināta. Jā, es runāju se- 
šās valodās, bet latviešu valoda  
ir mans lepnums un prieks. Ļo- 
ti priecājos par Valsts prezidenta 
Valža Zatlera paziņojumu, ka 
turpmāk intervijās un uzstāša-
nās reizēs viņš runās tikai latvis-
ki. Tā būtu jārīkojas visiem 
polītiķiem. Arī es tā rīkojos. Tas 
ir  jautājums par stāju un attiek-
smi pret valsts valodu. Ar ārzem-
ju - ukraiņu un krievu žurnālis-
tiem, protams, runāju krieviski, 
jo šo valodu protu.  

Jūs kopā ar EP deputātu Ģirtu 
Valdi Kristovski arī atbalstījāt 
E. Šnores dokumentālās filmas 
„Padomju stāsts” (The Soviet 
Story) tapšanu, sarūpējot EP 
līdzfinancējumu. Mūsu laikrak-
stos stāstām, ka šī filma apceļo 
ne vien latviešu centrus visā 
pasaulē, bet gūst ļoti plašu 
skanējumu arī mītnes zemju 

plašākā sabiedrībā. Kādas ir 
jūsu darbības galvenās jomas, 
strādājot Briselē? 

I.V. Veicu  savu galveno uzde-
vumu – būdama savas valsts ie- 
vēlēta deputāte, strādāju Latvijas 
(un Baltijas) interešu aizstāvībai. 
Galvenokārt – ārlietās, jo tajā ko- 
mitejā strādāju. Manā darbā ir 
iekļautas attiecības ar Krieviju, 
Ukrainu, Gruziju. Ir panākts, ka 
rezolūcijās rakstīts prasījums 
Krievijai atzīt Baltijas valstu 

okupācijas faktu. Kopā ar četriem 
citu valstu deputātiem mums 
2008. gadā izdevās sagādāt pār-
liecinošu deputātu vairākuma 
atbalstu lēmumam atzīt 23. au-
gustu par visas Eiropas upuŗu – 
gan nacisma, gan totālitārā 
komūnisma upuŗu  piemiņas 
dienu. 

Esmu aktīvi piedalījusies arī 
Baltijas jūras reģiona attīstības 

stratēģijas izstrādē. 
Jūsu - ekonomis-

tes viedoklis par 
ekonomisko krizi 
Latvijā? 

I.V. Ne jau tikai 
Latvija pārdzīvo 
ekonomisko krizi. 
Tāda ir arī citur Ei- 
ropā un arī Ame-
rikā. 

Ekonomikā val-
da cikliskums – tā 
piedzīvo kāpumus 
un kritumus. Sa- 
sniegusi noteiktu 
fazi, ekonomika 
piedzīvo samazi-
nājumu, un šiem 
procesiem ir ob- 
jektīvi un subjek-
tīvi cēloņi. Objek-
tīvi – kolīdz eko-

nomiskie rādītāji paaugstinās, 
cilvēki tiecas dzīvot labāk: ņemt 
kreditus, tērēt. Sākas „sniega pi-
kas” efekts: aktīvi darbojas pel-
nītgribētājas institūcijas – ban-
kas, kreditsabiedrības, nebūt ne- 
brīdinot, ka nauda būs jāatdod  
ar uzviju. Un tad pieslēdzas sub-
jektīvais faktors, bieži vien viegl-
prātības sindroms. Īpaši Latvijas 
sabiedrībā, kas ilgstoši dzīvojusi 
ļoti pieticīgu dzīvi. Gribas māju, 
automašīnu, jachtu, un neprotam 

aprēķināt, kā būs ar iespējām 
atdot. Un ja vēl valstī valda ne- 
pārdomāta polītika – kā A. Šle-
sera „gāzi grīdā!”  uzplaukuma 
virsotnē, - tā ir noziedzīga polī-
tika, kuŗas augļus tagad plūcam. 
Tās ir polītiskas tuvredzības un 
korupcijas sekas. Gadu no gada 
Latvijā, neievērojot ekonomistu, 
tostarp manus protestus, tika 
pieņemts budžets ar deficitu, 
turpretim kaimiņi igauņi „atli-
ka” naudiņu un nu piedāvāja 
mums financiālu palīdzību. Val-
dība mūs biedē – būs vēl sliktāk! 
Uzņēmēji jūtas vientuļi un pa-
mesti. Pasaules praksē ekono-
miskas lejupslīdes brīžos nepa-
augstina nodokļus, Latvijā – 
PVN 21% iepriekšējo 18% vietā, 
bet tūrisma nozarē – pat paaug-
stinot četrreiz – no 5% uz 21%. 
Kāpēc? Latvija, šī kādreiz augsti 
attīstītā valsts, kas jau savulaik 
zaudēja tik nozīmīgo intelektuālo 
potenciālu, šajos laikos ļauj aiz-
plūst tam atkal. Un tūrisms, kas 
līdzekļus piesaistītu, tiek praktis-
ki iznīcināts. Kā citādi to var 
nosaukt, ja ne par noziedzīgu 
polītiku.

Jā, nu ir „spilvens” – Starptau-
tiskais valūtas fonds. Kaut arī 
komerciestāde, tomēr tas rūpē-
jas, lai grūtībās nonākusī Eiro-
pas Savienības dalībvalsts nesa-
bruktu. Taču – kā šie 7,5 miljardi 
eiro tiks izmantoti? Cik gudri 
būsim, lai šo naudu atdotu? Jo 
summa jau nebūt nav drāma-
tiski liela – Māstrichtas līguma 
noteikumi pieļauj aizņemties 
60% no IKP (iekšzemes kop-
produkts), Latvijai šī summa 
nesasniedz pat pusi. Pareizākais 
ceļš, ko redzu, būtu atbalsts uz- 
ņēmumiem, kas ražo iekšzemei 

un eksportam, kā arī infrastruk-
tūrai (transportam u. c.). Valstij 
jādomā arī par darba vietām, par 
ieguldīšanu nākotnē (izglītība, 
kultūra). Vai tā notiks? 

Jūsu - finanču speciālistes 
viedoklis par Parex bankas 
„gadījumu”. 

I.V. Tas ir jautājums, par kuŗu 
man ļoti daudz bijis jādomā. Lai 
pieņemtu lēmumu par šīs ban-
kas sanāciju, ceru, ka tika iesaistī-
ti daudzi izglītoti, spēcīgi cilvēki. 
Kāpēc tika pieņemts lēmums 
glābt šo banku? Turklāt ne- 
drīkstēja ieguldīt 250 miljonus 
nodokļu maksātāju naudas, lai 
nerezidenti tos tūlīt izņemtu! 
Naudas izņemšanas limits bija 
jānosaka tūlīt. Un Kargina/Kra- 
sovicka „ofšoros” paslēptie īpa-
šumi bija jāiegulda bankas 
pamatkapitālā. 

Latvijā jauna ziņa – šoreiz 
patīkama –  samazināsies ce-
nas, piemēram, piena produk-
tiem... 

I.V. Ja vien netiks apmuļķoti 
ražotāji. Mazā financējuma dēļ 
pietiekami labi nestrādā ne pa- 
tērētāju aizsardzības institū-
cijas, ne konkurences padome. 
Nu kāpēc atkal neieklausāmies 
pasaules pieredzē?! Ja ekono-
mikā ir recesija, valsts samazina 
nodokļus, kaut nedaudz paaug-
stina pabalstus, bet mūsu gadī-
jumā arī pensijas. Kas tad ir gal-
venais vietējās produkcijas pa- 
tērētājs? Taču tā cilvēku grupa, 
kas ir mazāk nodrošināti. Lo- 
ģiski, ka būtu jāpalielina pabal-
sti, tādējādi arī atbalstot vietējo 
ražotāju. Lai nestāsta, ka ačgār-
nas darbības Latvijā notiek pēc 
SVF pieprasījuma! Šis fonds 
cenšas neapstrīdēt valsts izvēlē-
to ceļu. Tiešām nesaprotu, kāpēc 
Latvijas valdība rīkojas pretēji 
pasaules praksei, – aiz muļķības 
vai noziedzības? Vācija, piemē-
ram, domā par bērnu pabalstu 
palielināšanu, Rīgas domē sa- 
vukārt „apgriež” Ls 100, - pabal-
stu ģimenēm, kuŗu bērniem   
nav vietu bērnudārzā, jo to 
trūkst. Nerunāšu nemaz par sa- 
mazinājumu veselības iestā-
dēm! Okupācijas gados mūsu 
tautas veselības stāvoklis kļuvis 
katastrofāls.

Redzu, ka sabiedrībai trūkst 
patiesas informācijas, nav dia-
loga sabiedrībai ar valdību, 
tāpēc arī izraisījās 13. janvāŗa 
reakcija uz notiekošo. Vairāk 
nekā jebkad nepieciešamas 
publiskas diskusijas, atklātas 
sarunas. Tādas  rīkošu arī es – 
jau 13. februārī manis vadītais 
Latvijas ekonomikas attīstības 
forums aicinās uz sarunu fi- 
nanču uzraudzības speciālistu 
Uldi Cērpu, Valsts kontrolieri 
Ingūnu Sudrabu, citu nozaŗu 
speciālistus.

Darbs Eiropas Parlamentā ir 
lieliska pieredze un lieliska 
iespēja, ko cenšos izmantot un 
likt lietā savas valsts interesēs. 
Un lielākais gandarījums ir brī-
žos, kad skaidri redzu – darbs 
parlamentā gūst atbalstu Eiropā 
un pasaulē. Tad arī aizmirstas 
nogurdinošie pārlidojumi un 
gaŗās darba stundas.

(Vairāk lasiet www.inese-vaidere.
lv, www.europarl.europa.eu). 

Kopā ar viesu grupu no Latvijas

Inese Vaidere

Krustvārdu mīkla
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Līmeniski. 1. Vītolu un kārklu 
ziedu spurdzes. 4. Filipīnu gal-
vaspilsēta. 7. Astere (poēt.). 9. 
Vīrieša vārds (janv.). 10. Liela 
saldūdens zivs. 12. Aicinājums 
atkārtot. 13. Skaņdarbs vienam 
atskaņotājam. 15. Šķidra minerālu 
masa, ko izverd vulkāns. 16. 
Darināt audumu. 18. Lēcienā gaisā 
apmests kūlenis. 19. Vokāls skaņ-
darbs. 20. Gaļas tirgotājs. 24. 
Neliels dzeŗamtrauks. 26. Trauku 
roktuŗi. 28. Cits ar citu saistītu 
elementu kopumi. 29. D-Amerikas 
kamieļu dzimtas dzīvnieks. 31. 

Griezīgas. 34. Latviešu zemnieku 
iecienīta desa. 37. Priekšmets ar 
āķveidīgu galu. 38. Lapu koks. 40. 
Sievietes vārds (jūl.). 42. Izsūtīto 
latviešu nometinājuma vieta Krie-
vijas ziemeļos. 44. Dānijas sala 
Baltijas jūrā. 46. Krievijā ražotu 
automobiļu marka. 47. Liela, grez-
na celtne. 48. Dārza oga. 49. Mūž-
zaļš acāliju dzimtas tīteņaugs. 50. 
Ārvalstu izlūkdienesta aģents. 51. 
Neliela ārija (mūz.). 

Stateniski. 1.Peldoša platforma. 
2. Slavas dziesmas. 3. Apdzīvota 
vieta Ludzas raj. 4. Kundzes 

uzruna Anglijā. 5. Deguna atvere. 
6. Rītausmas dieviete (rom. mītol.). 
8. Katoļu klosteŗa priekšnieks.       
9. Jūrmalas pilsētas daļa. 11. Runāt 
aplamības. 14. No magonēm 
iegūta viela. 15. Ieguvums zvejā. 
17. Bērza mizas virsējā kārta.21. 
Rožu dzimtas koki vai krūmi ar 
baltiem, smaržīgiem ziediem. 22. 
Laika posms no vakara līdz rītam. 
23. Daudzgadīgi lakstaugi ar 
ložņājošu sakneni. 25. Gaŗastes 
papagailis. 27. Pilsēta Marokā. 29. 
Ļauna vēlējums. 30. Liels daud-
zums. 32. Apdzīvota vieta Liepājas 
raj. 33. Šauri gaismas kūļi. 35. 
Ādas kairinājums. 36. Skaistums, 
daiļums. 37. Zemes garozā vis-
vairāk izplatītais minerāls. 39. 
Dzejnieces Skujiņas vārds. 41. 
Kaut kas sīks, nenozīmīgs. 43. 
Iestāde, kas izšķiŗ pilsoņu strīdu. 
45. Pilsēta Dobeles raj. 47. 
Ūdenstilpju pārplūšana pavasarī.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 5) 
atrisinājums 

Līmeniski. 1. Celle. 3. Karuseļi. 
9. Pakši. 10. Rīkstes. 12. Bass. 13. 
Lauskas. 14. Ēras. 17. Rietumi. 18. 
Eksperts. 19. Svinības. 21. Asīrieši. 
25. Apgabali. 27. Satekas. 29. Peri. 
30. Bojāeja. 31. Andi. 34. Salmiņi. 
35. Tonis. 36. Pliekana. 37. Vesta.

Stateniski. 2. Loks. 3. Koristes. 
4. Rokraksts. 5. Sets. 6. Mazbērns. 
7. Pipari. 8. Marss. 9. Pasteļi. 11. 
Sirot. 15. Mudīgas. 16. Neprāts. 
20. Analoģija. 22. Elksnis. 23. 
Iespiest. 24. Litānija. 26. Poras. 27. 
Sajūta. 28. Apses. 32. Ilze. 33. 
Unce. 

Latgales kultūrvēstures mūzejs, populārizējot rakstnieka Jāņa 
Klīdzēja (6. 05. 1914. - 2. 05. 2000. ) daiļradi un J. Streiča mākslas 
filmu, līdz 28. februārim aicina uz mūzeja paidagoģisko programmu 
„Cilvēka bērns”. Skolēni iepazīsies ar J. Klīdzēja darbiem, aplūkos 
rakstnieka rokrakstu, fotografijas un salīdzinās rakstnieka romāna 
„Cilvēka bērns” un J. Streiča mākslas filmas scēnārija epizodus. 
Nobeigumā varēs noskatīties filmu „Cilvēka bērns”. 

Viesītes kultūras pilī sadarbībā ar Nacionālo kino centru īstenots 
projekts „Eiropas jauno režisoru kino”. Ar īpašu Eiropas un pasaules 
īsfilmu izlasi viesojās Starptautiskais īsfilmu festivāls „2ANNAS”. 
Divpadsmit vietās Latvijā ikviens interesents bez maksas varēs 
noskatīties īsfilmu programmu. 

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde rīkoja konkursu 
vidusskolēniem „Rēzeknes pilsētas Erudīts”, kuŗa temats bija „Izzini 
Eiropas Savienības valstis”. 1. kārtā jaunieši sacentās erudīcijā par 
sešu Eiropas Savienības valstu: Francijas, Vācijas, Italijas, Nīderlandes, 
Beļģijas un Luksemburgas vēsturi, ekonomiku, izglītību, kultūru 
utml. Nākamā kārta jaunieši pārbaudīs savas zināšanas par Īriju, 
Angliju, Dāniju, Grieķiju un Spāniju. Kopumā konkurss noritēs 
piecās kārtās. 

Daugavpils Fitnesa centrā atklāja Latvijā vienīgo spēka atlētikas 
mūzeju, kuŗā aplūkojami eksponāti par spēka atlētikas rašanās 
vēsturi 19. un 20. gadsimtā un pazīstamiem Latvijas spēkavīriem. 
Apskatāmas Latvijas atlētu fotografijas un apbalvojumi. 

Daugavpilī 27. janvārī durvis vēra Latgales krizes centrs „Jāvar!”, 
kur varēs saņemt konsultācijas dažāda veida atkarību (narkotiku, 
azartspēļu, alkohola) jautājumos. „Jāvar!” ir pirmais šāda veida centrs 
Latvijā, tas izveidots ar Latvijas Spēļu biznesa asociācijas (LSBA) un 
Daugavpils pilsētas domes atbalstu. 

Daugavpils uzņēmums “Daugavpils lidosta” saņēmis trīs 
lidmašīnas – divas AN-2 un viena “Wilga 35A”. Līdz Daugavpilij 
spēja aizlidot tikai viena AN-2 lidmašīna, abas pārējās nogādāja ar 
autotransportu. Drīzumā viesus varēs iepazīstināt ar Daugavpili no 
putna lidojuma. 

Cēsu rajona Nītaurē slēgta pirts. Pagasta iedzīvotāji par to ir 
apbēdināti, jo pirts bija populāra. Diemžēl pašvaldība šajā krizes laikā 
nespēj to uzturēt – gadā pirts apmeklētāji samaksājot ap 800 latu, bet 
pašvaldībai pirts uzturēšana izmaksā vairāk nekā 4000 latu.

Veselības ministrija no 1. aprīļa pārtrauks financēt 13 mazās 
lauku slimnīcas, tostarp Auces slimnīcu. Februāŗa sākumā Latvijas 
Pašvaldību savienībā pulcēsies slimnīcu vadītāji. Ieradīšoties arī 
veselības ministrs Ivars Eglītis. Slimnīcu vadītāji prasīšot paskaidrot, 
kāpēc netiek izpildītas Satversmē noteiktās tiesības ikvienam 
iedzīvotājam garantēt medicīnisko palīdzību.

Joprojām attīstītās Brenguļu nelielā alus ražotne. Tā gan aizvien 
vēl ir mazākā Latvijā, tomēr saskata drošu nākotni, Rīgā ir jau vairāk 
nekā 20 alus bāru, kur baudāms Brenguļu brūvējums, tas ticis arī līdz 
Jūrmalas bāriem. Alus ražošana Brenguļos sākta 1969. gadā.

Gulbenes rajona Lejasciema sociālajā mājā izcēlās ugunsgrēks. 
Māja svinīgi atklāta pavisam nesen – aizvadītā gada oktobrī. Glābējiem 
un nama iemītniekiem izdevās kopīgiem spēkiem ugunsgrēku 
apdzēst un neļaut liesmām izplatīties vēl lielākā platībā. Visa ēka ir 
pielieta ar ūdeni, tāpēc tajā pagaidām nav iespējams dzīvot.

Pēdējo divu mēnešu laikā pieaudzis Ventspilī reģistrēto zādzību 
skaits, tāpēc iedzīvotājiem vajadzētu būt sevišķi uzmanīgiem un 
sargāt savu mantību, brīdina policija. Daudz bijušo sodīto legāli un 
nelegāli strādā celtniecībā, kas tagad piedzīvo grūtus laikus. Arī citās 
jomās neklājas labāk, tāpēc nākas atgriezties pie vecā aroda, skaidro 
Ventspils policijas priekšnieks.

Liepājas mūzeja kultūrvēstures nodaļas darbinieki izveidojuši 
jaunu grāmatu „Liepāja Latvijas sākotnē. 1918. gada novembris – 
1919. gada jūlijs”. Tā iznākusi serijā „Liepājas mūzeja raksti”.

Draudzīgā aicinājuma dienā 28. janvārī savas skolas vārdadienu 
svinēja un atcerējās vēsturi arī Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vid-
usskola. Vidusskolas 320 skolēni sadevās rokās, lai veidotu Draudzības 
ceļu. Pamatideja – cits citam var ne tikai dot mantisko labumu, bet arī 
dāvāt siltumu, mīlestību, atbalstu.

Pāvilostnieki no Italijas pārveduši uzvaru – Zigmunds Vilnis un 
Ainārs Zingniks kopā ar Eināru Vilni uzvarējuši Sniega festivālā 
Sanvidžilio. Žūrija par labāko atzinusi latviešu veidoto dziļdomīgi 
aizkustinošo lāču duetu “Mammīt, vai tu audz lielāka, vai arī šis 
ledusgabals sarūk?”.

Ar 1. februāri Liepājā algotos pagaidu sabiedriskos darbos 
strādā 30 bezdarbnieki, bet pirmajā pusgadā mazkvalificētos darbos 
pilsētas sakopšanā būs iespēja strādāt kopumā vairāk nekā 160 
cilvēkiem, kas reģistrējušies bezdarbnieku uzskaitē.

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina, M. Linde un R. Mielava

Kā jau katru gadu, arī 2009. 
gadā noteikts īpaši aizsargājams 
un zinātnieku padziļināti pētījams 
putns, augs, dzīvnieks, sēne. 

Par 2009. gada putnu Latvijas 
Ornitologu biedrība (LOB) izvēlē-
jusies jūraskraukli (Phalacrocorax 
carbo). Tas ir melns zoss lieluma 
putns, kas pārtiek no zivīm un 
ligzdo lielās kolonijās pie ezeriem 
un zivju dīķiem, arī jūras 
piekrastē. 

Pēdējos gados daudzās Eiropas 
valstīs ievērojami pieaudzis šo 
putnu skaits, nereti izraisot 
konfliktsituācijas ar zivsaimnie-
kiem. Jūraskraukļa gadā tiks 
apzināts šo putnu skaits Latvijā un 
to ligzdošanas vietas. Ornitologi 
lēš, ka 2008. gadā Latvijā bijis ap 
20 jūraskraukļu koloniju, kuŗās 
ligzdojuši ap 1000 šo putnu pāŗu.

Iepriekš par gada putniem bija 
izvēlēti – grieze, vakarlēpis, zaļā 
vārna, mazais ērglis, ķīvīte, ūpis, 
lielais ķīris, rubenis, baltais stārķis, 
ziemeļu gulbis, lauka piekūns, 
melnā dzilna un melnais stārķis. 

Latvijas Botaniķu biedrība par 
2009. gada augu nominējusi 
jūrmalas dedestiņu (Lathyrus 
maritimus Bigel). Tas ir daudz-
gadīgs vidēja lieluma tauriņziežu 
dzimtas lakstaugs, kas aug tikai 
liedagā, kāpās un tām piegulošos 
sausos priežu mežos, lielākoties 
Kurzemes piejūrā, kur vietām sa-
stopama bieži un gandrīz vienlai-
du joslā. Tā ir Latvijā reta un īpaši 
aizsargājama augu suga, ko ap-
draud kāpu izmīdīšana un 
izbraukāšana, arī noplūkšana. 
Jūrmalas dedestiņas krāšņos zie-

2009. gada putns, augs, dzīvnieks, sēne...
dus var ieraudzīt no jūnija līdz 
septembrim. Vairāk sastopama 
ziemeļu puslodes mērenās joslas 
apvidos Ziemeļamerikā, Eiropas 
rietumu un austrumu daļā, kā arī 
Klusā un Atlantijas okeana un 
jūru piekrastē. 

Latvijas Malakologu biedrība 
par savu 2009. gada dabas sim-
bolu izvēlējusies tumšo kailglie-
mezi (Limax cinereo-niger), kas ir 
viens no izmēros lielākajiem 
kailgliemežiem Latvijā. Daži 
eksemplāri izstiepjoties var sa-
sniegt pat 20 cm gaŗumu, bet 
biežāk sastopami 10 -15 cm gaŗi. 
Tumšais kailgliemezis ir viens no 
augstvērtīgo meža biotopu 
indikātoriem. Tas sastopams ilg-
stoši neskartos lapu koku un jauk-
tos mežos. Izņēmuma kārtā arī 
cilvēka mītņu tuvumā, ja netālu ir 
meži, kuŗos mitinās daudz šo 
gliemežu. Latvijā pēdējos gados 
ļoti intensīvi izcērt mežus, tomēr 
augstvērtīgo mežu biotopiem ir 
piešķirts aizsardzības statuss. 
Tātad šī suga Latvijā it kā nebūtu 
apdraudēta. Taču nākotnē tai 
varētu rasties problēmas, jo glie-
meži nespēj pārvarēt lielus 
attālumus. 

Malakologu biedrība lūdz visus 
iedzīvotājus, kas novērojuši tum- 
šo kailgliemezi, sūtīt vēstuli un, ja 
ir, arī fotografiju un norādīt 
novērošanas vietu; e-pasta adrese 
Mudite.Rudzite@lu.lv vai pa pas-
tu: Latvijas Universitātes Zoolo-
ģijas mūzejs, Kronvalda bulv. 4, 
Rīga, LV-1586. 

Par 2009. gada sēni Latvijas 
Mikologu un lichenologu biedrība 

šogad izvēlējusies sakņu piepi 
(Heterobasidion annosum), kas ir 
viena no vispostošākām koku 
slimībām. Mežā sēnes augķerme-
ņus parasti ir diezgan grūti 
ieraudzīt, jo tie attīstās uz koku 
saknēm, celmiem vai izgāztu  koku 
stumbriem. Tikai apveļot nolauzto 
koku otrādi, var ieraudzīt sēni. 
Trupe sabojā ne vien pašu vērtīgāko 
lietkoksni, bet var izplatīties stum-
brā līdz pat 12 metru augstumam. 
Sēne izplatās ar sporām, kas parasti 
lido 100 metru tālu, taču dažos 
gadījumos spēj aizlidot pat simtiem 
kilometru. Sporas ieskalojas zemē 
un, atrodot bojātu sakni, inficē 
koku. Eiropā sakņu piepe inficē 
skuju kokus - egles, priedes, balt-
egles, kadiķus, kā arī lapu kokus - 
galvenokārt tikko zāģētu koku 
celmus. Vislielākā inficēšanās ie- 
spējamība ir tieši pirmajās stundās 
pēc koka nozāģēšanas. Sala laikā 
sakņu trupes izplatība ir ievērojami 
mazāka. Ar AS “Latvijas Valsts 
meži” un Meža attīstības fonda 
financējumu pētījumi par sakņu 
trupi tiek veikti mežzinātnes 
institūtā “Silava”. 

Latvijas Dabas mūzejs par 2009. 
gada dzīvnieku noteicis brūno 

lāci (Ursus arctos), kas ierakstīts 
Latvijas Sarkanajā grāmatā kā 
aizsargājama suga. Latvijas brūnais 
lācis kļuva slavens, kad kāds no tā 
sugas brāļiem pa jūras līča ledu bija 
aizmaldījies līdz Igaunijai. Par šo 
notikumu pat ir uzņemta filma. 
Latvijā rēgulāri sastopami 10 -15 
lāči. Daži no tiem dzīvo Latvijas 
territorijā - Gulbenes un Madonas 

rajonā – un Kurzemē – Dundagas 
un Ances apkārtnē, bet pārējie 
ieklīst no kaimiņvalstīm – Igaunijas, 
Krievijas, Baltkrievijas. Lāča mūžs 
ir caurmērā 25-40 gadi. Par lāčiem 
līdzīgiem tiek uzskatīti debess 
zvaigznāji Lielais Lācis un Mazais 
Lācis jeb Lielie un Mazie Greizie 
rati.

Valija Berkina

Jūraskrauklis - 2009. gada putns
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Ja uztvertu nopietni visas ne- 
jēdzības, kas notiek mūsu valstī, 
varētu sajukt prātā. Psīchologi 
apgalvo, ka pret stresu palīdz trīs 
lietas – alkohols, sekss un humors. 
Alkoholam vajadzīga nauda, tur-
klāt tas bojā veselību. Seksam 
nepieciešams laiks un partneris 
(partnere). Humora izjūta neprasa 
neko, tikai tā ir Dieva dāvana, kas 
piemīt retajam. Jaunie autori raksta 
rupjības, cerot, ka tās izraisīs home-
riskus smieklus, bet vecmeista-
riem – prozistam Andrejam 
Skailim un dzejniekam Valdim 
Artavam jau pāri astoņdesmit.

Nupat pa skuju taciņu aizgāja 
vienīgais humora un satiras žurnāls 
Dadzis. Paradoksāla situācija – 
padomju laikā, kad aiz muguras 
stāvēja bargi cenzori, brīvdomīgais 
izdevums izdzīvoja, bet neatkarī-
gajā Latvijā izlaida garu – trūka 
materiālu, ko publicēt, bet auto-
riem nesamaksāja pat honorāru.

Tāpēc jāpriecājas par katru 
asniņu, kas parādās aizlaistajā 
humora lauciņā. Ja iznāk grāma- 
ta, tad tie ir svētki. Izdevniecības 
„Didam” vadītājs Armīns Voitkāns 
ir pelnījis ordeni, jo, par spīti 
inflācijai, viņš nebaidās un riskē, 
gadu no gada izdodot anekdotu 
krājumus par samērā nelielu cenu, 
ko var atļauties maksāt pēc jokiem 
izslāpušais lasītājs.

Tagad apgādā „Didam” ar Rīgas 
domes Kultūras departamenta un 
uzņēmēja Valža Kalnozola finan-
ciālu atbalstu iznākusi Reiņa Ād- 
mīdiņa grāmata ar nepretenciozu 
nosaukumu „Teitan un tagad”. 
„Tā ir vieta, kur pagātne tiekas ar 
tagadni un ietiecas nākotnē ar visu, 
kas labs un ne tik labs,” teikts 
anotācijā.

Valodnieki gan iebilst, ka tāda 
vārda „teitan” latviešu valodā 

Labi joki nenoveco

nemaz neesot. Ja nav, tad jāizgud-
ro, vārdu krājums jāpaplašina. Ja to 
nedara dzejnieki, tas jāveic 
humoristam, un autors nevis 
jākritizē, bet,  tieši pretēji, –  jācil-
dina. Varbūt sadzīviskais vai ap-
vidus vārds „teitan” ieviesīsies 
mūsu leksikā, tāpat kā savulaik 
folklorizējās daudzu piesavinātais 
teiciens „ka tavu māti”, kuŗa 
pirmtiesības lietošanā pieder 
Reinim, kad viņš rakstīja „Mūsu 
laikmeta ainiņas”, un atšķirībā no 
krievu mēlē piesauktās mātes tajā 
nav nekā piedauzīga. 

Manas paaudzes cilvēki ar 
nostalģiju atceras Reiņa Ādmīdiņa 
pirms gadiem desmit un vairāk 
veidotos humoristiskos radiouzve-
dumus. Tos režisēja Ēriks Brītiņš, 

un pie mikrofona 
izcili darbojās Na- 
cionālā teātŗa ak- 
tieŗi Voldemārs 
Šoriņš, Zigurds 
Neimanis, Inta Ti- 
role un Dace Bo- 
nāte. Uzticamie 
klausītāji tad pa-
meta visus mājas 
darbus un steidzās 
pie radioaparā-
tiem, lai gūtu po- 
zitīvas emocijas 
ilgam laikam.

Jaunajā grāmatā 
mūs atkal gaida 
patīkama sastap-
šanās ar toreiz 
iepazītiem košiem 
varoņiem no Saul-
gožu pagasta. 

Galvenā persona, 
protams, ir pagasta 
īstenais saimnieks 
biedrs Konstantīna 
kungs – bijušais 
kolchoza priekš-

sēdis. „Prihvatizācijas” laikā viņš 
sarausis bagātību, un nu šim pieder 
neaprobežota vara.

Konstantīna pretmets ir profe-
sionāls ubags Tenis, kas visu savu 
iedzīvi nēsā līdzi kartona koferī un 
rakņājas pa atkritumu tvertnēm. 
Šķiet, viņš ir nemirstīgs, jo lielās      
ar savu dalību krievu-turku kaŗā.

Neiztrūkstošs visos notikumos ir 
plaša profila sabiedriskais darbi-
nieks Tālis. Viņš vienmēr „deg 
idejas liesmās”. 

Paštaisnais un pastulbais policists 
Alvils, kam jārūpējas par kārtību 
Saulgožu pagastā, trāpīgi raksturo 
Tāli: sadzēries savu urīnu, vispu-
sīgi neizglītots cilvēks, kas ar inte-
lektu nav pārāk apgrūtināts.

Un kur tad vēl viltīgie un izma-

nīgie brāļi Fļugeri! Advokāts ir liels 
meistars čekistu attaisnošanā un 
lielzagļu paglābšanā, bet banku 
direktorā varam saskatīt kaut ko 
ļoti pazīstamu gan no Laventa, gan 
Kargina.

Vīriešu kompaniju grezno ne-
aizmirstamas dāmas.

Daiļā Zuzanna no parastas lauku 
bodītes pārdevējas kļuvusi par 
restorāna, picērijas, bāra un kazino 
vadītāju.

Apsviedīgā kultūras nama direk-
trise Barbara arī tajos laikos, kad 
visur bija rindas, pratusi visu dabūt. 
Kad viņa sāk stāstīt, cits vairs pie 
vārda netiek. Iztaisījusi sejas plas-
tisko operāciju, uzlikusi jaunu 
parūku, ievēro Holivudas diētu, 
diemžēl vecums neatvairāmi tuvo-
jas. 

Kažoku uz otru pusi veikli 
pārmetusi zīlniece madam Herta. 
Padomju laikā viņa izpildījusi čekas 
uzdevumus, tāpēc arī klaiņojusi no  
darbavietas uz darbavietu – bijusi 
gan pastniece, gan reģistrātore am- 
bulancē, gan apkopēja, gan veļas 
pieņēmēja, pat aktrise pašdarbības 
teātrī, visur pratusi ielīst un visu 
izošņāt.

Saulgožu pagastā valda tie paši 
netikumi, kas citur. Nelielajās sa- 
dzīves ainiņās šķērsgriezumā parā- 
dīta visa Latvija. Mazliet žēl, ka at- 
tēlotie notikumi lielākoties attiecas 
gandrīz uz divdesmit gadus vecu 
vēsturi, kā autors pats saka: „Tas 
viss bija tik sen, ka šodien liekas – 
tādi laiki vispār nav bijuši.”

Bet cilvēku daba jau daudz ne- 
mainās. Un dīvainā kārtā problē-
mas mūsdienās ir tās pašas: 
neizpildīti pirmsvēlēšanu solījumi 
un jezga ar budžeta pieņemšanu, 
banku krize un apkrāpti naudas 
noguldītāji, „kabatas” partijas un 
netīrās naudas atmazgāšana, skolu 

slēgšana un reālitātes šovs.
R. Ādmīdiņš ir drosmīgs vīrs un 

nesaudzē ne deputātus, ne minis-
trus. Pipari tiek uzbērti arī Eiropas 
komisāriem un emisāriem, kas 
brauc uz šejieni pamācīt mūs, kā 
dzīvot.

Valdzinoši ir asprātīgie dialogi, 
kuŗos izpaužas drāmatiķa talants, 
un izteiksmes daudzveidība. Lab-
sirdīgu humoru nomaina farss, 
groteska un pat griezīga satira. 
Autors prot ne tikai saskatīt to, kam 
daudzi paiet vienaldzīgi gaŗām,   
bet galvenais – meistarīgi izlikt to 
uz papīra, lai mēs lasot smaidītu un 
arī smietos.

Atšķirīgā toņkārtā uzrakstīta pē- 
dējā nodaļa, kuŗā autors pievēršas 
daiļradei, apcerot dzejnieka, kri-
tiķa un lasītāja attiecības. Te viņš 
kļuvis liriskāks un nopietnāks. 
Mans vērtējums ir subjektīvs, 
varbūt es kļūdos, bet mani neatstāj 
sajūta, ka satiriķis pats sev noda-   
ra pāri. Varbūt šīs esejas tīšām 
padarītas naīvākas un domātas 
literātūras skolotājām, kuŗām grū-
ti tikt galā  ar zemtekstiem vai arī 
kuŗas nesaprot humoru? 

Humorists paslēpies,  arī kad raks-
ta par saviem spalvas brāļiem 
kritiķiem. Prātīgās domas vairāk 
gan iederētos citā grāmatā. Lai 
neapvainojas mans draugs un cīņu-
biedrs, bet drusciņ ož pēc naftalīna. 
Mēs jau astoņus gadus dzīvojam   
21. gadsimtā, un mūs vairāk interesē, 
kā ir pašlaik, vai kaut kas mainījies.

Novēlu Reinim Ādmīdiņam 
veselību, izturību un uzticību grū-
tajam humora žanram. Gaidīsim 
jaunas grāmatas.

Tikai nekļūsti nopietns! Tev 
piestāv smaids. Un daudzi vairs 
smaidīt neprot.

Arnolds Auziņš     

Lielvārdes kultūras namā, kad 
tur ar savu balles un Latīņamerikas 
deju programmu uzstājās ap 
piecdesmit sporta deju kluba “Evita” 
dalībnieki, skatītāju bija pārpārēm, 
tāpat kā pozitīvo emociju. Klubs 
darbojas jau kopš 1996. gada, un tā 
vadītāja ir Evita Pavasare, lai gan 
uzreiz jāpiebilst, ka strādāts tiek 
ciešā tandemā ar dzīvesdraugu 
Ilgmāru Stopiņu. Klubā aicināti 
visi (bez vecuma ierobežojuma), 
kam patīk dejot un kas fiziski var 
dejot. Pieaugušie dejo tā sauktajās 
hobija grupās, un tas nozīmē, ka arī 
viņi var piedalīties koncertos un 
sacensībās, ja to vēlas un meistarība 
ļauj.

Kluba darbības profils ir 
dejošanas treniņnodarbības, 
sacensības, koncerti, paraug-
demonstrējumi un kāzu cho-
reografiju iestudēšana?

Evita: Jā, jo mērķis manai 
dejošanas attīstībai ir gan sports, 
gan māksla. Bieži ir dzirdēts, ka 
sacensībās deja ir mākslas un spor-
ta sinteze, bet es pēc pieredzes 
teikšu, ka sacensībās deja vairāk ir 
tieši sports, kur dominē spriedze, 
tiesāšana un rezultāti. Māksla 
dominē koncertos, kad katrs bērns 
jūtas personība, kā maza starojoša 
zvaigznīte …

Un Evitas pieredze ir pārlie-
cinoši bagāta - dejots ne vien 
Latvijā, bet arī pasaulē zināmās 
kopās - “Dzintariņš” un “Ugun-
tiņa”, Richtera deju skolā, viņa 

Dejosim priekam!
bijusi Latvijas čempione un 
vicečempione, veiksmīgi pieda-
lījusies un uzvarējusi pasaules un 
Eiropas dejotāju sacensībās, kā 
arī 24 stundu deju maratona 
sacensībās.

Manā aktīvās dejošanas laikā, es 
varētu teikt, viss gāja spoži. Griba 
plūs neatlaidība un deju partneŗi - 
šis salikums pārliecinoši veda uz 
panākumiem. Lai gan tūlīt jāpie-
bilst, ka esmu radījusi arī sāpes 
(gan sev, gan citiem), piemēram, 
meklējot labāko otro pusi pārī. 
Dejā partneŗiem ir jājūt saskaņa, 
uzticēsanās. Pārim jābūt kā har-
moniskai vienībai. Sports aug-
stākajā līgā ir nežēlīgs un šodien jo 
īpaši. Pārliecinoši spēcīgi ir dejo-
tāji no Krievijas, kas ārkārtīgi 
daudz pasaulē uzstājas zem ASV, 
Vācijas u.c. valstu karogiem. Daž-
brīd starptautiska rakstura sacen-
sības izvēršas par Krievijas atklā-
tajiem čempionātiem. Vērojot 
sacensībās bērnus no Krievijas, 
varu teikt, ka viņu treniņi ir 
vecumam pārprofesionāli grūti. 
Nepieņemama ir arī treneŗu radī-
tā psīcholoģiskā spriedze - piezīmes 
viņi izsaka rupji (arī sacensību 
laikā). Manā klubā ir izstrādāta 
nodarbību forma un saturs. Es 
“dozēju” slodzes, piemēram, lai 
mazajiem būtu iesildītāja rotaļīgā 
daļa, un pēc tam saturiskā - kārtīgi 
dejojam, slīpējot techniku. Arī 
bērnu vecākiem gribu ieaudzināt 
izpratni, ka dejotājiem, tāpat kā 

mūziķiem, ir nepieciešams sistē-
matisks darbs. Lai arī daudziem 
bērniem dejošana ir priekam, taču 
arī priekam ir rēgulāri jātrenējas. 
Nu jau varu teikt, ka mana piere-
dze ir bagāta - ir vecāki, kuŗiem 
šķiet, ka esmu pārāk mīļa un maiga 
pret dejotājiem, kas viņuprāt ne- 
ļauj gūt vēlamos augstos sasniegu-
mus sacensībās. Tāpat kā dzīvē 
mums katram ir otra pusīte, tā arī 
dejā jāizjūt pilnīga uzticēšanās   
gan skolotājam, gan partnerim,  
un vecāki bieži saviem bērniem   
šo harmoniju ir izjaukuši. 

Taču dejotāji ir dažādi - rak-
sturs, talants, mērķtiecība… Sko-
lotājam noteikti ir savs skatījums 
par to, kuŗiem bērniem ir per-
spektīva kļūt profesionāliem 
sportistiem un kuŗiem sports 
paliks vaļasprieks.

Man ir sapnis, lai dejotājs visādā 
ziņā ir attīstīts cilvēks, lai viņam 
nav tikai viens dzinulis - ātrāk tikt 
līdz uzvarai, jo tas ir nežēlīgi un 
bieži vien netaisnīgi… bērniem, 
kas ir radoši, mākslinieciski, 
sacensībās, kur viss ir ielikts rāmjos, 
nereti tiek apgriezti spārni. 

Taču tas nenozīmē, ka tie, kas 
piedalās sacensībās, ir neradoši?

Sacensības ir vajadzīgas tiem 
dejotājiem, kuŗi vēlas kļūt par 
izpilddejotājiem, kuŗiem pašiem 
patīk sacensības. Tiem, kuŗiem 
svarīgi ir ar deju, ar sacensībām 
pašapliecināties. Rūdījums ir vaja-
dzīgs. Klubā noteikti ir jābūt 

līdeŗiem, kas citus iedvesmo, 
varbūt pat ir paraugs. 

Un kā Evita pati jūtās sacen-
sību laikā?

Man sacensības bieži ir kā 
milzīgas zobu sāpes, jo saskatu 
netaisnību, kad vērtējumu nosaka 
savstarpējās klubu attiecības. 

Ko dejotājiem nozīmē kon-
certi? 

Domāju, ka koncerti patīk 
visiem. Bērni un jaunieši aktīvi 
iesaistās programmas veidošanas 
procesā, režijā, iespējams, stipri 
ietekmējoties no tiem pašiem 
amerikāņu un angļu mūzikliem, 
kā arī no populāriem hitiem 
mūzikas izvēlē. Sacensībās mūzikas 
izvēle ir vairāk vienkāršota, galve-
nais, lai atbilst temps, ritms, rak-
sturs pēc nolikuma. Sacensībās 
dejotājam pat jādistancējas no 
domas - patīk vai nepatīk mūzika. 
Mūzikālie bērni paceļas spārnos, 
un emocijas var traucēt technisko 
izpildījumu. Koncertos var ļauties 
jūtām, un tas aizrauj arī skatītā- 
jus. Ir pagājis gads, bet vēl man 
atmiņā pērnā gada brauciens uz 
Italiju ar koncertiem, kad skatītāji 
mums ne vien aplaudēja koncerta 
laikā, bet arī sveica ar ovācijām pēc 
koncerta. 

Cilvēki tiecas uz labo, un jūs ar 
deju to veicināt?

Esmu kristīgs cilvēks un ticu, ka 
katram cilvēkam ir sava sūtība (un 
tā ir jājūt), ticu, ka šis ir mans 
Dieva noliktais ceļš un viss, ko es 

daru, pat ja tā reizēm ir kā liela 
saņemšanās (jo prasa lielu fizisko 
un garīgo izturību), - tas ir tas, kā 
es varu darīt pasauli labāku. Tā ir 
Dieva dāvana cilvēkiem, kādā 
formā es to pasniedzu. Un tā dara 
cilvēkus gaišākus gan uz to brīdi, 
kad mēs esam procesā - dejā, gan 
pēc tam, kad saviļņoti esam visi. 

Ar Evitu Pavasari tikās 
žurnāliste Inese Raubišķe
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Viņu mīļā piemiņā paturēs dzīvesbiedre 
AUSTRA, MEITA VITA, ZNOTS BRAD, 

MAZMEITA KATRĪNA, MAZDĒLS 
MARKUS, DĒLS RAIMONDS, VEDEKLA 

UNA, MAZMEITAS ANNA UN SOFIJA

Sērās un mīlestībā
DĒLS ANDREJS, MĀSA DZIDRA,
INGRĪDA, BRIAN UN MĀRTIŅŠ

Viņu mīlestībā piemin 
ANDRĒJS, ILZE UN DAIRA AR ĢIMENĒM,

RADI LATVIJĀ

Par viņu sēro un mūžīgā piemiņā paturēs
SIEVA INĀRA UN MĀSA LĪVIJA 

AR MEITU INGRIDU UN VIŅAS ĢIMENI

Dziļās sērās paziņojam, ka 19. janvārī mūžībā aizgājis 

RAIMONDS GUNĀRS SLAIDIŅŠ
dzimis Apē, 1927. gada 28. aprīlī,

miris Sanrafaēlā  2009. gada 19. janvārī.

Mūžībā aizgājis

OJĀRS EMĀRS
dzimis 1922. gada 4. decembrī Dundagā, Latvijā,
miris 2009. gada 6. janvārī Vilimantikā, CT. ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
māmiņa un vecmāmiņa

ALMA ALĪDA KALNĀJS,
dzim. SIETIŅŠ

dzimusi 1913. gada 17. novembrī Dzērbenē, Latvijā,
mirusi 2009. gada 26. janvārī Dayton, Ohio

Mūsu visu mīļotais 

OJĀRS TOMBERGS
dzimis 1931. gada
4. martā, Latvijā

aizgājis mūžībā 2009. gada
5. janvārī Naples, Florida

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

Viss aizsniegts,
Viss ir piepildīts –
Ap pieri miera vainags tīts.
Klāra Zāle

Gaišais un labais,
kas bija Tevī,
Dzīvos mūsu sirdīs
un atmiņās.

• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 
dr.: 8. febr. māc. Jogitas Minginas 
ievešana amatā, piedalīsies prāv. 
O. Sniedze un māc. Dr. J. Keggi; 
pēc dievk. svinības draudzes zālē. 
15. febr. dievk. 22. febr. Epi-
fānijas laika pēdējās svētd. dievk.; 
pēc dievk. dāmu komitejas pus-
dienas. Draudzes pilnsapulce 
draudzes zālē plkst. 12.30. (Visi 
dievk. sākas plkst. 11.00) Māc. J. 
Mingina. 

Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 15. febr. plkst. 11.00 dievk. 
Kvēkertaunā; pēc dievk. kafijas 
galds (groziņi). 22. febr. drau-
dzes pilnsapulce plkst. 3.00 
Lankasterā. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R. Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 4833): 8. 
febr. un 15. febr. dievk. plkst. 
10.00. Ērģeļnieces Dr. Silvija 
Lizlova un Laila Upīte. Māc. diak. 
F. Sīpols, tālr.: 248-433-3435. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: 15. febr. plkst. 2.00 dievk. 
Shep. of the Coast Luth. Church, 
(190l Commercial Blvd. Ft. 
Lauderdale, Fl). Diak. A. Venta, 
piedalīsies viesi, diak. I. Kaņeps. 
Pēc dievk. kafijas galds. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 8. 
febr. dievk. plkst. 11.00 viesmāc. 
T. Šmits. 15. febr. laju dievk. 
plkst. 11.00. 22. febr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. drau-
dzes gada sapulce. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Mācītājas I. Gofortas adrese: 
70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090. Tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net Mācītāja ir 
baznīcas birojā otrdienās no 
plkst. 11.00 līdz 1.00.

 Kalamazū latviešu ev.-lut. 
Apvienotā draudze, māc. B. 
Puiķe. 8. febr. plkst.10.00 dievka-
lpojums. Pēc dievkalpojuma 
zupas pusdienas par labu 
Misiones draudzes zupas virtu-
vei Rīgā. Dr. vet. Lienes Dindones 
referāts. 15. febr. plkst. 10.00 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Kafija. Ziedot pārtiku. 22. febr. 
plkst.10.00 dievkalpojums. Kafi-
ja. Trešdien, 25. febr. plkst. 18.00 
Pelnu dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu. Bībeles stunda drau-
dzes sabiedriskās telpās 11. febr. 
plkst.15.00, ciemā „Latvija” 18. 
febr. plkst.16.00. Katru svētdienu 
plkst. 9.15 Bībeles stundas angļu 
valodā, Dž (Jody) Galēna.

• Klīvlandes Apvienotā ev. 
lut. dr.: Rēgulārie dievk. notiek 
katru svētdienu plkst. 11.00. 
Draudzes māc. Dr. S. Eglīte. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 8. febr. plkst. 11. dievk. ar 
dievg., māc. A. Vārsberga-Pāža. 
15. febr. plkst. 11.00 dievk., māc. 
A. Ozoliņš. 22. febr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
8. febr. dievk.; pēc dievk. dāmu 
komitejas gada sapulce. 15. febr. 
English worship service with Holy 
Communion and the baptism of 
Grace and Ava Turlais. A shared 
meal and Christian fellowship will 
folllow. Pēc dievk. daudzes saiets 
un DV gada sapulce. 19. febr. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 22. 

febr. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
Milvoku organizāciju pārstāvju 
sēde.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 8. febr. plkst. 
11.00 dievk. ar īpašu mūziku un 
dievg.; pēc dievk. kafijas galds, 
dāmu saimes gada sapulce un 
valdes vēlēšanas. 15. febr. plkst. 
11.00 dievk. ar īpašu mūziku; 
pēc dievk. kafijas galds; plkst. 
12.30 draudzes pilnsapulce un 
darbinieku vēlēšanas. 22. febr. 
plkst. 11.00 draudzes darbinieku 
amatā ievešanas dievk. ar dievg., 
piedalīsies koris; pēc dievk. kafi-
jas galds baznīcas lejas stāvā.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 8. febr. plkst. 
11.00 dievk. draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). 15. febr. plkst. 8.30 
dievk. Leikvudā (Igauņu baz. 
607 E. 7th St.). 22 febr. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick).

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 8. 
febr. Jonkeru bazn. plkst. 11.00 
dievk., māc. L. Saliņš, pēc dievk. 
draudzes Ņujorkas latv. ev. lut. 
draudzes gada sapulce. 15. febr. 
un 22. febr. plkst. 10.30 dievk. 
Salas baznīcā, māc. L. Saliņš; 
Jonkeru bazn. 22. febr. dievk. 
plkst. 11.00. Informācija: www.
nydraudze.org

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: http://www.dcdraudze.org

DENVERA (CO)
• 21. februārī plkst 10.00 no 

rīta Kolorado latviešu Kultūras 
centra biedru gada pilnsapulce 
centra telpās, sīkākas ziņas pa 
tālr.: 303-986-5337.

DETROITA (MI)
• 15. februārī plkst. 11.30 

Detroitas latviešu apvienības 
gada sapulce. 

• 22. februārī plkst. 11.30 
pankūku brokastis.

INDIANOPOLE
Jaungada laimes vēlējumi sešās 

valodās : latviešu, ukraiņu, poļu, 
lietuviešu, skotu, angļu. Visu šo 
tautību piederīgie līksmojās 
Indianapoles Latviešu sabiedriskā 
centra Jaungada sagaidīšanas 
sarīkojumā. Apmeklētāju bija ap 
divi simti. Dejas spēlēja Lietuviešu 
orķestris ar pāris latviešiem 
palīgos. Zāles un galdu dekorāciju 
bija darinājusi Irēne Kreile ar 
palīgiem – zāle laistījās sudrabā. 
Par bagātīgo cienastu gādāja 
Andrejs Krēgers.

Ballē valdīja omulība un dejot-
prieks. Pusnaktī zālē izklausījās 
pēc Apvienotām nācijām, jo katrs 
viesis Jaunā gada vēlējumu sacīja 
savā dzimtajā valodā. Kaut arī 
vēlējuma vārdi nebija saprotami, 
tie tika lielā draudzībā uzņemti, 
saskandinot šampanieša glāzes.

Visas augšminētās tautības ir 
iemīļojušas Latviešu sabiedrisko 
centru, jo tā ir skaista, ērta, tīra 
tikšanās vieta dažādiem pasāku-
miem, par ko pateicība LSC 
priekšniekam Andrim Bērziņam, 
kuŗam ir plaša pazīšanās starp-
tautiskā jomā Indianapolē.

(Turpināts 19. lpp.)
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Montreala

M. Štauvers

Montrealas 
l a t v i e š u 
s a bi e d r i s k ā 
centra 20. jan-
vāŗa valdes sēdi 
vadīja priekš-
nieks Andrejs 
Vītols. Iepriek-
šējās sēdes pie-

rakstu nolasīja sekretāre Rita 
Jozuus. To pieņēma bez labo-
jumiem. Centrs saņēmis Jaun-
gada sveicienu no Kvebekas 
provinces premjēra Ž. Šarē (Jean 
Charest). Ziņojumos kasieris A. 
Pušpurs iepazīstināja ar 2008. 
gada kases pārskatu, kas vēl esot 
revidējams. Pēc tā esot paredzams, 
ka aizvadītais gads nesis lielāko 
noguldījumu augļu devumu cen-
tra pastāvēšanas vēsturē. Bet 
sakarā ar ekonomisko krizi, 
turpmāk esot jārēķinājoties ar 
lielākām pārmaiņām un esot 
jāraugās uz uzmanīgu rīcību 
centra saimniecībā. Valde tam 
piekrita. Agrākais centra saim-
nieks L. Bisenieks gaŗākā ziņo-
jumā pastāstīja, kā viņš veido 
savu dzīvi pensijā. Gada sapulci 
paredzēja sasaukt 25. aprīlī plkst. 
15 Latviešu centrā. To biedriem 
izziņos statūtos noteiktajā laika 

periodā. Nākamo valdes sēdi 
paredzēja 18. februārī plkst. 20 
centra Kamīna zālē.

Montrealas luterāņu daudzva-
lodu kopienas dievkalpojums 
notiks 15. februārī plkst. 11 nor-
vēģu luterāņu baznīcā, 5065 
Šerbrukas (Sherbrooke) ielā Lašī-
nā.

Sabiedriskais darbinieks Imants 
Steprāns kopā ar dzīvesbiedri 
Mārīti kļuvis par aprūpes mājas 
Belvederes iemītnieku Lašīnā, 
viņš iecerējis še vadīt saietus, 
kuŗos ieinteresētie iemītnieki 
pārrunās dažādus tematus. Par 
to ziņo mītnes apkārtraksts. Še 
šobrīd mīt jau 9 latvieši, kas, kā 
paši smejas, veido savu biedrību 
un tiekas dažādos pasākumos.

* Toronto 
Latviešu pen-
sionāru apvie-
nība gadskār-
tējo „Draudzīgā 
a i c i n ā j u m a” 
dienu svinēja 
29. janvāŗa 

sanāksmē Latviešu centrā. To 
ievadīja ar uzrunu valdes 
priekšsēde Vallija Briksne un 
norises vadītājs Vismants Eglīte. 

Toronto
R. Norītis

Briksne, Vija Joma, Richards 
Lote, Tālivaldis Kronbegs, Lai-
mons Salnājs un dāmu komitejas 
vadītāja Skaidrīte Tērauda. Valde 
turpinās kārtot iesākto nama 
pārdošanas jautājumu sadarbībā 
ar advokāti Daci Ķuzi. 

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 
draudzes baznīcas sarīkojumu 
telpās, 200 Ballmoral Ave., 14. 
februārī plkst. 19 izrādīs Valen-
tīna (sirsniņu) dienai veltītu 
mēmo filmu „Operas spoks” ar 
pianista Andreja Streļējeva impro-
vizētu klavieŗu pavadījumu. 
Ieejas maksa 20 dolaru personai.

Londona
*Londonas Latviešu pensionāru 

apvienības sanāksmes notiks 12. 
un 26. februārī plkst. 13 
Trīsvienības baznīcas sabiedris-
kās telpās 746 Colburne Street. 
Biedru gada sapulce notiks 26. 
februāŗa sanāksmē. 

* Londonas latviešu ev. lut. 
Trīsvienības draudzē pēc janvāŗa 
pārtraukuma nākamais dievkal-
pojums notiks 22. februārī plkst. 
13.30 Trinity luterāņu baznīcā.

Otava
*Latviešu Nacionālās apvie-

nības Kanadā (LNAK) rīkotais 
„Nākotnes darbības seminārs” 
sadarbībā ar Latviešu Nacionālās 

jaunatnes apvienību Kanadā 
(LNJAK) šogad notiks Otavā no 
13. līdz 16. februārim par 
te4matu „Nākotne ir klāt – darī-
sim”. Semināra vadītāji: LNAK 
valdes priekšsēdes vietnieks 
Andris Ķesteris, tālr. 613-837-
4928 un LNAK Aprūpes nozares 
vadītājs Dr. Jānis Lūsis, tālr. 905-
455-8271. Dalībnieku iepazīšanās 
vakars  Humphrey on Bank telpās, 
683 Bank Street 13. februārī. 
Semināra tiešais darbs par tematu 
„Latviešu sabiedrības nākotne” 
14. februārī no plkst. 12 līdz 15 
Latviešu namā, 83 Main Street, 
pēc tam slidošana uz slidotāju 
iecienīto Rideau Canal kanāļa 
ledus. Vakarā nodarbības un 
sporta spēles no plkst. 21 līdz 24. 
Semināra turpinājums 15. feb-
ruārī sāksies ar svētbrīdi latviešu 
ev. lut. Miera draudzes baznīcā 
un pankūku pusdienām Latviešu 
namā, kur turpināsies semināra 
dalībnieku referāti un diskusijas 
ar saviesīgu vakaru nobeigumā. 
16. februārī pēc kopējām bro-
kastīm Cora restorānā (Rideau 
Street) slidošana un atvadīšanās. 
Informāciju par semināru un 
apmešanās iespējām sniedz arī 
LNAK pārstāve Liene Kirša, 
e-pasts: a.kirss@gmail.com un 
Aina Budrevica, e-pasts: aina@
budrevics.com.

S P O R T S  A U S T R Ā L I J Ā
Sparam visas

basketbola godalgas
Austrālijas latviešu 32. meistar-

sacīkstes (ALM) notika 2008. 
gada pēdējās dienās. Tās atklāja 
Austrālijas latviešu sporta vadī-
tājs Gunārs Bērzzariņš.

Obērnas basketbola centrā 
sacentās vīriešu vienības – Spars, 
Daugava, Spara veterāni (visas 
vienības no Sidnejas), MLS 
(Melburna) un Kanberas Metal-
lurgs. Tās sacentās pēc riņķa 
sistēmas, un divas spēcīgākās 
komandas spēlēja finālā. 

Priekšsacīkstēs neviena vienība 
neizvairījās no zaudējuma, ne-
viena nepalika bez uzvaras. 

Rezultāti. Spars uzvarēja MLS  
51:38, Metallurgu – 46:38, Spara 
veterānus – 61:39, zaudēja 
Daugavai – 35:44. 

Daugava uzvarēja Sparu – 
44:35, MLS – 43:30, Metallurgu 
– 28:23, zaudēja Spara veterāniem 
– 31:46.

Spara veterāni uzvarēja Dau-
gavu – 46:31, MLS – 38:32, 
zaudēja Sparam – 39:61 un 
Metallurgam – 32:62.

MLS uzvarēja Metallurgu – 
41:34, zaudēja Sparam – 38:46, 
Daugavai – 30:43 un Spara 
veterāniem – 32:38.

Metallurgs uzvarēja Spara 
veterānus – 62:32, zaudēja 
Sparam 38:46, Daugavai – 23:38 
un MLS – 34:41.

Finālā Spars ar 43:33 
pārspēja Daugavu.

Uzvarētāju vienībā spēlēja un 
punktus guva P. Lešinskis 18, A. 
Ģībietis 13, R. Dancis 10, R. 
Selbergs 2, D. Ādens, M. Ādens, 
D. Jaunalksnis, V. Kains, A. 
Vanags, V. Graudiņš, zaudētāju 
vienībā – E. Dušelis 19, T. 

Andersons 12, A. Andersons un 
B. Delforce pa 1, S. Andersons, E. 
Freimanis, I. Freimanis, A. 
Jaunbērziņš, A. Mednis.

Tālākajās vietās ierindojās 
Spara veterāni, MLS un Metal-
lurgs. Par turnīra labāko spēlētāju 
atzina Emīlu Dušeli (Daugava).

Sieviešu vienību sacensībā 
Spars ar 28:18 pārspēja Daugavu. 
Uzvarētājām visvairāk punktu 
guva Elīna Erdmane – 12, zau-
dētājām l. Pola – 7.

Zēnu (līdz 18 g.) turnīrā Spars 
divās spēlēs uzvarēja Daugavu – 
attiecīgi 45:36 un 58:36. Par 
labāko jauno spēlētāju atzina 
Robertu Selbergu (Spars).

Draudzīgs volejbols
ALM programmā volejbols 

atgriezās pirmo reizi kopš 1991. 
gada. Draudzības spēlēs sacentās 
Ārprāts, Daugava un Melnais 
alus. Spēles tiesāja viens no 
Austrālijas latviešu visu laiku 
izcilākajiem volejbolistiem – 
Juris Sīlis. Viņš sešas reizes bija 
iekļauts Austrālijas izlasē.

Golfa meistars – 
Roberts Lucis

Benkstaunas golfa kluba lau-
kumā Milperrā par meistara ti-
tulu sacentās 20 golfisti. Uzvarēja 
Roberts Lucis. Neskaitot handi-
kapu, labākais bija Roberts 
Zaļums. Vistuvāk bedrītei bum-
biņu piesita Pauls Ģībietis, vis-
tālākais sitiens izdevās Ģirtam 
Kalniņam.

Basketbolistus, volejbolistus 
un golfistus apbalvoja Latviešu 
namā. Par sarīkojuma goda vie-
siem bija uzaicināts Juris Sīlis, kā 
arī kādreizējais Austrālijas lat-
viešu basketbola izlases spēlētājs, 
tagad Jaunzēlandes kluba 

Breakers galvenais treneris 
Andrejs Lēmanis un no Latvijas 
– basketbola vienības Barons/
LMT ģenerālmenedžeris Andris 
Vanags. Balvas pasniedza ALSP 
vadītājs Gunārs Bērzzariņš, 
asistējot Jaundienvidvelsas lat-
viešu sporta vadītājam Viktoram 
Sīkajam.

Šajā vakarā godināja 2007. 

Austrālijas novusa meistarsacīkšu finālisti. Pirmā r. no kr.: G. 
Bērzzariņš, Anita Misiņa, Dzidra Cekuliņa, A. Grimms, Irēna 
Sproģe, S. Andersons, otrā r.: G. Kaufmanis, R. Nemme, R. 
Kārkliņš, A. Brakovskis, E. Nemme. Attēlā nav E. Paegļa.

gadā mūžībā aizgājušo ilggadējo 
JDV latviešu sporta vadītāju Juri 
Katužanu, atklājot viņa meitas 
Lindas gleznoto tēva portretu 
Mārtiņa Siliņa zālē.

Novusā triumfē 
melburnieši 

Pie novusa galdiem stājās 26 
novusisti, viņu vidū – trīs dāmas. 
Spēlētāji bija sadalīti piecās 
grupās, no katras grupas divi 
labākie iekļuva A, nākamie divi 
– B, pārējie – gandarījuma tur-
nīrā. Spēlēja pēc vienmīnusa 

sistēmas. 
A finālā uz meistara godu 

pretendēja pieci novusisti, kuŗi 
izrāvās tālu priekšā citiem. Trīs 
spēlētāji ieguva 12 punktus. 
Pirmo reizi par Austrālijas 
meistaru kļuva A. Grimms, kas 
uzvarēja 22 setus. R. Kārkliņš un 
S. Andersons uzvarēja katrs 
vienu setu mazāk. Savstarpējā 

spēlē veiksmīgāks bija R. Kār-
kliņš, kas ieguva otro vietu, 
trešajā vietā palika S. Andersons. 
Ceturtā vietā ar 11 punktiem 
ierindojās E. Paeglis. Visi šie 
spēlētāji pārstāvēja Melburnas 
DV novusa klubu.

Aiz šī četrinieka nākamās 
vietās ierindojās G. Kaufmanis, 
E. Nemme, Irēna Sproģe (Aus-
trālijas sieviešu meistare), J. 
Brakovskis, R. Nemme, G. 
Bērzzariņš.

B finālā vietas sadalījās šādi: A. 
Drēziņš, A. Kārkliņš, J. Veiss, R. 
Puisēns. Visi A finālisti un pir-

mie četri no B fināla ieguva 
vērtējuma punktus.

Gandarījuma turnīrā uzvarēja 
Dzidra Cekuliņa (Melburna).

Dubultspēlēs zelts un 
sudrabs Sidnejai 

Dubultspēles pieteicās rekord-
skaits pāŗu – 17, turnīru pabeidza 
16 pāŗi.

A finālā par meistariem kļuva 
E. un G. Kaufmaņi (Sidneja), 
apsteidzot R. Puisēnu/B. Delforci  
(Sidneja) un R. Kārkliņu/S. 
Andersonu (Melburna).

Abās spēļu dienās par spēlētāju 
bagātīgu ēdināšanu un nobeigu-
ma vakariņām rūpējās dāmas – 
Vinne Jumiķis, Ilga Niradija un 
Gundega Zariņa, palīdzot 
Dzidrai Mežakai, Svetlanai 
Zaharovai un Rolandam Bricim.

 
Kongress

Kongress notika 26. decembrī 
Latviešu namā. Gan no Austrālijas 
Latviešu sporta pārvaldes vadī-
tāja, gan no JDV pavalsts vadītāja 
V. Sīkā un triju pavalstu kopu 
ziņojumiem varēja secināt, ka 
visaktīvākais latviešu sporta 
dzīves centrs bijis Sidnejā. Tur 
darbojas četras kopas un noti-
kušas sacensības septiņos sporta 
veidos – basketbolā, novusā, 
golfā, vieglatlētikā, peldēšanā, 
tenisā un makšķerēšanā. Mel-
burnā spēlē novusu un basket-
bolu, Adelaidē – tikai novusu. 
Debatēs tika uzsvērta nepie-
ciešamība sportā vairāk iesaistīt 
jauniešus.

Par ALSP vadītāju 2009. un 
2010. gadā ar aklamāciju atkal 
ievēlēja G. Bērzzariņu, kas šajā 
amatā darbojas kopš 1961. gada.

G. E. B.

Par Latvijas skolu vēsturi un 
„Draudzīgā aicinājuma” nozīmi 
skolu attīstībā vispusīgu, fak-
tiem bagātu referātu sniedza 
vēsturnieks un paidagogs Jānis 
Mežaks. Kopš 17. gadsimteņa 
latviešu skolas pārdzīvojušas 
dažādus posmus un svešu varu 
ietekmi līdz uzplaukumam 
Latvijas brīvības laikā, kad 
latviskās skolas izveidojās par 
ziedošu ābeli ar bagātīgu ražu, 
ko teicami sekmēja arī preziden-
ta Kārļa Ulmaņa „Draudzīgais 
aicinājums” atbalstīt skolu darbu 
ar grāmatu un naudas ziedo-
jumiem. Apvienības sanāksmē 
12. februārī plkst. 13 Latviešu 
centrā svinēs Valentīna (sirsniņu) 
dienu ar romantiskām dziesmām 
un stāstiem apvienības koŗa 
„Rota” izpildījumā diriģentes 
Īrisas Purenes vadībā. 

* Pēc akciju sabiedrības „Lat-
viešu nams” valdes priekšsēža 
Modŗa Tožes aiziešanas mūžībā 
valdes darbību vadīs līdzšinējais 
vietnieks Guntis Liepiņš (Box 
21137, RPO Orangev Mall, 
Orangeville, ON., L9 4S7, tālr. 
519-938-8717, e-pasts: liepag@
idirect.com, viņa vietnieks Uldis 
Matīss. Valdē darbību turpinās 
sekretāre Sandra Ķuze, kasiere 
Zenta Jarocka, biedrzine Aija 
Kārkliņa, valdes locekļi Valija 
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PAVASAŖA SŪTĪJUMA
saiņu savākšanas datumi un vietas
DIENVIDOS un RIETUMOS:

Atlantā: piektdien, 13. februārī pie Krēsliņiem
Sv. Pētersburgā, FL: Latviešu sabiedriskā centrā

Sestdien, 14. februārī pulksten 10.30 no rīta
Losandželosā: Latviešu namā, 1927 Riverside Dr, LA, CA

Svētdien, 15. februārī pulksten 12.30 pp.
Visos citos vidienes centros: starp 24. februāri un 1. martu;

izziņosim nākamajā numurā!

Saiņu piegāde - sākot ar aprīļa vidu.
973-744-6565        201-760-6427        anita@lasl.com

LOSANDŽELOSA (CA)
 • 14. februārī plkst. 7.00 

„Sirsniņu balle”; dziedās Daiga 
Petkeviča un Normunds 
Jakušonoks, sarīkojumu vadīs 
Dziesma Tetere, Artūrs un 
Edvīns Rūši. Dalības maksa 
$25.00, uzkodas $5.00.

• 22. februārī plkst. 12.30 
Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedriskā centra biedru (zie-
dotāju) pilnsapulce.

MILVOKI (WI) 
• 7. februārī no plkst. 9.30 līdz 

12.00 draudzes virtuvē ābolkūku 
cepšanas apmācības Annas 
Vējiņas vadībā. Peteikties zvanot 
vai rakstot Kaijai Petrovskai, tālr.: 
262-860-0781; e-pasts: kaijavp@
aol.com

MINEAPOLE (MN)
• 7. februārī plkst 6.00 ansam-

bļa ,,Teiksma” koncerts Čechu 
namā (383 Michigan Str.) 
Sentpaulā – dziesmu vakars ar 
rotaļām, dančiem, dziedāšanu 
un tautiskiem ēdieniem.

• 8. februārī plkst. 12.30 dāmu 
saimes gada sapulce lejas zālē un 
plkst 3.00 diriģenta Džima Reilija 
vadīts ,,Labdarības koncerts” 
Alliance Francaise telpās (113 N 
1st Str. Mpls, MN 55401); pie-
dalīsies draudzes koris. 

• 22. februārī plkst. 1.00 (pēc 
dievkalpojuma) draudzes baznī-
cas apakšējās telpās sanāksme 
par tematu ,,Ko mēs varam darīt 
polītisko un ekonomisko notiku-
mu ietekmēšanā Latvijā”. Visus 
laipni ielūdz Juris Plēsums un 
Dr. Jānis Dimants.

ŅUJORKA (NY)
• 6. februārī plkst. 7.30 Latvijas 

tautasdeju ansambļa ,,Gatve” 
koncerts Jonkeru baznīcā. 
Koncertu rīko Lutheran Social 
Services of New York (LSSNY) 
sadarbībā ar Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzi. Atlikums par 
labu LSSNY darbam (skat. www.
lssny.org) un viņu 
partnerattiecību organizācijām 
Latvijā palīdzībai bērniem un 
ģimenēm. Ieeja: $20 (bērniem, 
jaunākiem par 12 gadiem, brīva). 
Biļetes var pasūtināt: www.lssny.
org vai iegādāties pirms koncer-
ta. Informācija par ansambli: 
www.gatve.lv 

•7. februārī plkst. 1.30 The New 
York Times Travel show dejos 
tautasdeju kopa ,,Jumis”, 
apmēram plkst. 4.00 dziedās 
lietuviešu bērnu koris ,,Varpelis”. 
Travel Show notiks Jacob K. Javits 
Convention Center, ieeja no 11. 
avenijas pie 39. Street. Informācija 
par izrādēm un dalībniekiem: 
www.nyttravelshow.com. Ieeja 
$15; iespējamas atlaides. 
Tautasdeju kopas ,,Jumis” 

latviešu biedrības namā, 1705 
9th Avenue N, St. Petersburg, 
Florida:

Sestdien, 14. februārī, plkst. 
17:00, Sirsniņu balle. Ilmāra 
Dzeņa un Pētera Ozola deju 
mūzika. Uzstāsies tautas deju 
grupa “Gatve” no Latvijas. Silts 
azaids. ieeja $ 25.

Sestdien, 21 februārī, plkst. 
17:00. No Toronto, Maija Ķuze, 
aktrise un humoriste, un meita 
Sandra Ķuze, soprāns, ar jautru, 
mūzikālu programmu. Pavadīs 
Vladimirs Hohlovs pie 
klavierēm. 

(Turpināts no 17. lpp.)

mājaslapa: www.jumis.org 
• 8. februārī plkst. 4.00 tautas-

deju ansambļa ,,Gatve” koncerts 
The Warburg Adult Care 
Community (Warburg Place, Mt. 
Vernon, NY); 9. februārī plkst. 
7.00 Saint Luke’s Lutheran Church 
(46th Street, starp 8. un 9. aveniju.

• No 20. februāŗa līdz 22. 
februārim FLJRK ,,Jauniešu die-
nas” Ņujorkas draudzes Katskiļu 
nometnē. FLJRK ir Filadelfijas 
latviešu jauniešu rīcības komite-
ja. Informācija: www.fljrk.org 
 • 22. februārī plkst. 11.00 Jonkeru 
baznīcā Rīgas 90. skautu un Zilā 
kalna 4. gaidu vienību 60. gada 
svētki. Dievkalpojums, akts, 
vienību dalībnieku uzvedums 
„Pēteris Pans”, siltas pusdienas, 
izlozes, fotografiju izstāde un 
saviesīga pēcpusdiena. Visi 

agrākie un tagadējie vienību 
dalībnieki un labvēļi mīļi aicināti 
un gaidīti.

SANFRANCISKO (CA)
• 21. februārī plkst. 4.00 

Draudzes namā (425 Hoffman 
Ave.) kabarē pēcpusdiena 
„Sirsniņu balle”, piedalīsies 
dziedoņu duets no Latvijas – 
Normunds Jakušonoks un Daiga 
Petkeviča. Ieeja $30, ZKLB 
biedriem, uzrādot biedra karti, 
$5 atlaide; studentiem $10. 
Biļetes var pasūtināt, sazinoties 
ar Andru Ziediņu, tālr.: 925- 831-
3893, e-pasts: az35@sbcglobal.
net Būs bufete un 
atspirdzinājumi.

St. PĒTERSBURGA (FL)
Floridas St. Pētersburgas 
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Piecarpus gadus vecs. Iznesīgs 
un izskatīgs. Ar izteiktu pašcieņu, 
ikdienā un svētkos nemainīgi 
valkā rudens krāsas kažoku. Viņš 
ir bagāts, jo viņam pieder dzī-
voklis Rīgas centrā sestajā stāvā. 
Taču viņa lielākais un nozī-
mīgākais privātīpašums ir Maija 
un Valdis Brauni. Viņu sauc 
Rūdis Brauns, un viņš ir visai 

Puisis ar raksturu diktē noteikumus
citu pievilcīgāks.

Drīz būs septiņi gadi, kopš 
Maija mazo kunkulīti saņēma  
dāvanā savā vārda dienā. Tas bija 
ne cerēts, ne gaidīts. Bet tā bija 
jānotiek. 

Jau pirmajā dienā mazais 
runčuks izstrādāja pirmo „varoņ-
darbu”. Maija un Valdis ar ciemi-
ņiem ārā pie savas vasaras mītnes 
svinēja saimnieces vārda dienu, 
kad pēkšņi saklausīja neparastus 
plunkšķus un blīkšķus. Kas par 
lietu? Mazais Rūdis bija iekritis 
mucā ar ūdeni. Ja nebūtu 
sadzirdējuši, mazais būtu, kā 
mēdz teikt, aizgājis pa burbuli. 
„Slaucījām, žāvējām un sildījām,” 
atceras Valdis.

Braunu ģimenē mazais Rūdis 
ātri vien iedzīvojās. Lauki viņam 
tīri labi patika. Varēja brīvi izskrie-
ties un baidīt putniņus. Jā, tie 
viņu kaitināja. Un, kad nervi 
galīgi neizturēja, Rūdis putniņu 
noķēra. Protams, tas bija bries-
mīgs darbs. Bet ko tu kaķim 
padarīsi! Rūdim ļoti iepatikās 
ķert arī spāres. Reiz noķēra spāri 
un ienesa istabā. Kad lielajā 
istabā nevarēja tik veikli, kā 
gribējās, tikt ar viņu galā, aiz-
trieca nabaga spāri uz mazāko 
istabu. Tur upuri varēja veiklāk 
iedzīt stūrī. Valdis stāsta, ka Rīgas 

dzīvoklī runcis veikli ierāvis no 
balkona balodi. „Domāju, nu viss 
ies pa gaisu. Labi, ka man izdevās 
balodi saķert un izlaist laukā! 
Rūdis ir varens mednieks.”

Braunu vasarnīca ir upes 
krastā. Rūdim ļoti patīk ūdens, 

gar upes malu, Rūdis cietis no 
ūdensžurkas koduma. Bijusi ļoti 
smaga infekcija. Tagad nākas 
dzīvot Rīgas dzīvoklī. Reizēm uz 
vienu divām dienām ir jāpaliek 
vienam, lai Maija un Valdis var 
aizbraukt uz vasarnīcu. Taču 

virtuvi. Paēd, paguļ Maijai klēpī. 
Un tad abiem ar Valdi ir savs 
ikrīta rituāls. Jāpaelpo pie loga 
svaigs gaiss, un tad Valdis drīkst 
izķemmēt runča lielo biezo 
kažoku. Kad Maija dodas uz 
darbu, Rūdis savā valodā kaut ko 
runādams, dodas pie durvīm, un 
Valdim viņš noteikti jāpaņem 
klēpī. Šādi pavadīt Maiju uz 
darbu ir abiem vīriešiem nerak-
stīts likums. „Kad Maija pārnāk, 
tad abi spēlējas ar bumbām un 
rotaļu pelēm. Tas viņiem labi 
padodas.”

Rūda ēdienkarte galvenokārt 
sastāv no sausās barības un gaļas. 
Viņam ļoti garšojot arī svaigi 
gurķi un tomāti. Tāpat zaļi 
kartupeļi. Zivis – pavisam ne-
daudz, tās vairāk noder rotaļai. 
Toties vislielākais gardums 
Rūdim ir garneles. Ak, kā tās 
garšojot! Tiesa, neesot gan labi 
kaķim tās dot. Ja nu vienīgi pare-
tam, pavisam nedaudz.

Grieztus ziedus mājās nest 
nedrīkstot, jo tie Rūdim ļoti patīk. 
Un tie pieder viņam! Tā, lūk.

Valdis saka: „Mīlulis. Viņš visu 
saprot. Tikai cilvēku valodā 
nerunā.”

Armīda Priedīte
Foto no V. Brauna 
personiskā archīva

un ložņāšana gar upi viņam 
sagādā baudu. Diemžēl šīs ūdens 
mīlestības dēļ Rūdis uz visiem 
laikiem ticis „deportēts” no 
ģimenes vasarnīcas. Arī „klopes” 
ar vietējiem runčiem tagad 
izpaliek. Iemesls: dzīvodamies 

Rūdis ir kārtīgs puika, un tas 
viņam problēmas nesagādā.

Naktīs Rūdis iecienījis gulēt 
saimnieku kājgalī. Agri no rīta 
mēdz iespraukties starp gulētā-
jiem un minūtes piecas omulīgi 
pamurrāt. Pēc tam vedina uz 

cieši saistīts ar fotomākslu. Jo 
Maijas dzīvesbiedrs Valdis ir 
pazīstams fotomākslinieks. Ja 
vien Rūdis vēlētos tīmeklī 
piesaistīt kādas kaķu jaunkun-
dzes uzmanību, visdažādāko 
portretu viņam ir daudz. Cits par 

SIA Clear Consulting valdes 
priekšsēde, matu kopšanas spe-
ciāliste Jolanta Reihmane sarunā 
ar Armīdu Priedīti

Kad sāk mosties daba, arī ma-
tiem jāatgūstas pēc ziemas. Jāat-
gūst skābeklis, ko atņēmušas 
cepures un centrālapkures radī-
tais sausais gaiss. Matu saknēm 
sāk pietrūkt barības. Bet skābeklis 
ir matu galvenais barības avots. 
Problēmas ar matiem biežāk 
rodas pavasarī. Taču visam ir 
savs iemesls un risinājumi.

Viena no lielākajām 
problēmām, šķiet, ir matu 
pastiprināta izkrišana...

Tam mēdz būt dažādi iemesli. 
Visizplatītākais no tiem ir novā-
jinātas matu saknes. Aukstā laikā 
pasliktinās perifērā asinsrite un 
matu saknītes, izjūtot skābekļa 
trūkumu, nespēj veikt savu 
darbu. Proti: stingri turēt matus, 
ražot jaunus proteīnus un veidot 
šūnas. Matu izkrišana var būt 
saistīta arī ar vielmaiņas trau-
cējumiem vai iedzimtību. Matu 
izkrišanas iemesls var būt dažā-
das slimības, audzēji, arī kādi 
medikamenti, ko cilvēks lieto. 
Tāpat var būt vainojama infekci-
ja vai sēnīte. Matu izkrišanu var 
ietekmēt arī uzturs. Un, protams, 
stress, kas izraisa ne vienu vien 
ar veselību saistītu problēmu. 
Galu galā – viss taču sākas no 
nerviem! Tātad: vairāk smaidīt 
un labu omu!

Kā varam matiem palīdzēt?
Ļoti svarīgi ir aktīvizēt asinsriti 

pie matu saknēm. Un to var darīt 
ik vakaru, skatoties ziņas. Ar 
matu suku rēgulāri jāmasē galvas 

Mati ilgojas pavasaŗa
āda. Labi palīdz matu balzami 
un maskas, kas satur bērza 
ekstraktu (tas uzlabo asinsriti) 
un bezkrāsaino hennas ekstraktu 
(novērš matu šķelšanos). Matiem 
par labu nāk vairāki B grupas 
vitamīni. Vissvarīgākais matiem 
ir B3 vitamīns, kas stimulē asins-
riti un tādējādi saknītēm tiek 
piegādāts vairāk skābekļa. Vita-
mīns B5 rēgulē mitruma līdz-
svaru matos. Turpretim B 6 
aktīvizē vielmaiņu šūnu līmenī. 
Taču, kā jau teicu, visvienkāršākais 
ir matu sukāšana, ķemmēšana 
un galvas ādas masēšana.

Kādām matu krāsām
dodama priekšroka?

No dabiskajām visizplatītākā 
jau sensenis ir henna, kuŗai ir 
dažādas krāsu nianses – sākot no 
brūngani sarkana toņa līdz pat 
dzēlīgi oranžam. Šo krāsu ietei-
cams sajaukt vismaz trīs stundas 
pirms lietošanas, lai tā uzbriest. 
Matus var skalot ar kumelīšu 
ziedu novārījumu, kas dod 
gaišāku toni. Savukārt tumšāku 
niansi var panākt ar nātŗu vai 
bērzu lapu novārījumu. Taču pēc 
pirmās skalošanas matu tonis 
nemainīsies. Skalošana jāveic 
rēgulāri. Manuprāt, efektīvākas 
ir labas kvalitātes ķīmiskās krāsas 
vai vismaz balzamkrāsas. Par 
matiem vispiemērotāko krāsu 
ieteicams konsultēties ar frizieri, 
kas novērtēs matu struktūru.

Krāsojot ļoti sabojāti mati. 
Kā tos pabarot un pasargāt?

Mats var paņemt tikai to, no kā 
pats sastāv. Tāpēc matu balzami 
un maskas satur proteīnus, 
aminoskābes un citas vielas, 

kuŗām jābūt veselīgos matos. Pēc 
mazgāšanas lieko ūdeni no ma-
tiem vēlams nospiest ar rokām 
vai nosusināt ar papīra dvieli un 
tikai tad ieziest balzamu, jo tad 
mati ir spējīgi uzņemt vairāk 
barojošā līdzekļa.

Krāsotiem matiem paredzētajos 
balzamos ir vielas, kas ciešāk 
sakļauj matu zvīņas, tā ilgāk 
saglabājot krāsas pigmentu. Bali-
nātiem matiem ir trausla struk-
tūra, tajos vairs nav dabisko 
krāsu pigmenta. Visvairāk cietu-
šas ir kombinētas skaistumpro-
cedūras mocītās cirtas – krāsotas 
un ar balinātām šķipsnām, tādas, 
kam veikta matu pagarināšana 
un tamlīdzīgi.

Vislabāko efektu var iegūt, ja 
matos ieziež masku un pēc tam 
matus pasilda ar fēnu vai iet 
karstā pirtī.

Starp mazgāšanas reizēm ma-
tus kopj un aizsargā ar izsmi-
dzināmu balzamu. Tas iesūcas 
mata bojātajās vietās, bet no pos-
miem, kur mats ir vesels, tas 
notek kā ūdens un tāpēc tā nevar 
būt par daudz.

Arī divdesmit gadu vecumā 
parādās sirmi mati. Vai šo 
procesu iespējams aizkavēt?

Diemžēl nevar. Šis process 
mums galvenokārt ir jau iepro-
grammēts DNS līmenī – hromo-
somas daļā, kas ir atbildīga par 
matu krāsu, struktūru, arī par to, 
kādā vecumā un kuŗā galvas daļā 
mati sāks izkrist. Panākt, lai mata 
pigments (kas zaudējis krāsu un 
kļuvis caurspīdīgs) atgūtu savu 
sākotnējo krāsu, nav iespējams. 
Ja sirmie mati nepatīk un rada 
diskomfortu, iesaku tos krāsot to 
dabiskajā tonī. Foto no Jolantas Reichmanes personiskā archīva
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Inter v ijas

Vārds: SARMA ZEMJĀNE,
Losandželosa, Kalifornija
Universitāte: Santa Monica 
College (Advertising un 
Public Relations)

Kāpēc brauca uz 2x2: Es brau-
cu, lai satiktu jaunus draugus un 
lai satiktos ar tiem, kurus biežu 
neredzu, jo dzīvoju Rietumu 
krastā. Tāpēc braucu arī šogad, 
jo pēdējā 2x2 nometne bija ļoti 
forša, un man tur labi gāja.

Izvēlētā nodarbība: Piedalos 
mākslas ievirzē. Gribēju pie-
dalīties tautas dejās, bet aizmirsu 
deju kurpes, un virtuves nodar-
bību grupa bija pilna, tāpēc 
nolēmu piedalīties mākslā, jo 
man patīk gleznot un zīmēt. 
Tagad gleznoju Bond meiteni 
Kalamazū Jaungada ballei.

2x2 nometnē iemācījos… ka 
Latvija ir valsts, kurā tiek  izdota  
liela naudu par ziediem. Uzzināju 
arī par darba iespējām Latvijā un 
domāju, ka būtu iespējams tur 
padzīvot kādu laiku.

2009. gadā plānoju… pabeigt 
skolu Santa Monikā un pārcelties 
uz Mičiganu vai Čikāgu, lai  
turpinātu studijas.

Vārds: ANDIS KANCĀNS, 
Ņudžersija

Kāpēc braucu uz 2x2: Man 
nebija citur kur braukt, un vecāki 
ieteica 2x2.

Izvēlētā nodarbība: Piedalos 
ievirzē  „Dēkas Dabā“,  kur mācā-
mies  kā trenēt cilvēkus,  kāpt 
kalnos utt. 

Kā 2x2 atšķiras no citiem 
latviešu pasākumiem: 2x2 ir 
intensīvāks. Mēs pavadām visu 
dienu kopā, kas ir nogurdinoši, 
,bet forši.

Saruna ar Māri Jansonu, Rīgas restorāna La Boheme šefpavāru
 Latvijas Jaunās virtuves ievirzes vadītāju

Inervijas ar 2x2 dalībniekiem
2009. gadā plānoju… turpināt 

studēt  politiskās zinātnes.
vakara nodarbības un piedalos 
rotkalšanā.  Mēs ar Aldi 
pagājušajā reizē uztaisījām mūsu 
laulības gredzenus, tagad es esmu 
stāvokli un taisu saktiņu manai 
meitiņai. 

2x2 tēmas… Mēs esam daudz 
runājuši par dzīvi Latvijā un kā 
uz turieni pārcelties, bet ļoti 
daudzi paliks dzīvot te, tāpēc, 
mums ir jānoskaidro, kā dzīvot 
latvisku dzīvi ASV.  

Kā kļuvāt par šefpavāru?
Kā jau visi jaunieši, es pabeidzu 

tehnikumu, kur mācījos par 
pavāru, bet īsti nekādas skaidrības 
par to nebija. Skolā mēs visi esam 
vairāk vai mazāk huligāni un 
palaidņi, un mācības paliek otrā 
plānā. Bet, kad es sāku strādāt 
praksē restaorānā „Vincents“, tad 
pamazām kļuvu nopietnāks. Pēc 
deviņiem gadiem neko citu vairs 
negribēju darīt – man padevās. 
Tagad esmu  šefs restorānā „La 
Boheme“ Rīgā. 

Kādus ēdienus gatavojat 
2x2 nometnē?

Pirmā dienā iesildījāmies, 
gatavojām vairāk tādas latviskas 
lietas. Otrajā dienā uzsākām Lat-
vijas jauno virtuvi. Tad atkal 
gatavojām latviskus ēdienus – 
miežu biezputru, kāpostu tīteņus 

un rupjmaizes kārtojumu. Gata-
vojām arī „pirkstēdienus“ – tas ir  
finger food  no latviskiem produk-
tiem. Vadīju arī 2x2 pavāru 
konkursu – Dzelzs Pavārs. 

izvēlējos virtuves ievirzi, jo 
gribēju iemācīties, kā gatavot 
latviešu ēdienus. Mēs šodien 
gatavojām rupjmaizes desertu, 
kas izklausās ka nevarētu būt 
garšīgs, bet ir! 

2x2 nometnē iemācījos… Es 
iemācījos daudz par Latviju 
šodien – par tās politiku, valdības 
korupciju, un vairākām citām 
lietām.

Kā 2x2 atšķiras no citiem 
latviešu pasākumiem: Mūsu 
vecumā mēs vairs nepiedalāmies 
bērnu nometnēs, un 2x2 ir labs 
veids, kā būt kopā ar draugiem 
un nodarboties bez dzeršanas. 
Mēs varam īsti sadraudzēties. 

Nākotnē plānoju… turpināt 
studijas, un pēc skolas domāju 
varbūt pastrādāt Latvijā.

2x2 nometnē iemācījos… Es 
iemācījos, ka Latvijā ir daudz 
iespēju un ka jebkurš, kas grib, 
varētu tur aizbraukt un dzīvot.

Kā 2x2 atšķiras no citiem 
latviešu pasākumiem: Šeit mēs 
neuzdzīvojam, un visi ne tikai iet 
uz lekcijām, bet tiešām grib kaut 
ko iemācīties.

2009. gadā… absolvēšu 
Western Michigan universitāti un 
turpināšu studijas maģistrantūrā, 
droši vien ārpus Mičiganas.

Kas ir jūsu paša vismīļākais 
ēdiens?

Man tādu nav, bet mīļākais 
ēdienu stils ir Latvijas jaunā 
virtuvē.

Ar ko tās atšķiras no 
Latvijas vecās virtuves?

Vecā virtuve ir tradicionālā 
virtuve, ko protams, ir jāsaglabā 
jo tā ir ļoti svarīga, bet jaunā 
virtuvē tiek veidoti jauni ēdieni 
ar visām zināmajām pavāru 
tehnoloģijām, kas ir pieejamas 
pasaulē. Tā ir balstīta  uz Francijas 
kulinārijas pamatiem, taču izman-
toti produkti, kas audzēti Latvijā.

Kā jums patīk 2x2?
Es šādā pasākumā piedalos pir-

mo reizi, turklāt  tas notiek Ame-
rikā, un es esmu ļoti gandarīts. 
Tas ir liels gods būt šeit un jau-
niešiem iemācīt kaut ko intere-
santu. Viņu interese ir ļoti liela, 
un viņi ir ļoti atsaucīgi. Katra die-
na ir savādāka, kāda diena mierī-
gāka, kāda trakāka, bet vispār ļoti 
interesanti. Vislabākais te ir cilvēki.

Ko jūs ieteiktu jauniešiem, 
kas grib kļūt par 
šefpavāriem?

Tas ir grūts jautājums. Darbs ir 
grūts, ir vienmēr jābūt restorānā,  
jāstrādā garas stundas, bet šis 
darbs var būt ļoti patīkams. 

Ieteiktu to izmēģināt, piemēram 
prakses darbā, jo, tikai darbu 
darot, vari uzzināt, vai esi 
pareizajā laukā.

Vārds: ANDIS BĒRZIŅŠ, 
Čikāga
Universitāte: Michigan 
State University
(Civil Engineering)

Kāpēc braucu uz 2x2: Es 
atbraucu, lai turpinātu baudīt  
latviešu sabiedrību ārpus Gare-
zera un ALJAs kongresa.

Izvēlētā nodarbība: Rotkalšana.
Kā 2x2 atšķiras no citiem 

latviešu pasākumiem: 2x2 ir 
nopietnāka. Mēs runājam par 
tēmatiem, kurus cilvēki parasti 
ikdienā neapskata. Diskutējam 
par latvietību, trimdas nākotni, 
vai vispār ir jēgas turpināt šo 
dzīvi trimdā, un par ko mums ir 
jācīnās, ja vispār ir vēl kaut kas, 
par ko cīnīties. Mums nav jācīnās 
par Latviju  – tā ir brīva, tā ir 
iesaistīta NATO un ES – mums 
ir vairāk jācīnās par trimdas 
sabiedrību. Es nebūtu priecīgs, ja 
man šīs sabiedrības nebūtu.

2009. gadā plānoju… Braukšu 
uz Latviju janvāra beigās, tur 
pavadīšu 4-5 nedēļas, fuksējot 
Lettonijā, tad ceļošu pa Eiropu 
līdz aprīlim un atgriezīšos mājās 
meklēt darbu.

Vārds: VIJA VĪKSNE, 
Losandželosa, Kalifornija

Darbs: Strādāju Sony Pictures 
(Marketing) 

Kāpēc braucu uz 2x2: Tā ir 
vienīgā īstā iespēja latviešu 
sabiedrībā parunāt par nopiet-
niem tēmatiem ar citiem 
jauniešiem.

Izvēlētā nodarbība: Vadu 

Kā 2x2 atšķiras no citiem 
latviešu pasākumiem: Te  nav  
tik daudz uzdzīvošanas kā citos 
sarīkojumos.

2009. gadā… man būs pirmais 
bērns, kas būs ļoti interesanti!

Vārds: MAIJA GRAUDIŅA, 
Kalamazū, Mičigana
Universitāte: Western 
Michigan University 
(Psychology, Spanish)

Kāpēc braucu uz 2x2: Satikties 
ar draugiem un ģimeni. Manas 
māsas arī atbrauca, un mans tēvs 
bija lektors; mēs ar vecāko māsu 
reti satiekamies, jo viņa dzīvo 
Anglijā, tātad bija izdevīgi te 
satikties. Es arī, protams, gribēju 
iemācīties vairāk par Latviju un 
atkal pārdomāt latvietības nozīmi 
manā dzīvē. 

Izvēlētā nodarbība: Es pieda-
los virtuves projektā. Man patīk 
cept un gatavot ēdienus, bet skolā 
man nav daudz laika to darīt. 
Gribēju iemācīties jaunas 
receptes, un dzirdēju, ka pavārs  
būs ļoti labs, tāpēc izvēlējos šo 
nodarbību.

Vārds: GRANTS OSVALDS, 
Centerville, Virdžīnijā 
Universitāte: Northern VA 
Community College, arī 
strādāju restorānā

Kāpēc braucu uz 2x2: Gribēju 
būt kopā ar latviešu draugiem, jo 
sabiedrība ir vajadzīga, lai uzturētu 
latviešu kultūru un valodu. 
Gribēju arī  piedalīties, jo  daudz 
iemācījos pēdējā 2x2 – mani 
dzīves uzskati  tāpēc vairākos 
jautājumos mainījās. Šonedēļ 
esmu  vairāk pārdomājis savus 
uzskatus par dzīvi un pasauli.

Izvēlētā nodarbība: Es 
izvēlējos tautas dejas, jo es esmu 
choreografējis dejas un gribu 
turpināt nodarboties ar tautas 
dejām arī turpmāk.  

2x2 nometnē iemācījos… 
Man ļoti patika, ka visi bija kopā 
lekcijās un bija vieglāk piedalīties, 
jo vairākiem cilvēkiem bija 
līdzīgas domas, kuras varējām 
pārrunāt. Es arī daudz uzzināju 
par dzīvi Latvijā, un domāju,  ka 
varētu tur kādu laiku padzīvot.

2009. gadā… Plānoju   turpināt 
studijas. Kā arī  ceru strādāt 
Garezerā un izpētīt praktikanta 
darba iespējas Latvijā.

Vārds: ANNA BROWN, 
Kalamazū, Mičigana
Universitāte: Western 
Michigan University 
(Biomedical Sciences)

Kāpēc braucu uz 2x2: 
Nometne ir tuvu manām mājām, 
un es gribēju satikties ar veca-
jiem draugiem un iepazīt jaunus.

Izvēlētā nodarbība: Es 
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2x2  dalībnieku repa dziesmas

Kāpēc 2x2?

Mek lē j ot 
izskaidroju-
mu, kāpēc 
apmeklēt 2x2 

nometni, var sastapt dažādas 
atbildes: satikties ar draugiem, 
uzlabot latviešu valodu, vai tāpēc, 
ka cilvēks izjūt pienākumu 
uzturēt latvietību ārpus Latvijas. 
Lielākā daļa dalībnieku ir 
mācījušies Amerikas latviešu 
skolās, apmeklējuši vai strādājuši 
latviešu vasaras nometnēsun 
mācījušies Garezera vasaras 
vidusskolā. Tagad, studējot uni-

Viktorija
Graudiņa
22 g.v.
University of 
Sussex Anglijā
Starptautiskās
attiecības un
Eiropas studijas

versitātē vai domājot par karjeru, 
rodas dažādi jautājumi par 
nākotni. Lekcijās esam paplaši-
nājuši šos dzīves nākotnes jau-
tājumus, it īpaši par to, kas mūsu 
dzīvē ir Latvija.  Latviešu skolās 
un GVV mācījāmies gramatiku, 
ģeogrāfiju, vēsturi, tautas dejas 
un dziesmas, turpretī 2x2 lekci-
jas vairāk saistās ar neatrisinātiem 
šodienas jautājumiem. Ir viegli, 
dzīvojot ārpus Latvijas, iedziļinā-
ties pašiem savā latviešu sabied-
rībā, aizmirstot, ka Latvijā vēl 
arvien notiek interesantas pār-
maiņas un rodas jauni sabiedrības 
jautājumi. Lekcijās centāmies 
iepazīt un labāk saprast Latvijas 
aktualitātes, uzzināt, kādas ir  
Latvijas attiecības ar  Eiropu un 
pasauli. Mūsu vecāku paaudzes 
galvenais mērķis bija uzturēt 
latviešu tradīcijas un dzīves stilu, 

Vien dien  es staigāju uz jautro odiņ
Kur es satiku jauno Mc Podiņ
Viņa teica: Sveiks bastardo
Brauc ar manīm ar Lomborgini Golardo
Ir tik forši smērē mani ar zafti 
Nāc lejā pa ielu Mc Negro mati viņa man teica
Kāpēc Tu esi zaftains un nesmuks kā Kukainis
Inspektors dzer Karona un akmeņo ar Mikrofonu.

Divreizdivi vadības loks ir kā stiprais ozol koks
Skrien un skrien un neapstājas
Zemes virsū mums nav mājas
Piektklasnieks tas nav nieks
Gudrāks tas kā krievu spiegs
Sēļi kurši latvji līvi
Sanākam uz Divreizdivi
Reti kurš te ēd olīvi
Māra ķēķī baudam dzīvi
Saldais ēdiens no rupjmaizes
Man par to nekādas raizes
2x2 apkārt klīst
Meklē kur var iekšā līst
Jaka saka tā nav taka
Tā ir veca alus smaka
Andris Gobiņš tukšs kā podiņš rāda savu vienu zobiņ

Te mēs esam 2x2
Virtuvē mēs cepām zivis
Tautas dejas dejojām
Tautas bumbu spēlējām

No kreisās: Matīss Kukainis un Dainis Matisons

lai kādreiz eventuāli varētu 
atgriezties brīvā valstī. Kad Lat-
vija nesagaidīti atguva brīvību, 
izrādījās, nemazam nebija tik 
viegli uzreiz pārcelties, atstājot 
mājas vietu, draugus, un karjeru. 

2x2 nometnē mūsu paaudze tiek 
mudināta tagad spert nākamo 
soli, tuvoties Latvijai – vai tas 
būtu studējot, strādājot vai ceļojot 
pa Latviju, kā arī vairāk iesaistīties 
latviešu pasākumos un organi-

zācijās ārpus Latvijas. Katrā ziņā 
no šīs nometnes mēs neaizbrauk-
sim vienaldzīgi. Neaizmirsīsim 
laiku, ko pavadījām kopā ar 
draugiem, un neaizmirsīsim, ka 
esam  latvieši.

Kristieši negrib draudzēties
Tikai lūgt un sūdzēties

Sudrabu par krellēm taisu
Ārā baudām svaigo gaisu
Lekcijās mēs strādājām
Naktīs knapi gulējām

Jauniešu radītās parafrāzes par klasiķu mākslas darbiem. Kārlis Miesnieks. "Dāma ar sarkanu 
šalli"

Parafrāze par Jēkaba Strazdiņa "Sējēju"
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Miķelis 
Auģis  
Metalsmith 
and Traditional 
Latvian 
Silversmith

Pārdomas... Tik agri un visi jau lekcijās? No kreisās: Brīnās Kristīne Šumakova 
un Liene Dindone

No kreisās: Andis Kancāns un Nikolajs Batarags

Andris Gobiņš

Aleksis Rācenis iepazīst Lat-
vijas presi

Heino Reino ar meitenēm

I, Miķelis 
Auģis, come 
from a family 
of artists.  My 
m o t h e r 

works in textile design, and my 
father worked as a designer and 
contractor in construction and 
woodworking (he now owns a 
brewery).  My older sister has a 
degree in sculpture and art 
education, and both of my uncles 
also work in art and have their 
own shops; one is a pewter smith 
and the other works works with 
motorcycles as well as automotive 
and motorcycle painting.  

Ever since I was born, I was 
destined to work with my hands.  
When I entered college I already 
had experience in rotkal ana 
(metalworking) from Garezers, 
the Latvian summer high school, 
and had worked with metal in 
the company of my uncle; 
however, I was not sure that I 
wanted to work with metal as a 
career.  I went to the University 
of Massachusetts at Dartmouth 
for mechanical engineering, 
because I enjoyed science and 
machines.  Although I thought I 

Reviving Tradition: A Silversmith’s Self-Portrait

2x2 dalībnieku sejas

would enjoy engineering at a 
college level, I failed out after a 
year and decided to try more 
serious metal working in 
college. 

The metal department let me 
in without a portfolio, and I 
began working and learning new 
things right away.  After a 
semester in the new program, 
the instructors realized I had a 
history making Latvian jewelry 
and saw that I could do many of 
the processes they were currently 
teaching without their help.  
After recognizing this, they 
challenged me to invent new and 

creative jewelry. I was no longer 
allowed to create anything I 
already knew how to make.

This extra push from my 
instructors inspired me to make 

my jewelry more than just 
jewelry, but art that has never 
been seen before.  Even in 
creating new types of jewelry, I 
still love using the old forms, 
technologies and techniques 
characteristic of Latvian 
metalworking because they take 
more skill and heart than the 
easier, modern production 
methods. Metalworking is not 
my only passion; I also do 

woodworking and am starting to 
explore ceramics and sculpture. 
Since I spend a lot of time in the 
outdoors, most of my inspiration 
comes from natural forms 
expressed in a simple but elegant 
design. Ultimately, I want my art 

to show that the old and 
traditional can be made new and 
beautiful. M. Auģis 74 Arcadia 
Rd. Westwood, MA 02090 
U _ M 1 Au g is @ u mass d . e du 
(781) 389-4487
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Vai mēs, 
būdami  lat-
viešu jaunie-
ši,  izjūtam  
lielāku stresu 
nekā citi jau-
nieši? Mēs 

brīvdienas  reti pavadām, baudot 
ēdienu, ko gatavo vecāki. Toties 
mēs pavadām 10-12 stundas, 
braucot ar automašīnu cauri 
sniegiem, lietiem, vējiem, un 
paļaujamies neuzticamajām lid-
kompānijām, lai atrastos kādā 
pilsētiņā.  Pārvarējuši šķēršļus, 
esam kopā ar latviešu draugiem, 
mēs jūsmojam un uzdzīvojam, 
baudām katru brīdi, ko pavadām 
kopā ar šiem cilvēkiem,  jo daud-
zus no viņiem satiekam reti. Šai 
saimē mēs atrodam latviešu va-
lodu, latviešu dziesmas, vēlos 
vakarus, balles, baumas, jokus, 
un draugu pulka ģimenisko 
sajūtu. Viss tiek intensīvi sa-
spiests īsā laikā un šaurā telpā, 
un tad pēkšņi tu atkal atrodies 
mājās, savā gultā. Pamozdamies   

Pārdomas pēc  2x2
jeb Post Latvian Withdrawal Syndrome

Imanta 
Nīgale
21.g.v. , 
Pitsburga

katrs varam vairāk piedalīties un 
iesaistīties vietējā sabiedrībā. It 
sevišķi nozīmīgi bija redzēt, cik  
viegli tas izdarāms, kaut vai  pie-
sakoties noorganizēt kādu 
sarīkojumu, ballīti vai uzrakstot 
rakstu ALJAs ziņām.  Turklāt 
mēs nometnē mācījāmies – par 
ikdienas dzīvi stāstīja Matīss 
Kukainis, Andris Gobiņš un 
Māris Graudiņš. Kurš gan no 
mums zināja, ka Latvijas 
iedzīvotāji per capita izdod 
visvairāk naudas, pērkot puķes?!  
Jauna informācija un iedvesmo-
tas idejas virmoja mūsu galvās, 
prāta vētras gaudoja , un mēs visi 
bijām tik bezgala laimīgi,  ka 
piedalāmies  nometnē.  

Protams, nometnes prieki 
nebūtu bijuši pilnīgi bez tām 
draudzībām, kuras izveidojām.  
Visi daudzmaz cits citu pazina, 
bet grupu nodarbības deva 
iespēju daudz dziļākā līmenī 
iepazīties ar tiem pašiem drau-
giem, ar kuriem varbūt pat reizē 
absolvējām Garezeru. Vairākas 
reizes tika uzsvērts, cik  lietderīgi   
ir runāt par latvietību skaidrā 
prātā! Mēs, ārzemju latviešu jau-
nieši, esam iegājuši ritmā kopā 
uzdzīvot un ballēties. Tā mēs 

nevaram latvietības mērķiem 
veltīt visu laiku.  Katram šī kaite 
izpaužas savādāk.  Biežākie simp-
tomi ir kašķīgums, nogurums, 
uztraukums, sirdssāpes, ilgoša-
nās. Vēl varētu būt sapņošana 
dienas laikā, taureņi vēderā, vai 
liela uzņēmības iedvesma. 
Nedēļu pēc pasākuma gribas 
tikai skatīties Facebook vai 
Draugos.lv, uzaicināt jaunus 
iepazītos draugus un noteikti 
apskatīties katru jauno albumu, 
ko kāds ielādējis. Daži klausās 
mūziku, lai tiktu pāri savas dzīves 
grūtākam posmam.  Tā varbūt ir 
kāda jauna dziesma, kas tagad 
atgādina pēdējo ballīti, to puisi 
ar kuru izdancoji pēdējo deju, 
citiem gribas klausīties visas 
mīļākas dziesmas, kas ir saistītas 
ar latviešu pasākumiem; no 
Brown Eyed Girl līdz Ai, jel manu 
vieglu prātu!  Un tā mēs atrodam 
sev noderīgās metodes, kas 
palīdz „izvilkt“ mūsu latvietības 
sajūtu.

Bet pienāk brīdis, kad latvietība 
tiek uzlikta atpakaļ plauktā, kur 
to lēnām sedz putekļi, līdz 
nākamai reizei, kad to atkal lieto-
sim, dodoties uz Garezeru vai 
jauniešu dienām. Bet varbūt tieši 
tāpēc mūsu saistība ar latvietību 
ir tik sevišķa. Tā nav domāta 
ikdienas lietošanai, un tieši tas 
liek apzināties mūsu latvietības 
vērtību. Un varbūt pat iznāk, „ka 
mēs nevēlamies no šīm kaitēm 
izārstēties, lai nekad neaizmirstu 
mums svarīgāko un nodrošinātu 
tās uzturēšanu – mūsu neatņe-
mamo kopīgo, ģimenisko sajūtu 
– kopīgo kultūru, vēsturi, valodu 
– mūsu visu vienotāju saiti – 
mūsu latvietību.“

Mans Post-Latvian Withdrawal 
Syndrome ir vainīgs pie tā, ka es 
tik tikko varēju uzrakstīt šo rak-
stu. Man ir īpaša situācija, 
studējot Pitsburgā, kur navtik 
aktīvas latviešu sabiedrības kā 
Toronto vai Čikāgā, es dziļi izjūtu 
atšķirtību, un tieši tāpēc man ir 
svarīgi braukt uz 2x2, lai spētu 
kaut uz nedēļu iedziļināties un 
sevi iegremdēt  latviešos, valodā, 
idējās un kultūrā. Šajās dažās 
dienās man ir iespēja attīstīt un 
„uzlādēt“, savu latvisko pusi, kas 
ikdienā tiek „uzlikta uz plaukta“.  
Pa to laiku es atjēdzos, ka latviskā 
daļa ir tikpat svarīga un varbūt 
pat svarīgāka nekā pretējā – 
amerikāņu – puse.

 Mums katram jāatrod līdzek-
lis, kā izturēt Post Latvian 
Withdrawal Syndrome, bet 
jāapsola sev arī nezaudēt to ie-
dvesmu, ko atradām 2x2.  Es lūdzu 
ikkatram 2x2 dalībniekam šo 
sajūtu neaizmirst, mudinu visiem 
būt lepniem par padarīto un 
ceru, ka jūs stāstīsiet citiem par 
vienreizējām iespējām, kuras 
atklājāt nometnē.  Mums ir iedo-
tas vajadzīgās atslēgas, tagad 
iesim un atvērsim nākotnes dur-
vis! Paldies visiem 2x2 
dalībniekiem, lektoriem un 
vadībai par  burvīgo nometni!

Domas sakopotas ar Annas 
Bērziņas, Aivas Ieviņas un 
Dāniela Liepiņa palīdzību.

Ērika Paukšens, Amanda Meijers un Laura Vāgners Tērvetes 
Līgo vakarā

Aiva Ieviņa un Imanta Nīgale

Māris un Ansis Kalniņi ALJAs kongresa noslēguma ballē

Ansis Kalniņš, Amanda Meijers, Laura Vāgners un Anneli 
Kusmane LNJAK pīrāgu cepšanas vakarā

sev jautā: „Vai tas patiešām noti-
ka? Vai vakar es vēl biju kopā ar 
tiem cilvēkiem un ballējos līdz 
rīta gaismai?“  Tu labi saproti, ka 
nākamā reize, kad satiksi tos 
pašus cilvēkus, būs tikai vasarā, 
ja laimēsies izsprukt no darba un 
pavadīt nogali Garezerā. Un tā 
sākās tas zināmais laika posms, 
kad cilvēks ne par kādu naudu 
negrib nodoties ikdienas gaitām, 
bet dzīvo atmiņās  par jokiem un 
jautrībām no pēdējā latviešu 
pasākuma.

Post Latvian Withdrawal 
Syndrome nav nekāda zinātniski 
izpētīta kaite, bet  ikkatrs latviešu 
jaunietis par to kaut ko var 
pastāstīt. Tas ir pārējas  laiks no 
latviešu pasākuma līdz pilnīgai 
iejušanai Amerikas ikdienas 
dzīvē. Šis posms var būt grūts un 
depresīvs. Tas var būt itsevišķi 
smags pēc tik intensīvas  nomet-
nes kā 2x2.  Nometnes laikā mēs 
diskutējām, pārdomājām, un 
mācījāmies. Diskutējām par savu 
lomu latviešu sabiedrībā – vai ir 
vajadzīgs turpināt runāt latviski? 
Vai mums ir vērts uzturēt latviešu 
sabiedrību ārzemēs, varbūt ir 
noderīgāk pārcelties uz dzīvi 
Latvijā?  Mēs nolēmām, kā ik-

nepievēršam uzmanību mūsu 
latviešu sabiedrības uzturēšanai 
(domājam, ka gan jau tā būs 
vienmēr, bet tā var nebūt!  Un 
pašreizējā ekonomiskā situācija  
stāvokli nepadara vieglāku!)    
2x2 nometne deva iespēju   
cītīgāk ieklausīties citu domās un 
izteikties arī pašiem.

Pēdējā dienā visi sanācām kopā 
un dalījāmies pārdomās par 
nometni un to, ko mēs esam 
ieguvuši. Saldsērīgi skatījāmies 
cits citam acīs, kad nodziedājām 
nometnes dziesmu „Kalnā kāpu 
lūkoties.“ Es domāju, visi jutām, 
ka  mūsu latviskais burbulis tūlīt 
var pārsprāgt.

Pēc atgriešanās mājās nāca  
pārdomu laiks. Kā mentāli izturēt 
to dubulto dzīvi, ko mums ir 
lēmusi Laima? Kad esam ar 
latviešiem, jūtamies laimīgi un 
cerīgi par to dzīves šķēlīti. Bet 
tikpat ātri kā ierāvām pēdējo 
dzērienu Jaungadu sagaidot, tā 
nesenie draugi ir palikuši otrā 
pasaules pusē.  Un kaut arī mēs 
solām, ka ikkatru dienu sarak-
stīsimies, tas notiek reti.

Post Latvian Withdrawal 
Syndrome ir tā atbalss, kas skan 
mūsu ausīs, un mokas par to,  ka 
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