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Latvijas Republikai 91!

Sveicu Latvijas Republiku dzimšanas dienā. Pie Latvijas šūpuļa 
stāvēja cilvēki,  kuŗiem krūtīs bija sirdsdegsme. Lai Latvijai būtu lemts 
iestāties citu valstu sabiedrībā. Kā arī augt un veidoties. Šodien tādu 
cilvēku, kuŗus interesē Latvijas nākotne, ir maz, tāpēc aicinu visus 
latviešus Latvijā vai šeit, Rietumos, sadosimies rokās un strādāsim, lai 
mūsu Dzimtene var ieņemt savu vietu pasaulē. Mēs visi esam Latvijai 
vajadzīgi neatkarīgi no tā, kur dzīvojam. 

Daugavas Vanagu organizācijas vārdā sveicu Mūsu Latviju 91. 
dzimšanas dienā, novēlot tai ilgu mūžu un izturību, pārvarot tagadējās 
nedienas, un lai Laima palīdz nākotnē panākt, ko esam nokavējuši.

Un celsim mūsu Tēvuzemi saulītē
Un kalposim Tēvzemei godam,
Lai mūsu Tēvzeme koša var zelt
Un Latvijas vārds lai godā ir celts,
Un karogs mūžam lai plīvo,
            Kur brīva Latvju tauta dzīvo.
             Viktors Putno 

Daugavas vanagi, sasauksimies!
Juris Augusts

Manā darbistabā vasarnīcā 
„Tēr  vetē”, Kvebekas provincē, pie 
sienas piekārts gaŗāks raksts, kas 
ielogots melnā ietvarā. Raksts ir 
apzīmēts ar 1947. gadu, un zem 
tā ir parakstījies kāds cilvēks ar 
iniciāļiem G. D. Savam rakstam 
tā autors ir izvēlējies virsrakstu 
„Latviešu stāja svešumā”. Es šo 
rakstu ieguvu no sava tēva tāl 
braucēju kapteiņa Jāņa Sausiņa. 
Viņu atceros kā ļoti patriotisku 
cilvēku un mīļu tēvu. Tēvs man 
bieži teica, ka pēc viņa prāta vis 
briesmīgākais, kas noticis viņa 
dzīvē, ir bijis – zaudēt savu tēvu 
zemi. Zemi, ko viņš tik dziļi bija 
iemīlējis. Raksts iesākas šādi: 

”Šim manas ticības apliecinā 
jumam ir brīvas gribas izpaudums 
ar zvēresta spēku, zvēresta, kas 
rakstīts manā sirdī un tāpēc neiz
skan tikai vārdos, bet izpaužas 

arī darbos, nosakot manu stāju 
visās svešniecības gaitās. Dieva 
un Laimas svētīto, balto un ne 
balto dienu caurausto Latvijas 
pagātni cienīdams, es nešaubīgi 
ticu Latvijas nākotnei, kas izaugs 
no mums, kā mēs esam izauguši 
no savu tēvu un māmuļu darba, 
dziesmām, cīņām un ciešanām. 
Tādēļ dabisko cilvēku tiesību 
vārdā mans pirmais pienākums 
svešumā ir cīnīties par latviešu 
tautas brīvību un Latvijas nā  kot 
ni, kur un kā vien spēju, apzi
noties savu atbildību neskaitāmu 
aizgājušo un nākošo paaudžu 
priekšā.” 

Šie ir stipri vārdi! Esam dau 
dzus gadu desmitus trimdā iz 
pildījuši šo zvērestu pēc visla  bā 
kās apziņas, un Latvija tagad ir 
brīva un neatkarīga. Šī gada 
9. no vembrī apritēja 20 gadi, 

kopš Berlīnes mūris krita un 
Austrumeiropas tautas varēja ga 
vilēt par brīvību pēc tik dau 
dziem nebrīves gadiem komū 
nisma režīma jūgā. Atskatoties 
uz Latvijas okupācijas 50 ga  diem, 
esam pieredzējuši ne tikai to, kā 
viena imperija var „nodzīvot līdz 
kliņķim” tās okupētās kolonijas, 
bet arī to, kā var samaitāt un 
kropļot tur mītošo cilvēku dvē 
seles un domāšanu. Tomēr ceram 
uz atveseļošanos. Mūsu valsts 
cieš no tā, ka pašreizējos „diž  ķi 
beles” apstākļos latvietis dodas 
prom no Latvijas kā Sprīdītis 
mek  lēt savu laimi plašā pasaulē. 
Kad izceļotājam tiek vaicāts, kā 
dēļ viņš dodas prom no tēvze 
mes, tad bieži vien atbilde ir: 
“Esmu Latvijas patriots, bet ne 
tik liels, lai paliktu šeit.” 

Valsts svētku priekšvakarā nav 

lieki pārdomāt, kas vispār ir pat 
riotisms. Skaidrības labad katrs 
pats var ielūkoties svešvārdu 
vārdnīcā, kur par patriotismu 
teikts: tēvzemes mīlestība; uz 
ticība savai dzimtenei, tautai; 
paš  aizliedzīga darbošanās savas 
dzimtenes labā. Patriotisms kā 
dam vai nu ir, vai nav. Patriotis 
ma nekad nevar būt par daudz. 
Pasaules brīvo latviešu apvienī 
bas (PBLA) darbs Latvijā jūtami 
tiek kavēts tāpēc, ka iepriekš 
minētie vārdi „pašaizliedzība” un 
„patriotisms” Latvijā valdošajās 
polītiskajās aprindās bieži vien 
nav sastopami. Patriotisma sak 
nes iet daudz dziļāk, tas ir ne ti 
kai valsts svētku, bet gan ikdienas 
darba jautājums. Patriotisms ir 
jādēsta katrā paaudzē no jauna. 
Ja neievērosim patriotisma jēgu 
un nozīmi arī šajā gadsimtā, 

Latvija būs valsts bez nākotnes 
un mūsu nākotne būs bez savas 
valsts.

Dieva un Laimas svētīto, balto 
un nebalto dienu caurausto Lat 
vijas pagātni šajā 18. novembŗa 
dienā pieminot un apzinoties 
savu atbildību neskaitāmu aiz 
gājušo un nākamo paaudžu 
priekšā, lai mums izdodas sa 
glabāt nešaubīgu ticību Latvijas 
nākotnei!

Dievs, svētī Latviju!

Mārtiņš Sausiņš,
PBLA valdes priekšsēdis

Es nešaubīgi ticu Latvijas nākotnei, kas izaugs no mums

2009. gada 18. novembrī

Godātie tautieši!
Pirms gada mēs kopējā pacilātībā svinējām Latvijas Republikas 90. dzimšanas dienu. Tas bija patiesa 

prieka un lepnuma laiks par mūsu Tēvzemes neatkarības gadadienu un valsts sasniegumiem.
Šogad 18. novembris ir izaicinājums latviešu tautai. Tas ir izaicinājums visiem latviešiem, kuŗi piekrīt 

pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes deklarācijai, ka „Latvju tauta grib pasargāt savu tautību, paturēt 
vienā kopībā savu tēviju Latviju, panākt neierobežotu iespēju un brīvību noteikti vadīt Latvijā savu 
nacionālo, kultūrālo un ekonomisko attīstību.” 

Šīs deklarācijas nospraustie mērķi ir apdraudēti 10. Saeimas velēšanu gadā. Apdraudēti tāpēc, ka 
latviešu polītiskie spēki ir sašķelti. Mūsu vidū nav vienotības un ticības Latvijas valsts gaišākai 
nākotnei.

Prezidents Jānis Čakste bija slavens ar savām spējām apvienot Latvijas polītiskos spēkus un partijas. 
Jūs, godātie tautieši un šī laikraksta lasītāji, katrs zināt, kuŗas partijas Latvijā darbojas valsts nacionālajās 
interesēs un kuŗas lūko, kā sevi pārdot kaimiņu lielvarai.

Šajos Valsts svētkos lūdzu un novēlu katram latvietim, pavalstniekam vai ne,  atbildēt šim izaicinājumam 
ar darbu un, gatavojoties šīm svarīgajām Saeimas vēlēšanām, atbalstīt patriotisku vienotību un tos tautas 
darbiniekus un polītiķus, kas ar darbiem pierāda, ka seko prezidenta Čakstes un mūsu latviešu tautas 
kopējiem mērķiem un ideāliem!

Dr. Juris Mežinskis
ALAs valdes priekšsēdis



LAIKS

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

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies

Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 142, Rīga, LV1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, epasts  laiksasv@gmail.com

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 7325490445, fax. 7325490466, epasts  LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 6 mēn.
US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00.

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

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

var arī nesaskanēt.

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

epasts: laiksasv@gmail.com
Rīgā, Ausekļa ielā 142, LV1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 8189804748, epasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 4164254613, fakss: 4164254615,

5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 5146398722, epasts: stauvers@yahoo.ca,

1043000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Published 49 times per year except the last week in June,
the second week in September,  the last week in December

Abo nē jiet laik rak stu "LAIKS"
“LAI KA” abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $40,
 6 mē ne šiem  US $72,
 1 ga dam    US $130,
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,
Ārpus ASV “LAI KS” tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,
 pusgadam US $120,
  Latvijā 1 gadam US $220,
 pusgadam US $115,
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,
 pusgadam US $150,

Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus Jau no Laiks pie li ku mus 
un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.

Pārējiem – 6 “JAUNO LAIKA” numuri US $16,
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================
Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

Epasts ____________________________________________

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

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

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

Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem
Inese Zaķis

Tālr.: 6316654455, 18002918311
Fax: 6316656164

Epasts: RigaVen@aol.com

Ar prieku paziņojam, ka uz 
redakcijas aicinājumu pasū  tināt 
laikrakstus Laiks un  Brī  vā 
Latvija atsaukušās Astrida 
Linde no Vācijas,  Vija Frei 
mane no Zviedrijas un Mir  dza 
Volske no Vācijas, dāvājot BL 
gada abonementus Ēval  dam 
Siliņam, Arnoldam Brē  diķim, 
Verai Gribačai, Edvī  nam 
Caunītim.

Savukārt Laiks par PBLA 
dāvāto naudu 60 gadu jubilejā 
pasūtinās avīzi Auseklim Ozo 
liņam un Dzidrai Milijai Šķi 
liņai. 

Aicinām arī Jūs kuplināt 
draugu pulku!

Vēlreiz publicējam mūsu 
aicinājumu.

Ne jau no dienišķās maizes 
vien pārtiekam – skan sena 
gudrība. Un šodien, kad  dau 
dziem Latvijā dienišķās maizes 
rieciens ir tik plāns, ļoti, ļoti 
pietrūkst  ierastās sazināšanās, 
parunāšanās vai, gluži vien 
kārši, – informātīvas lasām 
vielas. Jo dažādu iemeslu pēc 
nav iespējams ne aiziet uz kādu 
sarīkojumu,  ne iegādāties un 
izlasīt grāmatu.

Kādā sarunā Daugavas Va 
nagu Centrālās valdes Pārstāv 
niecībā Rīgā tās vadītāja Sol  vita 
Sekste teica: 

„Kā sirmajiem leģionāriem, it 

Sniedz roku, draugs!
īpaši gulošajiem pietrūkst tieši 
sarunbiedra! Citkārt tas palīdz 
vairāk nekā zāles...” Un sarunas 
gaitā atcerējāmies tās tālruņa 
sarunas ar redakciju, kā arī 
Pārstāvniecībā dzirdēto, ka 
cilvēki Latvijā vairs nevar 
atļauties tādu prieku kā avī  ze...

Tad arī dzima doma aicināt 
jūs, godātie tautieši ārpus Lat 
vijas, sniegt roku tiem vīriem 
un sievām, kas labprāt lasītu 
Brīvo Latviju vai Laiku,  Solvita 
ir izveidojusi leģionāru un viņu 
tuvinieku sarakstu, ko tagad 
publicējam. Varbūt starp viņiem 
ir jūsu paziņas, draugi vai 
cilvēki, kuŗiem jūs vēlaties nākt 
pretī ar draudzīgu rokas
spiedienu un kuŗus iepriecināt, 
dāvājot laikraksta abonementu. 

1. Vilis Lancmanis 
2. Harijs Ribaks
3. Antons Abrickis
4. Zigfrīds Elksnītis
5. Tālivaldis Gailītis
6. Imants Zeltiņš 
7. Kārlis Vents 
8. Saša Lāders 
9.  Ausma Dimante
10.  Artūrs Beķeris 
11.  Ilmārs Minka
12.  Visvaldius Zvirbulis
13.  Edvīns Gaigals
14. Elza Serdāne 
Viņu adreses ir redakcijas 

rīcībā.

Laika 41. nr. 18. lpp. rakstā 
,,Bērtuļu tirgus Grandrapidu ev. 
lut. baznīcas pagalmā” ieviesu
sies kļūda. Trešās slejas otrā 
rindkopā rakstīts, ka Olgas 
Jansones iestudētajā Ulža Siliņa 
komēdijā ,,Letiņi nezudīs” Jānis 
Jansons tēlojis terroristu. 
Terroristu Apelštrudelu tēloja 
Samuels Knochs. Jānis Jansons 
iejutās Francijas imperātora 
Napoleona lomā.

Red.

Labojums

No kreisās sēž: Maksis 
Jansons (Austrālijas latviešu 
pārstāvis Žvi  gulis), Jānis Jan
 sons (Napoleons), Daina Lu 
ka  ševica (Džozefīne); stāv: 
Samuels Knochs III (Apel 
štrudels), Reinis Bērziņš 
(Kap   teinis)
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Kļūdas labojums
Redakcijas drukas velniņš 

Laika 40. numurā izlaidis svarīgu 
teikumu rakstā „Čikāgas rosmes”, 
kur pirms teikuma „šī informācija 
tika publicēta...”, jābūt:  „ČLOA 
prezidija lēmums bija stingri 
norobežoties no iniciātoru gru
pas atbalsta A. Šlesera kan  di 
dātūrai”.

Atvainojamies autorei un 
lasītājiem.

Red.

Paldies!
Jau ziņojām, ka Vītolu fonds 

Laikam 60. gadskārtā uzdāvāja 
stipendiju, ko saņems kāds to 
pošais žurnālists, kas papildinās 
mūsu laikrakstu korespondentu 
pulku.

Šai stipendijai pievienojušies 
Aija Ebdene, Nils Ebdens un  
Brunis Rubess.

Liels, liels paldies!

Humoreska
Par laiku un Laiku
Kāds rosīgs amerikāņu uzņē

mējs bija izdomājis teicienu, ka 
laiks ir nauda.

Zinātnieks Bendžamins Fran  k
lins precīzēja tautieša prātulu: kad 
ir laiks, nav naudas, kad ir nauda, 
nav – laika.

Vācu fiziķis Alberts Einšteins uz 
mazas papīra lapiņas  A 4 formātā 
uzrakstīja dažas formulas un apce
rējumu, ko nosauca par relātīvitā
tes teoriju, piebilzdams, ka laiks 
vieniem var tecēt ātrāk un dažiem 
citiem – lēnāk. Atkarībā no tā, kā 
viņi paši skrien. Laikabiedri sacīja, 
ka tās gudrības gan saprotot tikai 
viņš viens pats – Einšteins.

Grāmatu izdevējs Helmars 
Rudzītis, neraugoties uz paziņu 
aicinājumu „strādāt godīgu darbu”, 
ņēma un salika kopā garīgo sub
stanci ar materiālo un izveidoja 
laikrakstu Laiks ar novēlējumu, lai 
tas ienāktu katra latvieša mājā.

Laiku saprot un lasa katrs latvie
tis. Nu jau 60 gadus.

P. K.      

2 2009. ga da 14. novembris – 20. novembris
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Pasaules brīvo latviešu apvie
nības (PBLA) biedru organizā
cijas 2009. gadā PBLA balvu 
piešķīrušas Lalitai un Valdim 
Muižniekiem par viņu kopīgo, 
neatlaidīgo un sekmīgo darbu, 
izveidojot latviešu studiju prog
rammu un veicinot internāta 
izbūvi Rietummičiganas uni
versitātē (RMU), kas deva iespē
ju studentiem iegūt akadēmis
kās zināšanas latviešu valodā.

Lalitas un Valža Muižnieku 
sadarbībā tapa Latviešu studiju 
centra (LSC) ideja un tās īsteno
jums – pasākums, kas bija uni
kāls trimdas vēsturē. Viņu darbs 
pelnījis visas mūsu sabiedrības 
pateicību. Muižnieku iniciātīvā 
jau 1966. gadā tika izkārtoti akre
ditēti latviešu valodas vasaras 
kursi pie RMU, kas turpinājās ik 
gadu. Tie attīstīja mācību vielu 
un pulcināja atsaucīgus jaunie
šus valodas apgūšanai. 1981. ga 
dā Dr. Valdim Muižniekam izde
vās pārliecināt Amerikas latviešu 
apvienību (ALA) uzņemties at 
bildību RMU pilna laika akadē
miskās latviešu valodas program
 mas izveidošanai. Par mācības 
spēku RMU pieņēma Dr. Lalitu 

Lalita un Valdis Muižnieki 
2009. gada  Pasaules brīvo latviešu apvienības laureāti

Muižnieci, kas bija līdzdarboju
sies vasaras programmas pa 
snieg   šanā. Izveidojās komiteja 
Valža Muižnieka vadībā, kas 
iedzī  vināja līdzekļu vākšanas ak 
ciju, kuras rezultātā varēja izbū
vēt mītni latviešu programmas 
stu  dentiem. To nosauca par Lat 
viešu studiju centru.

Valža un Lalitas Muižnieku 
saskaņotā mērķtiecība izpaudās 
viņu unikālā sastrādāšanās vei 
dā. Valdis bija idejiskais ierosinā
tājs, kas spēja pārliecināt latviešu 
sabiedrību par studiju program
mas un studiju centra vajadzību, 
neatlaidīgi un soli pa solim vei
cot idejas pārdošanu un atbalsta 
iegūšanu. Lalita, savukārt, plānus 
savilka kopā, sagatavoja vajadzī
gos materiālus abās valodās, dar
bojās par  mācības spēku. Studen
ti ne tikvien varēja uzturēties 
LSC latviskā gaisotnē – tur bija 
plaša bibliotēka, notika sanāk 
smes un sarīkojumi, bet baudīja 
arī Muižnieku ģimenes sirsnību 
un viesmīlību viņu mājā Kala 
mazū. Viņu abu sekmīgās darbī
bas rezultātā radās un vairāk ne 
kā desmit gadus pastāvēja vienī
gā augstākā līmeņa latviešu valo

das programma ārpus Latvijas. 
No 1966. gada latviešu valodas 
programmā mācījušies 1 234 
stu  denti, 82 beiguši pilnu latvie
šu valodas „major” vai „minor” 
programmu. Šie audzēkņi ir strā
dājuši latviešu organizācijās, kā 
ALA, Amerikas Balss raidītājā, 
Minsteres latviešu ģimnazijā, 
Daugavas Vanagu organizācijā, 
latviešu skolās. Tie ir ieņēmuši 
posteņus Latvijas valdībā un citās 
iestādēs, laikrakstos, skolās, strā
dājuši par tulkiem, žurnālistiem 
un datoru speciālistiem.

Valdis Muižnieks dzimis 
1927. ga   dā Abrenes apriņķa 
Rugāju pagastā. Amerikā ieguvis 
chairopraktiķa gradu (Doctor of 
Chiropractic) 1957. gadā. Vēl 
pirms nepilna gada Valdis bija 
iecienīts chairopraktors Kalama 
zū ar plašu pacientu loku. Šī gada 
10. jūlijā, atceļā no dziesmu svēt
ku apmeklējuma, pēkšņa sirds 
lēkme aizsauca viņu aizsaulē 81 
gadu vecumā. Bijis Amerikas lat
viešu jaunatnes apvienības 
priekš   sēdis, ALA izglītības biroja 
Augstākās izglītības nozares va 
dītājs. Viņš bija viens no galvena
jiem Latviešu fonda iniciātoriem, 

piedalījās tā dibināšanā un bija 
pirmais fonda padomes priekš
sēdis. Visu LSC pastāvēšanas lai 
ku bija tā prezidija priekšsēdis. 
Valdis Muižnieks ir akadēmiskās 
organizācijas Konkordija Valde 
mārija goda filistrs. 1985. gadā 
saņēmis RMU Goda doktora 
gradu. Apbalvots ar Triju zvaig
žņu ordeni 1996. gadā, saņēmis 
daudzus citus apbalvojumus.

Lalita Muižniece dzimusi 
1935. ga  dā Rīgā. Beigusi RMU ar 

B.A. gradu 1958. gadā, M.A. gra
 du lingvistikā un paidagoģijā 
1970. gadā un ieguvusi doktora 
gradu Mičigānas universitātē 
1981. gadā. Darbojusies par mā  
cības spēku RMU un bijusi vies
lektore Latvijas Universitātē un 
Latvijas Kultūras akadēmijā. Bi 
jusi redaktore bērnu žurnālā 
Maz  putniņš. Precējusies ar Valdi 
Muižnieku 1958. gadā, ģimenē 
divi bērni – Zintis un Sarma.

 PBLA

Valdis un Lalita Muižnieki kāzu atceres gadadienā 2008. gadā

Ivars Galiņš

SEJAS  LAIKA  SLEJĀS
Te vārsmās Laika galerija,
Par tiem, kas ir un  kādreiz bija.

  
Helmārs Rudzītis un Lotārs
Gudri bij’ kā zvērēts notārs.

  
Dace, Diana ar jaunu spēku
Turpināt grib senču “dēku”.

  
Kārlis Rabācs, Laika šefs,
Zināja, kas fakts, kas blefs.

  
Spilnera un Bičoļbaibas rokās bija,
Kādreiz Laika redakcija.

  
Ligita ar personību savu,
Sargā Laika labo slavu.

  
Astra Moora Rietumkrastā,
Neļauj rakstīt stilā prastā.

  
It bieži rāda Ojārs Celle,
Cik tālu debesis, cik tuvu elle.

  
Mākslas zālēs Māris Brancis,
Staigā tā kā Svētais Francis.

  
Izraēlas Gordons Franks,
Polītikā brauc kā tanks.

  
Apcer Hausmanis ar neviltotu prieku,
Katru skatuv’s mākslinieku.

  
Irēna Lagzdiņa, Valija Berkina – 
Maz tāda, ko viņas nezina. 
  

Var visu sagaidīt no Māras Celles,
Tā vārdus pin kā aužamstelles.

Karlsons iebridis ir faktu jūrā,
Gan vecos laikos, gan fizkultūrā.

Saulīte laiž visur starus,
Intervē tā lielos garus.

  
Kuraž Krišs ir ventiņdzejnieks,
Īstā vārdā  Kārlis Zvejnieks.

  
Nav rakstiem, ne ar bildēm skopa
Vidus štatos  Dzidra Tropa.

  
Lai jaunie zinātu, kas Rainis,
Naski pūlas Mjartāns Dainis.

  
Var uzzināt no Maritiņas Grunts,
Kas vēl peld, kas jau uz grunts.

  
Padomu, ja viras šķidras,
Jāmeklē pie Zeberiņu Dzidras.

  
Krustvārdu mīklās Kalni un Čakari,
Gādā, lai īsi mums sestdienu vakari.

  
Ziņo par valstsvīriem Kārlis Streips,
Kuŗš skaidrā būs, kam galva reibs.

  
Žurnālists, kas varas vīrus baksta,
Netikt tam pie goda raksta.
Lieli amati un nauda
Grib, lai tos pa spalvai glauda.

  

Alberts Legzdiņš

LABIE DARBI 
     
Kāds vīrs stāv Bruklinas ostmalā
Tur avīžsaini rokā tas
Un gaid’ uz transportkuģi, 
Kas nāk no Vācijas.

Un iebraucējiem tautiešiem,
Kas kāpj no kuģa klāja,
Kā sālsmaizi viņš pasniedz tiem
Vēl drukas siltu Laiku. 

Tad kādas komitejas dāma sauc:
Jūs,  Rudzīš’ kungs, gan sliktu darāt,                                                         
Šai zemē nebūs vajadzības lielas
Pēc jūsu latvju lasāmvielas,
Jo nav jau jāzina, kur būs Jāņi,
Bet – kā ātrāk var kļūt par amerikāni. 

Tā aizskrēj’ gadi sešdesmit
Kopš vēsturiskās sarunas –
To angļu valodu mēs apguvām,
Par īstiem amerikāņiem gan nekļuvām.
 
Jo vienmēr vēl ir tūkstoši,
Kas gaid’ šo avīzi un las’.
Ko gan tas pierāda – ka vajag drosmi,
Lai svešā zemē sāktu rosmi,
Un ilgi labo darbu darīt!

Veltījums visiem LAIKA  redakcijas 
darbiniekiem – redaktoriem, korrekto
riem, mašīnrakstītājām, burtličiem, 
drukas velniņiem un Dacei, un Dianai 
laikraksta 60 gadu jubilejā.  

No Kanadas, kad ziņu kalni nāca,
Tos Mārtiņš Derums kopā vāca.

 
Ir Štauvers, Norītis tur tagad balsti,
Tie reprezentē kaimiņvalsti.

  
Austrālijas  Arnolds Šmits,
Rakstīja kā neviens cits.

  
Eglīši, vēl citi literāti,
Laika slejās nodrukāti.

  
Vecos laikos Vilis Čika
Sporta ziņas kopā lika.

  
Arnolds Ruņģis visiem spēkiem
Biedēja no nāves grēkiem.
Katrā Laikā sludināja,
Kamēr pats pie senčiem gāja.

  
Rozītis, Liģeris, Kreilis, Grāvītis,
Dreimanis, Zvejnieks,  Lapenieks,
Bildes ņēma, lai visiem prieks.

  
Ir Laikā  parādījies viss,
Svešumā kas noticis.

  
Kaut  palikušas daudzas sejas,
Kas greznojušas Laika slejas.
Tām jāgaida būs citas jubilejas...

  
Lai lasītājiem lasīt spars –
No skribentiem vēl Galivars.

D Z E J I S K I  S V E I C I E N I  L A I K A  J U B I L E J Ā

32009. ga da 14. novembris – 20. novembris
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Berlīnē
Ieradies Berlīnē, Valsts prezi

dents Valdis Zatlers tikās ar Igau
nijas Valsts prezidentu Tomasu 
Hendriku Ilvesu  un ASV valsts 
sekretāri Hilariju Klintoni. 

Pārrunājot vēsturiskos Rietumu 
un Austrumu Vācijas apvienoša
nās notikumus, Valdis Zatlers sa 
cīja: „Berlīnes mūŗa krišanas ga 
dadiena ir vairāk nekā Vācijas 
atkalapvienošanās svinības. Tā ir 
piemiņa Austrumeiropas tautu 
brīvības alkām un uzvarai pār ap 
spiestību. Tas ir atgādinājums lo  
lot tik nesen izcīnīto brīvību un 
demokratiju.” 

Sarunas gaitā abi prezidenti ar 
ASV valsts sekretāri pārrunāja 
NATO operāciju Afgānistānā. H. 
Klintone izteica pateicību par 
Latvijas nozīmīgo iesaisti drošības 
situācijas stabilizēšanā šajā valstī. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta 
nepieciešamībai rēgulāri pārskatīt 
sabiedroto stratēģiju Afgānistānā, 
lai veicinātu labākā iespējamā re 
zul  tāta sasniegšanu valsts stabi li zē
šanā un attīstībā.

Tikšanās laikā tika uzsvērta sa 
darbības nepieciešamība, veicinot 
Austrumeiropas valstu Gruzijas, 
Ukrainas un Moldovas ceļu uz 
eiroatlantiskajām institūcijām sa 
skaņā ar to pasludināto valsts re 
formu kursu. Īpaši tika uzteikta 
Eiropas Savienības Austrumu part
  nerība, kas dod iespēju izmantot 
atšķirīgas pieejas atkarībā no pašu 
valstu vēlmēm. Tāpat prezidenti 
un valsts sekretāre vienojās strā
dāt, lai NATO galotņu apspriedē 
Bukarestē dotie alianses solījumi 
Gruzijai un Ukrainai tiktu īstenoti. 
Transatlantiskās drošības kon
tekstā tika pārrunāts arī Balkānu 
valstu ceļš uz Eiroatlantiskajām 
struktūrām. Sarunas dalībnieki 
bija vienisprātis, ka NATO jaunā 
stratēģiskā koncepcija ir iespēja 
NATO piemēroties jauniem izai
cinājumiem, tomēr neaizmirstot 
alianses pamatfunkciju  dalīb
valstu kollektīvo aizsardzību.

V. Zatlers, T. H. Ilvess un H. Klin
   tone pārrunāja arī nesen notiku  
šās Eiropas Savienības un ASV 
galotņu apspriedes rezultātus, īpaši 
enerģijas drošības kontekstā. Pu 
ses vienojās, ka nepieciešama sa 
darbība reģionālu Baltijas ener 
ģijas risinājumu ieviešanā.

Pēc trīspusējās tikšanās abu val
s tu prezidenti un ASV valsts sek
retāre piedalījās ASV Atlantiskās 
padomes rīkotajās svinīgajās Free-
dom’s Challenge vakariņās, kuŗās, 
pieminot Berlīnes mūŗa kri       
šanas 20. gadadienu, tika godināti 
tie, kuŗiem bija būtiska nozīme 
Austrumeiropas atbrīvošanā no 
apspiestības. Vakariņās piedalījās 
Vācijas ārlietu ministrs Gvido 
Vestervells, NATO Eiropas spēku 
komandieris admirālis Džeimss 
Stavridis, bijušais Polijas prezi  
dents Aleksandrs Kvašņevskis, 
bijušie ASV nacionālās drošības 
padomnieki Zbigņevs Bžezinskis, 
Henrijs Kisindžers un citi.  

Ārlietu ministrs 
pie Lukašenko

Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš 
bija devies pirmajā oficiālajā vizītē 
pie „Eiropas pēdējā diktātora” – 
Baltkrievijas prezidenta Alek san
dra Lukašenko. Plašsaziņas lī  dzek
ļos Riekstiņš apliecināja, ka sa
runas bijušas atklātas un lietišķas. 
Baltkrievija esot ieinteresēta Lat

vijas transita pakalpojumos un 
sadarbībā ar mūsu ostām. Drī
zumā varētu atjaunot agrāko    
transita plūsmu. Tā pirms krizes 
2008. gadā bijusi ap 10 miljonu 
tonnu gadā. Lukašenko sacīja, ka 
Baltkrievijai un Latvijai kopīgiem 
spēkiem jācenšas pārvarēt krizi. 

Vizītes laikā M. Riekstiņš tikās  
ar nevalsts organizācijas „Balt
krievijas Helsinku komiteja” pār
stāvjiem un Baltkrievijas Valsts 
universitātē nolasīja lekciju „Au  s
trumu partnerība – svarīgs instru
ments Eiropas Savienības un Balt
krievijas attiecību veidošanā”.  Ne 
valsts organizācijas dalībnieku ie 
skatā Baltkrievijā sācies „lēns 
progress”. 

Sarunās ar A. Lukašenko netika 
skarts jautājums par Krievijas un 
Baltkrievijas nesenajiem militā
rajiem manevriem pie ES ārējās 
robežas. 

Prezidents norūpējies...
Valsts prezidenta Valža Zatlera 

ieskatā lēmums par progresīvā ne 
kustamā īpašuma nodokļa ie 
viešanu  bremzēts, aizbildinoties  
ar visu maznodrošināto cilvēku 
ienākumu aizsardzību, bet patie
sībā lobējot lielo īpašnieku intere
ses.

Intervijā TV raidījumam Nekā 
personīga Zatlers pauda viedokli, 
ka veidot budžeta kompromisu uz 
visu iedzīvotāju un visvairāk uz 
maznodrošināto iedzīvotāju rē 
ķina noteikti nav labākais variants. 
Viņaprāt, daudz labāk būtu ieviest 
progresīvo īpašuma nodokli. “Tas 
nozīmē  tie, kam ir lielie un dārgie 
īpašumi, maksātu vairāk,” sacīja 
prezidents. Uz jautājumu, kāpēc 
konkrēti polītiskie spēki piespie
duši valdību šo lēmumu nepie
ņemt, prezidents pieļāva, ka “ 
lobētas lielo īpašnieku intereses”. 

Viņaprāt, vērtējot diskusijas par 
šo jautājumu, ir pilnīgi skaidri re 
dzams, kuŗu partiju intereses tās 
bijušas, jo Tautas partija bija lie
lākais šķērslis tieši diskusijās par 
īpašuma nodokli. “Tātad acīm
redzot šīs intereses lobēja Tautas 
partija,” sacīja prezidents. 
Bloomberg: Latvija pasargā latu, 

bet devalvē ekonomiku    
Latvija izvēlējusies pasargāt latu, 

bet devalvēt ekonomiku, lai no 
turētos ceļā uz eiro ieviešanu, rak
sta ziņu aģentūra Bloomberg. Lat
vijas amatpersonu plāns glābt 
nacionālo valūtu un ekonomiku ar 
iekšējo devalvāciju smagi skaŗ 
iedzīvotājus, kuŗu alga un līdz ar to 
pirktspēja ir ievērojami sarukusi. 
Samazinot valsts algas un liekot 
firmām rīkoties līdzīgi, polītiķi   
cer, ka patērētāju pieprasījuma kri
šanās iegrožos inflāciju, sama  zinot 
to līdz eiro ieviešanas kritērijiem 
atbilstošam līmenim.

Kā liecina prognozes, Latvijā 
inflācija oktobrī var pārvērsties 
gada deflācijā 1% apmērā, kas 
Latvijai būtu pirmā gada deflācija 
kopš Padomju Savienības sabru
kuma. Ekonomisti  kritizējuši Lat
vijas iekšējās devalvācijas stratē
ģiju, pielīdzinot situāciju Arģen
tīnas ekonomiskajai krizei, kad  
pēc valūtas kursa noturēšanas 
vairāku gadu gaŗumā tai tik un      
tā 2002. gadā nācās devalvēt na 
cionālo valūtu. Tomēr Latvijas Mi 
nistru prezidents Valdis Dom
brovskis (JL) un centrālās bankas 
vadītājs Ilmārs Rimšēvičs pretojas 
spiedienam atteikties no piesais  

tītā lata kursa.
Dombrovskis  bieži uzsvēris, ka 

Latvijas finanču grūtības pārvarēt 
nepalīdzēs bieži piesauktā lata 
devalvācija. „Devalvācija būtu ne 
selektīva katra valsts iedzīvotāja 
reālo ienākumu samazināšana,  
kas kārtējo reizi vissāpīgāk sistu   
trūcīgākajiem. Ciestu arī ie  dzī
votāju uzkrājumi, obligātie fon
dēto pensiju schēmas uzkrājumi. 
Vēl vairāk saasinātos kreditņē  
mēju problēmas, jo 85% kreditu  
ņemti eiro. Latvija ir ļoti maza un 
atvērta ekonomika. Tas nozīmē,   
ka arī iespējamais konkurētspējas 
ieguvums būtu ļoti īss un ne 
nozīmīgs, jo acumirklī pieaugtu 
importēto energoresursu un kom
ponentu cenas. Vēl ļaunāk  deval
vējot mēs zaudētu gaismu tuneļa 
galā. Mēs nespētu īstenot „izejas 
stratēģiju”  Latvijas pievienošanos 
eirozonai 2014. gadā,» uzsvēra 
Dombrovskis.

Vairāki analitiķi arī norāda, ka 
lata devalvācija būtu smags trie
ciens Latvijas tirgū strādājošām 
Rietumvalstu bankām, kas lielāko 
daļu kreditu iedzīvotājiem izsnie
gušas ārvalstu valūtās. Lata de 
valvācija 30% apmērā 44 procen
tus no visiem Latvijā izsniegta   
jiem kreditiem padarītu neatmak
sājamus 90 dienu laikā, liecina 
Latvijas Bankas aprēķini.

Par ko brīdina Pabriks?
Vidzemes augstskolas profesors, 

Saeimas deputāts (SCP) Artis Pa  b
riks plašā rakstā Latvijas Avīzē, 
starp citu, pauž bažas par 10. 
Saeimas vēlēšanu iespējamo iznā
kumu. Ja vēlēšanās neuzvarēs rie
tumniecisku orientāciju atbalstī   
tāji polītiskie spēki, pēc iekšpolī
tiskām pārmaiņām Latvijai draud 
ārpolītiskās orientācijas maiņa. Kā 
novērst ārpolītikas maiņas drau
dus? Pabrikam ir vairāki ietei  
kumi. Nav jāraksta jaunas ārpolī
tikas stratēģijas, bet jāizvirza dažas 
prioritātes.

*Reģionālā mērogā Baltijas 
valstīm jāpanāk pilnīga iekļau ša
nās Ziemeļvalstu saimē, kardināli 
reformējot attiecīgos Baltijas  val
stu un Ziemeļvalstu sadarbības 
mechanismus un institūcijas. Ir 
jābūt gataviem radikāli reformēt 
Baltijas valstu sadarbību, to no ne 
lietderīgām un simboliskām dis
kusijām padarot par reālu sadar
bības paraugu. Tas skaŗ Baltijas 
militāro sadarbību, kas ierūsējusi 
kopš 2004. gada, enerģētikas un 
sa tiksmes polītiku, izglītības, vi  des 
un veselības jomu. Baltijas un Zie
meļvalstu savstarpējā konsoli 
dācija ļautu mums nostiprināt 
savas polītiskās un ekonomiskās 
pozicijas reģionā un globālā pa 
saulē, kā arī reformēt savu 
iekšpolītiku atbilstoši Ziemeļ  
valstu modelim, beidzot iegūstot 
eiropisku domāšanu. 

*Eiropas Savienības ietvaros 
mums jātuvinās tā dēvētajam ES 
kodolam – dibinātājvalstīm. Pir
mie aizmetņi šajā virzienā tika 
ielikti, uzsākot rēgulāras Baltijas 
valstu un Beniluksa valstu kon
sultācijas 2006. gadā. Mazas valsts 
spēks multipolārā pasaulē ir tās  
starptautiskajā iesaistē. Zie meļ
valstis to ir lieliski pierādījušas, 
iegūstot neproporcionāli lielu ie 
tekmi šādās organizācijās un 
tādējādi stiprinot savu drošību un 
labklājību.

* Jāturpina aktīva dalība NATO 

un ES misijās. Latvijas līdzdalībai 
šeit ir pozitīva ietekme uz Lat vijas  
starptautiskām interesēm. 

*Rietumu orientācija nozīmē, ka 
Latvijai ir maksimāli jāaizstāv  
ASV un ES stratēģiskā sadarbība, 
bet to ir iespējams izdarīt, domājot 
globāli, nevis provinciāli. 

*Kopumā tuvākajos gados 
mums  jāizdara izvēle – vai nu sa 
turiski zaudēt savu valsti, sagla
bājot formālu neatkarību, vai 
uzsākt struktūrālas reformas, 
dodot Latvijas iedzīvotājiem dro
šību un labklājību kā Rietumu 
pasaules neatņemamai un satu
riskai daļai.

Ēlerte aicina...   
Bijusī laikraksta Diena galvenā 

redaktore Sarmīte Ēlerte kopā ar 
domubiedriem sākusi rīkoties, lai 
organizētu, iespējams, jaunu tautas 
Atmodu, aicinot cilvēkus “pa 
mosties un jaunā atbildības lī  me  
nī izvērtēt polītiskos procesus 
valstī”, nākamajās Saeimas vēlē
šanās stājoties pretī “vecās polītikas 
architektiem”  Andrim Šķēlem 
(TP), Aivaram Lembergam (Lat-
vijai un Ventspilij) un Aināram 
Šleserem (LPP/LC). Viņa arī neiz
slēdz jaunās kustības atbalstu 
kādam konkrētam polītiskam 
spēkam vai  jaunas partijas dibi
nāšanu.

“Es domāju, ka cilvēkiem ir 

jāpamostas un citā atbildības 
pakāpē jāpiedalās polītiskajos   
procesos, lai panāktu, ka Latvijas 
vārds pasaulē vairs neizskan ar 
negātīvu pieskaņu,” portālam    
Delfi sacīja Ēlerte. 

Viņa uzsvēra, ka aicinājums ir 
nevis tikai nākt ar saviem 
priekšlikumiem, bet daudz no 
pietnākā līmenī veikt savu eks
pertizi. “Tas nenozīmē, ka visiem 
Latvijas iedzīvotājiem jāiestājas 
kādā partijā,” sacīja Ēlerte 

Ēlerte  nevēlas atklāt to cilvēku 
vārdus, kuŗi patlaban pieslējušies 
šai idejai. Tomēr vēl nesen Rīgas 
Jaunā teātŗa režisors Alvis Her
manis kādā intervijā sacīja, ka 
“prasās pēc jaunas Atmodas”. “Līdz 
Saeimas vēlēšanām ir palicis      
gads, vajadzētu nodibināt jaunie  
šu partiju, kuŗā biedri nedrīkst   
būt vecāki par 30 gadiem. Tāpat  
kā 60. gados – netici nevienam, 
kas vecāks par 30! Jaunie nav 
sasmērējušies ar schēmošanu. Tā 
ir vienīgā cerība. Jo visi, kam ir vai
rāk, ir bijuši spiesti tajā pieda 
līties,” intervijā, kas tapusi jūlija 
vidū un sākotnēji nebija paredzē  
ta publicēšanai, bet jaunās teātŗa 
sezonas sākumā ar režisora pie
krišanu tomēr publicēta laikraksta 
Diena kultūras pielikumā, sacīja 
Hermanis

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Rīgas pils Ģerboņu zālē 11. novembrī notika Lāčplēša dienai vel
tītā valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonija, kuŗā Valsts pre
zidents Valdis Zatlers un Ordeņu kapituls bija aicinājis valsts apbal
vojumus saņemt 33 apbalvotos. Pārējie, kuŗiem Ordeņu kapituls 
piešķīra valsts apbalvojumus Latvijas Republikas proklamēšanas     
91. gadadienas priekšvakarā, tos saņems svinīgā ceremonijā 16. un 
17. novembrī.

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienai  
Ordeņu kapituls piešķīra 35 Triju Zvaigžņu ordeņus un tā goda 
zīmes, 27 Viestura ordeņus un tā goda zīmes, 40 Atzinības krustus un 
tā goda zīmes.

Sabiedrībā pazīstamu cilvēku grupa kopā ar Valsts prezidentu 
Valdi Zatleru  ierosināja 18. novembrī plkst. 21 visus latviešus un 
Latvijai piederīgos dziedāt mūsu valsts himnu, Baumaņu Kārļa 
lūgsnu Dievs, svētī Latviju!. Valsts prezidents  himnu dziedās Dau
gavmalā kopā ar tūkstošiem citu latviešu.

Rīgā, Kronvalda parkā, svinīgi atklāja plakātu Berlīnes mūŗa 
krišanas un Baltijas ceļa 20. gadskārtas atcerei. Ceremonijā piedalījās 
Vācijas vēstnieks Latvijā Detlefs Veigels, Latvijas Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs Andris Teikmanis un Rīgas pilsētas galva Nils 
Ušakovs. 

Ikšķilē pabeigts Somijas granītā kalts piemineklis pirmajam 
kristietības sludinātājam,  svētajam Meinardam. Pieminekli darinājis 
tēlnieks Viktors Suškēvičs. Tiek izraudzīta vieta, kur pieminekli 
uzstādīt, – Sv. Meinarda salā, Daugavas krastā vai pilsētas centrā. 

Igaunijas vēstnieks Latvijā Jāks Jērits atzinībā par dokumentālās 
filmas „Padomju stāsts” nozīmīgumu vēsturiskās patiesības paušanā 
un Latvijas un Igaunijas draudzības stiprināšanā tās autoram 
režisoram Edvīnam Šnorem pasniedza Māras zemes krusta ceturtās 
šķiras ordeni. E. Šnores filma tulkota un izplatīta 28 valodās.

Partijas Pilsoniskā savienība Rīgas domes frakcija sadarbībā ar 
partiju Visu Latvijai! no 11. līdz 30. novembrim rīkos parakstu 
vākšanu Džohara Dudajeva gatves nosaukuma saglabāšanai Rīgā. 
Pilsētas Attīstības departamentā saņemti vairāk nekā 1000 culvēku 
paraksti Dudajeva gatves pārdēvēšanai.

Saeimas deputāts Nikolajs Kabanovs (SC) pārtulkojis advokāta 
Andŗa Grūtupa grāmatu “Observātors”, ko drīz paredzēts piedāvāt arī 
Krievijas tirgum, vēstīja raidījums Nekā personīga. Kabanovs pārraidē 
stāstīja, ka viņa sadarbība ar Grūtupu ilgstot jau vairākus gadus. 
Viņam ar Grūtupu esot radniecīgs raksturs un to nemaz netraucējot 
abu publiski zināmie atšķirīgie uzskati. 

Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas birojs (KNAB) Bērnu 
klīniskajā slimnīcā atklājis liela mēroga nelikumības. Ministru prezi
dents Valdis Dombrovskis veselības ministrei Baibai Rozentālei 
uzdevis lemt par slimnīcas valdes atsaukšanu, jo tā zaudējusi 
uzticību. 

Latvijā reģistrēts pirmais nāves gadījums, ko izraisījis  jaunās 
gripas H1N1 vīruss. Stradiņa slimnīcas mediķiem neizdevās glābt 56 
gadus vecas sievietes dzīvību. Kopumā valstī reģistrēti ap 100 ar cūku 
gripu inficējušos pacientu.   
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Mūsdienu Maska

vas polītologi mo 
dificējuši klasiskās 
ģeopolītikas pamat
licēju Haušofera un 
Makindera tezes tai 
ziņā, ka Krievijas sū 

tība ir būt Eirāzijas sauszemes 
masīva sirdij un serdei, pretojo  
ties anglosakšu tīkojumiem un 
intrigām, jo ASV un Lielbritanija 
iemiesojot jūras jeb okeana civī
lizāciju, kuŗas pamatā ir komer
ciāla un financiāla hēgemonija, 
dažādi tīkli un āķi...

Pēc tā tiek secināts: Ziemeļat
lan tijas alianse jeb NATO ir šo 
ļauno spēku koncentrāts jeb kvint
esence, un Kremlim jācenšas vis
notaļ graut transatlantisko solidā
ritāti. 

Pretējs skatījums ir vācu vēstur
niekam Heinricham A. Vinkle
ram, kas sarunā ar Der Spiegel 
žurnālistiem uzsveŗ, ka jēdziens 
Rietumi nav atdalāms no Eiropas 
un Ziemeļamerikas saiknes. Runa 

Transatlantiskā solidāritāte
ir par garīgām un kultūras vēr
tībām, kas radušās transatlantis
kās mijiedarbības rezultātā, sākot 
ar 18. gadsimta nogali.

Kad šis avīzes numurs būs la 
sītāju rokās, pasaules prese ko 
mentēs Baraka H. Obamas tikša
nos Vašingtonā ar Eiropas Sa 
vienības dalībvalstu vadītājiem  
būtībā šīs transatlantiskās solidā
ritātes apliecinājumu. 

Taču Vakareiropā ir aprindas, 
kas nav apmierinātas ar ES pār
lieku zemošanos Amerikas tēvoča 
priekšā. Taisni Savienotajās Valstīs 
mītošais Džordžs Soross nodi
binājis pētniecības grupu  Euro
pean Council on Foreign Rela
tions, kuŗas uzdevumā divi au  to   
ri  Džeremijs Šapiro un Niks Vit    
nijs nākuši klajā ar apcerē jumu, 
norādot, ka Eiropas un ASV inter
eses nebūt nav absolūti identis kas 
un ka Eiropai jāmācās “domāt 
patstāvīgi”, jo Savienotās Valstis 
tagad arvien lielākā mērā pievēr
šas Ķīnai, atstājot Eiropu novārtā. 

Ķīna kā nu Ķīna, bet šobrīd 
eiropiešiem, šķiet, transatlantiskā 
solidāritāte tomēr ir sirdslieta.

Kārtējā Rīgas konference, kas 
oktobŗa beigās notika Mazajā ģil
dē un kur galvenie runātāji bija 
triju Baltijas valstu prezidenti, uz 
manību lielākoties veltīja šīs 
transatlantiskās solidāritātes polī
tiskajiem, militārajiem un saim
nieciskajiem aspektiem.

Presē jūtami atbalsojās Lietuvas 
jaunās prezidentes Daļas Grī bau s
kaites brīdinājums, ka pasaule 
tagad stipri mainās, tāpēc arī 
veidojas jauni draudi. Viņa lika 
saprast, ka ļoti vēlams būtu īpašs 
NATO ārkārtas plāns Baltijas re 
ģionam. Vai Lietuva, Latvija un 
Igaunija tiks aizsargātas tādā     
pašā līmenī kā jebkuŗas citas 
NATO dalībvalstis? 

Diezgan sarkastiski par šo kon
ferenci rakstīja Rīgas krievva
lodīgās avīzes Čas žurnālists 
Vadims Radionovs, kas savam 
apskatam devis virsrakstu: Bal

tijas valstis tēmē uz Nobela prē
miju. Radionovs naski licis lietā 
Lietuvas prezidentes humoris tis
ko piezīmi  ja nu Baltijas valstīm 
izdosies pārvarēt pašreizējo saim
niecisko krizi, tad tās varētu pre
tendēt uz Nobela prēmiju, jo tik 
jaunām ES dalībvalstīm tas ir      
ļoti grūts eksperiments...

Bet kas ir Vadims Radionovs 
salīdzinājumā ar Saskaņas cen  
tra (SC) Saeimas frakcijas depu
tātu Nikolaju Kabanovu, kuŗš 
izgāzis samazgu spaini pār Lat
vijas Trans   atlantisko organizāciju 
(LATO), kas bija organizējusi kār
tējo Rīgas konferenci. 

Avīzē Vesti Segodņa tās pastā
vīgais slejinieks Nikolajs Kabanovs 
ievietojis apcerējumu, kam devis 
virsrakstu: Ar transatlantisku svei
cienu!

Kas ir LATO, vaicā Kabanovs 
un tūdaļ atbild: “Tie ir provokā  
tori ar baltām apkaklītēm.”

LATO vada diplomāts Toms 
Baumanis, bijušais LR Ārlietu mi 

nistrijas preses sekretārs un 
Pasaules Bankas sabiedrisko attie
cību (PR) speciālists, mūs informē 
Kabanovs. Viņš arī norāda, ka 
LATO dibinātāju vidū ir bijušais 
ārlietu ministrs Artis Pabriks “un 
par Ārlietu ministrijas šefu neie
celtais Grigorijs Krupņikovs”, kā 
arī “ekspremjērs un miljonārs 
Māris Gailis” un citi. 

Cienījami cilvēki, kuŗus Ka 
banovs pieskaita pie provokā
toriem. Man personiski daudz 
tuvāks un simpatiskāks ir Grigo
rijs Krupņikovs nekā, teiksim, 
Aleksandrs Giļmans vai Jakovs 
Pliners no PCTVL.

Kabanovs konstatē, ka LATO 
partneŗos ir arī “leģionāru brālība” 
Daugavas Vanagi. “Ja nu viņiem 
1941. gadā trāpītos Krupņikova 
kunga radinieki... Bet te  visi jauki 
kopā (rjadkom-ladkom),” ņirdz 
Kabanovs. 

Kuŗš tad te ir provokātors? 

Franks Gordons

Pirms divdesmit 
gadiem krita Ber
līnes mūris. Atce  
ros, kā skatījāmies 
pārraidi no Berlīnes 
un mans astoņ ga
dīgais dēls ar 

smeldzi balsī sacīja: „Kaut arī pie 
mums kaut kas tāds varētu notikt. 
Vai mēs kādreiz būsim brīvi?”

Novembris ir mūsu cilvēku un 
mūsu valsts mēnesis – Lāčplēša 
diena, 18. novembris. Bet rūg
tuma, smeldzes un nedrošības 
par valsts nākotni ir vairāk nekā 
jebkad šajos atjaunotās brīvības 
gados.

Mēdz sacīt, ka vēsture atkār
tojas, bet tikai kā farss. Pašlaik, 
kad valsts, pamatiem brakšķot 
un krakšķot, tiek griezta ar seju 
pret Krieviju, atliek atzīt, ka paši 
vien to darām. Vieni, lai nopel
nītu, otri cerībā jau laikus pie
glausties varbūtējiem nākotnes 
valdītājiem, jo viņiem ir vienalga, 
galvenais – pelnīt savu sviest
maizi, uz kuŗas reizēm var uzlikt 
pa desas šķēlei. Trešajiem tikai   
ir bail, lai gan trīcošās ķepiņas 
tiek slēptas aiz inteliģentiem un 
kultūrāliem tekstiem. Lai kā nu 
tur būtu, neviens Latviju ar tan
kiem iekaŗot negrasās, un 21. gs. 
pirmā gadu desmita vēstures 
lappusēs varoņu cīņas ar zobenu 
rokās par Latviju netiks iemū
žinātas. Drīzāk par daudziem jo 
daudziem latvju bāleliņiem va  
rēs stāstīt ar tādu pašu nicinā
juma pieskaņu, kā mani vecāki 
reiz stāstīja par Vili Lāci, kam 
Krievijas vēstniecībā aplam gar
šojis krievu šņabis un ikru 
maizītes – tik ļoti, ka nebija grūti 
pārrakstīt savus darbus un kļūt 
par okupantu ielikteni. 

Patiesībā aizvien biežāk atve 
ŗu Garlība Merķeļa 18.gs. beigās 
sarakstīto grāmatu „Latvieši”. 
Brī   žiem šķiet, ka skarbās un 
sāpīgās rindas rakstītas šodien: 
„... Eiropā ir veselas tautas, kas, 
atzītas par nespējīgām baudīt 

Atmiņas par nākotni
personīgu brīvību un attīstīties, 
lokās zem visnežēlīgākā despo
tisma pātagas, žvadzina savas 
vergu važas ap brīvo senču ka
piem, apstrādā savus laukus tām 
mūžīgi svešas ļaužu šķiras labā 
un padara to bagātu, pašas vai 
mirstot badā. Un kas tās samin? 
Valdnieki? Nē! Viņu līdzpilsoņi 
(..) Visa senāk tik kareivīgā lat
viešu tauta tagad mierīgi nes 
savas važas, tā ir trula kā lauva, 
kas jau gadiem krātiņā vadāts 
apkārt dīkdienīgiem zēniem par 
izpriecu un kas tikai šad tad, 
klusi un drūmi rūkdams, izrāda 
savu nepatiku, vai, pareizāk, tas 
ir mierīgs kā mirējs, kas, iekšēju 
krampju mocīts, vairs nespēj 
vaimanāt par savām ciešanām, 
tikai viņa mirēja izskats, pār
grieztās acis un briesmīgās, lai 
gan retās krampju lēkmes izteic 
klātesošajiem, ko viņš jūt. Lat
vietim važas iegriezušās līdz pat 
dvēselei, ar dragātu garu viņš guļ 
zemē (..)”

Pirmajā brīdī var šķist, ka 
salīdzināt Garlība Merķeļa rak
stīto ar mūsdienu dzīvi Latvijā ir 
vismaz krietns pārspīlējums. 
Tiesa, nu jau tūkstošiem cilvēku 
palikuši bez jebkādiem iztikas 
līdzekļiem, jo bezdarbnieku pa 
balsti beigušies, bet darba nav. 
Oktobrī reģistrēto bezdarbnieku 
skaits valstī palielinājies par  
6,9%, un pagājušā mēneša beigās 
bezdarba līmenis sasniedza 
14,1%. Nakts patversmēs bezpa
jumtniekiem brīvu vietu vairs 
nemēdz būt ne tikai Rīgā. Bet 
Centrālās statistikas pārvaldes 
ātrais vērtējums liecina, ka Lat
vijas iekšzemes kopprodukts 
(IK) šā gada trešajā ceturksnī 
salīdzinājumā ar pērnā gada at 
tiecīgo laiku sarucis par 18,4%. 
Un nesenajās Lūgšanu brokastīs, 
kuŗas nu jau arī Latvijā kļuvušas 
par tradiciju un kuŗās šogad 
piedalījās aptuveni 220 cilvēku, 
tika aizlūgts, lai cilvēki nenolā
dētu valsts varu. Savādi ir tas, ka 

prese ziņo – brokastu dalībnieki 
aizlūguši par valdību, Valsts 
prezidentu un viņa kundzi, Sa 
eimas deputātiem, pašvaldību 
vadītājiem, baznīcu, ģimenēm, 
izglītību, kultūru, plašsaziņas 
līdzekļiem, mūziķiem un māksli
niekiem. Ne vārda par tautu,    
par bezdarbniekiem un vienkār
šā darba darītājiem, par bērniem, 
kuŗi skolās ģībst no neēšanas, 
par maizes santimu skaitītājiem 
pensionāriem, par slimajiem, 
ku  ŗiem nav naudas zālēm un 
ārstiem.

Tikmēr Bērnu klīniskā uni
versitātes slimnīcā (BKUS) Ko 
rupcijas novēršanas un apkaŗo
šanas birojs (KNAB) veicis 
kratīšanu saistībā ar iepirkumu 
procedūrām BKUS daudzfun k
cionālā korpusa būvniecībai, 
apcietināts slimnīcas valdes lo 
ceklis un ekonomikas direktors 
Arnis Kramzaks un saimnie
ciskais direktors Aivars Lisenko, 
turklāt, veicot kratīšanu vairāku 
aizdomās turamo mājās, atsa
vināti aptuveni 700 tūkstoši latu 
jeb gandrīz miljons eiro. Vēl 
vasarā prese rakstīja, ka Aivaru 
Lisenko uz slimnīcu nosūtījusi 
Veselības ministrija un ka saim
nieciskais direktors ir Andrim 
Šķēlem pietuvināta persona un 
Tautas partijas biedrs. Savukārt 
Andris Šķēle, lai gan iecerējis 
atgriezties polītikā un atkal kļūt 
par Tautas partijas priekšsēdi, 
paziņojis, ka neplāno nolikt malā 
savas biznesa darīšanas, ka ir 
pārliecināts – viņš vēlreiz varētu 
kļūt par Latvijas Ministru prezi
dentu, bet par partijas biedra 
iespējamo korupciju slimnīcas 
iepirkuma lietās viņam nekas 
neesot sakāms. Arī Šķēles parti
jas biedrei veselības ministrei 
šajā jautājumā nav sakāms nekas, 
un viņa paziņojusi, ka no 
notikušā norobežojas.

Pavisam oriģinālu risinājumu 
savā darbā radis cits Tautas parti
jas biedrs  Rīgas pašvaldības 

aģentūras “Rīgas dārzi un parki” 
direktors, Agnis Kalnkaziņš. 
Viņš atlaidis uzņēmuma strād
niekus, to vietā uz laiku pieņemot 
darbā bezdarbniekus, kuŗiem 
mēnesī tiek maksāti 100 lati no 
tā sauktā „sociālā drošības spilve
na” lī  dzek ļiem, kas patiesībā do 
māti bezizejas situācijā nonā 
kušiem cilvēkiem bez darba un 
bez iz  tikas līdzekļiem. Rīgas 
pašval dības uzņēmums tādējādi 
ie  taupījis naudu, ko vadošajiem  
un valdošajiem tērēt sev vajadzī
giem nolūkiem, bet valstī bez
darbnieku skaits nesamazinās. 

Dažādu negātīvu notikumu un 
faktu uzskaitījumu varētu tur
pināt, jo Tautas partija nav vie
nīgā Latvijā, kuŗas ieskatā valsts 
un tās iedzīvotāji patiesībā pie
der viņiem – attapīgajiem un 
izveicīgajiem polītiķiem. Tomēr 
būtisks ir kas cits – pēdējā pus
gada, gada notikumi liecina, ka 
valdošie rīkojas aizvien klajāk un 
drošāk, jo pārliecinās, ka vairāk 
par īgnu ņurdēšanu un lamāša
nos pa kaktiem no iedzīvotā  
jiem nesagaidīs. Iepriekšējo vēlē
šanu pieredze rāda, ka pietiek ar 
lielu naudu un labu reklāmas 
kampaņas veidotāju, lai savāktu 
sev vēlētāju balsis. Jau tagad ir 
skaidrs, ka Saeimas vēlēšanās 
cīnīsies nevis partijas un to pro
grammas, bet gan bagāto un tu 
rīgo (partiju) izvirzītie Ministru 
prezidenta kandidāti: Šķēle, Šle
sers, Lembergs un varbūt kāds 
no Saskaņas centra. Tieši un bez 
aplinkiem gaidāmo situāciju vē 
lēšanās komentē polītologs, LU 
docents Ivars Ījabs: „Būtiskāk    
ir, kā reaģēs pārējās oligarchu 
par  tijas. TP nāks ar Šķēli, vis
drīzāk, valdības vadītāja amatā. 
LPP/LC nāks ar Šleseru – ar kuŗu 
gan citu (nekā cita viņiem taču 
nemaz nav). Un tagad retorisks 
uzdevums: ar ko gan varētu nākt 
ZZS? Vai dažas nieka apsūdzī  
bas patiesi ir iemesls, lai attu   
rētu no piedalīšanās pašu gud

rāko un spējīgāko no visiem? 
Bez tā varētu iztikt, ja galdā 
nebūtu likta Šķēles kārts. Taču 
tagad spēle notiek augstākajā 
līgā, un arī zaļzemniekiem tur 
būs jātur līdzi. 10. Saeimā kriev
valodīgajā blokā varētu domi   
nēt krievu oligarchi no SC, lat
viskajā — latviešu oligarchi no 
TP, LPP/LC un ZZS.”

Ījabam jāpiekrīt arī viņa vār 
dos par valdību un Šķēles in 
teresēm: „Laikposmā no 1995. 
līdz 2000. gadam Andŗa Šķēles 
un Latvijas valsts intereses ievē
rojamā mērā saskanēja — dalība 
ES un NATO bija gana pievil 
cīgs burkāns, lai valdības vadī  
tājs nedarītu muļ ķības. Vai arī 
šodien tās saskan — tas ir visai 
filozofisks jautājums. Valstij 
šodien patiesi ir nepieciešama 
rīcībspējīga un autoritātīva val
dība, nevis krāsains tabors no 
dažādām kašķīgām kaŗa drau
dzēm, kuŗu nespēja pieņemt lē 
mumus noteikti grauj ticību de 
mokratijai pat vairāk nekā Šķēles 
iespējami „stingrā roka”. Taču 
man ir grūti samierināties ar do 
mu, ka šādu valdību šodien va 
jadzētu veidot cilvēkam, kas pē 
dējā laikā ir pasācis runāt par 
valsts „pašpietiekamību” (!), par 
spī   ti visam atklāti lobējot lata de 
valvāciju un atteikšanos no sa 
dar  bības ar rietumu part ne ŗiem.”

Tātad – nākamā gada vēlēša
nas nu reiz būs tas brīdis, kad 
Latvijas dzīvotspēja būs atkarīga 
tikai no mums un mūsu saprāta, 
jo nekādi Rietumu vai Austru  
mu tēvoči mūsu vietā nobalsot 
nevarēs.

Visbeidzot – komentāru sāku 
ar Garlību Merķeli un viņa vairāk 
nekā pirms simt gadiem rakstīto. 
Nobeigumā piedāvāju dzejnie  
ka un dziesmotāja Valža Atāla 
mūsu laikos sacīto: „Brīvība ir kā 
ierocis, ar kuŗu jāprot rīkoties. 
Neprašam tas ir pašnāvības 
rīks.”

Sallija Benfelde
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Latvijā plašu atbalsi ieguvusi 
dokumentālā filma „Bēgums”. 
Nacionālajā kinofestivālā šo -
ruden filmai tika piešķirta Lielā 
Kristapa galvenā balva. Darba 
pamatā -  vairāku gadu gaŗumā 
veikts izsekojums latviešu plūs-
mai uz Īriju, šajā gadījumā pie-
vēršoties nelegālo strādnieku 
grupai, kas noalgota, lai lasītu 
gliemežus Īrijas krastā bēguma 
stundās. Filmā panākts objektīvs 
laikmeta norišu atspoguļojums, 
rādot latviešu centienus meklēt 
veiksmi tālu projām no dzim-
tenes. Tāpēc bēgums kļūst par 
ietilpīgu tēlu, ko uztveŗam kā 
tiešā, tā pārnestā nozīmē. Vai 
būs arī paisums? Par to jādomā 
vēl ilgi pēc filmas noskatīšanās. 

Kad okeanā ir bēgums, ūdens 
atkāpjas no krasta. Kad no dzim-
tenes bēg tauta, paliek tukša 
zeme. Pagasta kultūras darbi-
niece, mākslinieks, skolēni, kas 
pārtraukuši skolas gai tas, astoņ-
padsmit gadus kolchoza fermā 
nostrādājusi čigāniete Elza un 
viņas dēls Džeris – visi vienojas 
nelegālam darbam Īrijā naktī 
lasīt gliemežus atsegtā jūras 
krastā. 

Ar režisoru Ivaru Zviedri 
runājam par bēgumu un aiz 
attēla palikušo. 

Kā atradāt filmas varoņus?
Pirms šīs filmas sadarbībā ar 

Latvijas Televīziju tapa projekts 
“Sibīrija”  septiņu raidījumu 
cikls. Reiz Rīgas lidostā gaŗa     
jā Dublinas lidojuma rindā ie 
raudzīju pazīstamas sievietes 
no dzimtās Rūjienas. Izrādās, 
brau  cot lasīt gliemežus. Paņē
mu viņu adreses, aizbraucu uz 
pilsētiņu patālu no Dublinas, 
nodzīvoju tur vairākas dienas 
un sapratu: te ir kino!

Atnācāt pie vienām durvīm, 
un tās uzreiz laipni atvēra?...

Klauvējām pie ļoti daudzām. 
Bet dokumentālajā kino ir arī 
spēles filmas iezīmes. Spēlē gan 
filmējamie, gan filmētāji. Bet, 
lai saspēlētos un sarastu, Īrijā 
nodzīvoju pusgadu. Arī uzti
cība jāiegūst. Filmā rādītais 
žonglē uz juridiskas sodāmības 
robežas. Īrijas producents man 
tāpēc teica: sadarboties varam 
tikai tad, ja par gliemežu vā  
cēju bosu dēvētais Valdis, viens 
no filmas galvenajiem varo
ņiem, piekrīt un parakstās, ka 
gatavu darbu drīkstēsim rādīt 
visās pasaules kinozālēs un te 
levīzijas stacijās. Atļauju saņē
mu. Īrijā notiek mūsu Krista-
pam līdzīgs nacionāls filmu 
festivāls, kas risināsies nākam
gad februārī. Ar dalību tajā   
gribam sākt “Bēguma” izrā
dīšanu arī citās zemēs. 

Skatoties filmā uz jau minē
to bosu, kas Latvijā savervē    
tos cilvēkus rīta agrumā vai, 
pareizāk sakot, vēlu naktī 
slapjdraņķī vai lietū ved uz 
bēguma atsegto krastu, gar 
aukstiem akmeņiem čamdo
ties, meklēt gliemežu čemu
rus,   radās jautājums: nez vai 
latvietis ko tādu darītu, ja 
viņam šādu verga darbu, kaut 
vai par tādu pašu atlīdzību kā 
Īrijā, piedāvātu paša kaimiņš?

Jā, nez vai. Tas ir vēl viens 
latviešu tautas rakstura faino

Latvieši globālizācijas straumē
Dokumentālās filmas “Bēgums” režisors, operātors un producents Ivars Zviedris sarunājas ar Vitu Krauju

mens, par ko pārliecinājos,    
kad man otrā dienā pēc pirm
izrādes ne viens vien zvanīja un 
teica: gribētos saprast   kāpēc 
latvieši tur svešumā strādā mel
nu muti, met maisus uz mugu
ras un stiepj atspērušies, bet 
savās mājās neko tādu negrib 
darīt? Te patiešām darbiņš psī
chologiem. Es arī nezinu atbildi 
uz šo jautājumu. 

Sākumā nesapratu, kāpēc Īri
jā visu dienu neviena kabatā 
neatskan tālruņa zvans, bet pēc 
pieciem sākas nemitīga čalo
šana. Izrādās, pie īra nolīgta 
algādža mobilajam tālrunim 
dienas laikā jābūt izslēgtam.  
Un sviestmaizes viņam jāiet ēst, 
kad noskan zvans. Jā, šeit Lat
vijā ir darba devēji, kas par cil
vēkiem burtiski ņirgājas, mak
sājot ļoti maz. Ārzemēs latvietis 
tomēr saņem vairāk. Algas star
pība Īrijas premjērministram 
un sētniecei ir krietni mazāka 
nekā Latvijā. Nauda ir pirmā un 
galvenā aizceļotāju motīvācija 
– bērni jālaiž skolā, jāmaksā 
krediti. Taču man radās sajūta, 
ka ir vēl kaut kas… 

Varbūt siltu attiecību trū
kums vai, gluži pretēji,  pārāk 
cieši ģimenes un radinieku 
skāvieni, kas privāto un per
sonisko dzīvi ierobežo un 
kropļo? 

To es minētu par trešo iemes
lu. Par pirmo, naudu, jau teicu. 
Otrā aizbraucēju grupa ir tie, 
kuŗiem Latvijā kas nogājis grei
zi. Bijis, piemēram, mazs gaterī
tis, tad izputējis, – viens palicis 

parādā, cits uzstājīgi klauvējis 
pie durvīm pēc aizdotās naudi
ņas. Laukos cilvēki ir godīgāki. 
Zinu tādus, kuŗi ārzemēs pelna 
naudu, lai šeit atdotu parādus. 
Vēl ir kosmopolīti, kas brauktu 
prom jebkuŗā gadījumā neat
karīgi no tā, kā šeit klājas. 

Katrā šādā kopā var izdalīt vēl 
vairākas apakšgrupas. Sieviete 
ap gadiem piecdesmit svešumā 
trīs mēnešus pabraukā ar lupa
tu pa istabām un kumodēm un 
pēc tam kopā ar dēlu dodas at
pūsties uz Kanariju salām…  
Šeit nekas tāds nesanāktu. 

Kad mana paziņa kādā ār 
zemju salas viesnīcas istabenē 
pazina savu klasesbiedreni, 
abas jutās gauži nelāgi. 

Tas atkal ir filozofisks jautā
jums: kas, cik un ko maksā, un 
vai nabadzības dēļ vērts lepnu
mu zaudēt. Īrijā pie Valža ir tas 
pats. Nevienu ar varu viņš ne

tur. Ir izvēle – trūcīgs saimnieks 
savā mājā vai pārticis īrnieks 
pie īra. 

Kā pats vērtējat gliemežu la
sītāju vervētāju jeb bosu?

Manuprāt, tas atklājas filmā. 
Īru avīzē Herald rakstīts (kaut 
arī šajā zemē filma vēl nav rādī
ta), ka tā esot lente par noslēgtu 
iebraucēju kopienu, kuŗi ar 
īriem nesarunājas un veic dar
bu, ko īri paši nevēlas darīt vai 
par ko prasa krietni augstāku 
maksu. Tur filmas traktējums ir 
pavisam citāds nekā šeit izska
nējušos vērtējumos. Manā uz
tverē Valdim piemīt pat tāda kā 
charisma – atradis nišu, un vi 
ņam ir savs skatījums uz dzīvi. 
Par to liecina kaut vai viņa fra
zīte “nošmaukšu īriem to nau

diņu” (lasi: nemaksāšu nodok
ļus), bet labāk samaksāšu savē
jiem… Es viņu saprotu. 

Tas patiesi ir ļoti “latviski”: 
nošmaukšu valstij nodokļus 
un iedošu savējiem aploksnē. 

Ir mums likumi, rēgulas. Ve 
sels bars ierēdņu kaut ko dara, 
administrē, skatās, lai nešmau-
cas, bet, kad jāpaveic kas pa 
īstam, mūsu sistēma sāk buksēt. 
Zināt, ko Valdis, noskatījies     
arī filmas pirmizrādi,teica? – 
“Paldies, reklāma bija ļoti laba.” 

Nedomāju, ka tas ir kom
pliments ar Lielo Kristapu 
apbalvotai filmai.

Es domāju mazliet citādi: ka
mēr Latvijā būs gliemežu lasī
tāji, vienmēr atradīsies kāds 
Valdis, kas viņus savervēs. 
Jebkuŗā filmā, tāpat kā gleznā, 
katrs varam ieraudzīt kaut ko 
savu   un atšķirīgu. Ne jau sma
gais darbs, vējš un lietus jūras 

krastā, kuŗi kož līdz kaulam, ir 
tā lielākā traģēdija. Visi filmas 
varoņi un vēl daudzi, kas pa
lika aiz attēla, ir no laukiem, 
kur dubļi nav nekas ārkārtējs. 

Starp citu, mēs abi ar režisoru 
Daini Kļavu patlaban braukā
jam pa Latvijas laukiem un vei
dojam filmu par dubļiem. Dažā 
labā Latvijas zemnieku saim
niecībā var ieraudzīt vēl slik
tākus darba apstākļus nekā 
mūsu filmā. Tāpēc mani nepār
steidz šo cilvēku gatavība glie
mežu lasīšanai. Domāju, arī 
viņiem tas nav nekas ārkārtējs. 

Mani pašu cilvēciski satrieca 
kas cits. Padomjlaiku komū
nālos dzīvokļus esmu redzējis, 
bet tādu migu, kur vienā ne 
lielā mājelē dzīvo divpadsmit 
dažāda rakstura cilvēki, katrā 
kaktā savi trokšņi, ledusska
pim jāliek priekšā ķēde, lai   
kāds nenozog tavu desu… Sa 
trieca, ka tādā ņudzeklī ir jā
dzīvo un ka cilvēks vispār tā  
var dzīvot. Ka jauna sieviete ar 
savu dēlu sazinās tikai caur 
skype, tas tiešām ir traģiski…

Filmu jūs esat nosaucis par 
nācijas drāmu.

Esam nonākuši tādā laikā, 
kad emigrācija ne tikai mūsu, 
bet arī citām nācijām ir reāls 
identitātes apdraudējums. Sā 
kot ar zviedriem, visi Eiropas 
polītiķi izliekas milzīgi demo
krati: jā, mums ir atvērta sa
biedrība un atvērtas robežas. 
Bet tajā pašā Dublinā ir veseli 
melno (lasi  viesstrādnieku) 
kvartāli, vāciešiem ir problē
mas ar turkiem. 

Ekspedīcijā uz Īriju līdzi    
aicināju arī rakstnieci Astrīdi 
Ivasku, viņa tūlīt atteicās. Ne 
gribot redzēt šodienas Īriju, 
vēloties to paturēt atmiņā tādu, 
kāda tā bijusi  tolaik, kad pie 
mājas ārpusē varēja piesliet slo
tu un neviens to nenočiepa,  
kad rokasspiediens bija līguma 
vērts, kad Īrijas vārds saistījās 
ar pasaulē slaveniem dzej     
niekiem un rakstniekiem. Ta 
gad Dublinā ir īsta bābele. 

Es labprāt paskatītos, kas ar 
Īriju un mūsējiem notiks pēc 
gadiem desmit, kāda būs izau
gusi latviešu meitenīte, kuŗa 
tagad skolā dzied: “četri mazi 
krokodaili”… 

Jau divi tūkstoši Īrijas latvie
šu aizbraukuši tālāk – uz Aus
trāliju. Interesanti, kā tur sa
protas latviešu vecā un jaunā 

emigrācija. Tie, kam auseklītis 
pie krūts un arī sirdī, un tie     
ar dolara zīmi… 

Pēc filmas pirmizrādes jūs 
sacījāt, ka ticat paisumam. 

Esmu pārliecināts, ka šajā ze 
mē, ko saucam par Latviju,   
pēc gadiem dzīvosim labāk. 
Tikai – vai tie, kas baudīs šeit 
labklājību, jutīsies kā latvie
ši?... 

Durvis un robežas ir vaļā 
visā pasaulē, latvieši dodas 
prom, bet šeit ierodas tie, 
kam mūsu zeme šķiet labāka 
nekā viņu pašu… Vai mēs šo 
procesu vispār kaut kā va
ram ietekmēt?

Ja mūsu nācija rīkosies gudri, 
domāju – ir tomēr cerība ne
pazust. Kaut vai neliels pie
mērs no personiskās dzīves. 
Mana meita mācās Rīgas Do 
ma koŗa skolā. Tāpēc zinu, ka 
jau piecpadsmit tās absolventi 
turpina izglītošanos augstsko
lās Austrijā un nezin vai atgrie
zīsies. Mūsu mūzika kļuvusi 
par eksportpreci, aizbraucēji 
ārzemēs lepojas ar Latviju, bet 
nekāda cita pienesuma mums 
viņi nedod. Zinu,  ja es dzīvotu 
citā pasaules valstī, nez vai va
rētu atļauties savu meitu sūtīt 
tik slavenā, par nodokļu mak
sātāju naudu uzturētā skolā, 
kur ir pieci skolotāji uz vienu 
audzēkni. Tāpēc, manuprāt,  
šīs skolas absolventiem de  
rētu uzlikt par pienākumu vis
maz trīs gadus nostrādāt kādā 
mazpilsētā, atpelnot viņu iz
glītošanā ieguldītos valsts lī 
dzekļus. 

Nemaz nerunājot par divām 
pēdējām piespiedu izvešanām 
un polītiskajām emigrācijām, 
arī iepriekšējos gadsimtos lat
vieši devušies pasaulē labākas 
dzīves meklējumos. Taču nā
cija ir izdzīvojusi. 

Vēsture ļauj izdarīt secināju
mus. Bet laiki mainās. Šobrīd 
emigrācija ir liels drauds. Ma 
nā dzimtajā Rūjienā labi ja   
vienam no vidusskolas div
padsmitās klases absolventiem 
nav ceļš zem kājām. Novados 
veidojas pensionāru un skolē
nu pilsētas. Cik ilgi tā var tur
pināties? Esam lielās briesmās. 
Statistika lēš, ka 2020. gadā 
latviešu vairs būs tikai pusotrs 
miljons. Šobrīd ir ļoti svarīgi 
apzināties: vai nu mēs izšķīdī
sim kopīgajā globālizācijas 
straumē, vai arī spēsim – gan 
tur, gan te – dzīvot tālāk kā 
latviešu nācija. 

Jums izteikti arī pārmetumi 
par filmas beigām. Tā sa     
kot – gandrīz visi gliemežu 
lasītāji pie vietas. Vai tas 
atbilst dzīves īstenībai?

Jā, tas jaunais zēns, manas fil
mas varonis, tagad mācās Maz 
salacas vidusskolā. Čigāniete 
Elza pēc atgriešanās Latvijā jau 
devusies laimes meklējumos 
uz citu pasaules malu. Kāds 
puisis kauj vistas Īrijā, bet 
Valdis Budachs turpina savu 
biznesu ar gliemežu lasītā
jiem. Kur jūs redzat laimīgas 
beigas? Redzu aizlūgumu par 
mūsu nāciju. Par visiem, lai 
kur viņi patlaban būtu. 

Ivars Zviedris

Kadrs no filmas "Bēgums"
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Godātie laikraksta Laiks vei 
dotāji!

Atjaunotajai Latvijas valstij ir 
deviņpadsmit gadi. Tikai deviņ 
padsmit, kuŗu laikā mēs esam 
centušies izveidot savu valsti no 
jauna. Izveidot, neskatoties uz 50 
padomju okupācijas gadiem, ne 
skatoties uz to, ka latviešu tautas 
brīvības ilgas tikušas apspiestas, 
neskatoties uz to, ka visus gaŗos 
komūnistu varas laikus mūs mē 
ģināja iznīcināt, mēģināja izdarīt 
visu, lai latviešu tauta vairs ne 
pastāvētu. 

Tomēr par spīti tam mums ir 
izdevies atjaunot neatkarību. Lat
 vijas vārds atkal ir atrodams pa 
saules kartē. Latvija atkal ir brīva 
un neatkarīga.

Lai to panāktu, nozīmīgs bija 
ikviena latvieša atbalsts. Neno 
liedzami – arī to, kuŗi sapni par 
savu zemi, valsti un par brīvu 
tautu uzturēja dzīvu, atrodoties 
emigrācijā ASV, Kanadā, Austrā
 lijā, Lielbritanijā, Zviedrijā un 
citur pasaulē.

Tas nebūtu izdevies, ja nebūtu 
bijis tādu laikrakstu kā Laiks, ja 
nebūtu bijusi Pasaules brīvo lat 
viešu apvienība, Amerikas lat viešu 
apvienība un citas klaida latviešu 
organizācijas, kas uztu rēja dzīvu 
brīvas Latvijas ideju, kas pulcēja 
kopā latviešus visā pasaulē, kas 
pasaules valstīm un valdībām 50 
gadus nenogurstoši atgādināja par 
Latvijai un citām Austrumeiropas 
tautām nodarī to netaisnību. 

Man ir liels gods savā un Lat 
vijas Republikas Saeimas vārdā 
sveikt laikraksta Laiks veidotājus 
trimdas latviešu laikraksta 
60. dzimšanas dienā. Jūsu pa 
veiktais šajos 60 gados ir neno 
vērtējams devums Latvijai. Es  mu 
pārliecināts, ka arī turpmāk Laika 
devums mūsu valsts attīstībā būs 
tikpat nozīmīgs un arī turpmāk 

laikraksts pulcēs ap sevi cilvēkus, 
kam nozīmīga latviešu un 
Latvijas valsts nā  kotne. 

Novēlu laikrakstam Laiks arī 
turpmāk ienest latvisko apziņu 
ikviena Amerikā un Kanadā 
dzīvojoša latvieša mājās!

Patiesā cieņā
Gundars Daudze,

Saeimas priekšsēdis 
***
Zviedrijas Latviešu Centrālā 

padome jo sirsnīgi apsveic 
Laiku 60 gadu jubilejā

60 gadi ir ievērojams vecums arī 
laikrakstiem! Laiks bija, ja ne pats 
pirmais, tomēr viens no trimdas 
pirmajiem latviešu laikrakstiem.

Ieskatoties Laika vēsturē, t. i. 
pašlaik publicētos fragmentos no 
publikācijām gadu gājumā, 
atkārtoti konstatējam, cik vērtīgs 
un ar lielu nozīmi bijis un 
joprojām ir laikraksts Laiks.

Ne tikai Amerikas kontinentā, 

bet arī latvieši Eiropā, kā pie 
mēram, Zviedrijā, joprojām ar 
gandarījumu lasa Laiku, tādā 
veidā iepazīstoties un uzzinot 
ASV latviešu saimes gaitas.

Paldies izdevējiem, redakto riem 
un līdzstrādniekiem par Jūsu 
ilggadīgo devumu un no  vē  lam 
visiem skaisti nosvinēt jubileju.

Zviedrijas Latviešu Centrālās 
padomes valdes vārdā

Mudīte Hoogland Krasta
*
Lai rakstītā vārda spēks, dros 

me un patiesība kā vienmēr ved 
Laiku tālāk šī laikmeta mainīgajā 
straumē!

Lielajā svētku dienā Laika 
darbu veicējus kolleģiālā sir
snībā sveicina Latvija Amerikā 
redakcijas saime.

*
Apsveicam laikraksta Laiks 

izdevējus un redakciju 60 gadu 
jubilejā!

Izdevēju lietpratīgā saimnie 
košana ir nodrošinājusi šajos 
gaŗajos gadu desmitos laikraksta 
pastāvēšanas materiālo bazi.

Laika redakcija ir uzturējusi 
nacionālpolītiskā garā veidoto 
izdevuma saturu informātīvu, 
interesantu un pievilcīgu vai  
rākām lasītāju paaudzēm.

Novēlam Laika saimei nepa 
gurt, šo darbu turpinot.

Lai priecīgs prāts visiem jubile
jas svinētājiem!

Lai dzirkstī šampanietis!
Mēs domās esam pie Jums un 

arī paceļam glāzes!
Māra un Ojārs Celles

*
Cieņā un pateicībā saņēmu Jū 

su laipno pagodinājumu, aicinot 
ņemt dalību 60 gadu darbības 
jubilejā. Paldies! 

Diemžēl nevaru aicinājumu 
izpildīt, bet sirdī izjūtu vislielāko 
šī brīža svarīgo nopietnību, ko 

pīgi atcerētos aizvadītos darbīgos 
un raženos 60 gadus.

Pateicoties laikraksta vadībai, 
man bija dota iespēja darboties 
par līdzstrādnieku un apgāda 
pārstāvi 55 gadus, sadarbojoties 
ar visiem līdzšinējiem redaktori
em.

Atmiņu iespaidā un patiesā 
cieņā cildinot aizvadītos gadus, 
ar lielāko pārliecību ceru, mūsu 
ievadītais darbs ne tikai tur 
pināsies, bet paplašināsies un 
vei  dosies, lai mūsu valsts Latvija 
augtu un zeltu par visspožāko 
saulīti pasaulē.

Sekmes visiem vēlot,
Vilis Miķelsons

*
Sveicinu Jūs, Rudzīša kundze, 

un laikraksta Laiks darbiniekus 
un izdevējus Laika 60 gadu 
jubilejā! 

Esmu pateicīgs un gandarīts, 
ka man bija iespēja kā galvena
jam redaktoram veidot Laiku  kā 
nozīmīgu līdzekli, veicinot lat
viešu tautas pastāvēšanu.

Jūsu 
Ilgvars Spilners

*
Jautru un patīkamu Laika 60 

gadu jubilejas svinēšanu! Domās 
būšu svinētāju vidū.

R. Norītis 

Laika redakcijai Rīgā
Kā Helmara Rudzīša atmiņu 

„Manas dzīves dēkas” sarakstī
šanas rosinātājs, tāpat kā viņa 
Eslingenas Laika: Latvju Mēneš -
raksts līdzstrādnieks kopš 
1947. ga  da un Ņujorkas Laika 
līdzstrādnieks, sākot ar tā pašu 
pirmo numuru, sveicinu plašāko 
ārpus Latvijas dzīvojošiem lat 
viešiem veltīto laikrakstu tā 
60. gadadienā.

Jānis Krēsliņš, Sr. Bronksā
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Vi e n n a , 
October 31 
– The Rus 
sian Aca 
demy of 
S c i e n c e s , 
long the in 
t e l l e c t u a l 
center of the 
country, has 

been rapidly losing researchers 
to institutions abroad and to 
commercial structures in Russia 
itself that are in a position to pay 
far higher salaries than the aca 
demy and that do not involve 
some of the restrictions the go 
vernment is now imposing. 

 Earlier this month, a group of 
Russian scholars who went 
abroad to pursue their careers 
wrote to the Russian leadership 
decrying what they described as 
“the impoverished position of 
fundamental science” in Russia. 
Now, 407 scholars at the institu
tions of the Russian Academy 
have added their voices to this 
lament (www.novayagazeta.ru/

Window on Eurasia: Russian Academy of Sciences Losing Staff to 
Foreign Institutions, Commercial Structures

Pols Goubls data/2009/121/12.html).
 If anything, those working in 

Russia are even gloomier about 
the future of basic science in that 
country than are those abroad. 
They warn that if the govern
ment does not increase funding 
over the next five to seven years, 
the best young people will work 
in the Academy and Russia “will 
have to forget about plans for the 
construction of an innovation
based economy.”

 Three of the signatories shared 
their concerns with “Novaya 
gazeta” journalist Irina Timo 
feyeva. Viktor Supyan, deputy 
di  rector of the Academy’s Insti 
tute of the USA and Canada, said 
there is “no absolutely exact in 
formation about the extent of the 
real ‘brain drain’ from Russia,” 
but that the numbers likely range 
upwards of 200,000 over the last 
20 years.

 The main cause is the diffe
rence in pay. While salaries at the 
Russian Academy have risen 
from 60 to 100 US dollars a 
month in 2002 to 1,000 US dol
lars a month now, “in the United 

States, the average pay for a 
worker in science is 5,000 to 
7,000 US dollars a month,” a gap 
many find hard to ignore.

 Valery Kozlov, the Academy’s 
vice president and director of the 
Steklov Mathematics Institute, 
said that any discussion of the 
problem should focus on con
crete situations. His institute, 
Kozlov continued, has 120 scho
larly employees. “Over the last 
1520 years, 30 have left,” with 20 
going abroad and 10 now work
ing in commercial structures in 
Russia.

 He suggested that these per
centages were typical of the 
Academy of Sciences as a whole. 
But it is not just the overall fig
ures that matter, he continued. 
The Academy has been losing 
people in their 40s and 50s, typi
cally the most productive age 
groups in scientific work. And it 
also faces a problem in that older 
scholars refuse to retire because 
pensions are too low.

 It may be, he said, that Russia 
will have to copy the approach of 
Ukraine, “where each worker in 

science and education who 
retires is given a pension equal to 
80 percent of his monthly salary. 
Then [the Russian Academy’s] 
senior scholars will be more will
ing to leave the walls of the 
Academy and free up places for 
younger people.”

 The Academy has had some 
success in attracting people to 
return, Kozlov continued, but 
many who are thinking about it 
complain about limited resourc
es and bureaucratic arrange
ments which limit their activity. 
Although Kozlov did not men
tion it, government moves to 
limit international scholarly con
tacts may also play a role (grani.
ru/Society/m.161313.html). 

 And finally, Boris Kyzuk, who 
heads the Academy’s Institute of 
Economic Strategies, under
scored just how dire the eco
nomic situation of Russian sci
ence now is. “Expenditures on 
research in Russian science have 
contracted by a factor of five 
over the last 18 years and now 
are at the level of those in deve 
loping countries,” he said.

 Indeed, as Irina Timofeyeva of 
“Novaya gazeta” pointed out, the 
annual budget of the Russian 
Academy of Sciences is now 
approximately the same as the 
annual budget of Harvard, ad 
mittedly the richest university in 
the United States but only one 
among many academic centers 
there.

 But she added, while most 
senior scholars at the Academy 
view the problem as being about 
financing, younger scholars who 
have worked abroad point to 
“ineffective management by the 
upper reaches of the Russian 
Academy of Science and the 
bureaucratization of the scientif
ic process” in Russia.

 Money alone, she suggests, 
will not solve the Academy’s 
problems, although she expressed 
the hope that all its current dif
ficulties will be resolved “if the 
Russian economy begins in fact 
and not only in words to move 
onto innovative paths,” some
thing that a revived Academy 
would not only promote but 
benefit from.

Piektdien, 6. novembrī, pie nama Rīgā, Ausekļa ielā 14 notika piemiņas plāksnes atklāšana Laika 
dibinātājam un izdevējam Helmaram Rudzītim
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LAIKS

10. novembris
 komerckurssNoguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
3059 1 6,00 0,40 1,40

90119 3 10,50 0,90 2,00
180209 6 11,25 1,50 2,30
270299 9 11,50 1,65 2,30
367395 12 13,00 1,85 2,50

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 09.11.2009. 

Bezdarbs Latvijā 
septembrī pirmo 
reizi sasniedza aug
stāko līmeni Eiro
pas Savienībā (ES), 
bez darba ir vismaz 
19,7% ekonomiski 
aktīvo valsts iedzī

votāju. Kā liecina Eurostat dati, 
2007.gadā un pagājušā gada 
pirmajā pusē bezdarba līmenis 
Latvijā bija starp zemākajiem ES. 
Šobrīd zemākais reģistrētais bez
darba līmenis ir Nīderlandē 
(3.5%), savukārt ES kopējais bez
darba līmenis ir 9,1%, tas ir, 21,9 
miljoni cilvēku. Zīmīgi, ka No 
darbinātības Valsts aģentūras dati 
vēstī  Latvijā bezdarba līmenis 
septembŗa beigās sasniedzis ti  kai 
13,2%. Atšķirība rodas tāpēc, ka 
bezdarbnieku skaits pēc ANO 
kritērijiem tiek rēķināts vecumā 
no 15 līdz 74 gadiem, bet Lat    
vijā  no 15 gadiem līdz pensijas 
vecumam  62 gadiem. Patieso 
bez darba palikušo Latvijas ie 
dzīvotāju skaitu ir grūti noteikt, 
jo daudzi ir t.s. nereģistrējušies 
darbspējīgie, it īpaši laukos. 
Visstraujāk bezdarbnieku skaits 
pieaudzis Rēzeknes novadā  
28,1%. Tam seko Ludzas novads 

Latvijā lielākais bezdarbs Eiropā
 24,4% un Krāslavas novads  
20,2%. 

No Latvijas ekspertu mutes 
skan visai netradicionāli ietei
kumi bezdarba apkaŗošanai. So 
ciālantropologs Roberts Ķīlis 
aicina neieslīgt depresijā un pa 
rallēli darba meklējumiem lab
iekārtot savu mitekli. Šiem cil
vēkiem tiktu izsniegti īpaši 
ku poni, par kuŗiem viņi varētu 
pirkt remontstrādnieku pakal
pojumus. Ieguvēja būtu arī eko
nomika. Šāda ideja grūtos laikos 
īstenota, piemēram, Nīderlandē. 
Ideju, kā mazāk tradicionālā vei
dā cīnīties ar bezdarbu, ir daudz, 
tikai tās jāsaliek uz papīra un 
jāīsteno. No valsts puses tiek ru 
nāts par atbalstu mazo uzņēmu
mu veidošanai, taču praktiski  
soļi nav tik būtiski, lai bez darba 
palikušie varētu patiešām uz    
sākt uzņēmējdarbību. Atvie gli
nāta gan ir lauku labumu tirdz
niecība, un Rīgā rodas aizvien 
vairāk mazu veikaliņu, kur ie 
spējams nopirkt svaigu pienu, 
krējumu, kūpinājumus un eko
loģiski tīru pārtiku no zemnie   
ku sētām. Taču ne jau visi Lat  
vijas zemnieki var izbraukāt uz 
Rīgu. Tomēr valdība nolēmusi 

sa  mazināt līdzšinējos atviegloju
mus ienākumiem no lauksaim
nieciskās ražošanas un lauku 
tūrisma pakalpojumu sniegša  
nas. Gaisā virmo arī prasība 
atteikties no ekonomiskā libe
rālisma filozofijas! Ja privātais 
sektors nespēj radīt jaunas darba 
vietas, tad tās būtu jārada valstij.

Pēdējā laikā Latvijā itin bieži 
tiek citēts ekonomikas eksperts 
Maikls Hadsons (Michael Hud-
son), kas veltījis asu kritiku fi 
nanču ministram Einaram Rep
šem un Latvijas Bankas vadībai. 
Viņš norāda, ka pašlaik valstī 
īstenotā polītika  algu sama zi
nāšana un cilvēku aizbraukša nas 
veicināšana vienīgi padziļina de 
presiju. Pēc M. Hadsona domām, 
valdībai Latvijā ir jāmazina no 
doklis darbaspēkam un ar sub
sidijām jāatbalsta ražošana. Jā 
meklē eksporta nozare, ar kuŗas 
palīdzību līdzsvarot importu. 
Ekonomists apšauba Latvijas ie 
spēju atjaunot ekonomikas iz 
augsmi, jo valdības noslēgtā vie
nošanās ar starptautiskajiem aiz
devējiem neesot izdevīga Latvijai 
un paredzot nesamērīgi lielu at 
balstu bankām. Arī sociāleko no
mikas eksperta Pēteŗa Strautiņa 

ieskatā tik daudz darba vietu, kā 
bija pirms dažiem gadiem, tu 
vākajā laikā nebūs un funda
mentālas pārmaiņas varētu ie 
viest tikai eksporta pieaugums. 
Populārais ierosinājums sa  ma
zināt pievienotās vērtības nodok
ļa likmi no 21% uz iepriekšējiem 
18%, kā arī noteikt pazeminātu 
likmi viesnīcām polītiķu vidū  
nav atradis dzirdīgas ausis. Tieši 
pretēji, valdība pašnodar binā
tajiem plāno ienākuma nodokļa 
likmes paaugstināšanu līdz 23%. 

Pieaugs nodokļu slogs
Finanču ministrija aizvadītajā 

nedēļā nosauca summu, kādu 
plānots iekasēt nodokļa mak
sājumā par darba auto izman
tošanu privātām vajadzībām. 
Proti, darba devējam tas izmaksās 
81 latu, bet darbiniekam, kuŗš    
šo automašīnu lieto,  gandrīz 
45 latus mēnesī. Īstas skaidrības 
par jauno nodokli joprojām nav 
ne uzņēmējiem, ne Saeimas de 
putātiem, kuŗi lauza galvu par   
to, kā šo valdības ieceri īstenot. 
No nākamgada 1. janvāŗa valdība 
ieplānojusi vairākas plašas pār
maiņas likumā par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli. Turpmāk ar 
nodokli tiks aplikts ne tikai 

kapitāla pieaugums un dividen
des, bet arī ienākumi no dārg
akmeņiem, mākslas darbiem, 
monētu kollekcijām utt. Nodok  
ļu likme jaunajiem ienākumu 
veidiem būs 10%. Nodokli pie
mēros ienākumiem no nekus
tamā īpašuma pārdošanas, kā   
arī kad iegādāsies nekustamo 
īpašumu. Ar nodokli netiks ap 
likts ienākums no nekustamā 
īpa   šuma pārdošanas, ja tas bijis 
īpašumā vismaz piecus gadus un 
tikpat ilgi kalpojis par personas 
deklarēto dzīvesvietu. Ar daudz 
augstāku nodokli tiks apliktas 
visas konkursos un sacensībās sa 
ņemtās naudas balvas. Pat visas 
darba devēja dāvanas un darbi
nie    kam pasniegtās balvas turp
māk tiks apliktas ar nodokli. Tiek 
prognozēts, ka nodokļu pa  lieli
nāšana valsts budžetā 2010. gadā 
varētu dot par 11 miljoniem    
latu, bet pašvaldību budžetā –  
par 44,1 miljonu latu vairāk. 
Vienlaicīgi valdība plāno sa 
mazināt par izglītību un ārstu 
pakalpojumiem atmaksājamo 
summu no 300 latiem līdz 150 
latiem.

Dainis Mjartāns

Kā pasaules nau
dīgo viedokļa re 
prezentātīvais ne 
dēļas žurnāls The 
Economist no Lon
donas vēro Latvi
jas lielo finanču 

ziepju situāciju, varam lasīt šī 
izdevuma 17. oktobŗa numurā 
publicētajā rakstā Baltic Brink
manship (Baltiešu vieglprātīgā 
balansēšana uz aizas malas).

Stāstot par bezprecedenta in 
ternacionālo naudas iestādījumu 
pūlēm glābt Latviju no finan
ciālas katastrofas, rakstā vis-
pirms secināts, ka sabrukums
Latvijā izraisītu ļoti bīstamu 
situāciju Austrumeiropā vispār, 
ar nepārredzamām nepatīka  
mām sekām.

Latvijas un Austrumeiropas 
kre  dita burbulis draudēja plīst  
un līdzi aizraut citu valstu valū
tas vispārējā uzticības sabru
kumā daudzās finanču institū
cijās, kā arī smagi skart skandi
navu bankas, kuŗas bezrūpīgi 
no       darbojušās ar naudas aizdo
šanu Baltijā.

Visa apkārtne tagad esot daudz
maz stabilizējusies, izņēmums
esot Latvija, kuŗā ne valdība, ne 
ārzemju instances nevarot iz  
lemt, ko un kā rīkoties. Pieminot 
jau visiem zināmo dziļo krizi un 
tās redzamākos izpausmes vei
dus, liekoties, ka Latvija kaut kā 
izkulšoties no grūtībām, kaut gan 
vājā valdība un spēcīgie oligar
chiunpartijumagnātinelabprāt 
pūloties ieviest nepieciešamās 
reformas, par kuŗām jau iepriekš 
decembrī bijusi vienošanās ar 
Starptautisko valūtas fondu 
(SVF) un citām ieinteresētām 
pusēm.

Par vienu no krizes dziļuma 
liecībām The Economist min laik 
raksta Diena sabrukšanu. Diena 
bija nonākusi grūtībās, strauji 
sarūkot reklāmas ienākumiem. 
Radušās arī šaubas, vai Latvija 

BALTIJAS DANCIS UZ AIZAS MALAS
spēs veikt savus NATO dalīb
nieces uzdevumus. Krievija tikko 
sarīkojusi plašākos militāros ma 
nevrus gar Baltijas robežu. Un 
daži prominentie latvieši, ieskai
tot vienu bijušo Ministru prezi
dentu, kultivējot ciešākas saites 
ar Krieviju.

Tikmēr Igaunija un Lietuva 
steidzoties uzsvērt, ka tās esot
la  bākā situācijā. Taču ārzemju 
interesēm radusies sarežģīta di 
lemma – vienas Baltijas valsts 
zaudēšanu varētu uzskatīt par 
nelaimes gadījumu, bet divu
zaudēšanajaubūtu vieglprātība.

Šķiet, ka augstprātīgie Rietumi 
ir aizmirsuši savu palīdzīgo 
polītiku pret Baltijas valstīm, kas 
bija izkļuvušas no okupācijas
nagiem un solījumus tās uzņemt 
par pilnvērtīgām dalībniecēm
Rietumvalstu brālībā. Lai arī at 
zinīgi varam novērtēt līdzšinējo 
palīdzību no Rietumiem, tai līdzi 
ir nākusilīdzgalamneizdomāta 
un brīžiem netaisnīga uzstājība 
un forsēta dažādu prasību ie 
viešana Baltijā, kas vienlaikus ar 
milzīgu naudas ieplūdināšanu 
aizdevumu un dažādu palīdzības 
maksājumu veidā pārplūdināja 
Baltijas valstis tādā straujumā, 
kam ne fiziski, ne morāli tās 
nebija gatavas, nepavisam ne jau 
Latvija Kalvīša un Godmaņa 
valdīšanas laikā. Tautas partijas 
saimniekošanas laikā valdība 
mēģināja notrallināt visu pie 
šķirto un piepūst vēl lielāku 
hipotēkāro kreditu izraisīto īpa
šumu spekulāciju burbuli. Tur
klātkatrudecembri gada budžetā 
uzkrātos simtus miljonu izdalīja 
bonusos, piemaksās un citos dā
vinājumos saviem ļaudīm, neie
krājot nekādas valsts rezerves 
nākotnei. Vēl ļaunāk, katrs nāka
mais budžets tika apstiprināts  
jau ar iztrūkumu cerībā, ka lie
lais uzplaukums nepārtraukti 
turpināsies un budžeti arī turp
māk tiks izpildīti ar uzviju.

Latvijas Bankas un dažu norū
pējušos ārzemju instanču brīdi
nājumi pret vieglprātīgo valsts 
bagātību izsaimniekošanas polī
tiku netika ieveroti.

Sēdēt pie sasistas siles, nezi
not, ko iesākt tālāk,  tas arī at 
jau  notajai valstij ir piedzīvojums 
bez precedenta, kaut zināmas 
nianses atkārtojas. 20. gs. 1990. ga   
du naudas krizi izraisīja Ban    
 kas Baltija izzagšana. Bankas iz       
putēšana par nabagiem pada
rīja simtiem tūkstošus.

Pašreizējo krizi krietni vien 
padziļināja Parex bankas iešana 
dibenā. Šīs bankas glābšana iz 
tīrīja tukšu Latvijas kasi. Abos 
gadījumos vainīgie cietuši daudz 
mazāk nekā tie, kas šīm bankām 
bija uzticējušies. Taču vainoja
mas kā vienā, tā otrā gadījumā 
bija valstī strādājošās banku
uzraudzības iestādes.Šādunoti
kumu atkārtošanāsnorāda arī uz 
to, ka Latvijas likumdošana jo 
projām nav spējīga valsti un 
tautu aizsargāt no krāpniecības 
un spekulantu izraisīta kracha.

Smīnīgie stāstiņi, kā piemi
nētais The Economist raksts, 
Latvijai rada negodu plašajā 

pasaulē. Vai no tā ilgi cietīs mūsu 
prestižs, saimniecība un visi tie, 
kas nopūlas valsti atkal uzcelt 
kājās, rādīs nākotne. Sliktas 
ziņas vienmēr pievērsīs lielāku 
pasaules uzmanību, kādu ļoti 
reti izpelnīsies labas ziņas.

Ne jau viss „Ekonomistā” ap 
rakstītais publicēšanas dienā 
vairs bija aktuāls. 28. oktobrī 
Lat  vijā atgriezās SVF delegācija, 
lai ar Latvijas valdību detaļās 
vienotos par galīgo 2010. gada 
budžeta projektu, pirms tas tiek 
iesniegts Saeimā izskatīšanai, 
debatēšanai un apstiprināšanai. 
Vēl arvien dažās detaļās nesa
skan SVF un Latvijas Finanču 
ministrijas viedoklis.Taču tie ir
sīkumi, un jāpaļaujas uz abu 
pušuelastīgumu,laipanāktu vie
nošanos visos nepieciešamos 
jautājumos.

Ne jau visi pasaules finanču 
eksperti ir apmierināti ar SVF 
speciālistu darbību. Daudzām 
valstīm,kamSVFpagātnēsnie-
dzisatbalstu,tassagādājisnepa-
tīkamus sarežģījumus. SVF ie 
teiktie risinājumi ne vienmēr 
devuši labākos rezultātus. Kā 
SVF, tā ES eksperti ne vienmēr 

ir iedziļinājušies katras valsts 
spe  cifiskajās problēmās. Nevar 
noliegt SVF un ES lielo palīdzību, 
un varbūt tāpēc ir piedodamas 
arī to kļūdas un maldīšanās. 
Runājot par Baltijas valstīm, ne 
viens vien speciālists saskata 
netaisnību, ko šīm trim mazajām 
ekonomijām nodara stingrie, 
nelokāmie donorvalstu noteiku
mi. Daži eksperti pat ierosina, ka 
Eiropas Savienībai būtu morāls 
pienākums bez liekas kavēšanās 
Baltijas valstis iekļaut Eirozonā. 
It sevišķi tagad, kad tikpat kā 
neviena Eirozonas valsts pati 
nespēj izpildīt noteikumus, kuŗi 
ir šķērslis kvalificēties Baltijas 
valstīm. Līdzšinējā eiro sistēmas 
polītika pašreiz nepalīdz nevie
nai no Austrumeiropas eirokan
didātēm, tās tikai aizvien vairāk 
attālina no iestāšanās dienas. 
Uzņemt šīs valstis Eirosaimē 
tagad būtu tālredzīgs solis, kas 
šīmvalstīmpalīdzētu ātrāk nor
mālizēt ekonomisko situāciju,   
un gaŗākā laika posmā tas at 
maksātos visiem. 

Ojārs Celle

  Pirkšana Pārdošana 
AUD/LVL 0,4320 0,4452 
CAD/LVL 0,4404 0,4538 
CHF/LVL 0,4620 0,4760 
DKK/LVL 0,0938 0,0967 
EEK/LVL 0,0446 0,0460 
EUR/GBP 0,8857 0,9126 
EUR/LVL 0,7000 0,7178 
EUR/USD 1,4747 1,5197 
GBP/LVL 0,7766 0,8002 
LTL/LVL 0,2022 0,2084 
NOK/LVL 0,0834 0,0859 
SEK/LVL 0,0680 0,0701 
USD/LVL 0,4676 0,4794 
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Rīgā 2009. gada 6. novembrī 
notika laikraksta Laiks 60 gadu 
jubilejas svinības, kas pulcēja 
izdevējus – Rudzīšu ģimenes pār
    stāvjus –, redakcijas darbiniekus, 
autorus un lasītājus. 

No šās dienas namu Ausekļa 
ielā 14, kuŗā reiz dzīvojis Helmars 
Rudzītis ar ģimeni un kuŗā tagad 
mīt arī avīzes veidotāji, rotās pie
miņas plāksne, ko darinājis tēl
nieks Andis Egle. Latviešu ievē
rojamā kultūras darbinieka, 
Grāmatu Drauga, Bellacord 
Electric un Laika dibinātāja un 
izdevēja Helmara Rudzīša pie
miņa viņa dzimtajā pilsētā nu 
iemūžināta bronzas bareljefā uz 
pelēkbrūna granīta pamatnes. 
Atklāšanas brīdim svinīgumu 
piešķīra mācītāja Klāva Bērziņa 
svētvārdi un Rīgas pieminekļu 
aģentūras direktora Gunta Gai 

Daži mirkļi Laika 60 gadu jubilejas norisēs
līša uzruna, kas rosināja nemitīgi 
kopt mūsu vēsturisko atmiņu. 
Skanēja latviešu mūzika mežra
gam, un gandarījumu par tēva 
simbolisko atgriešanos Rīgā 
izteica Jalna RudzīteSalnīte.

Svinību „otrais cēliens” notika 
Lielās Ģildes Minsteres zālē, kur 
svinīgā sarīkojumā sapulcējās 
pāri par simt divdesmit viesu. 
Laika izdevēja Dace Rudzīte 
visas ģimenes vārdā pateicās vie
siem par atsaucību un uzticību 
laikrakstam visā pastāvēšanas 
laikā. Tika nolasīti Latvijas Valsts 
prezidenta, Ministru prezidenta 
un Saeimas priekšsēža apsveiku
mi vecākajai un lielākajai ārzem
ju latviešu avīzei. Sarīkojumu 
kuplināja un skatītāju sajūsmu 
izpelnījās slavenie bērnu ansam
bļi "Dzeguzīte" un "Dzintariņš". 
Galvenā redaktore Ligita Kovtuna 

apliecināja Helmara Rudzīša 
personības ietekmi uz Laika dar
bību mūsdienās, kad nereti nākas 
sev pajautāt: „Ko par to teiktu 
Helmars?” Laikraksta veidotāji 
vēl joprojām augstu vērtē dibinā
tāja izvirzītos polītiskās neitrāli
tātes, latviskuma un tautas vie
notības principus. 

Saskandinot vīna glāzes uz 
Laika turpmāko pastāvēšanu, 
avīzes draugi un līdzstrādnieki, 
apsveicēji, autori un izdevēji vie
nojās pārrunās un atcerēs, bau
dīja svētku torti. 

Vakara beigās ar jubilejā 
saņemtajiem ziediem mūsu ceļš 
veda pie Brīvības pieminekļa  ar 
domām par Latviju, ar domām 
par Laiku.

G.S.
Foto: Imants Urtāns un 

Gunārs Janaitis

Svētku reizē galvenā redaktore Ligita atklāj vēl kādu savu slēpto 
talantu

Helmara Rudzīša portrets 
tagad atrodas redakcijā

Nams Rīgā, Ausekļa ielā 14

Atklājot piemiņas plāksni, svētvārdus saka mācītājs Klāvs 
Bērziņš

Diāna un Ligita saņem apsveikumus no PBLA pārstāvja Jāņa 
Andersona

Svētku tortes dalīšana Jalna RudzīteSalnīte 

Pa kreisi – pēc sarīkojuma ar ziediem pie Brīvības pieminekļa

Augšā – viesiem dejo ''Dzintariņš"

Pa labi, augšā – sveicienus no Daugavas Vanagu organizācijas 
nes Marģers Caune un Solvita Sekste

Pa labi, apakšā – "Visas rūpes, pūles, viss mūsu darbs ir veltīts 
Laika lasītājiem, " teica redaktore Ligita Kovtuna
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Cesvaines pils un 
Gaiziņš – zils 

dzīpars
„Mūžam zili ir Latvijas sili” – 

to labi sajūtam, uz Vidzemes 
mežiem nolūkojoties no Ces 
vaines pils torņa un Gaiziņkalna 
virsotnes. Zils dzīpars sasien me 
ža galus ar vasaras debesīm un 
labi jāieskatās, lai redzētu, kur 
sākas debess. Meža galus tālums 
klāj ar zilu dūmaku, bet varbūt 
tas ir Vasariņas ziedu mātes 
plīvurs, ko vējš dzenā. 

Cesvaines staltā mūra pils 
dižojas ar dakstiņu jumtu, un no 
ārpuses nekas neliecina, ka pirms 
dažiem gadiem pili postījis 
ugunsgrēks. Sākumā ar Krišjāni 
apejam ap pili un pārrunājam 
dzirdēto, ka tur esot spoks re 
dzēts... Uzreiz baisāk izskatās 
aiz  putējis pils pagraba lodziņš, 
nejauši aizķeŗas kāja aiz saknes, 
un saruna pārtrūkst... Ies iekšā 
un tad redzēs – kā tur ir ar to 
spoku. Skolas pilī vairs nav, kā 
tas bijis gadiem, bet virs parādes 
durvīm dzelzs kalumā iestrādāta 
vilka galvas skulptūra, kas vēstī, 
ka pils saimnieki ir bijuši baroni 
Vulfi, bet daudzie pūču attēli pils 
griestu zīmējumos un ciļņos rak
sturo medību pils atribūtiku – 
putnu un zvēru attēlus. Pils 
restaurācija ir nepieciešama – to 
redzam ik uz soļa, staigājot no 
zāles uz zāli. 

Pils tornī izvietota Cesvaines 
bērnu mākslas skolas zīmējumu 
izstāde – radoša jauno māksli 
nieku darbu ekspozīcija. Un 
mums jādomā par šodien ak 
tuālo – lai Latvijā netiktu slēgtas 
mākslas un mūzikas skolas, lai 
valstij atrastos līdzekļi,un bērni 
varētu turpināt mācīties mākslu 
un mūziku.

Gaiziņa kalnā uz skaisti da 
rinātiem koka galdiem un krēs 
liem laiks azaidam, un mūs sa 
gaida Gaiziņa runcis, kas dežūrē 
un gaida savu kumosu no tūristu 
rokas, pelēkmelni svītrots kažoks 
ir ar labu akotu, un skaidrs ir 
viens, ka runcis tiek bieži cienāts. 
Gaiziņa saimnieks pēc maltītes 
glaužas pie kājām un murrā, un 

LAIKS

Manas krāsainās vasaras etīdes
Ar vārdiem es audīšu Vidze 

mes segu, un man būs dažādi 
krā  saini dzīpari. Viens dzīpars  
viena etīde, viena apciemota 
Vid  zemes vieta. Koši dzī  pari 
audīsies segā, tā es šoreiz sauk   šu 
savu vasaras stāstu. Ar to rudenī 
un ziemā sildīšos un seg  šos, tā 
jau saka, ka atmiņas sil  da....

Bija pats vasaras vidus, kad 
bro  kastu vietā var dārzā pastāvēt 
pie upeņu vai jāņogu krūma, 
brokastojot sajust svaigo, saulē 
sasilušo ogu sulu mutē, tad pa 
dārza taku var aiziet līdz past 
kastītei pēc avīzes Diena, sasvei 
cināties ar kaimiņa suni, pa  prie 
cāties par vasaras puķu košumu 
dārzā – rūgti smaržainām sam 
tenēm, smaidīgām kliņģerītēm, 
lielgalvainām margrietām un ro 
žu karogiem, kas izceļas uz citu 
ziedu fona ar gaŗā kātā ziedošiem 
rozā, zilganiem, dzelteniem zie 
du ķekariem, kuŗus tā arī mana 
māte nosauca – rožu karogi. Ne 
vajag salīdzināt manas mājas ro 
žu daiļumu ar Rundāles pils rožu 
krūmu tūkstošiem, kas pēc krāsu 
principa izvietoti pils priekšā si 
metriski perfektā franču dārzā. 
Ir taisnība Antuāna de Sent Ek 
ziperī rakstītajam grāmatā „Ma 
zais princis”, – katram sava roze 
ir tā skaistākā. Man to gribas 
pār  frazēt – katram sava zeme ir 
tā skaistākā. Mana Latvija...

Ceļa mātes zirgi dīžājas pie 
vār   tiem, un Rīgas iela Jelgavā jau 
gaida braucējus. Laiks atstāt pie 
pilsētas ziedošo dārzu un iz 
braukt Vidzemes riņķi.

Lai guļ miegu, kas guļ miegu
Ceļa māte negulēj’
Tur tek dienu, tur tek nakti
Dzelžiem kalti ritentiņ’.

Lāčplēša gulta un 
Lielvārde – sarkans 

dzīpars
Braucēji esam trīs – dēls 

Krišjānis, mamma Gunta un es – 
kučieris. Ceļā uz Lielvārdi vēlreiz 
skaidrojam eposā „Lāčplēsis” 
rak  stīto, ka Lielvārds Lāčplēsi kā 
mazu bērnu, kas zīž lācenes pie 
nu, atrada mežā un pieņēma sev 
par dēlu, un viņa spēks bija lāča 
ausīs. Aizkrauklē pilī dzīvoja 
skaistā Spīdala, un Koknesis bija 
Lāčplēša krietnais draugs, bet 
Laimdota dzīvoja Burtnieka pilī, 
kur Lāčplēsis gāja zintis mācīties. 
Bet Staburadzītes pils ir pašā 
Dau  gavas dzelmē, kur Lāčplēsis, 
slepus līdzi Spīdalai ar bluķi lido
dams, tika iemests, un Kangars 
nebija vecs vecis, bet Lāčplēša 
laikabiedrs, kuŗš arī mīlēja Spī 
dolu, bija greizsirdīgs uz Lāčplēsi 
un kļuva par tautas nodevēju. Tā 
vienkāršā veidā šķetinām Lāč 
plēša teiku ceļā uz Lielvārdi, un 
blakus mums plūst Daugava un 
zibina savu zilpelēko muguru kā 
spoguli, kuŗā, ja Dievam lab  pa 
tīkas lūkoties lejā uz savu Diev 
zemītiVidzemīti, ir kur spogu 
lēties.

Lielvārdes mūzejā glabā eposa 
autora Andreja Pumpura pie 
miņu, gobelēnos ieausti ir Lāč 
plēša un Laimdotas tēli – lepni, 
brīvi un laimīgi. Bet starp mūzeju 
un baznīcu zālājā ir milzu ak  
mens bluķis – saukts „Lāčplēša 
gulta”. Tur arī puikam patīk 
rāpties augšā, lejā. Akmens pirms 

gadiem ir izvilkts no Daugavas 
dzelmes un novietots goda 
vietā.

Ar sarkanu un baltu dzīparu 
auž Lielvārdes jostu, mūzejā ir 
mazas stelles, un  uz tām uzvilkta 
Lielvārdes josta, vēl nepabeig
ta  – varbūt naktīs tur Daugava, 
māmuļa, piesēž un jostu auž, auž 
tautas likteni. Ir cilvēki, kas zina 
tulkot jostas zvaigžņu rakstus un 
lasīt Likteņgrāmatu – Lielvārdes 
jostu.

Lielvārdē esam pabijuši, un 
tālākajā  ceļā uz Madonu mans 
dēls vaicā: „Cik gaŗš bija Lāč 
plēsis? Tā akmens gulta bija kādi 
četri metri gaŗa...” Kuŗš atšķetinās 
sarkano dzīparu līdz galam?   
Kuŗš pateiks – kur ir Lāčplēsis 
tagad – vai Daugavas dzelmē, vai 
mūsu sirdīs?

Madona, Ilze 
Indrāne un Krusta 
kalna mežs – zaļš 

dzīpars
Rakstniece Ilze Indrāne manai 

paaudzei ir labi zināma, jo bez 
daudzām citām vienu no pir 
majām ir sarakstījusi grāmatu 
„Lazdu laipa”, ko skolā mums 
literātūras stundās mācīja. Lite 
rātes māja atrodas netālu aiz Ma 
donas – Praulienā. „Kalnazīlēs” 
zied košs dāliju dārzs, rakstniecei 
sirmi mati un vērīgs acu skats. 
Ciemiņus gaidot, ir klāts galds ar 
elegantām kafijas krū  zēm un 
cienīgu kafijas kannu no „veciem 
laikiem”. Ilzes Indrānes melodis
kā augšvidzemnieku izloksne 
valodā pauž piederību Madonas 
novadam. Sarunās rū  pes par to, 
lai skolās labāk tiktu mācīta 
latviešu literātūra un Lat  vijas 
vēsture. Rakstniece mudina arī 
mani īstenot savu sapni un izdot 
dzejoļkrājumu „Vāveŗu ga  ne”. 

Solos. Kādus četrdesmit  ga  dus 
nesatikts ir arī rakstnieces dēls 
Juris Jātnieks, kuŗš tagad ir galve

nais pārvaldnieks Teiču re  zervātā, 
Krusta kalna rezervātā. Un man 
ir lūgums : „Juri, aizved mani uz 
īstu mežu!” Vāveŗu ga  ne tiek 
uzklausīta, un kopā ar bērnu 
pulciņu, kas gatavi mežā pasēņot, 
dodamies ceļā. Pērkons ducina, 
lietus palaikam līst stip  rām šaltīm, 
bet zaļais dzīpars no  klājas sūnās, 
ievijas simtgadīgās egļu sagšās un 
ieritinās biezoknī pie Meža mātes 
kājām. Juris aizrautīgi stāsta par 
savu mežu, par meža rezervātiem 
Ma  donas apkārtnē, par to 
sargāšanu:  „Krustkalnu dabas 

rezervāts ir stingrākā režīma 
aizsargājama dabas territorija, 
kas veidota Vid  zemes augstienes 
mežaino ainavu, augu sugu un to 
mājvietu – ekosistēmu aizsardzībai. 
Mežs ir pasaule, kas enerģētiski 
savieno zemi un debesis, kas uztur 
garīgo un fizisko dzīvību. Tā ir 
vide, kur cilvēks var iemantot gal-
veno – mieru, veselību, ticību sev, 
dzīvei un augstākai kārtībai. Tā ir 
vieta, kur klausīties klusumu un 
saprast, ka faktiski klusuma nav 
– telpu piepilda dzīvība. Katrs 
solis dabiskā mežā ir saskarsme 
telpā, katra esības stunda ir sa -
skarsme laikā – un reiz pienāk 

brīdis, kad cilvēks iemīl pasauli, 
iet tālāk droši un mierīgi, jo redz 
savu patieso vietu dzīvības 
hierarchijā. Me  ža cena nav tikai 
koksne, ogas un sēnes, bet cilvēku 
garīgās sta  bilitātes un enerģētiskās 
veselības pamats. Ikreiz, kad jūs 
māc stress vai vienaldzība, šaubas, 
esat iz  vēles priekšā, sašķobās 
vērtību sistēma – ejiet Dabā, ja 
vien ir pa  licis vēl kur iet, ejiet tik 
ilgi, cik nepieciešams, lai iegūtu 
skaidrību, mieru un līdzsvaru. 
Valstis, kas pilnībā iznīcinājušas 
dabiskos mežus (Dānija, Holande, 
u.c.) un citas dabiskas ekosistēmas, 

jau ap  zinās un novērtē to trūkumu. 
Krustkalni dibināti 1977. gadā 
gandrīz 3000 hektāru platībā – 7 
ezeri, 2 upes, 80 ha pļavu, 2500 
hektāru meža, šeit pārstāvēti 73% 
no Latvijas vaskulāro augu floras. 
Rezervāta territorijā nav nevienas 
kafejnīcas, ēdnīcas, citas tūrisma 
infrastruktūras. Ir informācijas 
centrs, apmeklētāju tornis un čet -
ras apdzīvotas viensētas. Rezer -
vātu var apmeklēt gīda pavadībā. 
Latvijā pavisam ir 336 aizsar -
gājamas dabas territorijas – gan 
ļoti lielas, vairāki desmiti tūkstoši 
hektaru, gan pavisam niecīgas – 
mazākas par 100 hektariem”. 

Dace Micāne Zālite
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atkal  ir sajūta, ka esmu mājās, 
vienalga, kur Latvijā esmu.  

Ka  mēr ar Krišjāni klejojām pa 
pili, Guntai tapis dzejolis:

Te viss ir mans-
 gan smilgas ceļmalā,
 gan ziedošs cigoriņš,
 un roze ezerā.
Viss smaida man – 
 gan vanags planējot,
 gan stārķis klabinot,
 ruds mājas sargs,
 pa jokam uzrejot.
Man pieder viss,
Es visam piederu.
Te mana zeme,
Es te iederos.

Gluži kā Vidzemes segā strīpu 
raksti savienoti ar pelēkbaltu 
ieaustu svītru, ko dažkārt rotā Lai
 mas slotiņas raksts, tā vietu ar 
vietu savieno pelēkbalti Latvijas 
lielceļi, kas stiepjas, līkumus iz 
liekuši pār pauguriem. Ceļmalās 
zied ugunspuķu puduŗi, spilgti 
violetrozā ziedu vārpas izaicinoši 
koši kuplas grāvmalēs, meža 
ielokos, piekalnēs un ceļmalas pļa
 vās. Ugunspuķes izrādās ir īpaši 
dāsns augs, kas dod bitēm zaļu 
medu un kuŗas ziedlapas kā garš 
vielas bagātina ceptus dār  zeņus, 
pa  darot tos garšas ziņā lī  dzīgus 
gar  dam gaļas ēdienam. Lauku pu 
ķu sarkanvioeltais to  nis pārvēršas 
violetā – dzīpars ievēr pjas priežu 
sila viršu pudurī. Tur dūc kame 
nes stalto priežu pakājē  – vai virši 
tiešām ir augs, kas nes skumjas? 
Vecāmāte Elza manā bērnībā dzie
 dāja reti, bet viņas dzimšans dienā 
augustā maz  liet skumjā, rezignētā 
no  skaņā ciemiņi gavilniecei par 
go  du dziedāja:

 Virši zili, virši sārti, tā kā jūra 
zeļ un zied,

Pēdējie tie goda vārti, vasara 
kam cauri iet. 

Toreiz es, maza meitene, Jel 
gavas dārzā lasot pirmos sulīgos 
dzidros ābolus, sevī prātoju – 
kā  di ir tie goda vārti, kam vasara 
iet cauri? Vai tā ir tā vieta – 
mežā, viršu pudurī – kur Vasara 
savas gada rituma atslēgas atdod 
Ru  denim? Pilnzieds, kas pār 
tapis auglī, un ziedēšana – gluži 
kā mīlestība ir vai nu piepildīta, 
vai ne.

Komponista Emīla 
Dārziņa mūzejs un 
„Melancholiskais 
valsis” – violets 

dzīpars
Jaunpiebalgas lielceļš lepni, kā 

jau piebaldzēns, ceļa putekļus 
pametot gaisā, vizina mūs uz 
Jāņmuižu. Tur kārts šūpulis 
komponistam Emīlam Dārzi 
ņam. Viņa piemiņa tiek glabāta 
rūpīgi koptā mūzejā, kas 
iekārtots Jāņa skolā, kur Emīla 
tēvs Andžs Dārziņš bija sko 
lotājs. Mūzejs no lielceļa ir kādi 
300 metri, bet jau no tāluma 
nokalnē ir salasāms ar ziedu 
stādījumu izveidots vārds – 
EMĪLS. To no violetrozā sīkām 
leduspuķītēm sastādītā milzu 
dobē kā dāvanu mūzejam izvei
 dojuši vietējie zemnieki.

Zaļajā zālienā violetrozā svei
ciens – Emīls. Mūzeja ekspozi
cijā izvietota Emīla kristāmce
purīte, vecāku foto, dēla Volf
ganga Dārziņa foto, komponista 
nošu rokraksts, piemiņas lietas. 

Citās istabās, klausoties ieraksta 
atskaņojumā Dziesmu svētku 
koŗa dziedātātās Emīla dzies

mas, Jāņa Zābera dziedātās so 
lodziesmas, ir pilnīgi jaušama 
trauslā un talantīgā, viņa dzīves 
laikā nenovērtētā komponista 
talanta un dvēseles klātbūtne. 
Mūze  ja ekskursijas noslēgumā 
kā svētbrīdis ir laiks, kad koka 
solos apsēžamies mazā zālē, 
mums pretim ir komponista 
portrets – lepna un apgarota 
piere, cildens profils. Pa vidu 
starp koka soliem no durvīm 
līdz portretam noklāts austs 
strīpains Vidzemes grīdas ce 
liņš, bet “Melancholiskā valša” 
mūzika mani aizved priežu me 
ža virsājā. Atmiņā uzplaiksnī 
režisora un mana skolotāja 
Anša Epnera veidotā videofil
ma “Melanc  ho  liskais valsis”, 
mūziku filmā vizuālizē balerī

na, kas dejo viršos. Aizlidojošs 
mirklis – kā tauriņš, kas ar savu 
skaistumu liek domāt par visu 
gaistošo un ap  skaidroto, kam 
piemīt mirkļa un mūžības 
ģeniālais spēks. Kā vi  ņam, kuŗa 
vārds šovasar ierakstīts 
Jaunpiebalgas norā un zied tūk
stoš ziediem – Emīls.

Dzeltens dzipars – 
ražas un jaunās 

maizes svētki
Pastāvošais zemes spēks ir 

iesēts rudzu graudā, saules un 
auglības ritā, kas arī tiek svi
nēts Jaunās maizes svētkos 
Jēkabos.

 “Maizes ceļš” ir īpaša darbu 
un rituālu kārtība, kas sakņojas 
lat  viešu zemkopja gadagrāmatā. 
Lab  vēlība auglībai un jaunai 
ražai jau tiek lūgta Meteņos, 
kad zeme tikai mostas jaunam 
ražas gadam. Ražas svētki ir 
daļa no Mi  ķeļ  dienas gadatirgus 
un Mārtiņ  dienas svinēšanas, 
kad graudi savesti apcirkņos.
Svētku brīdis ir pirmā ceptā 
maizīte no jaunajiem graudiem.
To nobaudām arī mēs Āraišu 

dzirnavās, kur Vid  zemes zem
nieki cienā atbraucējus, un 
maizes klai  pi, sklandarauši, 
karašas, bišu sa  nestais jaunais 

medus tiek gan tirgots, gan 
cienāts un dāvināts. Kā mums 
skaidro kāda saimniece, svarīgi 
ir bagātīgi cienāt ar jauno 
maizīti atbraucējus, lai la  bums 
vairojas. Tā arī tiekam pie gar

diem sklandaraušiem, tikko 
ceptiem, un dāvinot saimniece 
piekodina – tukšā nevienu 
prom nevar laist.

Kamēr Āraišu dzirnavās kalna 
galā Maizes svētki, tikmēr no 
dzir  navu torņa noskatos uz 
Āraišu ezerpils koka celtnēm, ko 
cēluši mūsu senči. Tā archeo 
loģisks atklājums “pilsapmetne” 
izcelta no ezera dzelmes virzemē. 
Skatiens aizslīd pār ezeru. Vai 
manu tur kādu laivu?

Varbūt ezera vilņos niedru 
laivā atlaidies pats Jumis – senču 
auglības dievs, kas labu ražu gā 
dādams, arī sviedrus lējis, lai 
ļaudis ar maizi būtu ko pabarot. 

Jumis atlaidies niedru laivā, 
stip  rās rokas sakrustojis sev 
pagalvim, rimti šūpojas ezera 
viļņos un lūkojas debesu jumā, 

kur debesu pļavas kopj debesu 
saime – Dievadēli, Saulesmeitas, 
un pati Saules māte pārrauga 
darāmus darbus.

Viena no 2009. gada nozīmī 
gākajām grāmatām ir Māras 

Zā  lītes „To mēs nezinām”. Tajā 
ap  kopotas sarunas ar dzejnieku 
Imantu Ziedoni no 2000. gada 
janvāŗa līdz jūlijam dažādās Rī 
gas kafejnīcās. Vienā no pē 
dējiem grāmatas teikumiem 
dzejnieks saka : „Kad es esmu 
uz Latvijas ceļa, tad man nekur 
nav jānonāk.”

Izskaņa
Man šis brauciens noslēdzas 

ar dzelteno graudu biruma – 
zeltaino labības vārpu un saules 
gaismas svītru stāstā, ko audu 
ar vārdiem kā krāsainu segu. Tā 
arī mana ceļa maize, ko ņemu 

līdz. Bet nākamā vasarā lūgšu 
Ceļa māti, lai ved mani lūkot, 
kā top tautas Likteņdārzs. Kā 
balts pavediens Laimas rokās 
tas stīgos, vīsies, plauks zie  dos – 
kā Gaŗā Pupa, pa kuŗas zariņiem 
dvēselītes nokāps dārzā vie 
soties, šūpoties jauni stādīto 
kociņu zaros. Dārzu Daugavas 
vidū un salu tauta kops, stādīs, 
lai ar piemiņu un nāktotnes 
gaišu redzējumu mēs taptu 
stiprāki, spētu izturēt grūtus 
laikus. 

Atgriezties. Lai baltas dienas 
vairāk nekā sūras, lūdzu Lai 
mai, lai ik vietā, kur ciemojos 
savā zemītē, vairāk laimīgu un 
vese  lu cilvēku, pārticības un 
ticības savai zemei. Dievs, svētī 
Latviju!
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Jau otro reizi rudenī, tuvojoties Dzejas 
dienām, Rakstniecības mūzejs bija noor
ganizējis literāru darbu konkursu skolu 
jauniešiem. Šoreiz tika dots temats „Mans 
sapnis” un jaunie autori rosināti iesūtīt 
dzejoļus. Kad dzejas darbi bija iesūtīti 
konkursa vērtēšanas komisijai, tā atlasīja 
labākos un aicināja mākslas skolu audzēk
ņus illustrēt dzejoļus. Latvijas 91. gads
kārtā lasītājiem dodam ieskatu šajā vei
kumā – mūsdienu Latvijas bērnu sapņos, 
kas ietērpti kā vārdos,  tā krāsās.

Latvijas bērni atklāj savus sapņus

Aija Mežale
Krāslavas vidusskolas 11. klase

Nerāmējiet manu pasauli
Acu atspulgos redzama jūra
Metāls un vēsums visapkārt mums čukst
Bet mute smaida, tā nemelo
Seja ir divdabe
Tāpat kā sirds
Lūdzu, komatos nelieciet

Edmunds Cepurītis
Cēsu Valsts ģimnazijas 11. klase

Šķūnis
Te manas laimīgās dienas pagāja,
Zem azbesta jumtiem,
Līdz acīm
Smaržīgā sienā,
Un vecās sijas
Savos putekļos
Vēl mazu bērnu roku
Nospiedumus glabā.

Tas šķūnis
Jau sen sabrucis.

Vēl tagad naktīs pamostos 
No siena smaržas.

Kitija Ceriņa
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 
8. klase

Mākoņu zirgs
Izveidojis vakars no mākoņa melnu zirgu.
Vakars tikai piebilst:
Posies ātrāk uz Zvaigžņu tirgu
Pāri Mēness tiltam un redzi – 
Tev gatavs jau zirgs.
Man varbūt bail 
Pār to Mēness tiltu
Pāri jāt, bet nu
Kurš gan nevēlas zvaigzni pirkt,
Un melnais zirgs
Tik nepacietīgi zemi sper.

Zīmējums – Grieta Blaka, zīmēšanas studija "Ulla"

Zīmējums – Lāsma Grīnberga, Jelgavas mākslas skola

Jānis Tilaks
Cēsu Valsts ģimnazijas 9. klase

Sarkanie ķieģeļi
Sarkani ķieģeļi mājai, kas pāri ielai stalti stāv,
Un sajūta man tāda, it kā tā vispār nepastāv.
Tik dīvainas ir šīs sajūtas,
Ka galva griežas un sirds gandrīz vai apstājas.
Šī aina jau vienreiz redzēta,
Bet tik un tā dīvaina.
Priekšā vēl daudz kas mani gaida.
Man tik tas viss vēl ir jāsagaida.
Taču es zinu, ka nekad neatkārtosies
Tas, ko atceros es visvairāk, – 
Pāris brīži, kas mani skāra vismaigāk.

Zīmējums – Egils Naglis, Kārsavas mūzikas un mākslas skola

Terēze Neliusa
Bauskas raj. Stelpes pamatskolas 9. klase

* * *
Bija rīts, agrs rudens rīts, 
kad peļķes vēl snauda, mašīnu netraucētas.

Miglai bij’ gadījies vakarnakt izliet vakariņu pienu,
tas kūpēja virs pļavas, balsinādams tumsas kvēpainās sienas.

Saule bij’ šorīt paņēmusi brīvdienu – nogurusi, vasaru spīdēdama.
Viņas istabas logu aizklāja mākoņi,
baltumā sacenzdamies ar miglas izlieto pienu.

Sarkani mežrozīšu augļi vīdēja krūmā pie mājas.
Uz tekas bij’ uzripojis kastanis un lepojās klusi ar brūnumu.

Bet cilvēki drebinādamies slēpās savā steigā,
kā mētelī tinās vienmuļībā un aizgāja savu ceļu.
Aiz pirmā līkuma tie vairs nebija redzami.Zīmējums – Anna Paula Auziņa, zīmēšanas studija "Mazā ģilde"

Mikus Ozols
Saldus pilsētas ģimnāzijs 11. klase

Dievinu dzīvi
Dievinu tevis dāvātos vārdus
Dievinu... bet nejūtos labāk
Dievinu tavus draudzīgi laicīgos stāstus
Dievinu... bet nekas vairāk

Dzīvoju savu dzīvi tālāk
Dzīvoju... bet nekas vairāk
Dzīvoju, cenšoties iepazīt tavu brīvi
Dzīvoju... bet nejūtos labāk
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P A R  S P Ī T I  D I Ž Ķ I B E L E I

M A Z I E  P U N K T I  L A T V I J A S  K A R T Ē

Rīgas domes Dienas aprūpes 
centrs bezpajumtniekiem un maz
nodrošinātajiem iedzīvotājiem Rī 
gā darbojas kopš 2009. gada. 21. 
maija. Centrs iekārtots speciāli bū 
vētā un aprīkotā trīsstāvu ēkā,  
kuŗas struktūrējuma pamatā ir 
Maslo piramidas princips. Apak
šējos stāvus aizņem medicīniskās 
un sanitārās aprūpes telpas, kur 
klienti var nomazgāties, nodot ap 
ģērbu mazgāšanai un dezinfek  
cijai, pārģērbties humānās palī
dzības punkta sagādātajā apģērbā 
un dabūt karstu ēdienu zupas vir
tuvē, kā arī saņemt ārsta un psī
chologa konsultācijas un sociālā 
darba speciālistu pakalpojumus. 
Trešajā stāvā izvietotas telpas at 
pūtai un mācībām. Visas telpas ir 
piemērotas arī cilvēkiem, kas pār
vietojas ratiņkrēslos. Centrs tapis 
vairāku Rīgas domes struk tūr
vienību  Sociālo jautājumu komi
tejas, Latgales priekšpilsētas izpild
direkcijas un Labklājības departa
menta sadarbības rezultātā.

Lielāko daļu ēkas trešā stāva 
aizņem bibliotēka. Dienas aprū  
pes centra bibliotēka ir Rīgas 
Centrālās bibliotēkas (RCB) iz 
sniegšanas punkts. Katru darbdie

Dzīves kvalitātes uzlabošanai
Rīgas Centrālās bibliotēkas izsniegšanas punkts Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un 

maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem

nu no 10.00 līdz 17.00 šeit strādā 
profesionāls RCB darbinieks. 

Izsniegšanas punkts Dienas 
centrā ir otrais RCB un sociālas 
ievirzes iestādes sadarbības pro
jekts. Kopš 2006. gada RCB grā
matu izsniegšanas punkts darbo  
jas Rīgas Bērnu klīniskā univer
sitātes slimnīcā. Līdzīgu pakalpo
jumu RCB iecerējusi piedāvāt arī 
vienā no Rīgas cietumiem  stingrā 
režīma Brasas cietumā. „Bibliotēka 
iet pie cilvēkiem, kas paši nevar 
atnākt uz bibliotēku,” saka RCB 
direktore Dzidra Šmita.

RCB izsniegšanas punkta vadī
tāja Natālija Petrāne stāsta, ka ik 

dienas bib lio
tēku apmeklē 
50 – 60 cilvēku. 
Tie ir gan cil
vēki, kas dažā
du iemeslu  
pēc zaudējuši 
darbu un mā 
jokli, gan lau
ku iedzīvotāji, 
kuŗi galvas pil
sētā ie  ra  dušies 
meklēt darbu. 
Bibliotēkāri 
ka  tru no sa 

viem lasī tājiem pazīst personiski. 
Sākumā viņu attieksme pret dar  bu 
Dienas centrā bijusi itin piesar
dzīga, bet tagad viņi atzīstot, ka  
nāk uz še  jieni strādāt ļoti labprāt. 

Bibliotēkā Dienas centra ap 
meklētāji var lasīt grāmatas un 
žurnālus no RCB Repozitārija 
krājuma (šeit ierīkotas sešdesmit 
vietas lasīšanai). Ja viņiem ir pase, 
ko parādīt bibliotēkāram, un   
mājas, kur lasīt, grāmatas tiek iz 
sniegtas arī uz mājām. Bibliotēkā 
var skatīties televīzijas pārraides, 
bez maksas lietot datorus – tīmek    
li un Ofisa programmas; šo pa 
kalpojumu nodrošina Bila un Me 

lindas Geitsu un Latvijas valsts 
līdzfinancētais publisko bibliotēku 
attīstības projekts. Starp citu, Me 
lindai Frenčai Geitsai un Viljamam 
Henrijam Geitsam piešķirts Lat
vijas valsts augstākais apbalvo    
jums – Triju Zvaigžņu ordenis. 
Tīmeklis Dienas centra apmek
lētājiem īpaši noder darba mek
lējumos. Bibliotēkāri sniedz arī 
individuālas konsultācijas, kā tikt 
pie nepieciešamās informācijas,   
kā lietot epastu u. tml.

Bibliotēkā var saņemt arī aktuālu 
informāciju par dažādu Latvijas 
institūciju sociālajiem pakalpo
jumiem, piemēram, RD Labklājības 
departamenta (http://www.ld.riga.
lv/en/home/default.aspx) sagata
voto informāciju par sociāliem 
pakalpojumiem, kas pieejami  
Rīgas iedzīvotājiem, Anonimo 
alkoholiķu sadraudzības atgādnes 
u.tml.

Bibliotēka ieplānojusi sadar  bī    
bu ar dažādām sociālas ievirzes 
orga nizācijām, piemēram, ar or  
ga nizāciju SUSTENTO (http://
www.sustento.lv/?lang=en) 
Latvijas cilvēku ar īpašām va 
jadzībām sadarbībai, kuŗa Dienas 
centra klientiem un izsniegšanas 

punkta lasītājiem piedāvā psī
chologu konsultācijas un interešu 
grupu nodarbības, kas varētu no
tikt bibliotēkas telpās. Bibliotēkāri 
saviem lasītājiem iecerējuši orga
nizēt arī, piemēram, nozīmīgiem 
valsts notikumiem un tradicio
nāliem svētkiem veltītus infor
mātīvus un saviesīgus pasākumus. 

Bez šaubām, neviens nevar 
uzņemties pilnīgu atbildību par 
otra cilvēka dzīvi. Bibliotēka var 
piedāvāt noderīgu informāciju 
tiem, kas grib kaut ko darīt, lai 
uzlabotu savas dzīves kvalitāti, kā 
arī drošu vidi laika pavadīšanai 
atmosfairā, kuŗā valda tolerance  
un kuŗā pieejamas intelektuālas 
ievirzes izklaides.

RCB direktores Dzidras Šmitas 
ieskatā Dienas centra bibliotēka     
ir vieta, kur cilvēki, kas nokļu      
vuši grūtā situācijā, var atgūties      
un sakopot spēkus, lai atgrieztos 
sabiedrībā. Publiskā bibliotēka ir 
bibliotēka visiem, un mūsu pil  
soņu sociālā un psīcholoģiskā in 
tegrācija ir viens no galvena            
jiem Rīgas Centrālās bibliotēkas 
darbības mērķiem un pamat
principiem.

Garlībs Merķelis latviešu tautu 
gribēja redzēt brīvu, čaklu un 
laimīgu. Ļoti iespējams, ka tieši 
tāpēc viņa cerības vistiešākā veidā 
materiālizējušās Rāmavā – Pierī   
gā – vietā, kur latviešu tautas aiz
stāvis dzīvoja vairāk nekā 40 gadu. 
Tagad Rāmavas muižu gan piemin 
retais, taču Rāmavas izstāžu zāle ir 
slavena visā Latvijā.  Var pat droši 
teikt – tikai tam latviešu zemnie
kam ir nākotne, kas Rāmavas 
gadskārtējā lauksaimniecības iz 
stādē  bijis pircējs vai pārdevējs. Ko 
tad šeit var nopirkt un ko pārdot? 
Milzu jaudīgus traktorus un pa 
visam miniatūrus, graudaugu sēk
las laukiem un puķu stādus maz
dārziņam, darba apģērbu un ap 
avus, mednieku cepures un smal
kus zīda lakatus – visu var piedā   
vāt pirkt, un visu var mēģināt 
pārdot. Katrreiz te ir kas nere  dzēts 
un jauns.

Izstādes direktors Edgars Zalc
manis visas Latvijas rosīgākos ļau
dis kopā pulcina jau 18. gadu! Viņš 
bija viens no tiem, kas laikā, kad 
lauksaimniecības agregāti, kuŗi ag 
rāk šeit ražoti pat eksportam, zau
dēja iekaŗotos tirgus, jo valstī ne 
aprakstāmā straujumā iegāzās im 
porta produkcija no visas pasau  
les,  nekrita izmisumā, bet iz  do
māja  rūpnieciskos paviljonus pār
veidot par izstāžu telpām. Lauk
saimnieku atsaucība bija ap  brī no
jama, turklāt pieteicās arī simtiem 
ar lauksaimniecību saistītu pār
devēju un reklāmēties gribētāju: 
aizņemti bija ne tikai paviljoni, bet 
katrs zemes stūrītis to ārpusē.

Par lauksaimniecības techniku 
lai stāsta speciālisti. Interesanti ir 
parunāt ar cilvēkiem, kuŗi izstādē 
Rāmavā ierodas vai katru gadu. 

Rāmava. Sacensības čaklumā
Lūk,  plašs un krāsains tomātu un 
ķirbju stends, un te redzams arī 
auglis, kas atgādina ovālu arbūzu, 
bet ko sauc par karbūzu  – arbūza 
un kabača krustojumu. Pie stenda 
uzraksts, kas varētu būt visas 
izstādes moto: NESLINKO! Stenda 
saimnieki Alvis un Elga Bražūni 
savai dārzniecībai pamatus lika jau 
pirms 30 gadiem. Abi tolaik strādāja 
Spilves lidostā, tur arī dabūja zemes  
gabaliņu un uzcēla pirmo siltum
nīcu. Trijos gadu desmitos viņi iz 
mēģinājuši 800 (!) tomātu šķirņu, 
savai kollekcijai atlasījuši labākās 
un garšīgākās. Bražūnu ģimene rē 
gulāri piedalās arī Dabas mūzeja 
gadskārtējās ķirbju izstādēs. Par 
ķirbjiem selekcionāri stāsta brī nu
mus: uz vienas stīgas reizēm varot 
ieraudzīt pat piecus dažādus ķir
bjus, jo šim augam ir ļoti intere
santas genas un ,,mazbērni” nereti 
līdzīgāki vecvecākiem nekā ve  cā
kiem – gluži tāpat kā cilvēkiem! Pro 
tams, arī šīs ģimenes visi četri     
bēr   ni izauguši dobēs un ar sabied
rību iepazinušies lielajos gadatir
gos.

Mazliet tālāk, apsējusies priek š
autu, aubīti galvā grozās smaidīga 
zemgaliete, piecu dēlu māmiņa 
Daira Jātniece. Jātnieku ģimenes 
300 hektaru  zemnieku  saimniecība 
Vaidelotes atrodas Codē,  Bauskas 
rajonā. Par jautājumu, cikos viņa 
cēlusies, lai lielajā izstādē ierastos   
ar siltiem pīrāgiem, zemniece ir 
pārsteigta: cēlusies kā parasti, ne 
daudz pirms septiņiem, pirms 
iešanas uz kūti iejāvusi mīklu, pēc 
gotiņu izslaukšanas  izcepusi. Rupjā 
maluma miltu kliņģeŗi no krāsns 
izņemti iepriekšējā dienā, bet spil
veni ar paparžu pildījumu pret 
reumatismu un ar vīgriežu zie   

diem pret spriedzi izšūti un pie
pildīti pa vakariem, rokas pūtinot. 
Ģimenes mātes dienas kārta – uz 
skolu izvadīt trīs jaunākos dēlus,  
uz plašajiem laukiem – vīru. Ģi 
mene ar saimniecību tiek galā sa 
viem spēkiem. Turklāt mātei jāsa
gatavo  pusducis balto kreklu,  jo 
Jātnieku ģimenē netrūkst dziedā
tāju un dejotāju!

Vecākais dēls Jānis studē Zviedru 
ekonomikas augstskolas 3. kursā. 
Šovasar viņš divus mēnešus bijis 
praksē Latvijas vēstniecībā Vašing
tonā, uzturēšanās un ceļanaudu 
viņam dāvinājis tēvs, jo dēli visi kā 
viens ir teicami palīgi. Otrs dēls  
mācās Jūras akadēmijā, grib kļūt 
par kuģu kapteini. Mārtiņš, Bauskas 
1. vidusskolas 12. klases audzēknis, 
kā no skolas mājās, tā sēžas uz trak
tora, un gadās, ka ražas laikā kādu 
mācību dienu iznāk arī kavēt. Viņš 
spēlē čellu senās mūzikas ansam  
blī, un viņa sapnis ir lauksaim
niecības studijas Dānijā. Emīls 
mācās 8. klasē un vienlaikus mū 
zikas skolas  klavieŗklasē, dejo arī 
tautasdejas.  Toties Varim Laimes 
māte pūrā ielikusi zīmētāja talantu.  
Arī dēli ar māti var lepoties – šo 
vasar Daira Latvijas Lauksaim nie
cības akadēmijā  ieguva maģistra 
gradu, viņa dzied Mežotnes korī 
un ir aktīva novada sieviešu kustī
bas dalībniece. 

Izstāžu paviljonā blakus Codes 
zemniecēm lielu laukumu aizņem 
pītie grozi un mēbeles. Svaigo klū
gu aromats pievilina pircējus, bet, 
kuŗš pienācis tuvāk, paliek ilgāku 
laiku un vēro, kā acu priekšā top 
kāds jauns izstrādājums. Gan pītu 
šūpuli,  gan gultiņu vai ratiņus visi 
trīs Tutānu ģimenes bērni allaž 
izmēģinot. Pēteris Tutāns klūdziņas 

audzē un loka jau kopš 1993. gada. 
Viņa dzimtā vairāki pieprotot pi 
nēja  amatu, bet citiem neesot tik 
liela pacietība. Dažs iedomājas, ka 
izejmateriālu audzēt ir vienkāršāk 
par vienkāršu – saspraud  zemē un 
pēc pāris gadiem  griez uz nebēdu. 
Pirmajā gadā krūmiņš esot jāravē 
tikpat rūpīgi kā rozīte! 

Rāmavā un citos lielos gadatirgos 
sastopams vīrs ar spilgti dzeltenu 
cepurīti galvā. Uz cepurītes uz 
raksts: Iecavnieks. Izrādās, Iecav-
nieks ir nopietna firma, kas darbību 
sākusi 2000. gadā. Zemgalē lielās 
platībās uzsākta rapša audzēšana. 
Sākumā tikai iesēja, novāca un 
pārdeva, īsti nezinādami, ko ar rap
si dara pircējs. Tad sāka gudrot – 
varbūt  pašiem šo to pamēģināt?!  
Ar aizvēsturisku spiedi izspieda 
eļļu, sapildīja apaļās standartpu     
de lēs un atkal gudroja, ko darīt 
tālāk! Ritvars Gulbis gadatirgā sāka 

cept pankūkas, un pie viņa stenda 
stāvēja un stāv gaŗum gaŗa rinda,  
jo pankūkas ir ne tikai garšīgas,   
bet tās dala par velti! Ritvara dzī
vesbiedre Iveta atzīst, ka rapša eļļas 
ražošana bijis tikai kodoliņš, ap ko 
apaugusi Iecavnieka daudznozaŗu 
darbība. Firma nodarbojas ar auto
servisa pakalpojumiem, kravu pār
vadāšanu, elektromontāžu, pašu 
autoparka 20 smagos auto darbina 
mazāk kvalitātīva rapšu eļļa! Bet 
galvenais – pieaudzis to produktu 
skaits, kuŗi ir ekoloģiski tīri un 
gardi, –  izstrādājumi no kaņepēm, 
linsēklām un tās pašas rapšu eļļas. 

Ikvienam ārzemju latvietim no 
sirds iesakām nogaršot  konfektes 
,,gotiņas” ar kaņepju vai linsēklu 
papildinājumu. Laipni lūdzami – 
uz Iecavnieka stendu! Gardo pan
kūku smarža palīdzēs atrast ceļu! 
Gulbju ģimenei pastāstām par 
populārajām tautiešu pankūku 
brokastīm Losandželosā.  Ā, viņu 
radiniece Māra Vārpa  dzīvojot 
Čikāgā, bet nez vai viņai pie plīts 
iznāk laiks stāvēt, jo Māra ir vīru 
koŗa diriģente, bieži viesojas Lat
vijā.   

Rāmavas izstāde nekad nav bijusi 
tikai izstāde lauksaimniekiem   
vien. Šeit notiek semināri, ģimenes 
mīluļu un citu mazo dzīvnieku 
izstādes, šeit skan dziesmas un 
kokles. Šoruden atklāšanas cere
monijā piedalījās ,,Kokļu klubs”, 
kuŗā ir mūziķi no visas Latvijas,   
arī kaimiņu Bišumuižas bibliotē    
kas vadītāja Ingrīda Rasa te bija 
redzama staigājam tautastērpā. Ko 
zemnieku saietā dara grāmatnieki? 
To pašu, ko visur citur Latvijā, – 
iepazīstina ar jaunākajām grāma
tām, jo čaklie cilvēki parasti ir arī 
visčaklākie lasītāji.

Anita Mellupe
Astra Moora

Bišumuižas bibliotēkas vadītāja 
Ingrīda Rasa  prot piesaistīt lielus 
un pavisam mazus lasītājus
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Visas Latvijā iznākušās 
grāmatas varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

Epasts: lgramata@lgramata.lv

Nopietnam mūziķim viņa 
instruments ir viņa otrs es. 
Pārfrazējot Jāņa Jaunsudra   
biņa pazīstamā īsā darbiņa 
„Piemini Latviju” pēdējos vār
dus, zaudējot instrumentu, mū 
ziķis it kā pazūd arī pats. Viņa 
esamībai zūd pamats. Pirmos 
čellus 1912. gadā dzimušais 
čellists Ļevs Āronsons zaudē, 
kad pēc vācu ienākšanas Rīgā 
1941. gada jūlijā pie viņa dur
vīm klauvē divi latvieši: „Vai   
jūs esat tas čellists? Jums esot 
divi čelli, četri lociņi un kastes. 
Savāciet savus instrumentus. 
Sekojiet mums.” Šādā veidā 
konfiscējot žīdu tautības māks
liniekiem piederošos instru
mentus, darbu varējis turpināt 
pamatā no nežīdiem izveidotais 
radio orķestris, kas lielākos in
strumentus bija zaudējis Meln
galvju nama iznīcināšanas va 
karā 29. jūnijā.

 Laika gaitā Āronsons zaudē 
vēl citus čellus un iegūst jaunus 
to vietā: pirmajā pēckaŗa laikā 
sliktus, vēlāk jau cienījamākus. 

Āronsona biografe Frānsisa 
Brenta savas apceres varoni 
vaigā nekad nav iepazinusi. 
Materiālus grāmatai viņa iegu
vusi pirmām kārtām no 
Āronsona pameitas, bet citu 
informācijas sniedzēju un 
palīgu saraksts grāmatas beigās 
aizņem četras lappuses. Viņu 
vidū ir daudz latviešu: Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas, Latvi
jas Valsts vēstures archīva un 
Latvijas Ebrēju mūzeja dar
binieki, tad vēl Jānis Krēsliņš 
seniors, Lelde Kalmīte, Edīte 
Muižniece, Dace Rudzīte...Ro 
das iespaids, ka, liekot gluži 
nevainīgu cilvēku, turklāt vēl 
mākslinieku, notikumu centrā, 
autore atkal no jauna vēlējusies 
izstāstīt par holokaustu.   Āron
sona agrīnie mūža gadi   pagā
jušā gadsimta divdesmitie un 
trīsdesmitie – viņu interesējuši 
kā mierīgas, normālas dzīves 
gadi, kad Ļevs skolojies, mūzi
cējis, daudz ceļojis. Uz šī fona  
jo ļaunāka un nožēlojamāka 
parādās žīdu tautas lielā tra

Puslīdz pareizi, bet ne pilnīgi
Frances Brent, The Lost Cellos of Lev Aronson (Frānsisa Brenta, Ļeva Āronsona zaudētie čelli), 

Atlas and Co apgāds Ņujorkā, 2009. g., 216 lpp.

ģēdija, kuŗā, protams, tiek ier
auts arī Ļevs, kaut dzīvību 
viņam izdodas saglabāt. 

Minimāla interese autorei 
bijusi par vēlākajām Ļeva Āron
sona gaitām Amerikā, kur viņš 
gandrīz divdesmit gadus dar
bojies par galveno čellistu Da 
lasas (Dallas) simfoniskajā or 
ķestrī un līdztekus izskolojis 
vairākus sekmīgus, pat slave
nus čellistus. Grāmata izskatās 
rakstīta holokausta temata jau 
labiem pārzinātājiem, tā sa   
kot – cognoscenti, jo, piemēram, 
Arāja vīri un Rumbula tiek 
pieminēti bez īpašiem skaid
rojumiem.

Mūs, latviešus, šāda veida 
grāmatā mazāk varētu intere
sēt tās varonis, bet vairāk – cik 
pozitīvi vai negātīvi tajā  esam 
notēloti mēs paši. Jāsaka, pal
dies Dievam, grāmata nav ten
dencioza,t. i., tajā nav manāma 
tīša vēlēšanās mūs ne nomel
not, nedz nomazgāt baltus. 
Pozitīvie un negātīvie iztei
kumi ir puslīdz līdzsvaroti. Ka 
pilnīgu precīzitāti turpmākajā 
lasījumā nav ko gaidīt, rāda    
jau 12. lappuse, kur teikts, ka 
Jelgavu – Āronsonu dzimtas 
mītnes pilsētu – iekaŗojuši vā 
cieši 13. gadsimtenī. Kāda runa 
var būt par pilsētas (pilssētas) 
iekaŗošanu, ja pašu pili ordenis 

uzcēla 1265. gadā un tādā sa 
karā Jelgava rakstos pirmo reizi 
pieminēta! Un kā var 30. lap
pusē, runājot par 1926. gadu  
un Latvijas Nacionālo operu, 
mūsu Balto namu saukt par 
Stadttheater vai par Rīgas ope
ru! Pirmais nosaukums bija 
pirms Pirmā pasaules kaŗa, bet 
otrs – vācu okupācijas laikā     
40. gados. Kā lai jūtas latviešu 
lasītājs, 28. lappusē informē
joties, ka 1920. gadā Jelgavā   
(ko autore sauc tās krievis    
kajā vārdā par Mītavu) bijusi 
kultūru daudzveidība: tur dzī
vojuši krievi, poļi, vācieši, žīdi, 
latvieši, lietuvieši, igauņi? Ja 
nosaukto tautību secība nav al 
fabētiska – un tāda tā nav , tad 
jāsecina, ka savā Jelgaviņā    
esam bijuši piektie svarīgākie, 
starp žīdiem un lietuviešiem!

Kas tad zaudēto čellu grāmatā 
teikts mums par labu? – Tā pa 
ša teikuma beigās, kur uzskai
tīts Jelgavas tautību mistrs, 
atzīts, ka „zināmā mērā” starp 
šīm tautībām valdījusi iecie
tība. Rīga pēc Pirmā pasaules 
kaŗa bijusi eleganta pilsēta ar 
plašiem bulvāŗiem, lieliem skat
logiem un samērā viesmīlīga 
(relatively hospitable) pret žī 
diem. Gestapo vajāšanas laikā 
bijuši palīdzīgi „draugi kristie
šu starpā”: vārdos tiek nosaukts 
vijolnieks Kārlis Vestens, izde 
vējs Helmars Rudzītis, dzie
donis Mariss Vētra, kam pa 
šam dzīvesbiedre bijusi žīdu 
tautības. 

Negātīvākā liecība par mums 
lasāma 93. – 94. lappusē. Vācu 
okupācijas laikā latviešu ap  
sargi sit žīdus, bet vācu poli
cists viņus no vardarbības at 
tur, draudēdams viņus „nošaut 
kā žurkas”, ja viņi tā turpinās.  
Šī aina, protams, ir pilnīgi pre
tēja tai, kādu mums patīk iz 
tēloties, proti, ka vienīgais ne 
cilvēcīguma avots bijuši  na 
cistu okupanti, kam mūsu pašu 
cilvēki ļaunākajā gadījumā bi 
juši negribīgi līdzskrējēji. 

Daudzviet Ļevs Āronsons un 
viņa biografe uz notikumiem 
un parādībām liek  citādus uz
svarus, nekā to darītu mēs. Par 
Kārļa Ulmaņa autoritārajiem 
gadiem lasām: „Nebija viegli 
iekaŗot sev vietu mūziķu sa 
biedrībā, kur vakantās vietas 
parasti tika piedāvātas pirmām 
kārtām latviešu pašu mūzi
ķiem, kriestiešiem.” (55.) „1938. 
gada rudenī bija kļuvis gandrīz 
neiespējami nopelnīt iztiku. 
Valsts pabalstītie orķestŗi neuz
ņēma žīdus, un tikpat grūti     
bija kļūt par mācībspēku. Lat
viešu mūzikas studenti izvē
lējās latviešu tautības skolo
tājus...” (58.) Skaidrs, ka Ulmaņa 
gadi bija izteikti latviešu na 
cionālās pašapziņas celšanas 
laiks – „mēs esam nu kungi 
mūsu dzimtajā zemē” laiks , 
tomēr šis laiks nebija vērsts pret 
vienu konkrētu citu tautību. 
Cittautiešu lasītāji te viegli, bet 
aplami varētu saskatīt antise
mītisma izpausmes. Taču arī 
pret nacionālsociālisma dēļ 
tolaik žīdu visvairāk nīsto 
vāciskumu un vācu tautu – 

„kristiešiem” mēs nejutām 
nekādu mīlestību: izskaudām 
ģermānismus, latviskojām vā 
ciskos uzvārdus, bet 1939. ga 
da repatriantiem Ulmanis uz 
sauca: „Uz neatgriešanos!”

Baigo gadu Frānsisa Brenta 
raksturojusi nacionāli domā
jošiem latviešiem ļoti pieņe
mami, bet vairākas vainas ir   
66. lappuses teikumā par       
1941. gada jūnija deportāciju. 
Par deportētajiem teikts, ka tie 
bijuši zemes īpašnieki, vidus
šķirai piederīgie, vietējie polī
tiķi un intelektuālisti, bet ne 
pušplēsta vārda nav minēts par 
tūkstošiem deportēto bērnu. 
Deportācija nosaukta par eva
kuāciju pirms gaidāmās vācu 
invāzijas, bet kas nu tā par eva
kuāciju, kas tika plānota jau ilgi 
iepriekš, kad neviens vēl ne 
varēja zināt, ka Hitlers pado
mijai uzbruks! Pārspīlēts arī 
apgalvojums, ka trešā daļa de 
portēto bijuši žīdi. Ja tā, tad vai 
Ļevs Āronsons varēja justies   
tik apmierināts, ka pretstatā 
Ulmaņa laikam, Baigajā gadā 
dabūjis labu darbu un ticis pie 
skaista dzīvokļa.? Vai līdzju  
tība viņa tautiešu nelaimei bija 
ierobežota tikai uz vācu laiku, 
kad arī pašam klājās grūti, bet 

nemaz ne uz krievu laiku?   
Tiesa, nogalināt viņa tautiešus 
gluži tik masveidīgi, cik na 
cisti, komūnisti nemēdza. 

Kā literārs sacerējums Frān
sisas Brentas darbs vērtējams 
ļoti augstu. Tajā iestrādāts  
daudz trāpīgas vielas, nav liek
vārdības. Ļevs Āronsons sauc 
atmiņā kāda vācu rakstnieka 
(Hansa Falladas?) grāmatas 
virsrakstu Kleiner Mann, was 
nun? (Mazo cilvēk, ko nu?). 
Āronsons ir gluži tāds mazais 
cilvēks kā Kafkas romānu K.,  
kā Čārlijs Čaplins daudzās sa 
vās filmās, varbūt pat kā Čapeka 
Šveiks, ja atņemam humoris
tisko slāņojumu. Kaut, pēc 
attēliem spriežot, Āronsons  
bijis gaŗa auguma cilvēks, mazs 
un kā mākslinieks arī citāds 
viņš izskatījies uz lielā polītis
ko, militāro, sabiedrisko dižno 
tikumu fona, kas visi brāzušies 
viņam pāri. Bijuši viņam pa
zemojumu pilni brīži un tādi, 
kad grūti  bijis saglabāt cilvē
cisko cieņu, bet no tā visa ir 
iznācis saistīgs stāstījums. 

Redzēsim, vai grāmata reiz 
parādīsies arī latviešu tulko
jumā.

Eduards Silkalns     

Uldis Grasis
4. novembrī 2009

18. novembŗa “dižķibeliskas” 
pārdomas jeb Orfejisks 

“Urbi et Orbi”.
Piesaistīts pie zemzemes,
Es, kurmis, rāpoju pazemībā,
Lai atrastu kaut vienu 
Zemāk stāvošāku pār mani.

Un, lūk, te viņš ir 
Zemstāvošs polītiķis
Savās augstuma pazemēs! 
Tas urbās, it kā Latgalē ieurbsies eļļā!
(Šīs zemes melnajā zelta teļā,
un Mercedesu un BMW dienišķā maizē.)
Un urbsies, lai sevi bezgaisa telpā ieurbtu:
Plānā galdiņa urbēju klubā 09
Ieciparotu savus apgriezienus.

Ar kartupeļu mizām barosimies mēs orbi: 
Jums diaboliskais urbums,
Jeb uzburts: urbi et orbi.
 (P.S. Nākotnes universālā diplomātiskā statusā
Jūs nesauks vairs par bezsāta ģenijiem 
Bet Jevgenijiem.)

Kamēr mēs mizosim kartupeļos dienišķo svētību;
Jūs taču celsiet Latvijas valsti?!
Un līdīsiet no zemes ārā, un nevis līdīsiet... tikai....līdīsiet!?

Un griezīsimies Vidzemes valsī,
Un, pieminot Zemgali, Kurzemi, Latgali, atradīsim, kas zeme ir
Un kur zeme tava, kur sakne mūsu un ko tai veltīt!
Virs zemes!
Un nevis rāpojot un pazemē pūstot! 

Un mūsu bērni sacīs:
“Tēti, tas bija labi, ko Tu Latvijas labā darīji!”
Un kartupeļu mizas 
Varēsim atdot godīgām cūkām.

Ora et labora
Un Urbi et orbi!
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Trešdienas  28. oktobŗa vēla lie
   taina pēcpusdiena. Ir veļu laiks, 
un tuvojas mirušo piemiņas die
na. Vītolu fonda telpās ir sanā
kusi neliela ļaužu grupiņa, lai 
kopīgi atcerētos un pieminētu 
Valdi Muižnieku un iepazītos ar 
studenti, kuŗa pati pirmā sa 
ņēmusi Valža draugu saziedoto 
mūža stipendiju. 

Istabas galā pie loga sēž trīs 
jaunieši, meitenei rokās vijole, 
vienam puisim čells, otram flau
ta. Mēs pārējie, sasēdināti ap lie lo 
galdu, dzeŗam kafiju vai tēju      
un cienājamies ar cepumiem, 
pīrāgiem un kliņģeri. Fonda val
des priekšsēde Vita Diķe mūs 
kopā ar Valža dzīvesbiedri Lalitu 
un meitu Sarmu uzaicinājusi 
pakavēties atmiņās par Valdi.

Vita vakaru atklāj ar apsveiku
mu un pateicību klātesošajiem 
un iepazīstina mūs ar jaunajiem 
mūziķiem, stipendiātiem Pēteri, 
Karīnu un viņu brāli Matīsu 
Ozoliņiem no Kuldīgas, un es 
atceros viņu  jau pirms pāris ga
diem redzējusi un dzirdējusi 
vienā no fonda sarīkojumiem, 
kad publika par viņiem bija sa 
jūsmā. Viņi mums nospēlē jau
ku, melancholisku pirmo skaņ
darbu. 

Pēc pateicības par ziedojumu 
Valža Muižnieka piemiņas sti
pendijai Vita pastāsta, ka uz to 
atsaukušies 185 Valža radi un 
draugi. Ar kopējo ziedojumu no 
dibināta mūža stipendija, un tas 
nozīmē, ka, sākot ar šo gadu, 
iespēja studēt būs vienam cen
tīgam latviešu bērnam, kam 
citādi tas nebūtu lemts. Vita ie 
pazīstina mūs ar Līgu Ziemeli, 
ko Lalita un Sarma izvēlējušās 
par šīs stipendijas pirmo saņē
mēju. Līga ir čakla, zinātkāra, 
mērķtiecīga, apzinīga, sabiedris
ka un draudzīga, ar lielu atbildī
bas izjūtu. Aktīvi darbojusies 
Rudzātu vidusskolas skolēnu 
paš   pārvaldē, bijusi kultūras un 
sporta darba grupas organizā
tore. Tās ir gluži tādas pašas 
īpašības, kādas bijušas Valdim. 
Abiem kopīga ir arī izcelsme no 
Latgales un latviešu valodas 
mīlestība. Valdis ir no Abrenes, 
Līga  no Preiļu novada Rudzātu 
pagasta. Mēs visi jo labi atcera

Valdim Muižniekam veltīts piemiņas vakars

mies, kā Valdis mūs spēja iedves
mot, kad veidoja ALJAs organi
zāciju, kad veidoja Latviešu 
fondu, latviešu valodas kursus 
Mičiganas universitātē un arī 
Lat   viešu studiju centru, Latvi    
jas Brīvības fondu un vēl citus 
lielus pasākumus.

Lalita norāda, ka vairākums 
klātesošo Valdi pazinuši jau trīs
desmit četrdesmit un pat vēl vai
rāk gadu ilgāk nekā viņa. Tad 
viņa runā par Valdi  cilvēku, 
vīru, ģimenes tēvu un gādnieku. 
Pastāsta, kā iepazinušies, kā dzīvi 
sākuši, kā izaudzinājuši dēlu un 
meitu, kas tagad ir viņas lielākie 
balsti. Tad, miklumam acīs mir
dzot, par savu tēti „no citas pu 
ses” stāsta Sarma. Sirsnīgo un 
humoristisko stāstījumu par tēti 
viņa beidz ar savu tētim kairo
praktoram pagājušā gadā dzim
šanas dienā veltīto dzejoli. 

„Mugurkaulu ministram (tē 
tim Valdim Muižniekam)”. Beigu 
daļā ir Valdim īsti piemērotas 
rindas:  „Mugurkaulu ministri
jas moto būs Tavs ierastais”: 
 Visu ar mieru, mīlestību un 

manipulāciju.
 Jā, beidzot būs ministrija, kas 

visiem vajadzīga.
 Tādēļ visu šķībo un stīvo, pēkšņi 

izmežģīto,
 Desmitiem Latvijas valdību 

piedzīvoto,
 Simtiem sarīkojumos izsēdēto, 

izmisušo

 

Muguru vārdā lūdzam tevi 
ministru lokā nākt.

 Lūdzam tevi - turpini lāpīt tās.
Šos vārdus gribas uzlūkot pār

nestā nozīmē. Esmu pārlieci 
nāta, ka Valdis ministra amatā 
nebūtu pieļāvis nevienu Latvijas 
valdību bez mugurkaula. Viņš ar 
savu neizmērījamo pacietību, ne 
 atlaidību un tēvzemes un tautas 
mīlestību ministriem ne tikai 
muguru vien būtu salāpījis, bet 
arī vienai otrai sirdij uzlicis 
ielāpu. Tikai viņš nekad nebūtu 
bijis polītiķis, jo vienmēr ir bijis 
tāds, kādam jābūt īstam valsts
vīram. 

Brunis Rubess atcerējās, ka 
Valdim mīļākā dziesma bijusi 
„Ziedi, ziedi, rudzu vārpa”, ko 
mēs visi, cik nu labi katrs va 
rēdams, arī nodziedājām. Pēc 
tam vēl nesekmīgi mēģinājām to 
dziedāt kopā ar „Seši mazi bun
dzinieki”, un Brunis atgādināja, 
ka patiesībā Valdis visu mūžu 
savā ziņā arī ir bijis tāds kā 
bundzinieks. Tik ilgi pie mūsu 
sirdīm bungojis, ka beigās esam 
viņu sadzirdējuši un tad par 
visiem kopā esam varējuši viņa 
izlolotos sapņus īstenot. Brunim 
vēl palicis atmiņā, ka dziesmu 
svētkos bijuši divi vīri, no kā cil
vēki mēģinājuši izvairīties, – Val
dis Muižnieks un Ģirts Zeiden
bergs. Sarunas ar viņiem gandrīz 
vienmēr beigušās ar kādu jaunu 
darbu vai vismaz solījumu. Viņi 

abi vienmēr ir mēģinājuši visus 
kaut kur iesaistīt.

Ilze Gulēna pastāstīja, ka tikai 
Valdim viņa var pateikties, ka ir 
atgriezusies latviešu sabiedrībā 
un šodien dzīvo Latvijā. Un ne 
jau viņu vienīgo Valdis tā iedves
mojis, vadot latviešu jauniešu 
sarīkojumus un organizācijas pa 
gājušā gadsimta piecdesmitajos 
gados.

Tagadējais Latviešu fonda 
priekšsēdis Valdis Bērziņš ar Val
di Muižnieku ticies vēl šī gada 
maijā, kad pārrunājuši iespēju 
uzrakstīt fonda vēsturi. Valdis 
bijis ļoti atsaucīgs, minējis, ka 

viņam padomā jau esot īstais 
cilvēks, un apsolījis oktobrī fon  
da pilnsapulcē to darīt zināmu. 
Pirms vairākiem gadiem, kad 
vairāki fonda biedri runāja par  
tā likvidēšanu, Valdis bijis de 
dzīgāko fonda pastāvēšanas aiz
stāvju vidū. Diemžēl šogad fon 
da pilnsapulces laikā Valža mūsu 
vidū vairs nebija. Tā atmiņas par 
savu vārda brāli beidza Valdis 
Bērziņš.

Arī man jāatzīst, ka Valdis 
Muižnieks uz labiem darbiem 
mani ir ietekmējis jau pirms 
daudziem, daudziem gadiem. 
Pirmo reizi Valdi satiku drīz pēc 
savas personiskās nacionālās 
atmodas, kad 1975. gada vasarā 
pirmo reizi ciemojos Latvijā. Pēc 

ciemiem atteicos no visām sa 
vām nodarbībām amerikāņu sa 
biedrībā un 1977. gadā ALAs 
kongresā Čikāgā jau biju kon
gresa delegāte. Valdim, tāpat kā 
man, tur bija jāaizstāvas pret pār
metumiem, ko izteica „pareizās 
stājas” latvieši. Valdis, pats mājās 
nebūdams, tajās bija ielaidis   
rakstniekus no Latvijas, un es 
biju Latvijā ciemojusies. Tā abi 
vienā kongresā kļuvām bez vai
nas vainīgie un iepazināmies. 
Kopš tā laika esam bijuši labi 
draugi, un, kad Valdis cīnījās par 
Latviešu studiju centru Kala
mazū, kļuvu par vienu no viņa 

cītīgākajiem balstītājiem. Viņš 
ma  ni vispirms pārliecināja, ka 
latviešiem svarīgākais ir izglī  
tota, patriotiska jaunatne. Tagad 
šķiet, ka tikai tāpēc arī man ir 
pašai savs students, kas ar Vītolu 
fonda starpniecību saņem sti
pendiju. Kad nomira mans vīrs 
Laimons, Valdis man palīdzēja 
saprast, ka dzīve ar to nebeidzas 
un mums vēl daudz kas jāizdara. 
Valdis Muižnieks ir Latvietis, ir 
Cilvēks un ir Draugs, kas jāraksta 
ar lielo burtu, un mēs Valdim 
nebūtu varējuši uzcelt labāku 
pieminekli kā mūža stipendiju 
fondā, kuŗš pastāvēs, kamēr 
pastāvēs viņa tik ļoti mīlētā 
Latvija.

Astrīda

No kreisās: Lalita Muižniece, Līga Ziemele un Sarma Liepiņa
Muižniece

Mana reakcija uz Eduarda Sil
kalna atsauksmi par manas at 
miņu grāmatas „Bij’ tādi laiki” 
izdevumu angļu valodā (BL  Nr. 36) 
bija divējāda. Vispirms jau jā 
atzīst, ka pat ne vismazākā mērā 
es nevaru spriest par tulkojuma 
kvalitāti, jo manas zināšanas 
angļu valodā nav pat sarunu 
va lodas līmenī. Es pieņemu, ka 
Silkalna kungam ir pilnīga tais
nība, bet dāvāts zirgs ir dāvāts 
zirgs.

Bet ne jau uz to es gribētu re 
aģēt, bet gan uz Silkalna kunga 
aizrādījumu par „polītkor rek
tuma” trūkumu manā grāmatā 
attiecībā pret krieviem. Vēlos 
atbildēt, ka spriest un rakstīt 
vajadzētu gan tikai par temu, 
kuŗu pārzināt, kuŗā orientē  ja  
ties, bet. t. s. krievu jautājumā 
Silkalna kunga zināšanas, man 

A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

šķiet, ir ļoti vājas un, kā re  
dzams, aprobežojas tikai ar infor
māciju, kas smelta plašsaziņas 
līdzekļos. 

Ar nožēlu nākas konstatēt, ka 
tā izdaudzinātā tolerance attie
cībā pret krieviem, polītkor rek
tums, mūžīgās bailes – ka tik tos 
krievus kaut kā neapvainotu, 
pastāvīga piekāpšanās, piekāp
šanās un piekāpšanās mūs ir 
novedusi tik tālu, ka brīžiem    
liekas  mēs vairs neesam saim
nieki savā zemē. Un vismazāk 
tieši Rīgā.

Latvijā un arī Rīgā visos laikos, 
arī starpkaŗu periodā ir bijis 
daudz krievu, bet nekādu dis
komfortu latvieši tāpēc nav sa 
jutuši. Šie krievi bija lojāli Lat
vijas valstij un latvju tautai. 

Un tad notika tas, kas notika, 
un Latviju pārplūdināja naidīgu 

ļaužu masa – padomju cilvēki. 
Ne jau visi bija naidīgi. Nekad 
nav bijis tā, ka visi „ar vienu 
ķemmi ķemmējami”. Bet es gri
bētu, lai kāds nosauc kaut ko 
vērtīgu, paliekamu, ko šeit būtu 
atstājusi tā naidīgā masa un 
režīms, ko tā pārstāvēja. Piecdes
mit gadus ilgai okupācijai, cie
tumiem, deportācijām, geno
cīdam alternātīva – Čaikovskis, 
Tolstojs utt.? Murgs! Visi lielie 
krievu gari tika cienīti Latvijā   
arī pirms okupācijas un tiktu 
cienīti arī tad, ja neviena krieva 
te vairs nebūtu.

Ar bažām nākas konstatēt, ka 
arvien mazāk ir manāma at  šķi
rība starp Rīgu un lielajām 
Krievijas pilsētām. Tas sevišķi jū 
tams, atgriežoties no aizrobežu 
ceļojuma. T. s. krievvalodīgie   
jau demonstrātīvi uz jautājumu 

latviešu valodā atbild krieviski. 
Aizvien vairāk jūtama agresī 
vitāte un nekaunība. Uz katra 
soļa dzirdami "mātes vārdi" (kā 
mēs saucam krievu rupjības).  

Pēc Silkalna kunga prāta, ne 
esot diezcik polītkorrekti nedi
ferencēt krievus un komūnistus 
un krievu tautu kopumā. 

Tāpat kā katrs individs, tā arī 
katra tauta ir kaut kādā mērā  
pati vainojama visā, kas ar to 
notiek. Arī latviešu tauta. Bet, ja 
arī vainojama, tad tikai savā 
liktenī un nevienas citas tautas 
liktenī. Taču visas lielās valstis  
un tautas (un it sevišķi krievi) ir 
vainojamas ne tikai savā, bet arī 
daudzu mazo tautu, arī latviešu 
likteņos. 

Krievija un krievi visos laikos 
ir respektējuši un cienījuši tikai 
spēku, un ikvienu elementāras 
pieklājības un cieņas elementu 
viņi uzskata par vājuma un baiļu 

Par polītkorrektumu pazīmi. Mūsu polītiķi un diplo
māti to negrib saprast. Laikam   
tā vieglāk dzīvot. 

Arī krievu tauta ir daudz cie
tusi komūnistu valdīšanas laikā. 
Varbūt pat vairāk nekā mēs.      
Bet uz to ir viena atbilde: „Tās ir 
viņu problēmas!”

Krievu polītiķis Černomirdins 
(kas krievu folkloru bagātinājis 
ne ar vienu vien asprātību) sa  
cīja, ka – „...komūnisms blandījās, 
blan  dījās pa Eiropu, nekur ne 
apstājās, bet Krievijā – bac! Un 
palika!” Bet vainīgo nav! 100 mil
 joni upuŗu, bet vainīgo nav!

Taču, ja pasaule vēl līdz šim 
neko nezina par notikumiem 
Latvijā 1939., 1940., 1941., 1949. 
gadā utt., tad tā ir to vaina, kuŗi 
to visu zina, bet vai nu neprot, 
vai negrib stāstīt. 

I. Knaģis,
publicists

No kreisās: 1. rinda  Brunis Rubess, Lalita Muižniece,Sarma 
LiepiņaMuižniece, 2. rinda  Lilita Spure, Astrīda Jansone, Aija 
Ebdene, Ilze Gulēna, Vita Diķe 3. rinda  Rihards Spuris, Valdis 
Bērziņš, Māris Graudiņš, Inese Liepiņa
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Līmeniski. 1. Ūdenstransporta 
līdzeklis kravas un pasažieŗu 
pārvadāšanai. 4. Daudzgadīgs 
ārstniecības augs. 9. Vecajā De 
rībā kalns, pie kuŗa piestāja No 
asa šķirsts. 10. Ar sitienu atvai
rīt. 11. Sacerētājs, radītājs. 12. Vien 
gadīgi lopbarības augi. 13. Šķid
rums, kas cirkulē augos. 17. Ar 
ūdeni aptverta sauszeme. 19. 
Jūrmalas pilsētas daļa. 20. Plē
sīgi suņu dzimtas meža dzīvnie
ki. 21. Tādi, kuŗos nemaz nav 
mitruma. 22. Vairāku viena tipa 
ieroču vienlaicīgu šāvienu ko

pums. 25. Auglības un spēka 
simbols latviešu mītol. 26. Ra 
ganas. 27. Liels, plēsīgs nakts
putns. 29. Islāma reliģijas centrs. 
31. Pasta sūtījumi. 32. Kārbiņa 
tabakas izstrādājumiem. 34. Sie
vietes vārds (jūl.). 35. Maza zivs 
ar dzeloņiem muguras spuras 
priekšā. 36. Augēdāji kukaiņi.  
37. Ķīmiskais elements. 

Stateniski. 1. Aukstais ierocis 
ar ļoti gaŗu asmeni. 2. Slepena 
biedrība, kas 19. gadsimta sā 
kumā radās Sicilijā. 3. Izsauksmes 
vārds. 4. Dānijas sala Baltijas 

jūrā. 5. Ziemeļos lietojamas ka
manas braukšanai pa sniegu ar 
suņiem. 6. ASV pavalsts. 7. Saldo 
ēdienu garšviela. 8. Tautu daiļ
rades sacerējumi. 14. Aploki pie 
lauksaimniecības dzīvnieku kū 
tīm. 15. Ostas pilsēta Spānijas    
Z. 16. Kādas valsts pārstāvji, 
kuŗus sūta uz citu valsti ar spe
ciālu uzdevumu (dsk.). 18. Vī 
riešu ziemas cepure. 23. Plēsīgas 
saldūdens zivis. 24. No rupja ma
luma miltiem cepti maizes 
kukuļi. 27. Nelieli caunu dzimtas 
dzīvnieki, kas daļēji dzīvo ūdenī. 
28. Sporta tiesneša darbarīks.    
29. Smaržīgi lūpziežu dzimtas 
augi. 30. Dārza un meža ogas.  
33. Pilsēta Italijā. 34. Upe Spā
nijā. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 43) 
atrisinājums

Līmeniski.  2. Banka. 4. Aplis. 
8. Noma. 10. Ores. 11. Skrejas. 
12. Kauss. 15. Bises. 17. Elita. 18. 
Matīss. 20. Oma. 21. Valoda. 26. 
Lodes. 27. Vēris. 28. Slava. 29. 
Aplipt. 32. Oto. 33. Ārtava. 38. 
Kalve. 39. Skice. 42. Asari. 45. 
Maltīte. 46. Trīt. 47. Luga. 48. 
Ilgas. 49. Stops.

Stateniski. 1. Poga. 2. Bads. 3. 
Kokles. 5. Platas. 6. Somi. 7. 
Zeme. 9. Neaizmirstulīte. 13. 
Urkt. 14. Sērs. 15. Bura. 16. Solo. 
18. Malka. 19. Īlēni 22. Lolot. 23. 
Ataša. 24. Āva. 25. Ēst. 30. Lini. 
31. Pape. 34. Roja. 35. Aura. 36. 
Skraja. 37. Veltīt. 40. Kāre. 41. 
Citi. 43. Sals. 44. Rīga.  

Jēkabpilī galvenās bibliotēkas Bērnu literātūras nodaļā ap  ska
tāma tematiska izstāde „Lāčplēša diena”. Jēkabpils Tautas nama 
Lielajā zālē notiks šai dienai veltīts sarīkojums „Latvijas armijai 90”, 
pēc tam lāpu gājiens dosies cauri pilsētai līdz piemineklim „Kritušajiem 
par Tēviju 1918 – 1920”, kur notiks piemiņas brīdis. 

Līvānu novada iedzīvotājiem  9. Saeimas deputātam J. Klaužam 
un Līvānu novada domes priekšsēdim A. Vaivodam, sagaidot Lat vijas 
Republikas proklamēšanas gadadienu, piešķirta Latvijas Aizsardzības 
fonda „Lāčplēsis” Goda zīme. Ilggadējai Līvānu Stik  la mūzeja va 
dītājai Natālijai Stivriškai par ieguldījumu kultūras vērtības – Līvā  
nu stikla mūzeja kollekcijas saglabāšanā piešķirta Triju Zvaigžņu 
ordeņa Sudraba goda zīme.

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs par godu Latvijas Republi  kas 
proklamēšanas gadadienai izsludinājis konkursu zēniem un mei
tenēm „Mūsdienu Lāčplēsis” un „Mūsdienu Laimdota”, lai attīstītu 
radošās prasmes un iemaņas, pilnveidotu savas zināšanas par Latvijas 
vēsturi, valsts aizsardzības un drošības jautājumiem.

Gulbenē, Ventspilī, Strenčos, Aizkrauklē, Līvānos, Ķeipenē, 
Preiļos, Madonā, Limbažos, Līvānos un Saldū ar ASV financiālu 
atbalstu atjaunos reģionālās ugunsdzēsēju iestādes (VUGD). Lim
bažu un Madonas VUGD daļu rekonstrukcijas darbos iegul  dīs        
100 000  250 000 ASV dolaru. Technisko atbalstu sniegs ASV armijas 
inženieŗu korpuss.

Latvijas skolas un publiskās bibliotēkas no Sorosa fonda un ASV 
vēstniecības Latvijā saņems dāvinājumu  Amerikas vicepre zidenta 
Ala Gora grāmatu „Neērtā patiesība” (kopumā 700 eksemplāru) 
latviešu valodā, lai padziļinātu arī Latvijas sabiedrī  bas izpratni par 
klimata pārmaiņām. Grāmata izdota šoruden.

Latvijas novadu bērnudārzu audzēkņiem Paula Stradiņa Klī
niskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas chirurģijas 
centrs sadarbībā ar Latvijas Mutes veselības centriem izsludinājis 
„Mutes veselības kalendāra 2010” zīmējumu konkursu. Darbu ie 
sniegšanas termiņš – 20. novembris. Konkursa rezultāti tiks pazi ņoti 
1. decembrī.

Daugavpils Latviešu kultūras centra koncertzālē notika 11. no 
vembrim veltīts Daugavpils Kamerorķestŗa koncerts, kuŗā atska ņoja 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas komponistu skaņdarbus.

Par godu Lāčplēša dienai Liepājā notika Nacionālo bruņoto 
spēku Liepājas garnizona militārā parāde un lāpu gājiens uz Ziemeļu 
kapiem, bet Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē  koncerts 
“Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai”.

Konkursā “Mēs esam stipri” par uzvarētāju kļuvusi Liepājas 
Neredzīgo biedrība ar izveidoto rehabilitācijas centru “Dzīves  skola”. 
Konkurss bija sarīkots ES mūžizglītības programmas Grund tvig 
projektā “Mācību laboratorija – integrācijai”. Pamatideja  iz  veidot 
datu bazi, kuŗā ikviens interesents Latvijā un pasau     lē var iepazīties     
ar labās prakses paraugiem, kā cilvēki ar invaliditāti atgriežas darba 
tirgū, integrējas sabiedrībā, iegūst izglītību un jaunas iemaņas. 

Liepājā vizītē ieradās ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere. Vēst
niece tikās ar domes vadību, vietējiem polītiķiem un uzņē mējiem. 

Liepājas universitāte atklāja Jauno plašsaziņas līdzekļu māks las 
studiju un pētniecības telpas Kūrmājas prospektā 13. Tās re  novētas 
ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējo 
finanču instrumenta projektu „Jauno mediju mākslas izglītības 
nodibināšana un attīstība Liepājā” palīdzību.

Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā jau otro gadu no  tika 
Liepājas pilsētas un Kurzemes mākslinieku un mākslas studentu 
plēnērs. Tā mērķis ir ar netradicionālām metodēm popu    lā rizēt 
bibliotēku kā vietu, kur satiekas gadsimtu kultūras mantojums un 
mūsdienu informācijas technoloģijas, cilvēki, kas lasa grāmatas, 
bibliotēkāri, kuŗi dara savu ikdienas darbu, un mākslinieki, kas visu 
to vēro un ataino mākslas darbos. 

Liepājas pilsētas domes Tautas mākslas un kultūras centra 
Tautas lietiskās mākslas studija „Kursa” kopā ar Liepājas Izglītības 
pārvaldes Mājturības metodisko apvienību uzsāk kopēju projektu 
„Cimds vakar, šodien, rīt”. Populārizējot tautas lietisko mākslu, tās 
vērtību izzināšanu un apgūšanu vienā no aktuālākajām mērķgru
pām – bērniem un jauniešiem, Tautas lietiskās mākslas studija 
„Kursa” aizsāka sadarbību ar Liepājas Izglītības pārvaldes Mājturības 
metodisko apvienību. 

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava

Vai daudz zinām par Ugāli, kas 
atrodas pa ceļam uz Ventspili? 
Vieta jau sena, šis vietvārds 
līdzīgi lietots jau vairāk nekā 
pirms 750 gadiem. Ugāles lute
rāņu baznīcas barokālās ērģeles 
(1701), kuŗu prospekts no ne 
krāsota liepkoka mežģinēm dod 
iespēju Bachu atskaņot tieši tā, 
kā komponists pats to kādreiz 
spēlējis, ar modernu instru   
mentu tas vairs nav iespējams. 
Latviešu Avīžu pielikumā Baz-
nīcas Ziņas 1857. gada 22. nu 
murā par dekoru teikts: „Pašā 
virsgalā pie velves stāv liels, no 
koka izgriezts ērglis ar izplātī
tiem spārniem, kuŗš caur mazas 
drātes pavilkšanu savus izplātī  
tus spārnus vicina.” Arī eņģelis te 
cilājis zizli kā diriģēdams.

Te neparasts ir arī pilskalns, 
kas paceļas tikai četrus metrus 
virs apkārtnes, bet ieņemt to 
nemaz nav viegli, traucē divu 
pavisam mazu valku (kas urga 
Vidzemē, tas valks Kurzemē) 
dziļās gravas. Vietējie to gan pa
rasti sauc par Barona kapiem. 
Arī pareizi, bet to ierīkošana 
savulaik papostījusi vēsturisko 
kultūrslāni.

Neparasta ir arī tikko iznākusī 
grāmata „Ugāles pagasta stāsti. 
Fakti, vietvārdi, teikas, atmiņas”. 
Pamatīgi bieza, gandrīz 600 lap
puses, bet autoru uz pirmā vā  
ka neatrodam, grāmata jāpa
šķirsta vai jāmeklē uz pēdējā 
vāka. Gleznotājas Laimdotas 
Junkaras ieskatā galvenais no
pelns te teicē jiem, viņa tikai (?) 
to savākusi, neļaujot zudumā 
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aiziet senatnes liecībām. To visu 
illustrē bagātīgs fotoattēlu klāsts 
– ne viss attēlos redzamais ta 
gad ir skatāms dabā. Nav vairs 
daudzu meža māju, bet radu 
sies sava piecstāvu apbūve. Kādu 
grāmatā varbūt traucēs izzūdo
šais vietējais runas veids, kas ir 
atšķirīgs, ventiņi runā citādi. Te 
jū tama spēcīga somugru valodu 
ietekme. Varbūt tieši labi, ka 
autore ir nevis īsta vēs turniece, 
bet gan mākslas vēsturniece.     
Ne tāpēc, ka tā du ir stipri mazāk, 
bet gan mākslinieciskais ska
tījums ļauj pareizāk novērtēt šo 
brīd redzamo. L. Junkaras dzim 
šanas vieta jau pēc kaŗa bei    
gām – Rīgas Centrālcietums – 
polītieslodzīto ģimenē, varbūt 
tas palīdz pareizāk izprast vēstu
riskos faktus. Ugālniece viņa ir 
tikai 30 gadus, arī tas varētu būt 
veicinājis grāmatas tapšanu. Kas 

visu mūžu dzīvojis vienā vietā, 
tam viss ir pierasts un pa rasti 
liekas mazvērtīgs.

Atzīstams ir grāmatas materi
āla izkārtojums – pēc ģeografis
kā novietojuma principa. Tā 
daudz vieglāk atrast interesē 
jošo nekā pārstāstā gadsimtu vai 
vēstures periodu secībā. Tā rodas 
skaidrība, kur tad bijusi Ugāles 
muiža, šobrīd vairs nekādas pils 
te nav. Diemžēl noplēsta arī mui
žas pārvaldnieka māja, nav sa 
glabājies vecais pasta kantoris, 
muižas smēde nodegusi. Tās bojā 
eja kuriozā kārtā kaut ko arī 
devusi vēsturei – nojaucot ēku, 
2004. gadā atrasta pudele ar 
vēstījumu un datējumu – 1866. 
Diemžēl nav arī vairs vecā brū 
ža skursteņa – viena no Ugāles 
vizuālajiem akcentiem. Liepājas 
rajona Sakā tāds gan vēl ir, un 
savulaik tas noderējis arī kam ci 
tam: ja Jūrkalnes zvej nieks brauc 
ar laivu uz Caurumu, kas ir 8 asis 
dziļa zvejvieta, tad “skatās pēc 
Sakas brūža skursteņa, lai tas 
ieietu divos Labraga kokos. Ne 
kad nedrīkst laist skursteni mežā, 
jo tad ir akmeņi un var saplēst 
vadu.”

Nekur nav tik daudz kapu kā 
Ugālē, saka Elīza Rone. Precīzi 
saskaitīt grūti, jo pagasta robežas 
ir mainījušās, bet savi divdes 
mit sanāks. Salīdzinājumam – 
Vidzemē ir pagasti, piemēram, 
Braslava, kur vispār nav kapu. 
Ugālē ir Pareizkapi (pareizticīgo 
draudzei), Skrituļkalnkapi (mā 
cītāju jeb vācu kapi), Sinepu kapi 
(šim vārdam ir lībiska izcelsme, 

tam nav nekāda sakara ar si 
nepēm) un citi. Par kapiem pa
rasti netrūkst nostāstu, tur uz
turoties dažādi spoki. Savi stāsti 
ir arī par krogiem.

Cilvēki te bijuši dažādi. Jāņos 
uz baznīcu parasti iet basām 
kājām un pliku galvu, bet Vec
kušķu saimnieks braucis ar ka 
manām. Diezin vai Ugālē bijusi 
kāda māja, kas nav pieminēta 
šajā grāmatā.

Gadās, ka šādi izdevumi pilnīgi 
ignorē attīstītā sociālisma pe
riodu. Tādējādi aiz mirstas, kad 

uzcelti lopkopības kompleksi, 
kur bijušas kopsaimniecību val
des... Kādreiz to bija stipri vai
rāk. Ugālei tas nedraud, L. Jun
kara ir apņēmības pilna pagāt
nes liecību vākšanu turpināt, vēl 
jāapraksta 1905. gads un turp
mākie laiki. Uz to gaida arī paši 
ugālnieki, grāmatu pērk aiz
rautīgi, īsā laikā tā jau visa pār
dota. Par to prieks arī autorei 
Laimdotai Junkarai, jo tas jau 
jāsauc par mīlestības darbu, ne
vis par peļņas avotu.

Sigurds Rusmanis

16 2009. ga da 14. novembris – 20. novembris



LAIKS

SARĪKOJUMI
ALBANIJA (NY)
 • 14. novembrī plkst. 6.00 Lat

 vijas valsts dibināšanas atceres 
sa  rīkojums vācu klubā (32 Cherry 
St, Albany N.Y.) Svētku uzruna, 
programma, saviesīgs vakars ar 
va  kariņām un deju mūziku. Spē
 lēs Janiks. Izloze un pār  steigumi. 
Visus aicina Albanijas latviešu 
kluba valde. 

BOSTONA (MA)
15. novembrī Bostonas Trimdas 

draudzes namā plkst. 1.00 p.p. 
notiks Latvijas Valsts dibināšanas 
atceres svinības. Valstsvētkiem 
vel  tīts dievkalpojums 11.00 
Trim    das draudzes baznīcā. Mā 
cītāji Jogita Mingina un Dr. Jānis 
Keggi. Pirms akta kafijas pus 
stunda. Atceres akta galvenā ru 
nātāja Prof. Dr. Ieva Zaķe par 
tematu “Antikomūnisms un 
latvieši”. Koncerta daļā pianiste 
Diāna Baibusa – Zandberga. 
Ieejas ziedojums $ 10.00. Jau  nie 
šiem un bērniem ieeja bez mak
sas. Apmeklēt lūdz Latvijas 
valsts  svētku komiteja, šogad Lat
 viskā Mantojuma fonda izkār 
tojumā.

18. novembrī 12.00 dienā – 
Latvijas valsts svētkos Karogu 
pacelšana pie Trimdas draudzes 
baznīcas. Seko filmas izrāde 
“Rīgas sargi”. Aicina 18. novem
bŗa rīcības komiteja. Ieeja bez 
maksas.

• 6. decembrī no plkst. 12. līdz. 
3.00 Bostonas Trimdas draudzes 
Ziemsvētku tirdziņš Trimdas 
draudzes namā (58 Irving Street, 
Brookline, MA). Siltas pusdienas, 
daiļamatniecības izstrādājumi, 
rotas, grāmatas, Ziemsvētku kar
 tītes, cepumi, piparkūkas, medus 
u. c. Galdiņi piesakāmi, zvanot 
vai rakstot Katrīnai Veidiņai, 
tālr.: 9786970160; epasts: 
Veidins.k@neu.edu

• No 25. novembŗa līdz 29. 
novembrim Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienības (ALJA) kon
 gress. Informācija: un www.alja.
org un www.57bostonaskongress.
info 

CIEMS LATVIJA (MI) 
• 18. novembrī plkst. 1.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Gaŗezera Saulgriežu zā 
lē. Garīga un laicīga programma, 
pēc tās pakavēsimies pie bagāti 
klātiem maltītes galdiem. Visus 
sirsnīgi ielūdz ciema valde. 

FILADELFIJA (PA)
• 14. novembrī plkst. 2.00 Fi 

ladelfijas latviešu organizācijas 
aicina uz Latvijas valsts dibi  nā 
šanas atceres sarīkojumu Brīvo 
latvju biedrībā (531 North 
7. Street). Runu teiks Latvijas 
vēstnieks ASV Andrejs Pilde  go 
vičs; pianistes Diānas Baibusas
Zandbergas koncerts. Pēc akta 
saviesīga dzīve pie kafijas galda 
lejas zālē. Ieeja $25.00, bērniem 
un skolēniem brīva.

GRANDRAPIDI (MI) 
• 15. novembrī Latvijas valsts 

dibināšanas atceres svinības lat 
viešu biedrības namā.

KLĪVLANDE (OH) 
• 11. novembrī plkst 11.00 

Klīvlandes Daugavas Vanagu ap 
vienība aicina tautiešus piedalī 
ties Lāčplēšu un varoņu godi  nā 
šanā Sunset kapsētā pie latviešu 
pieminekļa. Svētbrīdi vadīs mā 
cītāja Dr. Sarma Eglīte; uzruna, 
ziedu un vainaga nolikšana.

DENVERA (CO)
•14. novembrī, plkst. 6.00 

Kolorado latviešu kultūras centrā 
(10705 W. Virginia Ave., Lake -
wood, CO 80226, tālr.: 303986
5337) 91. Latvijas valsts dibi  nā 
šanas atceres svinības. Runu teiks 
ALJAs valdes priekšsēdis Kārlis 
Antons. Denveras latviešu skolas 
vecāko klašu skolēnu priekšne 
sumi un tautasdeju kopas ,,Vir 
pulītis” priekšnesumi. Pēc akta 
svētku mielasts ar groziņiem. 
Da  lības maksa $20, studentiem 
$10.

 • 5. decembrī no plkst. 10.00 
līdz 3.00 un 6. decembrī no plkst 
10.30 līdz 1.00 Ziemsvētku tir 
dziņš latviešu kultūras centrā. 
Abas dienas būs siltas pusdienas 
no plkst. 11.00. Varēs iegādāties 
tautiskus izstrādājumus, svētku 
dāvanas un dažādus gardumus. 
Pārdevējus lūdzu pieteikties, 
zvanot vai rakstot Ingrīdai Lē  
venšteinai, tālr.: 3034244124, 
epasta adrese: ilevensteins@
comcast.net vai zvanot Valdai 
Lēvenšteinai, tālr.: 3034223452.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 15. novembrī plkst. 1.00 Lat 

vijas valsts dibināšanas atcere; 
svēt  ku runu teiks Eiropas Par 
lamenta deputāte Inese Vaidere. 

 Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 900393704; tālr.: 
3236699027; DKLB infor  mā 
cijas tālrunis: 3236636267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com

MILVOKI (MN)
• 14. novembrī plkst. 5.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu namā. Svētku 
runu teiks Ēriks Krūmiņš. Dzie 
dās Apvienotais „Brusu  bārdas
Dzimtenes” koris. 

• No 20. novembŗa līdz 22. no 
vembrim Tautību svētki State 
Fair telpās.

• 3. decembrī plkst. 11.00 pen 
sionāru kopas sanāksme. Ernesta 
Brusubārdas III ģimenes mū 
ziklāli priekšnesumi. 

• 3. decembrī plkst. 6.30 pipar
 kūku cepšana kopā ar jau  nie 
šiem.

• 5. decembrī Daugavas Vana 
gu Ziemsvētku eglīte.

• 12. decembrī plkst. 12.00 
draudzes un Milvoku Pulkv. Kal
 paka skolas Ziemsvētku eglīte.

• 5. novembrī notika Milvoku 
pensionāru kopas saiets; ieradās 
apmēram 45 dalībnieki. Saietu 
atklāja kopas priekšniece Aina 
Ven  ta, lūgšanu teica prāveste 
Lauma Zušēvica, pieminot Latvi 
jas valsts dibināšanu pirms 91 ga 
da. Skolotāja Māra Tupese pastās 
tīja par 3x3 nometnēm Latvijā, 
piebilstot, ka tās atbalsta daudzi 
labvēļi, taču līdzekļu arvien 
pietrūkst. Saietā godināja jubilārus, 
bija cienasts. 

Māra Tupese (pa kreisi) un 
Milvoku pensionāru kopas 
priekšniece Aina Venta 

MINEAPOLE (MN)
• 12. novembrī un 17. decembrī 

no plkst. 2.00 līdz 5.00 sarunu 
grupas ,,Dialogs” sanāksme 
Barnes & Noble grāmat  nī 
cas telpās Har Mar iepirkšanās 
centrā, St. Paulā. Aktuālākie 
temati: veselības aprūpe Latvijā, 
10. Saeimas vēlēšanas 2010. gada 
2. oktobrī, kā LR pavalstniekiem 
ārzemēs piedalīties vēlēšanās 
u. c. Visi laipni aicināti.

ŅUJORKA (NY)
• 14. novembrī plkst. 2.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums Jonkeru baznīcā 
Svēt  ku runu teiks Saeimas de 
putāts Uldis Grava. Koncertā 
pie  dalīsies solists Andrejs Mar 
tens un pianiste Gunta Plostniece. 
Pēc akta sadraudzības pēcpus 
diena baznīcas lejas zālē. Ieeja 
$30 pie durvīm (līdz 7. novem
brim var pasūtināt biļetes par 
$25 vai labvēļu biļetes par $75; 
labvēļu vārdus ievietos svētku 
programmā). Bērniem līdz 12 
ga  diem un latviešu skolas sko 
lēniem ieeja brīva. Biļetes var 
pa  sūtināt, nosūtot čeku, izrakstītu 
Council of American Latvians 
Orgs. of N.Y., Inc., Imantam 
Kalniņam 42 Hackensack Street, 
Wood Ridge, NJ 07075 un pievie
nojot sev adresētu aploksni ar 
marku.

• 5. decembrī no plkst. 12.00 
līdz 5.00 vanadžu Ziemsvētku 
tirdziņš DV namā Bronksā. Varēs 
iegādāties Ziemsvētku dāvanas, 
mieloties ar latviskām pusdie
nām, nogaršot Latvijas alu, iepa 
zīties ar citiem Ņujorkas lat  vie 
šiem. 

• 6. decembrī Salas baznīcā (4 
Riga Lane, Melville, NY) pēc 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
10.30, Ziemsvētku tirdziņš lejas 
telpās – darbosies grāmatu un 
daiļamatniecības galds, varēs no 
pirkt piparkūkas, pīrāgus, rudzu 
maizi, dzeltenmaizi, putraimde
sas, pelēkos zirņus, Laimas šoko
 lādes, rotas, grāmatas, keramiku. 
Būs pusdienas un izloze. Ielūdz 
Longailendas novada dāmu ko 
miteja laipni aicināti. 

6. decembrī plkst. 10.00 
Adventa koncerts Jonkeru baz 
nīcā. Programmā: Viktora Baš 
tika kantāte “Ziemsvētkos...” un 
Ilonas Rupaines Ziemsvētku 
kantāte “Nosapņotie Ziemas svēt -
ki”, un Arnolda Šturma “Modāla 
svīta” flautai un stīgu orķestrim. 
Piedalās Laila Liepiņa, soprāns, 
Laura Padega Zamura, kokle, 
Ņujorkas latviešu koris, Bronksas 
kamerorķestris, Andrejs Jansons, 
diriģents. Pēc koncerta svētku 
mielasts. Ieejas maksa, ieskaitot 
mielastu: $25.

PRIEDAINE (NJ) 
• 15. novembrī plkst. 2.00 Lat 

vijas valsts dibināšanas atceres 
sa  rīkojums. Svētku runu teiks 
Sa eimas deputāts Uldis Grava. 
Koncertā piedalīsies flautiste 
Indra Ozola un pianiste Olga 
Gureviča. Pēc koncerta saviesīgs 
vakars. Dalības maksa $25.00. 
Informācija: www.priedaine.org 

ROČESTERA (NY)
• 14. novembrī pēc Latvijas 

valsts dibināšanas atceres dievkal
pojuma, kas sāksies plkst. 2.00, 
Daugavas Vanagu rīkots koncerts. 
Lūdzam ņemt līdzi groziņus. 

SAGINAVA (MI)
• 14. novembrī plkst. 4.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Saginavas latviešu drau
 dzes baznīcā (128 N. Elm Str.). 
Runu teiks Kanadas latviešu laik
raksta „Latvija Amerikā” redak
tors Jānis Mežaks. Ieeja – vismaz 
$10.00 ziedojums. Pēc akta kafi
jas galds draudzes sabiedriskajās 
telpās, lūdzam atnest groziņus. 
Pie kases varēs nodot ziedoju
mus Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzejam, Kurzemes brāļu ka  
piem Lestenē vai citiem na  cio 
nāliem mērķiem. SLK valde aici
na tautiešus apmeklēt šo sa 
rīkojumu. 

• 5. decembrī plkst. 2.00 
tradicionālais SLK dāmu rīkotais 
Ziemsvētku tirdziņš draudzes 
sabiedriskās telpās. Būs iespēja 
iegādāties dāvanas Ziemsvēt 
kiem; pakavēties pie tases kafijas 
un cepumiem. Gūsim svētku sa 
jūtu, dziedot Ziemsvētku dzies
mas un uzklausot Ziemsvētku 
vēsti. 

SANFRANCISKO (CA)
• 14. novembrī plkst. 2.00 

mazais teātris sanfrancisko aktieŗi 
Brigita Silina, Taira Zoldnere, 
Laimonis Siliņš un Armīns Stap
 rāns izrādīs A. Gērnija lugu 
,,Kokteiļu stunda”. Biļešu cena 
pir  majās četrās rindās $25; 
tālākās $20. 

• 21. novembrī plkst. 1.00 Lat 
vijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums; svētku runu teiks 
Eiropas Parlamenta deputāte 
prof. Inese Vaidere. Ieeja $10; 
studentiem un bērniem ieeja 
brīva. 

SIETLA (WA)
• 14. novembrī plkst. 4.00 

Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinības latviešu centrā. 
Svētku runu teiks Eirops 
Savienības de  putāte, Latvijas 
Universitātes pro  fesore Inese 
Vaidere. Koncertā piedalīsies 
komponists un pianists Tālis 
Valdis no Losandželosas un 
soliste Sandra Ozolīte no San 
diego. Būs vakariņas. Ieeja $30, 
studentiem $15.

SINSINATI (OH)
• Līdz 21. novembrim Cin -

cinnati Playhouse in the Park 
teātrī (962 Mount Adams Cir. 
Cincinnati, OH 452021593) 
aktrise Laila Robiņa tēlos Māršas 
lomu A. Čechova lugā ,,Trīs 
māsas”. Biļetes var iegādāties, 
zvanot Robert S. Mark Theatre: 
5134213888; 8005823208 vai 
www.cincy.com

SV. PĒTERSBURGA (FL)
16. novembrī plkst. 19:00 

Biedrības kora mēģinājums. Tiek 

gaidīti visi, kam ir prieks dziedāt!
18. novembrī plkst. 16:00 

Latvijas Valsts dibināšanas 91. 
gadadienai veltīts svinīgs vakars. 
Uzrunu teiks Biedrības priekš 
nieks Gunārs Liepiņš, dziedās 
Biedrības koris, vakara viesi tiks 
cienāti ar kliņģeri un kafiju. Ieejas 
ziedojums sākot ar $5.00.

21. novembrī plkst. 10.00 Bie 
drības territorijas sakopšanas 
tal  ka, kurā paredzēts apgriezt ap 
kārtējos kokus un krūmus. Gai 
dīsim stiprus un darbīgus vīrus!

VAŠINGTONA (DC)
• 21. novembrī plkst. 2.00 

latviešu organizācijas Vašingtonas 
latviešu ev. lut. draudzes namā 
(400 Hurley Ave, Rockville, Mary-
 land) rīko Latvijas Republikas 
proklamēšanas 91. gadadienas 
svinības. Valsts svētku aktā runu 
,,Latviešu antikomūnisms: pa 
gātnes mācības un nākotnes pra 
sības” teiks Roveina univer  sitātes 
(Rowan University) prof. Ieva 
Zaķe. Koncertā pie  dalīsies Amber 
Flute kvartets: Ilona Kudiņa, Ona 
Jonaitaite, Agi  ta CerusaArista, 
Indra Ozo  la. Pēc koncerta pie 
ņemšana. Da  lī  bas maksa $20.00, 
ALAs bied  riem $10.00, skolēniem 
ieeja brīva.

• Līdz 24. novembrim AFI EU 
Film Showcase festivalā Silver 
Theatre and Cultural Center 
(8633 Colesville Road Silver 
Spring, MD 20910) izrādīs filmu 
,,Klucis. Nesaprastais latvietis” 
(Klucis: The Deconstruction Of 
An Artist). Seansu laiki: 22. nov. 
plkst. 9.45; 23. nov. plkst. 9.30. 

• No 13. novembŗa Latvijas 
vēstniecībā ASV (2304 Massa -
chusetts Avenue, NW Washington, 
DC 20008) darbdienās no plkst. 
10.00 līdz 5.00 un nedēļas nogalē 
no plkst. 10.00 līdz 4.00 var 
apskatīt Latvijas mākslinieces 
Agijas Auderes darbu izstādi. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas draudze: 15. nov. 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. 22. nov. mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg. 29. nov. adventa 
pirmās svētd. dievk. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. 

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 15. nov. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā Latvijas valsts at 
ceres dievk. kopā ar Bukskaun 
tijas baptistu draudzi, sprediķi 
teiks māc. Dr. U. Ukstiņš, dievk. 
vadīs māc. Dr. A. Ziedonis; pēc 
dievk. kafijas galds ar groziņiem. 
22. nov. plkst. 3.00 Lankasterā 

S A R Ī K O J U M I    D I E V K A L P O J U M I
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ko viņš izraudzītaja darbā da 
rīs un jāpiekrīt savai kan 
didāturai, tad jāatstāj telpa. 
Pēc tam notiek izvērtējums un 
pēc tā balsojums, kuŗā kan 
didāts pats nevar piedalīties. 
Pēc rezultāta noskaidrošanas, 
tas tiek paziņots kongresam 
un kandidāts var atgriezties 
zālē. Par priekšsēdi ar akla 
māciju ievēlēja līdzšinējo Lieni 
Kiršu un tāpat par vice 
priekšsedi A. Budrēvicu, par 
kasieri – Lailu Upeslāci, se 
kretāri – Lailu Tanni, par sa 
biedrisko darbu sekretāru  
Tomasu Svilānu, biedrzini – 
A. Jaunkalnu, par mājas lapas 
vadītāju Ansi Kalniņu (Mon 
treala), par sarīkojumu izzi 
ņotāju – Lauru Vāgneri, bet 
par 007 vadītāju – A. Giffordu; 
revizijas komisijā – Kristu 
Upeslāci, Anneli Kusmani un 
Marku Braunu. 

Pēc vēlēšanām kongress no 
nāca laika trūkumā, jo tā 
dalībniekiem bija jādodas uz 
mēģinājumiem Hamiltonas 
dziesmu svētku atskaņu sarī 
kojumam. Rezolūcijas tika sa 
lasītas, un tās izskatīs jaun 
ievēlētā valde savā nākamajā 
sēdē. Tika uzdzerts šampanieša 
tosts apvienības 55 gadu pa 
stāvēšanas atcerei un nogaršots 
kliņģeŗa gabaliņš. Noskaņa 
kongresā bija gaiša. Pārsteidza 
fakts, ka tā dalībniekiem bija 

sveša LNJAK ilggadīgā nozīme 
un vēsturiskas zināšanas par 
to, kas apvienībā noticis pirm
ajos gadu desmitos. Tie varēja 
atcerēties tikai pēdējo 10 gadu 
notikumus. Te nu tiem archīvu 
sameklēšanā varētu nākt talkā 
agrākie LNJAK darbinieki.     

Šī gada 26. oktobrī Montrealā 
mirusi Ilze Kalniņa, dz.
Dzelzkalns. Viņa dzimusi 
1920. gada 14. septembrī, Rī 
gā, Marijas un Kārļa Dzelz 
kalnu ģimenē. Tēvs Kārlis 
1919. g. 29. maijā brīvprātīgi 
iestājies Latvijas armijā un 
piedalījies daudzās Brīvības 
cīņu kaujās.1922. gadā saņē 
mis Lāčplēša kavalieŗa ordeni, 
par sevišķiem panākumiem 
cīņā pie Bubnovas Latgalē. 
Ģimenē bez viņas ir vēl māsa 
Inese un brālis Raimonds. Vi 
ņa uzaug Ķengaragā. Viņa va 
rēja beigt Rīgas koleģiatu un 
mācījusies klasiskās valodas 
un veterināriju,šīs studijas gan 
neizdodas nobeigt. 1944 gadā 
dodas bēgļu gaitās uz Vāciju, 
kur strādā aizdedzes sveču fa 
brikā. 1948. gadā dodas uz 
Kanadu. Nonāk Halifaksā, 
Jaunskotijā. Dodas tālāk uz 
Montrealu. 1950. gadā salau 
lājas ar Eiženu Kalniņu. Ģi 
menē dzimst dēls Roberts un 
meita Daina. Darbu atrod 
Royal Trust firmā. Strādā kā 

LAIKS

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Montreala
LNJAK 55 gadu 

jubilejas kongress

Šī gada 29. 
oktobrī Otavā 
notika LNJAK 
55 gadu pastā
 vēšanas kon
gress, kuŗā 
pie  dalījās 11 
meitas un 11 
puiši, kopā 22 

dalībnieki. Par kongresa va 
dītāju vienbalsīgi ievēlēja 
līdzšinējo valdes priekšsēdi 
Lieni Kiršu. Kongresu svei 
cināja apvienības mūža biedrs 
un LNAK prezidija 2. vice 
priekššēdis M. Štauvers. Div 
padsmit punktu plašās darba 
sekas pieņemšanā bija jāpār 
kārto 6. punkts, kas paredzēja 
atlaist līdzšinējo valdi pirms 
jaunās valdes ievēlēšanas. Da 
niels Liepiņš pareizi atzīmēja, 
ka to nevarot darīt, jo tas no 
zīmējot apvienības slēgšanu, 
ko neviens nevēlējās darīt. 
Atzina arī, ka „atlaišana no 
amata'' nav pareizais termins, 
tā vietā būtu atrodams pie 
mērotāks vārds. Par kongresa 
sekretāri ievēlēja L. Vāgneri, 
bet balsu skaitītājiem – 
A. Jaunkalnu un L. Upeslāci.

M. Štauvers

Par aizvadītajā gadā paveikto 
ziņoja vicepriekšēde A. Bud 
rēvica. Tas esot bijis sekmīgs. 
Paveikts vairāk nekā sākumā 
cerēts. LNJAK piedalījusies 
Latvijas 90 gadu pastāvēšanas 
svinībās Toronto. Ziemsvētkos 
cepti pīrāgi un piparkūkas. 
Otavā sagaidīts Jaungads un 
notikušas Draudzības dienas. 
Lielākais no apvienības pasā 
kumiem esot Šī Māksla ir 
Jauna (ŠMIJ), kas ieguvis pro 
fesionālu izkārtojumu. Ap  vie 
nības dalībnieki iegriezušies 
Kristus Dārzā, kur vairākas 
stundas dziedātas dziesmas un 
notikusi tikšanās ar iemīt  nie 
kiem. Gada grāmata esot sa 
stādīta, bet vēl neesot izdota. 
Sadarbība valdē izrādījusies 
sirsnīga un lietiska. Ar visu 
teikto varēja plašāk iepazīties 
tīmekļa ekrānā. Jaunā audze 
savā darba plaši izmanto šo 
sazināšanas veidu. Plaši tiek 
izmantota „Face Book” un 
epasts. Kasierim M. Blūmam, 
kas nebija ieradies un savu 
ziņojumu nebija atsūtījis un 
kas amatam vairs nevarēja 
kandidēt sasniegto gadu dēļ, 
uzdeva to iesniegt apvienības 
valdei līdz 18. novembrim, lai 
varētu notikt kases pār  ņem 
šana. 

Sekoja vēlēšanas. Vēlēšanu 
kārtība: pēc kandidāta nomi 
nācijas, tam īsi japastāsta tas, 

bērnu dārza skolotāja Latviešu 
skolā Montrealā. Kādu laiku ir 
sekretāre „Montrealas Ziņo 
tāja” redakcijā pirmā redakto
ra A. Klinklāva vadībā. Sastāv 
korporācijā Daugaviete. Liela 
mūzikas cienītāja un dabas 
mīļotāja. Bija luterāņu Trīs  vie
 nības draudzes locekle. 

Aizgājēju 30. oktobrī no 
Collins Klarke bēŗu nama 
pēdējā gaitā izvadīja diakons 
D. Demandts, Kalniņu liel 
ģimenes un 50 pavadītāju liela 
saime. Ērģelnieks bija Andrejs 
Vītols. Par viņu sēro māsa un 
brālis, bērni un mazbērni. 
Atvadu vārdus teica ģimenes 
locekļi. Īss atvadu aizlūgums 
notika Mount Royal kapsētas 
krematorijā. Tur notika arī 
bēŗu mielasts, par kuŗu bija 
rūpējušies Inta un Gints 
Hūni.  

Laikā no 5. līdz 7. novem
brim Montrelā viesojās Oku 
pācijas mūzeja Video un kino
fonofoto krātuves vadītājs 
Andrejs Edvīns Feldmanis. Lai 
iegūtu videoliecības no 5 Mon
 trealas latviešu sabied  riskajiem 
darbiniekiem. Viņa profesio 
nālais veikums dos plašu ma 
teriālu krātuves papildināšanai 
un izvērtēšanai.  Intervijas iz 
kārtot viņam palīdzēja Latvijas 
Goda konsuls un Latviešu 
biedrības priekšnieks Mon 
trealā Roberts Klaiše.              

D I E V K A L P O J U M I

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
un mirušo piemiņas dievk.; pro
gramma un kafija. Māc. Dr. A. 
Zie  donis, un māc. Dr. R. Zie 
done. 

• Čikāgas katoļu kopa: 27. dec. 
plkst. 12.00 dievk., veltīts Kristus 
dzimšanai un 2010. gada ieskaņai 
Immaculate Conception baznīcā 
(7211 W.Talcott Ave.). 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. 
dr. (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 15. nov. 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. 22. nov. mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg. 29. nov. adventa 
1. svētd. dievk. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Māc. diakons F. M. 
Sīpols, tālr.: 2484333435 ; ērģ.: 
Dr. Silvija Lizlova, Laila Upīte un 
Aija Greiema.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 6103532227): 
15. nov. Latvijas valsts dibi  nā 
šanas atceres dievk.; pēc dievk. 
pusdienas. 22. nov. mirušo pie 
miņas dievk. ar dievg. 29. nov. 
adventa 1. svētd. dievk. 6. dec. 
adventa 2. svētd. dievk. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Vilmingtonā 
6. dec. dievk. plkst. 3.00; pirms 
dievk. plkst. 1.30 kafijas galds

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 15. nov. Latvijas valsts di  bi 
nāšanas atceres dievk.; 22. nov., 
6. dec dievk.; 20. dec. Ziemsvētku 
dievk. Dievk. sākas plkst. 10.00; 
visi ar dievg. Mācītājas I. Larsenas 
adrese: 70388 16-th Ave., South 
Haven, MI 49090. Tālr.: 269637

4847; kabatas: 2692141010; 
epasts: ilzego@comcast.net 

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe: 
15. nov. plkst.10.00 dievkalpo
jums ar dievgaldu. Ziedot pārti 
ku. Sadraudzības kafija. 22. nov. 
plkst.10.00 Mirušo piemiņas die
nas dievkalpojums ar dievgaldu. 
Sadraudzības kafija. 29. nov. 
plkst. 10.00 pirmā Adventa svēt 
diena dievkalpojums ar dievgal 
du. Sadraudzības kafija. Bībeles 
stundas 4. nov. plkst. 15.00. Cie 
mā Latvija 18. novembrī plkst. 
16.00. Katru otrdienu plkst.10.00 
vingrošana draudzes sabied  ris 
kās telpās.

• Klīvlandes Apvienotā ev. 
lut. dr. (1385 Andrews Avenue, 
Lakewood, OH): 15. nov. Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dievk., 
piedalīsies skolas audzēkņi. 
22. nov. mirušo piemiņas dievk. 
Māc. Dr. S. Eglīte. 29. nov. dievk. 
viesmāc. Dr. Pauls Barbins. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
15. nov. plkt. 2.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. māc. 
L. Vīksnes vadībā University 
Lutheran Church (120 S. Harrison 
Ave., East Lansing, MI). Pēc 
dievk. svētku akts, uzrunu teiks 
draudzes priekšnieks Ģirts 
Austriņš, dziedās Aija Greiema 
(Graham); aukstais galds. Ieejas 
ziedojums $10.00. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 15. nov. plkst. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. 
22. nov. mirušo piemiņas dievk. 
ar dievg. 29. nov. adventa 

1. svētd. dievk., pēc dievk. pen 
sionāru eglītes sarīkojums. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Prāv. 
D. Kaņeps. 

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 
15. nov. dievk. angļu valodā ar 
dievg. un Līlijas Turlais (Lily 
Turlais) kristībām. Sadraudzības 
saiets kamīna telpā. 15. nov. 
plkst. 1.30 dievkalpojums Fon 
du  lakā. 18. nov. plkst. 7.00. Lat 
vijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., dziedās apvienotais „Bru
 subārdasDzimtenes” koris. 22. 
nov. mirušo piemiņas dievk. ar 
dievgaldu. 29. nov. adventa pir 
mās svētd. dievk. 1. dec.; plkst. 
7.00 padomes sēde. 6. dec. 
adventa 2. svētd. dievk. ar dievg. 
10. dec. plkst. 10.00 Bībeles stun
da; pēc tās pensionāru biedrības 
eglīte. Visi rēgulārie dievk. sākas 
plkst. 10.00. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 15. nov. plkst. 
10.00 Latvijas valsts dibināšanas 
atceres dievk., uzruna bērniem; 
pēc dievk. sadraudzība. 22. nov. 
plkst. 10. 00 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg., īpaša mūzika; 
pēc dievk. sadraudzība. 26. nov. 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 
29. nov. plkst. 11.00 adventa 
1. svētd. dievk. ar dievg., pēc 
dievk. sadraudzība. 6. dec. plkst. 
11.00 adventa 2. svētdienas dievk. 
pēc dievk. sadraudzība. Māc. 
M. CepureZemmele. Bazn. 
adrese: 3152 – 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
7635468178; kancelejas tālr. 
6127224622. 

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 15. nov. plkst. 
13.00 Svētbrīdis Latvijas valsts 
svētku sarīkojumā Priedainē. 
22. nov. plkst. 11.00 draudzes 
dievnamā Īstbransvikā Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums 
ar dievgaldu. 29. nov. plkst. 11.00 
Mūzikas un meditācijas dievkal
pojums ar flautistes Indras Ozo 
las piedalīšanos draudzes diev 
namā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick); I Adventa svēt -
diena. Visi aicināti. Diev  kal  po 
jumus vada māc. I. Pušmucā  ne
Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 14. 
nov. Jonkeru bazn. plkst. 2.00 
Latvijas Valsts svētku atceres sa 
rīkojums. 18. nov. plkst. 7.00 Sa 
las bazn. Latvijas valsts dibi 
nāšanas atceres dievk., māc. L. Sa 
liņš; Īstoranžā, NJ plkst. 1.00 
Latvijas Valsts dibināšanas atceres 
dievk., māc. J. Saivars. 22. nov. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 mirušo 
piemiņas die    nas dievk. ar dievg., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš. 
29. nov. Jonkeru bazn. plkst. 
10. 00 adventa 1. svētd. dievk., 
māc. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 adventa 1. svētd. dievk, 
māc. L. Saliņš.• Sandiego latv. ev. 
lut. dr.: 21. nov. plkst. 12.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. ar dievg. Grace Lutheran 
Church (3993 Park Boulevard, San 
Diego, CA 92116), prāv. D. Kaņeps; 
pēc dievk. svētku programma 
sarī  kojumu telpās. Izziņas: www.

sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
15. nov. plkst. 11.00 Ticības at 
jaunošanas svētku dievk. ar 
dievg. Christ Lutheran bazn. ( #1 
Selma Avenue, Webster Groves, 
MO 63119), māc. A. Jansone. Pēc 
dievk. saiets ar groziņiem. 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 15. nov. plkst. 2.00 Latvijas 
dibināšanas 91. gadadienas un 
Lāč  plēšu dienas dievk. Trīs  vie 
nības baznīcā (35 Furman Str.), 
Skenektedijā. Prāv. O. Sniedze, 
ēr  ģeles un oboju spēlēs D. Vitu 
šinskaBaltazara. Dz. grām. Pēc 
dievk. groziņu azaids.

Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
lut. dr.: 22. nov. plkst. 14.00 
Mirušo Piemiņas dienas dievkal
pojums. 24. nov. Biedrības namā, 
kopā ar Latviešu biedrību rīkosim 
Dr. Kupļa 100 gadu ju  bilejas 
svinības. Sīkāka infor  mā  cija par 
šo pasākumu būs novembra 
“Ziņu“ izlaidumā. Gata  vo  jieties!

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr.: 15. nov. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. 18. 
nov. plkst. 10.30 karoga 
uzvilkšana, svētbrīdis dievnamā; 
kafijas galds. 22. nov. plkst. 11.00 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg.; 
plkst. 4.00 svecīšu vakars Rock 
Creek kapsētā. 29. nov. plkst. 
11.00 adventa 1. svētd. dievk. ar 
dievk. Māc. Anita Vārsberga Pā 
ža. Tālr. baznīcā: 3012514151; 
mājās: 3012932052; epasts: 
macavp@yahoo.com Infor mā
cija: http://www.dcdraudze.org
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BALTBAT kaŗavīra unifor
mas piedurknes uzšuve 

Š. g. 30. septembrī pagāja 30 
gadu, kopš 1979. gadā iesvētīja 
Klīvlandes Baltiešu komitejas 
Baltiešu vienotības karogu. 
Lietuviešu nama zāle bija pilna 
ar gadskārtējā baltiešu sa  drau 
dzības vakara apmeklētājiem, 
lai piedalītos lietuviešu karoga 
iesvētīšanas ceremonijā, ko 
vadīja katoļu jezuītu priesteris 
Ģedimins Kijausks. Pēc cere
monijas bija koncerts un va 
kariņas. Šo ievērojamo sarī 
kojumu atbalstīja Latviešu 
Klīv  landes kreditsabiedrība, 
gādājot, lai katrs apmeklētājs 
saņemtu piespraužamu karoga 
zīmotni. Pašu karogu ātri izga
tavoja Flagsource karogu fabri
ka, kas šuvusi vairāk nekā 4000 
Latvijas un vairākus simtus 
Igaunijas un Lietuvas karogus. 
Par karoga adoptēšanu vien 
balsīgi lēma Klīvlandes Baltiešu 
komiteja iepriekšējā valdes sē 
dē, kuŗā piedalījās toreizējais 
valdes priekš sēdis Māris Man 
tenieks, kasieris Harijs Gži 
bovskis un Baltiešu komitejas 
loceklis Vil  mārs Kukainis, šī 
raksta autors.

Aktīvi piedaloties samērā bie
 žajās pretkomūnistu demons 
trācijās kā Klīvlandē, tā arī 
braucot uz Vašingtonu, biju 
ievē  rojis, ka visu trīs Baltijas 
val  stu karogu augšējās krāsas 
tīri labi sader kopā. Vašingtonā  
lūdzu padomu ASV valdības 
Heraldikas institūtā. Tur no 
skaidroju, ka līdz šim nevienas 
citas valsts karogā nav tumšzilas, 
zilas, sarkanas un dzeltenas lī 
meniskas kombcinācijas.

Pēc ilgas gaidīšanas Krievijas 
vēstniecība Vašingtonā man 
pir  mo reizi izsniedza vīzu 
iebraukšanai Latvijā tūlīt pēc 
1990. gada Dziesmu svētkiem. 
Bagāžā līdzās daudziem Latvijas 
karogiem vedu  līdzi arī Baltijas 
vienotības karogus. Par  jauno 
karogu mani sīki intervēja žur 
nāla ,,Zvaigzne” redaktors Val 
demārs Hermanis, rakstam bija 
pievienota arī karoga fotografija 
krāsās. Vienu no karogiem no 
devu Tautas Frontei, kuŗas na 
mā Vecrīgā tas vairākus gadus 
bija novietots priekštelpas labajā 
pusē.

Sākoties sarunām par Baltijas 
miera uzturēšanas bataljona 
(BALTBAT) viedošanu, to  rei 
zējais Aizsardzības ministrs 
Valdis V. Pavlovskis lūdza man 
padomu. Konsultējoties ar 
igauņu ģenerāli Aleksandru 
Ein  selnu un vairākiem lietu 
viešu pulkvežiem, tapa 
BALTBAT karogs, kam vienā 
pusē ir Baltiešu vienotības ka 
roga krāsas, otrā –  Apvienoto 
Nāciju Organizācijas (ANO) 
zilais karogs un Baltijas batal
jona saīsināts lokveida uzraksts. 
Par saviem līdzekļiem Flag -
source fabrikā pasūtināju 
piecus Bal  tiešu vienotības un 
piecus ANO karogus, kuŗus 
1994. gada va  sarā aizvedu uz 
Rīgu. Darbnīcā ,,Rīgas Modes” 
tos sašuva kopā un apkārt 
piešuva zeltkrāsainas bārkstis. 

Žurnālā ,,Vīri” 1995. gada 
3. numurā rakstīts, ka karogu 
pasniegšanā BALTBAT koman
 dieŗa pienākumu izpildītājam 
kapteinim Andrim Bricim 
8. februārī piedalījās visu trīs 
Baltijas valstu prezidenti. Vai 
rāk nekā astoņus gadus vēlāk 
turpat Ādažos BALTBAT slēg 
šanas ceremonijā 2003. gada 
27. sep  tembrī visu trīs Baltijas 
valstu aizsardzības spēku ko 
mandieŗu klātienē toreizējais 
Latvijas aizsardzības ministrs 
Ģirts V. Kristovskis nodeva 
BALTBAT karogu uzglabāšanai 
Latvijas Kaŗa mūzejam. Bal
tiešu vieno  tības karogu vēl aiz
vien lieto Aizvesto piemiņas 
dievkalpojumos Klīvlandē, kā 
arī Losan  dželosas latviešu 
biedrībā.

Izveidot Baltijas vienības jeb 
vienotas Baltijas karogu pirmais 
iedomājās  Zviedrijā internētais 
latviešu leģionārs Valentīns Si 
la  miķelis, ar kuŗu vēlāk sa 
rakstījos. 

Papildinājumā V. Silamiķeļa 
1998. gadā sarakstītai grāmatai 
,,Ar Baltijas karogu izdotie” 
izskaidrots, kāpēc Baltijas vie 
nības karogā Igauniju simbolizē 
baltā, nevis zilā krāsa. Gūstekņu 
nometnē 1945. gadā inter  nē 
tajiem nav bijis iespējams no 
skaidrot, vai Baltijas valstu ka 
rogu augšējo krāsu kombināciju 
nav jau izvēlējusies kāda cita 
valsts. Tāpēc drošības dēļ iz 
šķīrās par balto, nevis zilo krā
 su. Tomēr V. Silamiķeļa izvēlētā 
krā  su kombinācija tagad pa 
visam negaidīti ir citas valsts 
karogam. The Wall Street 
Journal  2008. gada 20. augus  ta 
ievadrakstā skaidrots, ka balt
sarkandzeltenais karogs oficiāli 
ir Dienvidosetijai, valstij, ko  
rietumzemes vēl nav atzinušas. 
Tātad turpmāk BALTBAT ka 
rogā paliek Baltiešu vienotības 
karoga tumšzilās, zilās, sar 
kanās un dzeltenās krāsas.  
BALTBAT karogs atrodas pie 
sienas Kaŗa mūzejā Rīgā. 
Karogu varētu lietot Baltiešu 
brigāde, bet trūkst līdzekļu tās 
izveidošanai.

Atv. rez. brig. ģen. 
Vilmārs Kukainis

Baltiešu vienotības 
karoga iesvētes

trīsdesmit gadu atcere
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LAIKS

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Pērk Latvijas ordeņus, 
medaļas, krūšu zīmes, armijas 

foto, dokumentus.
Arī ordeņu foto un dokumentu 

kopijas publikācijai par LV armiju.
+371 29459430

raimriga@gmail.com
a.k.1, Riga-1, LV 1001, Latvija

Dāvana svētkiem!

TRĪS NO PĀRDAUGAVAS
3 CD komplekts: 70 dziesmas

Pasūtināt: Vilnis Baumanis
  15542 Ambiance Drive
  North Potomac, MD 20878

Cena ar piesūtīšanu ASV: $28.00; Kanadā: US $30.00

    Adventa koncerts 
     svētdien, 6. decembrī, 
    10.00 Jonkeru baznīcā 

Programmā: Viktora Baštika kantāte “Ziemsvētkos...” un 
Ilonas Rupaines Ziemsvētku kantāte “Nosapņotie 
Ziemassvētki”, 
un Arnolda Šturma “Modāla svīta” flautai 
un stīgu orķestrim.
 
Piedalās Laila Liepiņa, soprāns, 
Laura Padega Zamura, kokle, 
Ņujorkas latviešu koris, 
Bronksas kamerorķestris, 
Andrejs Jansons, diriģents
 Pēc koncerta svētku mielasts. Ieejas maksa, ieskaitot mielastu: $25

 Kultūras dienu koncerts
svētdien, 31. janvārī, 12.00 

Jonkeru baznīcā
 

Programmā: Viktora Baštika “Rekviēms”, tautas 
dziesmu apdares korim. 

Piedalās Laila Liepiņa, soprāns, Ilze Akerberga, ērģe-
les, Ņujorkas latviešu koris, instrumentu ansamblis, 

Andrejs Jansons, diriģents

Meklējam informāciju
Uzsākta materiālu vākšana grāmatai par Čikāgas 

latviešu mākslinieku Jāni Strodu. Ja jums ir 
fotogrāfijas, vēstules, dokumenti, mākslas darbi, kas 
ataino mākslinieka dzīvi un Hull House  laikus. Lūdzu 

sazināties, rakstot bukinists@inbox.lv,
vai „Jauno LAIKS”, Ausekļa ielā 14-2, LV 1010, Rīgā.

Latviešu Ziemsvētku vecītis
roku darbs

gaŗums – divas pēdas,
īstas ādas kažoks, pastalas,

rotaļlietas vai slēpes, 
visi priekšmeti ar latviskiem 

ornamentiem un grozs ar pīrāgiem
 

Lieliska dāvana ģimenei
www.Balticsantas.com

262-786-1553

If you own property in Latvia you may want our help. 
American-Latvian full service company providing legal assistance 

with property issues, estates, inheritance, purchasing, selling or management. 
We can assist with charitable donations or liquidation of distressed properties.

We can Help! Free initial consultation.
Tevzemes@gmail.com 727-471-8410 (US phone number that rings in our Riga office.)

Tel: 371-6728-3832, Tel/Fax: 371-6728-0195, Mobile: 371-2939-7788
Kr. Barona iela 31, Riga, LV-1011

Legal assistance in Latvia!

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

Epasts: lgramata@lgramata.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
8003246520

Profesionāla masiere meklē 
aukles vai pieskatītājas 

darbu ģimenē.

SILVIJA70@INBOX.LV

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

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

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

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

jurjans@apollo.lv
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Vai šis bija jūsu pirmais ALAs 
kongress? 

Nē, biju arī pagājušajā gadā 
Klīvlandē.

Kā jūs to salīdzinātu ar 
iepriekšējiem? 

Bija savādāk, jo pagājušā gadā 
ALAs prezidents bija klāt, bet  šo 
 gad ne. Pats kongress notika vietā, 
kas atgādina atvaļinājumu. Abi 
bija labi organizēti, un mājās at 
griezos ar lielu sparu, lai darbotos 
ALJAi un latviešiem par labu. 

Kā tu salīdzinātu ALAs kon
gresu ar ALJAs kongresu? 

Tas ir daudz nopietnāks, un 
tēmati, ko tajā pārunā, ir daudz 
plašāki salīdzinājumā ar to, ko 
pārunājam ALJAs kongresā un, 
protams, budžets ir lielāks.   

Kurā darba grupā pieda lī 
jies? 

Izglītības nozares un Kultūras 
nozares grupā.

Patika tas, ka varējam viegli sa 
runāties, jo visi sēdējam aplī un 
diskutējām. Likās, ka viņi tiešām 
gribēja dzirdēt, kas mums, jau 
niešiem, bija ko pie  dāvāt. ALA 

mūsu idejas ņēma vērā.
Ko ALJA var iemācīties no 

ALAs?
ALJA var iemācīties, kā rīkoties 

mazliet nopietnāk, bet vissva  rī  gā 
kais būtu nodibināt ciešākas saites 
ar ALAu, lai abas orga  ni  zācijas 
var darboties kopīgi par labu 
visiem ASV latviešiem. Sa  vukārt 
ALA no mums var iemā  cīties, kā 
darboties mazliet “ārpus rāmjiem” 

Te, Kolo 
rado, jau pūš 
rudens vēji, 
pat sniegs 
snieg, un drīz 
būs laiks tik
ties ALJA 
kon  gresā Bos
 tonā. Rīcības 

komitejas sastāvā šogad ir ļoti 
gudras un spējīgas latviešu jau
nietes Krista Kubliņa, Ērika 
Flynn, Marissa Gudrā un citas.  
Viņas ir cītīgi strādājuši jau no 
2009. gada sākuma, lai organizē
tu interesantu, jauku un darbīgu 
kongresu šajā vēsturiskajā pilsē
tā. Lūdzu jūs piedalīties Bostonas 
kongresā no 25. līdz 29. novem

Jauno LAIKS

ALJA's  lap a

brim. Plašāka informācija pieeja
ma tīmekļu lapā www.57bos
tonaskongress.info.  Šogad ALJA 
piedāvāja stipendiju, lai palīdzētu 
ar ceļa izdevumiem. Mēs gribam 
iesaistīt jūs, ALJA biedrus, ALJAs 
nākotnes darbībā. Vai gribi kaut 
ko mainīt ALJAs darbā? Vai gribi 
ceļot pa Ameriku, rīkot pasāku
mus un piedalīties valdes sēdēs?  
Bostonas kongresa pilnsapulcē 
jūs varat kandidēt uz ALJAs val
des amatiem.

ALJAs Valde ir cītīgi darboju
sies vasaras mēnešos. Šogad bija 
ļoti labi izdevusies voleja nogale 
ne tikai ar varenām sporta sacen
cībām, bet arī ar arī jautru balli. 
Vēlreiz gribu pateikties Kanadas 

latviešu mūzikas kapelai „Pīle, 
Pīle, Zoss” un skaņu ğēnijam 
Krišjānim Siliņam par jautru un 
enerğijas pilnu Sirds Līksmo balli. 
Pats nevaru atcerēties pēdejo 
reizi, kad viss basketbola lau
kums bijis pilns ar dejotājiem. 
Nevaru sagaidīt, kad jūs atkal 
spēlēsiet! Slava pienākas  Mar
kum Apelim, kas vadīja nogales 
organizēšanu – PALDIES!  Vēlos 
pateikties arī Imantai Nīgalei un 
Aivai Ieviņai par Labor Day 
pasākumu Garezerā, kur spēlē
jām kick-ball spēli, ballējāmies 
un dejojām visu nakti.  Gaidām 
jūsu visu idejas ALJAs  ziemas 
pasākumiem!    

Tiksimies Austrumkrastā!

ALJAs priekšsēža Kārļa Antona vēstule

un  īstenot jaunas idejas.
Kas vēl palicis atmiņā no  tās 

nedēļas nogales? 
Vakara “nodarbības” parking 

lau    kumā kopā ar vairākiem 
ALAs valdes locekļiem. Bet, ja 
no  pietni, tad bija patīkami dzir 
dēt, ka klātesošie bija sajūs  mi 
nāti, ka piedalījās tik daudz jau 
niešu.  Gribējās braukt mājās un 
nekavējoties turpināt darboties.

ALJAs pārstāve Tija Ore par 
ALAs kongresu Floridā

57. ALJA Kongress Bostonā! 
No 25. novembra līdz 29. novembrim.

  
Dalības maksa ir $125 līdz 31. oktobrim un $150, 

sākot ar 1. novembri.

Lūdzu, izrakstiet čekus uz Boston Latvian Association, 
Inc. Marisa Gudrais 46 Spencer Street Millis, MA 
02054

Dienas kārtība: Trešdien: Saviesīgais vakars pie Clarks 
(plkst. 19:00) Ceturtdien: Reģistrācija Dziesmu karš 
(plkst. 16:00) Tītara vakariņas un balle (plkst. 19:00) 
Piektdien: Reģistrācija  (plkst. 10:0012:00) Lekcijas 
Šķēršļu gājiens “Amazing Race” stilā (plkst. 15:0017:00) 
Saviesīgais vakars pie Limelight (plkst. 20:00) Sestdien: 
Pilnsapulce (plkst. 10:0017:00) Kongresa balle (plkst. 
20:00) Svētdien: Atkongress – pidžamu brokastis/pus
dienas pie Living Room (plkst. 14:00)

Atzīmējot 20 gadus kopš 
Trešās atmodas notikumiem 
Latvijā Daugavas Vanagu or 
ganizācija sadarbībā ar Lat 
vijas Valsts arhīvu un Latvijas 
Okupācijas mūzeju izsludina 
globālu jaunatnes pētniecisko 
darbu konkursu „Trešā At 
moda Latvijā”, kurā aicina 
pie  dalīties visus jauniešu ve 
cumā no 16 līdz 25 gadiem.

Uzvarētāji varēs savus darbus 
publicēt, piedalīsies vēstures 
kon  ferencē Vācijā, apmeklēs 
Eiropas Parlamentu, kā arī sa 
ņems daudzas citas vērtīgas 
balvas par kurām būs parū  pē 
jušies konkursa atbalstītāji. 

Pieteikuma anketu iesūtīša
nas termiņš ir 15. janvāris.

Darbu iesūtīšanas termiņš ir 
2010. gada 1. līdz 31. marts. 

Konkursa līdzorganizētāji: 
Latvijas Valsts archīvs, Latvijas 
Okupācijas muzejs, Eiropas 
Parlamenta Informācijas bi-
rojs. 
Atbalstītāji: Valsts izglītības

satura centrs, Gunāra Astras
fonds, Daugavas Vanagu Cen 
trālā valde, DaugavasVanagu

FondsAnglijā, DaugavasVa-
nagiVācijā,DaugavasVanagu
KanādāTorontonodaļa.Eiro-
pasParlamentadeputāti:Inese
Vaidere,KrišjānisKariņš,San-
 dra Kalniete.

Laiks pirms 20 gadiem iezī 
mēja būtisku vēstures posmu 
Latvijas vēsturē. Trešā atmoda 
bija laiks, kurā vērtībām, ideā 
liem, augstākiem mērķiem un 
vienotībai bija vislielākā nozī 
me. Šis laiks palicis daudzu 
jau  niešu bērnības atmiņās. Jau
 nieši par to ir dzirdējuši no 
vecāku cilvēku atmiņām. Pat 
laban, kad liekas, zūd nacionālā 
identitāte, kad latviešu tauta 
atkal nonākusi ižšķirīgu noti
kumu priekšvakarā, ir svarīgi 
šīs atmiņas, un kopā ar tām arī 
šo latviešu tautai tik nozīmīgo 
laiku, izcelt saules gaismā ar 
zināšanām, skaidru domu un 
radošumu.

Konkursa nolikums un 
vairāk informācijas: 

www.dvjaunatne.lv
Agnese Ziemele, 

konkursa koordinatore
ziemele.agnese@gmail.com

Piedalieties jaunatnes 
pētniecisko darbu 

konkursā „Trešā Atmoda”

Tija Ore, Filadelfija
Vasara ir beigusies, un lapām 

mainās krāsas.  ALJAs   biedri 
vasaru pavadīja izskaisīti visās 
Ziemeļmerikas malās un    atsāk 
aktīvi darboties tagad rudenī. 
Kad visi taisījās atgriezties skolās, 
ALJA rīkoja Jauniešu dienas 
Garezerā (Labor Day).  Apmēram 
20 jaunieši pavadīja sestdienu, 
spēlējot kājbumbu un dejoja līdz 
agram rītam. Pēc dažām nedēļām 
ALJA tikās Ņujorkā, kur notika 
ceturtā un pēdējā gadskārtējā 
valdes sēde.  Šogad viens no 
ALJA valdes mērķiem bija 
iesaistīt aizvien vairāk latviešu 
jauniešus organizācijas darbā.   
Tāpēc valdes sēdes  tika rīkotas 
dažnedažādās pilsētās, lai jau 
niešus uz vietas   iepazīstinātu  ar 

organizāciju un ALJAs pasā 
kumiem.  Pirmā sēde bija Sietlā, 
otrā Indianapolē, trešā Garezerā 
un ceturtā Ņujorkā.  Kā nekā 
ALJAs misija ir “Pulcināt, pār 
stāvēt un uzturēt.”  Valdes sēdē 
Ņujorkā tika nolemts  ziedot 
$1000  vasaras skautu un gaidu 
lielajai nometnei.  ALJA ir pirmā 
latviešu organizācija, kas ir zie
dojusi tik lielu summu, atbalstot 
šo nometni. Pēc valdes sēdes 
klātesošie kopā ar citiem bal 
tiešiem igauņu namā piedalījaš 
“Baltoween” ballē. Spēlēja latvie 
šu DJ Aleksis Visners. Mīļš 
paldies igauņu saimei par vies 
mīlību.

ALJAs nākamais pasākums būs 
57. ALJAs kongress Bostonā no 

25. līdz 29. novembrim. Visi ir 
mīļi aicināti apmeklēt 
interesantās lekcijas un 
pasākumus. Kongresa rīcības 
komiteja ir cītīgi strādājus, lai 
piedāvātu interesantas un 
informatīvas lekcijas. Varēsit 
piedalīties valodas uzlabošanās 
kursos „Jeopardy” stilā kopā ar 
ALA izglītības vadītāju Anitu 
Bataragu. Par lektoru piedalīsies 
arī māc. Māris Ķirsons. Savā 
pieredzē dalīsies Bostonas lat 
vieši, kas ir uzsākuši „ Blue Hills” 
alus darītavas darbību, kā arī būs 
iespēja noskatīties divas filmas, 
“Rīgas sargi” un “The Singing 
Revolution.”  Visi ir mīļi aicināti 
apmeklēt šos pasākumus.

Uz redzēšanos Bostonā!

Pirms ALJAs kongresa Bostonā

Raksti un fotogrāfijas adresējamas 

Jauno Laika
redaktoram Dainim Mjartānam, 

dmjartans@inbox.lv
Adrese: Ausekļa ielā 142, Rīga, LV1010

Fakss: (+ 371) 67326784
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Vēsture

Latvieši, kuri pirms 20 gadiem 
paši savām acīm redzēja, kā tiek 
sagrauts Berlīnes mūris, kas 
pasauli bija sadalījis divās daļās, 
visi kā viens bija pārliecināti — ja 
kritīs mūris, Latvija atgūs 
neatkarību. Tā arī bija.

Berlīnes mūra krišanas divdes 
mitgade ir lieli svētki arī mums, 
latviešiem. “Baltijas valstu nacionā 
lās kustības, kas vērsās pret totalitā 
ro okupācijas režīmu, bija viens no 
Berlīnes mūra krišanas cēloņiem. 
To nevajadzētu aizmirst. Savukārt 
Berlīnes mūra krišana paātrināja 
Baltijas valstu neatkarības atgūša 
nu,” uzsver Eiropas Kopienu Tiesas 
tiesnesis Egils Levits, kurš 1989.
gadā strādāja Vācijas un Austrum 
eiropas pētniecības institūtā.
Mūri cēla, lai apturētu bēgļus
Lai apstādinātu bēgļus no 

Austrumvācijas, bija nepiecie  šama 
būtībā nepārvarama robeža. Vēl 
1961.gada jūnijā toreizējais VDR 
līderis Valters Ulbrihts starptautis  kā 
konferencē teica, ka “nevienam nav 
nolūka celt mūri”. Taču jau 1961. ga 
da 13. augustā robeža tika slēgta. 
Pēc E.Levita stāstītā, tika ierīkots 
dzeloņstiepļu žogs, uzstādīts betona 
mūris, noteikta aizliegtā zona. Jau 
mūra celtniecības laikā to apsargāja 
karavīri, kas draudēja nošaut ikvie 
nu, kas tuvotos. Mājas, kas atradās 
starp mūri un drošības zonu, iedzī 
votājiem bija jāpamet, un tās tika 
izsludinātas par teritoriju, kurā ne 
viens nedrīkst spert kāju. Vēlāk 
robežu tehniski uzlaboja – uzstādīja 
šaušanas mašīnas, kas, reģistrējot 
kustību, automātiski sāka šaut. 
Tauta to nosauca par Nāves joslu. 

Lielākais cietums
“Daudziem cilvēkiem Austrumu 

blokā, arī Latvijā, kuri, par spīti 
ideoloģiskajam spiedienam, bija 
saglabājuši neatkarīgu domāšanu, 
mūris gan tiešā, gan pārnestā no 
zīmē nozīmēja ieslēgtību visap 
tverošā, totalitārā režīmā, nogrie 
šanu no attīstības modernajā Rie 
tumu pasaulē,” stāsta E.Levits. 
“Sa  vukārt komunistiskā režīma 
piekritējiem mūris bija ne  pie 
ciešams norobežojums no brīvas, 
demo krātiskas sabiedrības, lai 
varētu uzturēt savu represīvo 
totalitāro režīmu. Tā oficiālais no 
saukums Austrumvācijā bija “anti
 im pe  riālistiskais aizsardzības val
nis”.”

“Pārvarēt mūri, par spīti mazajām 
izredzēm, bija daudzu austrum 
vāciešu ilgas. Mūra pastāvēšanas 
laikā Austrumvācijā par mēģi 
nājumu pārvarēt mūri tika notiesā  ti 
apmēram 75 000 cilvēku. Oficiālajā 
valodā — notiesāti par “bēgšanu no 
republikas”,” stāsta E.Levits. “70. ga 
dos Rietumvācija daudzus šos 
cilvēkus esot sākusi izpirkt no cietu
ma, par katru samaksājot 40 000–
100 000 marku. Tādā veidā 
Austrum  vācija ar šo savdabīgo 
cilvēku tirdzniecību pelnīja valūtu.” 

Gatavojoties mūra krišanas div 
desmitgadei, Vācijā ir mēģināts 
saskaitīt, cik cilvēkiem izdevies 
sekmīgi pārbēgt mūra otrajā pusē. 
Saskaitīti 5057, no tiem 574 bijuši 
karavīri, kuri izmantojuši situāciju, 
lai pārbēgtu. Taču nav skaidri zi 
nāms, cik daudz cilvēku gāja bojā, 
mēģinādami pārvarēt robežu. 
Checkpoint Charlie muzejs, kas vāc 
materiālus un veido izstādes par 

Berlīnes mūri, uzskata — aptuveni 
200. Salīdzinošās vēstures pēt 
niecības centrs Potsdamā ir pār 
liecināts par 136 nāves gadījumiem. 
Oficiāli reģistrēti 98. Pēdējais bēglis 
pāri mūrim Berlīnē tika nošauts 
1989.gada martā, dažus mēnešus 
pirms mūra krišanas. E.Levits stāsta, 
ka pēc Vācijas apvienošanās vairāki 
atbildīgi Austrumvācijas augstākie 
vadītāji tika notiesāti par to, ka 
devuši pavēli šaut uz bēgošajiem. 
Notiesāti arī vairāki robežsargi 
šāvēji. Šo spriedumu apstiprinājusi 
arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa. 

Robeža bija stingri slēgta tikai 
Austrumu bloka iedzīvotājiem. No 
Rietumiem šķērsot robežu varēja 
diezgan vienkārši, atceras žurnālists 
Dainis Mjartāns, kurš 80.gadu otrā 
pusē studēja Berlīnes Universitātes 
Komunikācijas zinātņu institūtā. 
“Ne bieži, bet reizi mēnesī, divos es 
devos paskatīties, kas notiek 
Berlīnes otrā pusē,” stāsta D. Mjar 
tāns. “Kāda bija sajūta? Pilnīgi 
sirreālistiska. Cilvēki ar mani ne 
runāja. Vairākas reizes mēģināju 
nodibināt kontaktus, bet man ne 
viens neatbildēja. Pēc apģērba re 
dzēja, ka ārzemnieks, un nerunāja. 
Austrumvācieši bija ideoloģiski 
apstrādāti un iebaidīti.”

Mēs gribam ārā!
Kamēr reformas Padomju Sa 

vienībā 80.gados jau sāka pāraugt 
revolūcijā, komunistiskais režīms 
Austrumvācijā, kura priekšgalā 
atradās Ērihs Honekers, palika 
pilnīgi sastindzis, stāsta E.Levits. 
Tomēr kopš 1989.gada sākuma – 
arī Baltijas tautu nacionālo kustību 
panākumu iespaidā – Austrum 
vācijā tautas spiediens uz režīmu 
pieauga. 

Sākotnēji tūkstošiem austrum 
vāciešu meklēja iespēju emigrēt. 
1989.gada 23.augustā Ungārija 
atvēra robežu ar Austriju, un 
septembrī vairāk nekā 13 000 
austrumvāciešu caur Ungāriju 
aiz  bēga uz Austriju un Rietum 
vāciju. Rietumvācijā skolās, sporta 
zālēs un citās vietās tika izveidotas 
bēgļu nometnes, kurās tika 
uzņemti, reģistrēti un aprūpēti 
tūkstošiem cilvēku. Kad ungāri 
mēģināja apturēt bēgļu plūsmu 
un piespieda daudzus austrum
vāciešus no robežpārejas pun
ktiem atgriezties Budapeštā, viņi 
ieradās VFR vēstniecībā un 
atteicās atgriezties Austrumvācijā. 
Līdzīgi incidenti notika Čeho
slovākijā. Austrumvācijas valdība 
formāli atļāva pamest valsti, taču 
paredzēja, ka bēgļi izmantos vil
cienu, kas ved caur Austrumvāciju. 
Ar to arī sākās masu de  mon
strācijas, un cilvēki izgāja ielās ar 
plakātiem “Mēs gribam ārā!”.

9.novembris
“Zibens ātrumā Berlīnē – arī 

rietumvācu radio un televīzijā – 
izplatījās ziņa, ka politbirojs atvēris 
robežu,” stāsta E.Levits. “Jau pēc 
stundas pie robežpārejas punktiem 
pulcējās tūkstošiem cilvēku un 
uztraukti skaidroja dežurējošajiem 
robežsargiem, ka politbirojs nupat 
pieņēmis lēmumu atvērt robežu. 
Apjukušie robežsargi, redzot šo zi 
ņu rietumvācu televīzijā (austrum
vācu televīzija par to vēl neko 
neziņoja), sāka laist cilvēkus pāri. 
Sākumā viņi vēl kontrolēja pases, 
bet, pūlim pieaugot, atmeta ar roku. 

Robežkontroles punkti drīz vairs 
visus nevarēja izlaist cauri, un 
cilvēku tūkstoši sāka vienkārši rāp 
ties mūrim pāri uz Rietumberlīni.” 

Liktenīgā diena
“Mēs bijām trīs latviešu studenti, 

visi beiguši Minsteres Latviešu 
ģimnāziju un studējām Rietum 
berlīnes Universitātē katrs savā 
fakultātē. Tajā liktenīgajā dienā mēs 
visi steidzāmies pie mūra,” stāsta 
D.Mjartāns un pieļauj, ka 9.no 
vembrī, ko vācieši sauc par liktenīgo 
dienu, viņš ar saviem draugiem 
Raineru un Anitu bija vienīgie lat 
vieši, kas piedzīvoja Berlīnes mūra 
sabrukuma sākumu. “Uzzinājām, 
ka Bornholmas ielā it kā esot atvērts 
mūris. Lecām metro – pulkstenis 
jau bija ap desmitiem vakarā – un 
laidām uz Bornholmas ielu. Tiešām 
pavērās vārti, un ap pulksten vien
padsmitiem cilvēku masas vēlās 
pāri robežai. Cilvēki nāca un nāca. 

Pārgāja pāris metru pāri robežai, 
varēja redzēt, ka viņi apstājās un 
samulsuši skatījās pāri. Bija grūti 
aptvert viņu pārdzīvojumus, jo, 
dzīvojot Austrumvācijā, viņi varēja 
dzirdēt Rietumvācijas radio, skatī 
ties Rietumvācijas TV, dzīvot visam 
līdzi, bet nekā no tā nevarēja 
piedzīvot. Un pēkšņi – iespēja 
nokļūt otrpus mūrim. Cilvēki 
skūpstījās, lēkāja, dažiem pat bija 
šampanietis līdzi. Vēlāk lasīju, ka 
starp pusdivpadsmitiem un vie 
niem robežu pārgāja aptuveni 20 
tūkstošu cilvēku. Mēs tajā vakarā 
izlēmām aiziet paskatīties, kas 
notiek Austrumberlīnē. Izsprau 
cāmies garām robežsargiem un 
nokļuvām Austrumberlīnē, kur 
aizgājām līdz Aleksandra lauku 
mam. Redzējām, ka daudzi cilvēki 
vienkārši guļ – viņi nebija dzirdēju
 ši par lēmumu atvērt robežu. 
Laukums bija tukšs, un devāmies 
atpakaļ, lai kopā ar austrumvā 
ciešiem dotos uz Rietumberlīnes 
pusi. 

Kad ar visu pūli stūmāmies uz 
galveno Berlīnes ielu, tur notika 
neticamas lietas – bija sanākuši 
austrumberlīnieši, rietumberlīnieši 
ar šampanieša pudelēm. Bija tāda 
sajūta, ka trīs Jaungadi iekrituši 
vienā dienā. Tas bija kaut kas! 
Vienkārši neticami!” 

No rīta Berlīnē bija neaprakstāma 
aina: simtiem tūkstošu cilvēku, 
austrumberlīnieši un rietum  ber 
līnieši, sēdēja uz mūra, kala to ar 
kaltiem un āmuriem. Jau vakarpusē 
mūris bija caurumots kā Šveices 

siers. Cilvēki dziedāja, dejoja, 
apskāvās. Rietumberlīnes krogi bija 
atvērti un deva alu par brīvu. 
Austrumberlīnieši jutās, kā pēkšņi 
atbrīvoti no cietuma. Rietum  ber 
līnieši saprata, ka Vācijas dalī  šana ir 
beigusies. Redzēju, kā biju  šais kan
clers Villijs Brants pie Šē  nebergas 
rātsnama cilvēku tūkstošu priekšā 
teica slavenos vārdus: “Tagad saaug 
kopā tas, kam jāsader kopā.”

Ļāvos šim pacilātības mirklim, 
nojaušot, ka mūra krišana Berlīnē 
nozīmē visa Austrumu bloka to  
talitārā režīma — arī tobrīd vēl 
okupētajā Latvijā — sabrukumu. 
Arī es izkalu sev gabaliņu mūra par 
piemiņu no šīs dienas. Cilvēkiem 
bija kopēja sajūta, ka totalitārajai 
komunistiskajai sistēmai vairs nav 
nedz gribas, nedz spēka pagriezt 
vēstures ratu atpakaļ. Ka režīms ir 
uzvarēts. Ka tagad sāks valdīt 
brīvība.”

Pakāpeniskā nojaukšana
Dainis Mjartāns gan atceras, ka 

ne uzreiz pēc 9. novembra 
Austrum  vācijas valdība pieļāva 
mūra demontēšanu. Tūkstošiem 
rietumberlīniešu pulcējušies uz 
mūra pie Brandenburgas vārtiem, 
pieprasot nojaukt mūri. “Mēs tur 
pavadījām vairākus vakarus un 
kādā dienā arī uzrāpāmies uz 
mūra,” stāsta D.Mjartāns. “Mums 
toreiz šķita svarīgi tur būt, jo 
Berlīnes mūra krišana nozīmē 
Latvijas neatkarību. Simboliski šī 
vieta bija Eiropas dalīšanas vieta. 
Es stāvēju starp cilvēkiem, kuri 
aicināja Austrumvācijas karavīrus 
pievienoties un stāvēt uz mūra. 
Karavīru bija ļoti daudz, plecu pie 
pleca. Bet mēs sēdējām, izklie 
dzām dažādus saukļus, bija jau 
nieši, kuri bija paņēmuši līdzi 
āmurus un dauzīja mūri. Mums 
likās, ka Austrumvācijas politiskā 
spice cerēja, ka ļaudis būs pa  ska 
tījušies rietumpuses veikalu iz 
kārtnes, saņems Rietumvācijas 
ap  sveikumu katram austrum 
vācietim – 100 marku –, nopirks 
banānus, bet dzīvot un strādāt 
viņiem vajadzēs aiz mūra. Mēs 
sapratām – kamēr nekritīs vadība, 
nekas nemainīsies. 

Kādā trešajā dienā pie mūra pie
brauca mašīnas un tika pavēlēts, lai 
cilvēki kāpj nost no mūra, tā ir VDR 
teritorija. Mūs brīdināja – ja mēs 
nerāpsimies no mūra lejā, tiks lie 
tots spēks, bet mēs tikai smējāmies. 
Tad uz mums sāka šaut ar 
ūdensmetējiem. Tik inteliģenti viņi 

bija, ka šāva gaisā, un ūdens mums 
nāca virsū no augšas. Ja ūdens 
strūklas būtu tēmētas tieši virsū, 
baidos, to spēks nogāztu cilvēkus, 
daudzi lēktu un būtu guvuši smagas 
traumas.” 

BRĪVĪBU BALTIJAI
Šogad vairākos Vācijas laikrak

stos, aprakstot Berlīnes mūra 
krišanas notikumus, tika publicēta 
fotogrāfija, kurā uz mūra redzami 
jaunieši ar sarkanbaltsarkanu ka 
rogu. Apakšā uzraksts — Freedom 
for the Baltic States. Par šiem un 
līdzīgiem saukļiem uz mūra sienas 
laikā no 1987.  līdz 1989. gadam 
bija gādājis tagadējais Latvijas 
vēstnieks Īrijā Pēteris Elferts, kurš 
toreiz strādāja Minsteres Latviešu 
ģimnāzijā un kopā ar citiem lat 
viešu jauniešiem nakts aizsegā zī 
mēja politiskos grafiti uz mūra 
sienas. “Tā bija daļa no mūsu 
nevardarbīgās pretošanās kustī 
bas,” paskaidro P.Elferts. “Saukļi 
bija dažādi – atsaukt Ribentropa–
Molotova paktu, dot brīvību 
Baltijas valstīm. Iepriekš noskatītā 
vietā – pie Brandenburgas vārtiem, 
Potsdamas laukumā – tos zīmē 
jām. Gribējās, lai tie ir mākslinie 
ciski skaisti, piemēram, vienā bija 
redzama roka ar sirpi un āmuru, 
kas apkampj Baltijas valstis.” 

Kad Austrumvācijas valdība pie 
ņēma lēmumu atvērt jaunu ro   bež 
pārejas punktus, pirmā vieta, kur 
12. novembrī buldozers izlauza mū 
ri, bija pie Potsdamas laukuma tieši 
tajā vietā, kur P.Elferts ar draugiem 
bija uzrakstījis prasību anulēt Ri 
bentropa–Molotova paktu un kur 
bija uzzīmēts sirpis ar āmuru un 
kāškrusts. “Pirmo izplēsa mūra daļu 
ar sirpi un āmuru, un tas bija ļoti 
nozīmīgs brīdis,” atceras Lat  viešu 
kopības Vācijā valdes priekš  sēdis 
Nils Ebdens. “Eiforija bija milzī  ga – 
rietumberlīnieši soli  darizējās ar 
austrumberlīniešiem un bija laimīgi 
par viņu iegūto brīvību.” 

N.Ebdens apstaigājis mūri no 
vembra beigās un redzējis, ka teju 
visās vietās cilvēki ar āmuriem, 
kaltiem un veseriem mēģināja atsist 
kādu mūra gabalu. Daži pat bija 
sākuši ar tiem gluži kā ar suvenīriem 
tirgoties. “Mēs vēl atradām vietas, 
kur bija rakstīts “Latviju latviešiem” 
un “Freedom for Baltic States”,” 
atceras N.Ebdens. 

Bruno Rubess ar kundzi Birutu 
1989. gada 28. decembrī bija devu 
šies uz Berlīni, lai paši savām acīm 
redzētu, kā tiek demontēts mūris. 
“Mēs toreiz gatavojāmies braukt uz 
Toronto, un es sievai teicu – mēs jau 
nu mūra gabalu uz Kanādu lī   dzi 
neņemsim,” atceras B.Rubess. “Bet, 
kad mēs piegājām pie mūra, mana 
dārgā sieviņa no rokas somiņas 
izvilka mazu kaltiņu ar plastmasas 
rokturīti un mēģināja kādu gabali 
ņu nodrupināt. Kad kāds bavārietis, 
kurš tur darbojās ar veseri, to ierau
 dzīja, skaļi un sirsnīgi smējās! 
Sieviņa teica – man laikam nepa
reizi rīki. Bavārietis kā lika ar veseri, 
tā vesels gabals mūra bija lejā.”

Berlīnes mūra nojaukšana tur 
pinājās līdz pat 1990. gada vidum. 
Kad to demontēja, jau bija skaidrs, 
ka ir sperts solis pretim Vācijas 
atkalapvienošanai, kas formāli bei 
dzās 1990. gada 3. oktobrī. 

(Pārpublicēts no laikraksta 
Sestrdiena 2009.07.11.)

Dzelzs aizkara krišana un mēsGunita Nagle, Sestdiena

Nils Ebdens pie Berlīnes mūra 1989. gadā
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SVIESTS 3
Lauska

Ir iznācis jauns kompakt  
disks – mūsdienu tautas mūzikas 
izlase  „Sviests 3”. 

SVIESTS iznāk ik pārgadus, lai 
parādītu, kas notiek latviešu 
mūs  dienu tautas mūzikas, jeb 
postfolkloras lauciņā un dotu 
ieskatu tajā, ko ar latviešu tautas 
dziesmām un melodijām var iz 
darīt šodien – cik šīs dziesmas 
mūs spēj uzrunāt, aizkustināt un, 
galu galā, iedvesmot, lai radītu 
vēl kaut ko jaunu. Šoreiz izlasē ir 
īpaši liela daudzveidība – tajā ir 
iekļauti 22 skaņdarbi. Blakus 
tādiem jau SVIESTA veterāniem 
kā „Laiksne”, „Auļi”, „Skyforger” 
un „Baobabs”, šajā izlasē ir arī 
mazāk dzirdēti projekti, kā senās 
mūzikas ansamblis „Trakula”, 
hiphopa mākslinieks Misters, 
Druvienas folkloras kopa „Pērlis”, 
kuras dalībnieki nu jau visā 
Latvijā vairāk pazīstami kā dzie 
došā Vītolu ģimene. Daudziem 

būs pārsteigums, ka grupas ar 
latviešu saknēm jau daudzus 
gadus darbojas visā pasaulē – 
„Zigrīdas kalpi” Austrālijā, „Lini” 
ASV, KGB un „Lokal Heroes” 
Vācijā. Liela daļa no dzisesmām 
ir ierakstīta tieši šim albumam 
un vismaz pagaidām citur nebūs 
atrodami. Tajos ieskanās tik da 
žādi muzikāli virzieni kā reps, 
regejs, metāls, folks, viduslaicīgas 
skaņas un vēl citi eksperimentālāki 
skanējumi. 

Trejasmens
Lauska

„Trejasmens” apvieno jaunie
šus, kurus interesē ne tikai senās 
latviešu tautas dziesmas, bet kuri 
arī cenšas atveidot arheoloģiskos 
tērpus un nodarbojas ar seno 
cīņu prasmi.  Kompaktdiskā ir 
iekļautas „Trejasmens” tautas
dziesmas latviešu un līvu valodā, 
kā arī pašu apdares un arī pilnīgi 
pašu sacerētas dziesmas. Tema
tiski ir iekļautas gadskārtu dzies

mas par Meteni, Miesmeti, 
Jāņiem, kā arī karavīru dziesmas 
un mitoloģiskas dziesmas. Ierak
 stā ir piedalījušies kopas draugi 
no citām folkloras kopām un 
klubiem – „Pērkonītis”, „Skan  di
nieki”, „Vilki”, „Vilkači” un 
„Livonieši”. Kā ierasts, īpaši 
skanīgs ir Julgī Staltes piene
sums, tomēr šajā ierakstā pār 
svarā ir dzirdamas brašas puišu 
balsis, kas ir atsvaidzinošs mo 
ments latviešu folkloras jomā, 
kurā vēl joprojām dominē sie 
viešu dziedājumi.

Sibīrijas Latviešu dziesmas
Upe tuviem un tāliem
Unikālajā ierakstā CD/DVD

apkopotas latviešu dziesmas, 
rotaļas un danči, kas ierakstīti 
vismaz 16 Sibīrijas latviešu cie
mos gan pavisam nesen, gan arī 
pirms 20 un vairāk gadiem. 
Audio (CD) diskā klausāmas 52 
melodijas, video diskā (DVD) – 
ap 120, kopējais skanējuma laiks 
ir gandrīz 6 stundas. Izdevēji cer, 
ka šie diski lieti noderēs  Sibīrijas 
latviešiem, kuri vēlēsies atgūt 
savu vecvecāku mantojumu. Bet 
pārejie aicināti iemācīties dzies
mas, kuras latvieši dziedājuši 
tūkstošiem kilometru attālumā 
Krievijas plašumos.  

Dvēselīte
Micrec
Latvijas dziedātāja Aisha uz 

skata, ka ar nelatvisku vārdu var 
tālāk tikt mūzikas laukā. Viņas 
jaunākais albūms “Dvēselīte”  
gan skan latviski. Tajās varam 
svaigā izpildījumā dzirdēt vecās 
pazīstamās 70. – 90. gadu Latvijas 
pop  dziesmas, kuras sarakstījis 
Mārtiņš Brauns, Imants Kalniņš, 
Uldis Marhilevičs, Raimonds 
Pauls un Elga Īgenberga, un ku 
ras savulaik izpildījuši tādi māk 
slinieki, kā Aino Bāliņa, Valentīna 
Butāne, Menuets, Remix, Alva 
un Sīpoli.

Jaunrades dejas IX 
NKMVA

Ārzemju deju kopām deju 
klāsta papildināšanai varētu in 
teresēt Nemateriālā kultūras 

man  tojuma valsts aģentūras iz 
do tais krājums Jaunrades de -
jas IX. Izdevumā ietvertas 17 ho 
reogrāfu 25 dejas no 2009.gada 
jaunrades deju konkursa. Krā
juma pieli  kumā deju muzikālais 
materiāls CD formātā un deju, 
kustību DVD.

Saules krustcelēs
NKMVA

Klajā nācis jauns kokles spēles 
repertuāra krājums Saules krust-
celēs (90.lpp). Izdevumā iekļautas 
latviešu tautasdziesmu apdares 
jaunāko klašu bērniem un kokles 
spēles iesācējiem, oriģināldarbi 
koklei, kā arī kompozīcijas kok
lētāju ansambļiem, kopskaitā 55 
pirmpublicējumi.

Taina Laiviņa dzimusi Hantingtonā, 
Ņudžersijas pavalstī. Izstudējusi mate 
mātiku un datorzinības. Ikdienas darbā  ir 
datoru speciāliste. Sarakstījusi vairākas 
lugas, kuras uzvestas Ņujorkas gaidu un 
skautu pulciņos. 3x3 Katskiļu nometnes 
vadītāja.

Leonīdas * sauc
Kas tas par traci, kas trokšņo manā ausī
 kā ievainots kaķis,
 kā slima taure?
Māju ar roku, situ, situ troksnim.
Klusē kaķi!
Klusē taure!
Nositu!….
 modinātājpulksteņa pogu.

Palūru ar vienu pusatvērtu aci uz pulksteņa pusi.
Tumsā mazs zils traips spīd.
Būs jāver otro aci vaļā.
Puspieci!  Bezdievīga stunda!
Pat putni vēl dus.  
Satinu segu ciešāk ap pleciem
 un ierokos dziļāk gultas siltumā.
Kāds nežēlis uzstādījis modinātāju?
No sapņu murgiem uzpeld atbilde:
Leonīdas sauc!

Prāts pa pusei nomodā sāk komandēt:
Kustieties kājas!
Kustieties rokas!
« Nē! Un nē! » atbildes nāk.
« Te gultā ir silts un mīksts, 
tur ārā auksts un ass.
Mēs gribam tepat kavēties,
Varbūt pat līdz pavasarim.
Prātiņ, nāc mums līdz.
Sapņi vēl tevi gaida. »

Bet Leonīdas sauc:
« Nāc skaties, nāc skaties!
Tik skaistas mēs atkal būsim tikai pēc
simt gadiem. »

Četri brāļi
Stāvēju mežā, klausījos,
Kā dzied ozols.
Dzied ozols ar medu sirdī.

Stāvēju lejā, klausījos,
Kā dzied avots.
Dzied avots ar dzidru balsi.

Stāvēju kalnā, klausījos,
Kā dzied saules stars.
Dzied saules stars ar zeltu balsī.

Stāvēju tīrumā, klausījos,
Kā skan zeme.
Skan zeme ar akmeņu spēku.

Stāvēju zālē un klausījos
Ozolu, avotu, sauli un zemi.
Katram sava balss, 
Katram savs gars.

Plūst zelta medus, bagāts un salds,
Tek dzidrais ūdens, skaidrs kā vējš,
Spīd saules stars, vasaras brieduma pilns,
Skan stiprā zeme, granīta pamats.

Vienoti draudzībā, vienoti dziesmā,
Stāv četri brāļi pasaules priekšā.
Skan un atskan 
Mūzikas prieks, 
Draudzības spēks.

Stāvēju zālē, klausījos.
Ozolu, avotu, sauli un zemi.
Ieviju dvēselē prieku un spēku,
Iepinu sirdī dziesmu un draudzību.

2009. g. 30. septembrī

Tā prāts nu stingrāk pavēlē kājām,
pavēlē rokām:
« Kustieties! »
Brīnums.  Es pieceļos.

Mazgājot muti, no spoguļa pretī man raugās
 divas melnas pogas 
 baltā, baltā sejā.
Vēl nav radies asinsspiediens.
Bet Leonīdas sauc:
« Nāc skaties, nāc skaties!
Īstais laiks ir klāt! »

Mēnessērdzīga kustos.
Pabāžu degunu pa durvju spraugu.
Vēlā rudens aukstums iekož.
Ielas gaismās zālē spīd sarma.
Ceļi un elkoņi trīc, sauc:
« Nē! Un nē! »
Bet prāts tik klausa Leonīdas dziesmai.
Kamzolis mugurā,
Cepure galvā,
Zābaki kājās,
Karsta kafija termosā.
« Soļos marš!  Uz parku.  Leonīdas sauc! »

*  *  *  *  *
Zvaigzne pēc zvaigznes iedegās,
Vizmo, krāsas kā metalls liesmās,
Gan zaļš, gan zils, gan sarkans.
Skrien pār debesīm un mirklī
Izdziest.
Blāzmo tik brīdi ilgāk tām astes.
Tad nākošā un nākošā
 un divas, tad trīs reizē,
Tur austrumos, ziemeļos, dienvidos!
Lielie rati lēnām griežas.
Zvaigžņu Jānis stāv, savu zobenu pacēlis.
Debesīs Leonīdas krīt un krīt,
 līdz saule austot apgaismo tumsu
 un Leonīdas turpina krist neredzētas.  

*meteoru plūsma  

2001.g.18.novembrī
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L atv ijā  un Ameri k ā

Agate Vucina 18  gadi, 
studē Biznesa augstskolā 
Turība

Vidzemē, 
netālu no 
Va l m i e r a s 
lauku at 
pūtas mājā 
„Lan  tus”, šo 
ruden iera 
dās ļau  dis, 
p ā r s v a r ā 
jau  nieši, ku 
riem plecos 

bija kokles. Varētu domāt – ti 
piska aina Latvijā. Taču tā tas 
nebūt nav. Koklēšana ir kļuvusi 
par retu māku un kokļu iz 
gatavotāji ir vēl lielāks retums. 
Pirms trim gadiem koklētāju 
saietu atbalstīja arī Latviešu 
fonds ASV, šogad Vid  zemes 
plānošanas reģiona kul  tūras 
programma. Kopā pulcē  jās 

Latvijas koklētāju tikšanās Vidzemē
kokles spēles pratēji un folklo
ras cienītāji no Rīgas, Valmieras, 
Madonas, Rūjienas, Cēsīm, Ēr 
gļiem, Mazsalacas, Varakļāniem, 
Viļānu novada un Baltkrievijas. 

Atšķirībā no iepriekšējiem 
kok  lētāju saietiem Latgalē, 
šogad  dalībnieki un apmeklētāji 
varēja klausīties virkni referātu. 
Ar  koklēšanas vēsturi  klātesošos 
iepazīstināja RTU inže  nier  zi 
nāt  ņu doktors Tomariņu Kārlis. 
Viņš ieskicēja laiku, kad ar 
komunistu valdības spiedienu 
no Lie  tuvas tika pārņemta lielo 
kon  certkokļu spēlēšana. Nu jā, 
Pa  domju laikā visam vajadzēja 
būt lielam un grandiozam! 
Kārlis klātesošajiem nospēlēja 
uz kokles, kas darināta vēl pirms 
II Pa  saules kara. Interesantas 
diskusijas izraisīja Mareka Ga 
briša pār  skats par Latvijas 
lokālajām iden  titātēm, kā arī 
Dr. hist. Kaspara Kļaviņa re 

ferāts „Vidzeme vēstu  riskā 
šķērsgriezumā”. Savukārt 
Austris Grasis pastāstīja par vi 
ņam piederošās Austrālijā gata 
votās kokles vēsturi, kuru DP 
nometņu laikā latvieši bija 
uzdāvinājuši kādam angļu oku 
pācijas zonas pārstāvim, kas 
savukārt pēc ilgiem gadiem to 
atkal nodeva atpakaļ lat  vie 
šiem.  

Kā jau katru gadu, kokļu die 
nu neatņemama tradīcija bija 
sa  spēlēšanās, sadziedāšanās un 
etnogrāfiskās kokles spēlēšanas 
mācīšana interesentiem. Priecē, 
ka aizvien vairāk par latviešu 
tautas mūzikas instrumentu – 
etnogrāfisko kokli – interesējas 
jaunieši. Kristīne Liede, mācās 
Rīgas Emīla Dārziņa mūzikas 
vidusskolā: „Man koklētāju 
saiets ļoti patika, jo pasākums 
notika skaistā vietā un kokli 
visnotaļ spēlē ļoti pozitīvi cil 
vēki. Šogad koklētāju saietā 
piedalījos pirmo gadu, bet 

nākamgad arī noteikti piedalī 
šos un mēģināšu piesaistīt arī 
citus.” Kokles spēli šogad varēja 
apgūt pie Andas Ābeles (Rīga), 
Amandas Jātnieces (ASV), 
Aivara Zariņa (Madona), kā arī 
novērtēt tādu izcilu koklētāju, 
kā Andra Mičuļa, Latvītes Po 
diņas, Tāļa Karlsona un citu 
spēlētprasmi. Ar kok  lēšanas 
prasmi kaimiņvalstī Baltkrievijā 

iepazīstināja Vadims Parhi 
movičs no Minskas. Kok  lētāju 
koncertā šogad pirmo rei 
zi   piedalījās grupa „Vētras sai 
tes”, kas klausītāju uzmanību 
pie    saistīja ar interesantu grupas 
sastāvu: elektrisko kokli, ģitāru 
un džambi. Latvīte Podiņa (Ma 
dona), kas ir vienīgās elektriskās 
kokles īpašniece Latvijā, stāstīja, 
ka grupa jau uzstājusies daudzās 
Latvijas vietās – „koklētāju sa 
ietam ir jābūt arī turpmāk, jo šī 
gada saiets liecina par to, ka 
interese pieaug, gan piedaloties, 
gan klausoties”.  

No Limbažiem bija ieradies 
pazīstamais koncertkokļu an 
samblis „ Kokle”, kas apliecināja 
kokļu spēles daudzveidību, sa 
vukārt uz dančiem saieta dalīb 
niekus  aicināja  kapella „Mas 
kačkas spēlmaņi". Pasākuma 
or  ganizatore, Latgales tra  di 
cionālā kultūras centra „Latgaļu 
sāta” vadītāja Marika Zeimule 
bija vis  notaļ apmierināta: „Kopā 

spē    lējot, veidojot mūzikālas 
ainas, sadziedoties, folkloras 
mīļotāji padara ciešākas saites 
savā starpā. Šeit mēs iegūstam 
jaunus draugus, apmaināmies 
ar pieredzi un iespaidiem, tā 
dejādi nostiprinot motivāciju 
turpināt koklēšanu. Arī tie, kas 
vēl neprot spēlēt šo tautas mū 
zikas instrumentu, pa  sākuma 
iespaidā varētu pārdo  māt 
iespēju kļūt par koklētāju.” Or 
ganizatori ļoti vēlas, lai nā 
kamgad kokļu dienās piedalītos 
ārzemju latviešu koklētāji, jo tur  
koklēšana ir joprojām cieņā.

LŪDZAM IEVĒROT:

*spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru
  katram LAIKA abonentam,
*LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt 
  tikai no kantora.

        
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!

Kad maksājat par kalendāru, iesakām lietot kalendāram  
pievienoto kuponu.

         Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
2010. gada kalendārs: ............... gab.  X US $17 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo $2,25;  
                                par katru nākamo $1,00     Kopā.....

                    Ārpus ASV – par pirmo $2,50
  par katru nākamo $1,50            Kopā......  
              Kopā pievienoju                        US $.......   

Vārds, uzvārds ......................................................................

Adrese ...................................................................................

................................................................................................

Tālr.: ...........................Epasts .............................................   

LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS – 2010

JAUNAIS LAIKA KALENDĀRS KLĀT!

"Latgaļu sātā" Dekšāres pagastā

„Vētras  saites” piedāvā oriģinālu skanējumu, labajā pusē Latvīte Podiņa ar elektrisko kokli.

Saspēlējas no kreisās: Māra Vucina, Agate Vucina un Amanda Jātniece
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