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Priecīgus Ziemsvētkus!
Pasaules brīvo latviešu
apvienības vārdā
vēlu latviešiem svešumā
un Latvijā priecīgus un
mīlestības pilnus
Ziemsvētkus!

Foto: Gunārs Janaitis

Vēlos pateikties jums par
labo sadarbību ar centrāla
jām latviešu organizācijām
mītnes zemēs aizvadītajā
gadā, jūsu nesavtīgie darbi
šajās organizācijās ļāvuši
mums saglabāt un izkopt
latvietību ārzemēs vairākās
paaudzēs jau 65 gadus!
Mūsu darbošanās latviešu
centrālajās organizācijās ār
zemēs kļūs vēl nozīmīgāka
nākamgad, kas mūsu valstij
būs izšķirīgu vēlēšanu gads.
Kopīgā darbā veiksim daudz!
Katrs ar savam spējām,
zināšanām un sirds degsmi
lai nāk talkā!
Novēlēsim Jaunajā gadā
mūsu valstij gaišāku nākotni
un dāvināsim šajos svētkos
un visā nākamajā gadā savu
uzticību un mīlestību mūsu
dzimtajai zemei un tautai!
Mārtiņš Sausiņš,
PBLA valdes priekšsēdis

Miers mums jānoslēdz pašiem ar sevi

Mīļie kristīgie
draugi, mīļie
latvieši, lai žē
lastība jums un
miers no Dieva
mūsu Tēva un
Kunga Jēzus
Kristus
–
Āmen!
Dievs ir no
slēpumu un
pārsteig umu
Dievs! Viņam
tīk paslēpties,
un Viņš ļauj
sevi atrast tur, kur mēs to nemek
lējam! Ja atceramies Jēzus Kristus pie
dzimšanas stāstu, kā to pierakstījis
evaņģelists Lūka, (2, 1.–14.) un no
stāsta atņemam visu to, ko cilvēki un
baznīca tam vēlāk pierakstījusi, to, kas
šo stāstu izgrezno, to, kas sakrājies
mūsu pašu svētku atmiņās, skaisto
mūziku, eņģeļu dziedāšana un to, kas
skatāms lielo pasaules mākslinieku
tēlojumos un gleznās, mēs atklāsim,
ka runa ir tikai par kādu mazu,
nenozīmīgu pilsētiņu Betlēmi, kur
kādā pajumtē piedzimst bērns!
Bērna vecāki, sekojot ķeizara Au
gusta pavēlei, tikai nesen uz šo
Betlēmi atnākuši. Augusts grib pa
augstināt nodokļus un liek katram

ierakstīties iedzīvotāju sarakstos,
tur, no kurienes tas cēlies. Jāzepam
un Marijai viņiem nelāgā laikā, jo
Marijai drīz piedzims bērns, jādodas
tālā, nogurdinošā ceļojumā. Un, kaut
Jāzeps, mēs varētu teikt, ir dižciltīgs,
jo cēlies no Dāvida nama un cilts,
viņš ir nabadzīgs. Viņa ciltstēvs taču
dzīvojis pirms 1000 gadiem, un ma
tojums jau paaudžu paaudzēs nez cik
reizes īsto un varbūt arī viltus man
tinieku starpā sadalīts!
Nabadzīgi un atstumti bija arī gani
laukā! Tie bija nevis mīlīgie svētku tēli
ar maziem jēriņiem klēpī, bet gan
rūdīti un raupji vīri, kuŗiem dienās un
tumšajās naktīs nācās cīnīties ar
laupītājiem un plēsīgiem zvēriem.
Arī tālo zemju zvaigžņu pētnieki
nav nekādi bagātnieki, un viņu dāva
nas mazajam bērnam dzīvi arī ne
padarīs vieglāku. Nav ne svētku, ne
gaviļu, ir īsta pelēka ikdiena!
Un vai tādējādi dzimst ķēniņa kārtas
Dieva tautas glābējs? Vai tādējādi
sāksies pestīšana? Vai tā dzimst tas,
kuŗš spētu to, ko līdz šim neviens
valdnieks, ne polītiķis nav spējis (pat
ne līdz šodienai), ar gudrību, ar
pieredzi un loģisku argumentāciju
cilvēkus pārliecināt visu tautu
nacionālas vajadzības apvienot vienā
„pasaules iekšpolītikā“ ? Vai tas, kas

pasaules tumsā un pelēcībā dzimst,
var būt pasaules glābējs, kas mudinās
un panāks, ka valstis cita citu aizstāvēs,
kas apkaŗos korupciju, pārvarēs
nabadzību un badu, izbeigs dižķibeli,
kaŗus, militāru patvaļu, vērsīsies pret
terrorismu un visu beidzot atkal
līdzsvaros dabu, apvidi un cilvēkus?
Jā, tā dzimst cilvēku bērns! Kā gan
citādi var pasauli iepazīt? Kā citādi
saprast tautu, kas staigā tumsībā, kā
būt viņas gaisma? Kā aicināt pie sevis
visus (arī tos, kuŗus pasaule noliedz),
kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi, un solīt
tiem atvieglinājumu, ja pats būtu dzi
mis purpurā un zīdā?
Tā nespēks pārvēršas spēkā, pelēcīga
nabadzība skaistumā, cilvēcīgais vē
sums sirds siltumā, nemiers mieri
nājumā.
Kas trīsvienīgo Dievu tiešām ko
pumā un ne tikai no malas grib iepazīt,
tiem būs jāpieņem silītē gulošais.
Pieaudzis Viņš saka: „…kas Mani ir
redzējis, tas ir redzējis Tēvu” (Jāņa
14,9b).
Un miers mums jānoslēdz pašiem
ar sevi un savu Radītāju, jo Viņš
mums savu mieru sen licis sludināt,
mēs to esam it kā sadzirdējuši, vienīgi
vēl neesam pieņēmuši! Āmen!
Prāvests Klāvs Bērziņš

Mīļie tautieši
Ziemsvētku pievakarē!
Rets bērns var vienaldzīgi sagaidīt Ziemassvētkus.
Bērniem šīs gaidas ir saistītas ar dāvanu dalīšanu vai
kādām jautrām izdarībām.
Mums, pieaugušiem, varbūt pievilcīgāks ir pats
Ziemsvētku vakars. Vienalga, vai dzīvojam pilsētā vai
laukos, mēs ilgojamies pēc tāda vakara, kad varam
pasēdēt pustumšā istabā, kur kamīnā vēl kvēlo ogles,
bet logā deg svecīte, un aiz loga rūtīm paveŗas skats uz
plašu apsnigušu lauku tumša priežu meža ielokā, un
viss skats ir apgaismots no augšas, ar mēness kristalla
dzidriem stariem.
Šajā mierā pazūd laicīgā kņada un laicīgās rūpes.
Domas pašas pieskaŗas pie dzīves īstām vērtībām.
Tādos brīžos mēs aizsapņojamies par mūsu mīļiem
radiem un tuviem cilvēkiem. Domās mēs esam kopā
ar dzīvajiem un tiem, kuŗi ir atstājuši šo pasauli.
Tādos brīžos mēs apņemamies nepakļauties bez
dievju pasaulei, bet dzīvot tālāk ar mīlestību, pacietību
un saticību, nesot tālāk Ziemsvētku vakara svētumu.
Novēlu priecīgus un gaišus Ziemsvētkus!
Mēs visi zinām, ka nākamais gads būs izaicināju
miem pilns, šeit un sevišķi Tēvzemē. Tādēļ Jaunā ga
dā novēlu izturību un drosmi, līdz atkal atnāks tā
gaidītā klusā, svētā nakts!
Juris Mežinskis,
Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis
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Redaktore: Ligita Kovtuna
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Mēs kārtojam tūres, ekskursijas,
kruīzus uz visām zemēm, arī
ceļojumus un apmešanos Latvijā.

Gaišus un priecīgus
Ziemassvētkus,
iespaidiem un
jaukiem ceļojumiem
bagātu Jauno gadu!
Inese un Māris Zaķis

32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
Tālr.: 6316654455 18002918311
Fax: 6316656164 Epasts: RigaVen@aol.com

Redakcijas un izdevēju vārdā
vēlam jums gaišus un priecīgus Ziemsvētkus, raženu,
bagātu un veselības pilnu Jauno – 2010. gadu!
Patiesā priekā varam darīt jums zināmu, ka ar jūsu laipnu atbalstu Laiku un Brīvo Latviju lasīs
Latvijā mītoši 24 leģionāri, nacionālie kaŗavīri un viņu atbalstītāji. Redakcijas un DV CV
Pārstāvniecības iniciātīva „Sniedz roku, draugs!” atvēra daudzas sirdis, par to laikraksta
lasītāju, redakcijas un izdevēju liels, liels paldies!
Paldies E. Pumpainim, E. Sūcim, A. Balodim, I. Zīvertei, A. Mednei, M. Volskei, Dz. Cekuliņai, A.
Lindei, V. Lindem, J. Gulbītim, Ž. Holmai, V. Lasmanei, T. Metumam, D. Murikai Osei, M. Apel
Bluminai, R. Rūtenbergai un vēl divām anonimām ziedotājām Amerikā!

Labas sekmes Jaunajā gadā!
Šis gads iet uz beigām, un mēs skatāmies nākotnē  ko tā mums nesīs?
Vispirms vēlamies pateikties visiem mūsu labvēļiem un atbalstītājiem. Paldies par jūsu devumu!
Tādējādi mēs atbalstām tos, kam atbalsts ir visvairāk vajadzīgs, proti, mūsu leģionāriem, daudzbērnu
ģimenēm un citiem Daugavas Vanagu mērķiem, ko esam atbalstījuši visus šos gaŗos gadus.
Ieteicu nākamgad visām zemēm, nodaļām, kopām un apvienībām pienācīgi nosvinēt Daugavas
Vanagu organizācijas dibināšanas 65. gadskārtu.
2009. gadā esam pabeiguši Lestenes Brāļu kapu būvi un visus rēķinus samaksājuši, tomēr arī
turpmāk būs izdevumi, jo arvien vēl atradīsies leģionāru vārdi, kas būs jāieraksta sienā, lai pienācīgi
pieminētu viņu devumu Latvijai..
Vislielāko pateicību gribu teikt visiem, kas ir ziedojuši savu ārtavu, lai mērķi, ko Daugavas Vanagi
ir uzņēmušies, tiktu godam īstenoti!
Novēlu visiem priecīgus Ziemsvētkus un labas sekmes nākamajā gadā.
Latvisks paldies!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Juris Augusts

Nodrošiniet iespēju piedalīties ALAs
ceļojumos 2010. gadā uz LATVIJU!
amerikas latviešu apvienība 2010. gada vasarā
organizē četrus ceļojumus saviem biedriem.
„Hello Latvia!/sveika, dzimtene!” – no 1.–14. jūlijam – divvalodīgs (angļu/latviešu) valodas ceļojums pieaugušajiem

un ģimenēm. Ceļojumā varēs iepazīties ar Latvijas galvaspilsētu Rīgu un piedalīties Jauniešu un skolēnu Dziesmu un deju svētkos; ārpus
Rīgas un Liepājas, uzsvars būs uz Vidzemi! $3200. Pieteikšanās līdz 1. februārim. Grupas maksimālais skaits 20.

„Heritage Latvia” – no 1.–14. jūlijam - ceļojums latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 – 15 g. v., kas nerunā latviski. Ceļojuma
valoda ir angļu valoda, bet ceļojuma maršruts un bagātā programma līdzinās „Sveika, Latvija!” ceļojumam. Jauniešiem būs iespēja
piedalīties Jauniešu un skolēnu Dziesmu un deju svētkos. Cenā ieskaitīta lidojuma biļete. $3000 (Latviešu skolas absolventiem $2,000)
Pieteikšanās līdz 1. februārim. Grupas maksimālais skaits 20.
„Heritage Latvia” un „Hello, Latvia”: Dalībnieki varēs izvēlēties lidot no Čikāgas vai no ASV austrumu krasta lidostas.
Lūdzu, piesakieties pēc iespējas drīz, iesūtot $500 iemaksu. Būs arī iespējams satikt grupu Rīgā, pašam kārtojot ceļu uz Rīgu un saņemot
attiecīgas atlaides dalības maksā.
„sveika, Latvija!” XXiii – no 12.– 26. jūnijam. Ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 – 15 g.v., kas 2010. gadā beigs
(vai 2009. gada beidza) 8. klasi latviešu skolā. ($2,000). Grupa izlidos no Čikāgas.
Pieteikšanās līdz 1. februārim, iesūtot $500 iemaksu.

„sveika, Latvija!" XXiv – no 2010. gada 11. –25. augustam. Grupa izlidos no ASV austrumu krasta. Ceļojums latviešu
valodā jauniešiem no 13-15 g.v., kas 2010. gadā beigs (vai 2009. gada beidza) 8. klasi latviešu skolā. ($2000).
Pieteikšanās līdz 1. februārim, iesūtot $500 iemaksu.
Dalībniekus visiem ceļojumiem pieņemsim iemaksas saņemšanas kārtībā.
Ja vēlaties pieteikties kādam ceļojumam vai Jums ir jautājumi, lūdzu, kontaktējieties ar
anitu JuBerti:
projekti@alausa.org, tel: 301 340-8719.
adrese: american Latvian association
400 Hurley avenue
rockville, MD 20850
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Nezaudēsim ticību labākai Latvijas
nākotnei
vietu un Bronksas skolas
audzēkne Krista Zāmura otro
vietu. Labas sekmes bija arī Sa
las skolas skolniecei Marisai
Ejupai un Ņudžersijas skolas
audzēknēm Laurai Nīgalei un
Aleksandrai Bērziņai.
Koncertā Andrejs Martens,
klavieŗpavadījumu spēlējot
Guntai Plostniecei, dziedāja
latviešu komponistu J. Ivanova,
B. Skultes, T. Spādes/L. Garūtas,

A. Jurjāna, P. Līcītes un J. Ķepīša
solodziesmas, Poķa āriju no
Jāņa Kalniņa operas ,,Lolitas
brīnumputns”, piedevās Jāņa
Mediņa dziesmu ,,Glāsts”.
Sarīkojuma apmeklētājiem
bija iespēja noklausīties Latvijas
Valsts prezidenta Valža Zatlera
uzrunu tautiešiem ārzemēs
videolentē.
Bufetes galdu klāja saimniece
Ilze Bula.
Dace Aperāne

"LAIKS"

“LAIKA” abonements ASV maksā: 3 mēnešiem
6 mēnešiem
1 gadam
Gaisa pasts 1 gadam ASV

US $40,US $72,US $130,US $215,-

Ārpus ASV “LAIKS” tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
Kanadā 1 gadam US $225,pusgadam US $120,Latvijā 1 gadam US $220,pusgadam US $115,Citur pasaulē 1 gadam US $280,pusgadam US $150,Abonenti bez maksas saņems sešus Jauno Laiks pielikumus
un gada beigās nākamā gada kalendāru.
Pārējiem – 6 “JAUNO LAIKA” numuri US $16,Abonēšanas maksu var atsūtīt ar čeku vai naudas pārvedumu
(rakstot čeku uz "Laiks – Latvian Newspaper Inc." vārda).
Lūdzam noteikti norādīt, no kuŗa laika vēlas laikrakstu abonēt.
=========================================
Laikraksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
tel. # 732 549–0445
Fax 732 549–0466
E-pasts LAIKSDSR@aol.com

Dagmāra Lapiņa ar godasardzes dalībniekiem

Lūdzu, sūtiet abonementu
(Mr./Mrs./Ms.) .................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Ņujorkas draudzes mācītāji; pirmā rindā māc. Laris Saliņš un
Nora Saliņa; otrā rindā māc. Juris Saivars un Inga Saivare

Dāvina
(Mr./Mrs./Ms.) .................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

No labās: Dagnija un Dagmāra Lapiņas

Minsteres latviešu ģimnazija izdzīvoja
autors: Alberts Spoģis

Pārskats par vienīgo pilna laika skolu
ārpuss Latvijas no 1946. līdz 1998. gadam
Daudz fotogrāfiju, interesantu
stāstījumu.
Grāmata maksā $30, plus sūtīšanas izmaksas
Grāmatu var pasūtīt Latviešu centrā Minsterē (info@lcm.lv)
Salzmannstr 152 ,48159 Münster , Germany
Piegāde ASV ar LASL starpniecību.

Foto: Pēteris Jansons

Latvijas valsts dibināšanas
atceres svinības Ņujorkas
latviešu organizāciju padome
rīkoja 14. novembŗa pēcpus
dienā Ņujorkas latviešu ev. lut.
draudzes Jonkeru baznīcā. Akta
sākumā gaidas un skauti svinīgi
ienesa Latvijas un ASV karogus
un stāvēja pie tiem godasardzē
Ņujorkas latviešu skautu
vadītāja Reiņa Sīpola vadībā.
Baznīcas altāri greznoja Vijas
Valdmanes sakārtotās tumš
sarkanas un baltas rozes. Pēc
mācītāja Laŗa Saliņa ievad
vārdiem soprāns Indra Ozola
nodziedāja ASV himnu. Sarī
kojumu atklāja Ņujorkas lat
viešu organizāciju padomes
priekšsēde Baiba Pinne. Prog
rammas pieteicēja, Salas novada
pamatskolas absolvente Dagmā
ra Lapiņa iepazīstināja ar
ievērojamo latviešu sabiedrisko
darbinieku un bijušo ņujorkieti,
Latvijas 9. Saeimas deputātu
Uldi Gravu. Svētku runā viņš
sīki raksturoja ekonomisko un
sociālo krizi Latvijā, tomēr
pauzdams ticību mūsu valsts
gaišākai nākotnei.
Apsveikuma vārdus teica
Latvijas vēstnieks ANO Nor
mans Penke un Latvijas goda
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš.
N. Penke mudināja labi iepa
zīties ar Saeimas deputātiem un
to darbību pirms Saeimas
vēlēšanām 2010. gadā. Goda
konsuls D. Dēliņš pastāstīja par
Edvīna Šnores filmas The Soviet
Story sekmīgu izplatīšanu Ame
rikas televīzijā.
NLOP priekšsēde Baiba Pinne
nolasīja ziņojumu par PBLA
gada balvas laureātiem Valdi un
Lalitu Muižniekiem, kā arī
ALAs atzinības raksta saņē
mējiem – Katskiļu 3x3 nometņu
vadītāju Ingrīdu Jansoni, Dau
gavas Vanagu apvienības priekš
nieku Imantu Kalniņu, ilggadējo
NLOP bijušo priekšnieku Jāni
Riekstiņu un korporācijas kopas
Ņujorkā vadītāju dr. Vilni Vīks
ni.
ALAs Izglītības nozares va
dītāja Anita Bataraga, paziņojot
ALAs pārbaudījumu rezultātus,
apsveica Ņujorkas skolu sko
lēnus ar labām sekmēm ALAs
2009. gada pārbaudījumos:
Dagmāra Lapiņa ieguva pirmo

Abonējiet laikrakstu

Priecīgus Ziemassvētkus!
P.S. Dāvanu kartes varat arī iegādāties "Laika" 		
birojā Amerikā un redakcijā Rīgā
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Alkšņu dzimtas traģēdija: likteņa ironija
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Viktors Imantovičs
Alksnis, saukts par
Melno pulkvedi, ir
latviešu izcelsmes
lielkrievu šovinists.
Ar to viss ir pateikts,
varētu likties.
Varētu... Bet nu tīmekļa portālā
www.rus-obr.ru parādījies teksts,
kas daudz ko pasaka par latviešu
likteņgaitām Krievijā. Alkšņu dzim
tas traģēdija, kuŗā izpaužas likteņa
ironija, vedina uz skumjām pār
domām.
Staļina 130. dzimšanas dienas
priekšvakarā Viktors Imantovičs
Alksnis raksta: “Mans vectēvs, otrās
šķiras komandarms, PSRS aizsar
dzības tautas komisāra vietnieks
aviācijas jautājumos Jakovs Iva
novičs (Jēkabs Janovičs) Alksnis
tika nošauts 1938. gada jūlijā. Viņa
sieva (mana vecmāmiņa) Kristīna
Karlovna Mednis-Alksnis, būdama
tautas ienaidnieka ģimenes locekle,
lēģeŗos un izsūtījumā pavadīja 13
gadus. Mans tēvs Imants Jakovļe
vičs 10 gadu vecumā palika bez
vecākiem un līdz 30 gadu vecu
mam nesa “tautas ienaidnieka dēla”
kauna zīmi. Viņš savu māti atrada
tikai 1957. gadā. Tāpēc mūsu

ģimenē vienmēr ir valdījis antista
ļinisks noskaņojums, un saprotamā
kārtā arī es biju antistaļinists.”
Kad pie varas nāca Gorbačovs,
Viktors Alksnis mēģināja noskaid
rot dažas lietas, kas saistītas ar viņa
ģimeni. 1989. gadā, kļuvis par
PSRS tautas deputātu, Viktors Alks
nis lūdza toreizējo KGB priekšsēdi
V. Krjučkovu iepazīstināt viņu ar
vectēva - Jēkaba Alkšņa krimināl
lietu, kā arī ar M. Tuchačevska
prāvas materiāliem, jo Jēkabs
Alksnis bija viens no īpašās tiesas
locekļiem, kas Tuchačevskim un
citiem kaŗavadoņiem piesprieda
nāves sodu. Šīs prāvas materiāli
ļoti interesēja Viktoru Alksni, jo
Tuchačevskis un Roberts Eidema
nis (PSRS Osoaviachima Centrālās
padomes priekšsēdis), kas tika
nošauti saskaņā ar minētās īpašās
tiesas spriedumu, bija Jēkaba Alkšņa
tuvi draugi un ar Robertu Eidemani viņš draudzējās gandrīz vai
kopš bērnības.
“Un man nebija saprotams, kā
mans vectēvs varēja piespriest nāves sodu saviem draugiem,” raksta
Viktors Alksnis.
Drīz viņam Lubjankā - KGB mīt
nē - parādīja divus sējumus. Pir

majā bija Jēkaba Alkšņa krimi
nāllieta, otrā - Tuchačevska un citu
militāristu prāvas stenogramma.
Viktoru Alksni mulsināja tas, ka
vectēva krimināllietā bija tik maz
dokumentu. Jēkabu Alksni apcie
tināja 1937. gada 23. novembrī un
nošāva 1938. gada 29. jūlijā. Jau
trešajā dienā pēc apcietināšanas
Jēkabs Alksnis pašrocīgi uzrakstīja
zīmīti iekšlietu tautas komisāram
Ježovam, ka vēloties sniegt vaļsir
dīgas liecības par savu kontrre
volūcionāro darbību. Taču krimi
nāllietā šādu liecību nebija...
Tuchačevska prāvas stenogram
ma vēl vairāk samulsināja Viktoru
Alksni. Līdz tam viņš bija pārlie
cināts, ka Tuchačevskis un tā līdz
gaitnieki ar spīdzināšanu bijuši
spiesti sevi nomelnot. Taču, raksta
Viktors Alksnis, šī viņa pārliecība
sašķobījusies, “jo, spriežot pēc ste
nogrammas, viņi devuši savas lie
cības pietiekami (?!.- F.G.) vaļsir
dīgi”. Un pēc iepazīšanās ar prāvas
stenogrammu Viktors Alksnis se
cināja, ka Sarkanajā armijā tomēr
bijusi tāda “virsnieku sazvērestība”.
Pēc tam sākās Padomju Savie
nības sabrukums, un Viktora tēvs
Imants Jēkaba dēls Alksnis “ļoti

smagi pārdzīvoja” šīs valsts bojā
eju. Un, kaut arī trīsdesmito gadu
traģisko notikumu rezultātā tika
salauzta visa viņa dzīve, viņš bija
un palika PSRS patriots, norāda
Viktors Alksnis. Pusgadu pēc Pa
domju Savienības bojā ejas, 1992.
gada 17. jūlijā, Imants Alksnis no
mira ar sirds trieku 65 gadu vecu
mā. Mēnesi pirms nāves viņš dēlam
teica: “Ja Staļins būtu dzīvs, viņš šo
bardaku nepieļautu.”
“Es biju satriekts,” raksta Viktors
Alksnis. “Mans tēvs, dedzīgais anti
staļinists, kas ar visu dvēseli ienīda
Staļinu, pēkšņi saprata un viņam
piedeva.”
2000. gadā Viktoru Alksni ievē
lēja par Valsts domes deputātu, un
viņš vērsās pie FSB (Federālā
drošības dienesta) direktora N. Pat
ruševa ar lūgumu ļaut otrreiz pašķirstīt vectēva krimināllietu. Lasot
šīs mapes saturu un salīdzinot ar
saviem 1990. gada pierakstiem,
Viktors Alksnis konstatēja, ka tajā
trūkst dažu svarīgu dokumentu.
Pazudis NKVD izlūkdienesta
1932. gada ziņojums, kuŗā teikts,
ka “Latvijas militārais atašejs privātā sarunā ar mūsu aģentu teicis,
ka Latvijas ģenerālstābam ir savi

Neierasta, bet paredzama vienprātība Saeimā
Lasītāji droši vien
zina, ka Latvijas Saeima
nereti ir iestāde, kuŗā
notiek kašķi un rīvēša
nās. Kaut vai jautājumā
par starptautiskiem
aizdevumiem, kuŗu noteikumus
polītiskās partijas teicās te atbalstām, te atkal noraidām. Arī valsts
budžeta apspriešanā vienprātība
bija ar uguni meklējama, partijas
tielējās ir par izdevumu samazinā
šanu, ir par nodokļu paaugstinā
šanu.
Taču 10. decembrī notika brī
nums. Deputāti apsprieda jautā
jumu, kuŗā rociņās sadevās un vienā
balsī jūsmīgi pateica „jā, jā, jā”
pilnīgi visi tautas kalpi, ne vien tie,
kas patlaban ir valdošajā koalicijā,
bet arī tie, kuŗi ir opozicijā. Kāds
bija šis jautājums? Lasītājus nepār
steigs ziņa, ka deputāti vienbalsīgi
atbalstīja savas algas un cita veida
kompensācijas nodrošināšanu. Pre
cīzāk sakot, viņi nobalsoja par to, ka
nākamajā gadā atalgojums būs
iesaldēts - tātad netiks samazināts.
Taisnības labad vispirms jāatzīst,
ka ekonomiskās krizes ietekmē
Saeimas deputātu alga ir samazināta
divreiz. Patlaban tautas pārstāvji „uz
papīra” – tātad pirms nodokļu sa
maksāšanas - pelna 986 latus mē
nesī. Tā nebūt nav maza nauda.
Caurmēra alga Latvijā šā gada
decembrī bija 465 lati, taču šis
rādītājs saistāms tikai ar tiem
cilvēkiem, kuŗiem ir darbs. Valstī ir
pietiekami daudz pensionāru, bez
darbnieku, bezpajumtnieku, vien
tuļo māšu u. c. cilvēku, kuŗiem arī
465 lati ir pavisam nesasniedzams
sapnis.
Taču Saeimas deputāti nepelna
tikai algu vien. Piemēram, katru
reizi, kad deputāts piedalās kādā
Saeimas komisijas sēdē, viņš saņem
18 latu. Ļaunas mēles Saeimas

kuluāros melš, ka ir arī tādi censoņi, kuŗi ierodas sēdes telpā, tikai
lai parakstītu protokolu un tādējādi pierādītu, ka ir tur bijuši, bet
pēc tam no sēdes pazūd un darbā
nepiedalās. Pat ja tas tā nav (tā nu
būtu īsta bezkaunība), tomēr jājautā - kāpēc šāds dāsnums? Darbs
komisijās tomēr ir Saeimas depu
tātu pamatdarbs, nereti jautājumi
tiek izlemti tieši komisiju līmenī
un Saeimai pašai atliek vienīgi bal
sojums par vai pret. Citādi kā par
rūpalu šo procesu nosaukt nevar.
Piedevām komisijās pelnītā nau
da nebūt nav vienīgā, ko deputāti
saņem papildus savai pamatalgai.
Pirmām kārtām daži augstāk stā
voši deputāti saņem piemaksu
par to, ka viņi ir Saeimas augstā
kajos ešelonos. Piemēram, Saeimas
priekšsēdis Gundars Daudze saņem
ne vien 986 latus, bet papildus 770
latus par to, ka viņš ir valsts otra
augstākā amatpersona, 382 latus
par darbu komisijās, 154 latus par
to, ka viņš ir Saeimas Nacionālās
drošības komisijas sekretārs, 135
latus reprezentācijas izdevumiem,
kā arī 385 latus kompensācijā par
dzīvokļa īri Rīgā (G. Daudze ir
ventspilnieks). Kopējā summa sa
nāk itin iespaidīga. Un viņš nav
vienīgais. Saeimas frakciju priekš
sēžiem piemaksa ir 154 lati, priekš
sēžu vietnieki saņem 77 latus,
komisiju priekšsēži un sekretāri
pelna papildus 154 latus, Saeimas
apakškomisiju priekšsēžiem maksā
116 latus, apakškomisiju sekre
tāriem – 77 latus mēnesī. Saeimas
priekšsēža biedre Solvita Āboltiņa
saņem papildus 625, Saeimas
sekretārs Dzintars Rasnačs – 655,
bet sekretāra biedrs Andrejs Kļe
mentjevs – 616 latus.
Vērts aplūkot arī dzīvokļu kom
pensāciju, ko saņem tie deputāti,
kuŗiem pamata dzīvesvieta ir ārpus

Rīgas. Maksimālā iegūstamā sum
ma ir 388 lati, un šo kompensāciju
katru mēnesi saņem deviņi tautas
kalpi. Tas ir interesanti, ja paturam
prātā, ka dzīvokļu tirgus ekonomis
kās krizes ietekmē ir krietni sapu
rināts un galvaspilsētā netrūkst
dzīvokļu, kuŗus piedāvā bezmaz
tikai par komūnālo maksājumu
(siltums, ūdens u.tml.) cenu. Izīrē
jamo dzīvokļu sarakstā redzams,
ka divistabu dzīvokli pašā Rīgas
centrā patlaban var īrēt pat par 140
latiem mēnesī.
Runa ir arī par komūnikāciju
izdevumu kompensāciju – katrs
deputāts saņem 54 latus mēnesī, un
tas ir laikā, kad kabatas tālruņu fir
mas cita pēc citas piedāvā zemākus
un zemākus tarifus. Pieņemu, ka
man varbūt nav nepieciešams tik
daudz sarunu kā Saeimas deputā
tam, tomēr man ir neskaitāmi
tulkošanas klienti, draugi, paziņas,
kollēgas, – taču šomēnes mans ka
batas tālruņa lietošanas rēķins bija
15 latu ar kapeikām. Ir arī trans
porta izdevumu kompensācija –
līdz pat 278 latiem tiem tautas kal
piem, kuŗi nedzīvo Rīgā. Un vēl
katrs deputāts saņem 135 latus
„reprezentācijas izdevumiem,” kas
paredzēti tādiem izdevumiem kā
par apģērbu un frizēšanos. Acīm
redzot ar 986 latiem nepietiek, lai
nopirktu šlipsi un aizietu pie
frizieŗa.
Te nu uznirst vēl divi citi jautā
jumi, kas liek saraukt degunu ne
patikā. Pirmkārt, Saeimas deputātu
alga procentuāli ir samazināta krietni mazāk nekā Valsts prezidenta un
Ministru prezidenta alga (attiecīgi
par 26 un 20 procentiem, bet
deputātiem – tikai par 16 procentiem), piedevām uz to jāparaugās
saistībā ar algu samazinājumu citos
sektoros – valsts iestādēs caurmērā
par 30-40%, mediķiem – par 39%,

bet skolotājiem – par visiem 50 pro
centiem. Ja visu saskaita kopā, tad
galu galā sanāk, ka Gundars Daudze
mēnesī saņem vairāk nekā Valsts
prezidents, un tas nu ir pagalam
ačgārni, lai gan Valsts prezidentam
nav jāmaksā par oficiālo rezidenci.
Tā ir ļoti lepna māja Jūrmalā, un
388 latu dzīvokļa īres kompensācija to nebūt nenosegtu.
Piedevām jādomā arī par depu
tātu darba kvalitāti. Saeimā ir, pie
mēram, deputāts Viktors Ščerba
tichs, kas pārstāv Zaļo un zemnieku
savienību un plašākā pasaulē ir
pazīstams kā svarcēlājs. 2007. gadā
viņš kļuva par pasaules čempionu.
Arī šogad Ščerbatichs piedalījās
pasaules čempionātā, bet pēc trau
mas viņam nācās izstāties no sacen
sības un medaļu viņš nesaņēma.
Gan 2007., gan arī 2009. gadā Ščer
batichs tomēr bija Saeimas deputāts,
un lieki teikt, ka treniņu laikā viņš
Jēkaba ielas namā bijis visnotaļ rets
viesis. Šogad, piemēram, viņš darbu
kavēja turpat vai pusgada gaŗumā.
Dienā, kad Saeimā apsprieda
nākamā gada valsts budžetu, V.
Ščerbatichs ieradās plēnārsēdes zālē,
nosprieda, ka nevēlas tāpat vien
sēdēt un spaidīt balsošanas podzi
ņas (it kā tas nebūtu deputāta pa
matdarbs), un no Saeimas pazuda.
Galu galā budžeta balsojumā pie
dalījās 94 deputāti. Pieci no viņiem
bija paziņojuši, ka attiecīgajā dienā
nebūs Saeimā, starp citu, zaļajiem
zemniekiem ir deputāts Leopolds
Ozoliņš, kas ilgstoši slimo. Atlika
viens deputāts, par kuŗu it kā nekas
nebija zināms. Un tas bija V.
Ščerbatichs.
Tātad secināms, ka darbu Saeimā
Viktors Ščerbatichs uzskata par
chaltūru, par to, ko angļu valodā
sauktu par moonlighting. Citiem
vārdiem sakot, sports deputātam ir
svarīgāks par amatu, kuŗā viņu

cilvēki Sarkanās armijas kaŗava
doņu vidū”. Tika minēti vairāki
uzvārdi, tostarp Viktora vectēva
vārds. “1990. gadā,” raksta Viktors
Alksnis, “es stipri apšaubīju šī ziņo
juma patiesīgumu, jo diez vai
mans vectēvs varēja būt Latvijas
ģenerālstāba aģents, jo, kā atcerējās vecmāmiņa, viņš bija granītciets boļševiks.”
Viktors Alksnis ir sašutis par to,
ka arī vēl tagad “pazūd” svarīgi
dokumenti. Tātad archīvi tiek “tī
rīti” vēl tagad, un pašreizējiem va
rasvīriem ir ko slēpt.
Interesants - arī tīri psīcholoģiski - ir Viktora Alkšņa secinājums:
“Archīvu dokumentu vietā liek
lasīt Solžeņicinu un citus Staļina
nomelnotājus. Bet kas traucē atvērt
archīvus? Kas traucē atvērt mate
riālus par Katiņas lietu? Kas traucē
atvērt materiālus par MolotovaRibentropa paktu? Kas traucē pub
licēt Tuchačevska prāvas steno
grammu? Tātad viņiem ir ko slēpt.
Un, ja tas tā ir, tad viņi nav tiesīgi
nosodīt Staļinu un viņa laiku,”
nobeigumā raksta Viktors Imanta
dēls Alksnis.
Viss, kas te lasāms, manuprāt, lie
cina, cik lielā mērā staļinisms saļo
dzījis daudzu cilvēku psīchisko
līdzsvaru, cik ļoti tas iznīcinājis
viņu racionālo domāšanu vēl trešajā paaudzē.
Franks Gordons
ievēlējuši Latvijas vēlētāji. Zaļo zemnieku frakcijas vadītājs Augusts
Brigmanis pāris dienu pēc budžeta
apstiprināšanas presē pavēstīja - ja
V.Ščerbatihsnopasaulesčempionāta
būtu atbraucis ar medaļu, tad gan
neviens par viņa algu nerunātu.
Runātu gan, vismaz es. Nu, nav
mums Saeimā vajadzīgi statisti, kas
tur ierodas tikai tad, kad viņiem nav
nekā cita labāka, ko darīt. Pats stāsta
varonis, jautāts, vai, piemēram, viņš
oktobrī patiešām ir pelnījis saņemt
vairāk nekā 1700 latu, noplātīja
rokas un atbildēja: „Tā īsti jau ne
esmu pelnījis, bet ko padarīsi, – tāds
ir likums. Ja nepatīk, tad tas jāmaina.”
Tā nu ir visnotaļ koša augstprātība.
Atliek piekrist bijušajai Valsts
prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai,
kad deputātu rīcību viņa nosauca
par „absurdi negodīgu”, piebilstot,
ka tos deputātus, kuŗi balsojuši par
savas algas saglabāšanu, nākamā
gada oktobrī noteikti nevajag ievēlēt uz nākamo termiņu Saeimā.
Pilnīgi piekrītu. Ar to nav teikts, ka
nevajadzētu balsot ne par vienu
no partijām, kas ir pārstāvētas par
lamentā, taču Latvijas vēlēšanās ir
iespējams svītrot arī atsevišķus
kandidātus. Es, piemēram, tieši tā
arī rīkošos. Aicinu jūs sekot manai
priekšzīmei. Kaut kādā brīdī tautas
pārstāvju negausībai, alkatībai un
patvaļai tomēr ir jāpieliek punkts.
Pie frakcijām nepiederošais depu
tāts Dzintars Ābiķis jau ir paguvis
nogausties, ka pēc parlamentā pa
vadītiem 20 gadiem viņš savā pro
fesijā nevarēs atgriezties (bijis ģeo
grafijas skolotājs), bet sāpes viņam
remdinās apziņa, ka visi deputāti,
kuŗi netiks atkārtoti ievēlēti, saņems trīs mēnešu algas kompen
sāciju – tātad 986 latus reiz trīs jeb
2958 latus. Arī šo kompensāciju
mūsu brašās „gudrās galvas” tomēr
nolēma… nesamazināt.
Kārlis Streips
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Valsts prezidents Gruzijā
Valsts prezidenta Valža Zat
lera un Lilitas Zatleres kundzes
valsts vizīte Gruzijā sākās ar
Gruzijas autonomās Adžārijas
Republikas galvaspilsētas Batu
mi apmeklējumu. Valdis Zatlers tikās ar Adžārijas valdības
priekšsēdi Levanu Varšalomidzi
un pārrunāja iespējas veicināt
uzņēmējdarbības kontaktus
starp abām valstīm, uzsveŗot
tūrisma nozares potenciālu. Ie
vērojot Rīgas un Batumi ģeo
grafisko novietojumu pie jūras,
tikšanās laikā tika izskatītas Rī
gas Brīvostas un Batumi ostas
sadarbības iespējas. Sarunā pie
dalījās arī Latvijas iekšlietu, eko
nomikas un vides ministri.
Vēlāk Tbilisi tiekoties ar Gru
zijas prezidentu Michailu Sa
akašvili, Valdis Zatlers sacīja, ka
Latvijai un Gruzijai ir kopīgas
vērtības - brīvība, demokratija
un tiesu vara. Abu valstu attie
cības veidojušās no cilvēku kon
taktiem, kultūru un tradiciju
augstas godāšanas un abpusējas
cieņas vienai tautai pret otru.
Šīs vizītes galvenais mērķis ir
stiprināt abu valstu divpusējās
ekonomiskās attiecības. Mums
noteikti ir ļoti cieša polītiskā sa
darbība. Mūsu līgumiskā baze ir
attīstīta. Bet mums vēl ir daudz
neizmantotu ekonomiskās sa
darbības iespēju tirdzniecībā
starp Gruziju un Latviju.
Pēc Gruzijas un Latvijas pre
zidentu tikšanās abu valstu
valdību pārstāvji parakstīja
„Latvijas Republikas valdības
un Gruzijas valdības līgumu
par sadarbību informācijas technoloģiju jomā” un „Vienošanos starp Latvijas Republikas

Iekšlietu ministriju un Gruzijas
Iekšlietu ministriju par robežu
sadarbību”.
Valsts prezidents Armēnijā
Turpinoties Valsts prezidenta
valsts vizītēm Kaukaza apga
balā, Valdis Zatlers un Lilita
Zatleres kundze viesojās Armē
nijas galvaspilsētā Erevānā. Pēc
Armēņu genocīda upuŗu me
moriāla apmeklējuma prezi
dents ar dzīvesbiedri oficiālā
svinīgā ceremonijā tika sagaidīti Armēnijas prezidenta Serža
Sarkisjana pilī.
Sarunā ar armēņu kollēgu
Valdis Zatlers apliecināja, ka
pēdējos gados abu valstu div
pusējās attiecības ir kļuvušas
dinamiskākas. Darbs ar līgum
tiesisko bazi ir sekmīgi veikts,
par to liecina parakstītie starp
valdību sadarbības līgumi. „Īpaši
vēlos uzsvērt līgumu par sa
darbību ekonomiskā, rūpnie
ciskā, zinātnes un technikas sa
darbībā, jo tā parakstīšanai būs
ļoti būtiska nozīme abu valstu
ekonomisko attiecību padziļi
nāšanā. Līgumā paredzēta arī
starpvaldību komisijas izveide.
Tā darbosies kā būtisks mechanisms ekonomiskās sadarbības
intensificēšanai,” atzina Latvijas
prezidents.
Abi prezidenti pārrunāja arī
Eiropas Savienības Austrumu
partnerības piedāvātās iespējas
paplašināt sadarbību ar ES.
Valdis Zatlers atzina, ka asociā
cijas līguma un brīvās tirdznie
cības līguma parakstīšana būs
nozīmīgs solis abu valstu sadar
bībā. Latvija ir gatava dalīties
savā integrācijas pieredzē ES, lai
Armēnija varētu gūt iespējami
vairāk labumu no partnerības

priekšrocībām.
Latvijas prezidents viesojās
Erevānas Valsts universitātē,
kur uzrunā studentiem stāstīja
par Latvijas pieredzi un iegu
vumiem pēc iestāšanās Eiropas
Savienībā un informēja par
Austrumu partnerības pro
grammas iespējām divpusējo
attiecību veidošanā, kā arī vei
cinot Armēnijas sadarbību ar
ES. Prezidents uzsvēra, ka Ar
mēnijas nākotnes pamatā būs
cilvēku pašu izdarītā izvēle da
žādās jomās, un pauda pārlie
cību, ka šī izvēle būs nopietns
elements Latvijas un Armēnijas
attiecību veidošanā.
Vizītes laikā Latvijas Valsts
prezidentam tika piešķirts
augstskolas Goda doktora dip
loms un pasniegta universitātes
zelta medaļa. Valdis Zatlers no
sirds pateicās par parādīto cieņu un titula piešķiršanu, pie
bilstot, ka turpinās darbību
zinātnes attīstībā starp abām
valstīm
Grūtupa pareģojums
Advokāts un rakstnieks An
dris Grūtups laikrakstā NRA
dalījās pārdomās par valstī no
tiekošo. Pieņemtajam 2010. ga
da budžetam viņa ieskatā nav
nekādas vērtības un drīzumā
gaidāmi plaši sabiedrības pro
testi. "Tas, ka iedzīvotāju pro
testi pagaidām ir vārgi, ne par
ko neliecina – lielie protesti,
manuprāt, vairs nav aiz kalniem.
Lielākā daļa polītiķu tomēr dzī
vo illūzijās, ka pēc gada situācija būs tieši tāda pati kā tagad.
Tomēr es domāju, ka būs revo
lūcionāra situācija. Un visai
drīz," uzsveŗ Grūtups.
Ja pie varas nāks Šlesers,
Lembergs vai Šķēle...
Ekspertu ieskatā, pat ja Latvi
jas sabiedrību sanikno valdībā
un Saeimā pieņemtie lēmumi,
iedzīvotājiem joprojām trūkst
vienprātības, lai sarīkotu vērie
nīgas protesta akcijas. Tas sa
vukārt cilvēkus mudina meklēt
individuāla protesta paušanas
iespējas; par protestu varētu
uzskatīt ne tikai “telšu pilsētiņu”
pie valdības ēkas, bet arī aiz
braukšanu no valsts.
“Nācijai ir problēmas un ne
prasme sadarboties, jo savstar
pējā uzticība ir mazāka nekā
starp citām nācijām,” domā
sociologs Arnis Kaktiņš. “Varam
turēt ļaunu prātu uz valdību
un citiem cilvēkiem vai īstenot
kluso sabotāžu pret valsti, pie
mēram, nemaksājot nodokļus
vai arī braucot prom.”
Pēc sociālantropologa Klāva
Sedlenieka domām, cilvēkiem
joprojām nav kopīgas idejas,
ko aizstāvēt. Piemēram, vairāki
protestētāji pie Ministru kabi
neta ēkas prasījuši ieviest ma
žoritāro vēlēšanu sistēmu valstī.
“Protams, ne jau visi piekrīt šai
idejai, bet aptuveni 90% Latvijas iedzīvotāju vispār nezina,
par ko ir runa,” viņš norāda.
Paustās idejas nereti nemaz nav
sasniedzamas.
Tāpēc plašas protesta akcijas,
viņaprāt, iespējamas tikai tad,
ja notiks kādi būtiski pavērsieni valsts polītikā, kas varētu vai
rot agresīvu noskaņojumu. Pie
mērā par šādiem pavērsieniem
Sedlenieks min valdības maiņu,

pie varas nākot kādam no trim
“oligarchiem” - Andrim Šķēlem,
Aināram Šleseram vai Aivaram Lembergam, kuŗi paziņo
juši savu gatavību stāties valdības vadītāja amatā.
Vēsturnieki iebilst
prezidentam
Pirms izbraukšanas vizītē uz
Gruziju un Armēniju Valsts
prezidents Valdis Zatlers, kā zi
ņo avīze LA, sniedzis interviju
laikrakstam Telegraf. Zatlers no
rādījis, ka Latvijas sabiedrībai
vajadzētu atteikties no vārda
„okupants” lietošanas. 1940. ga
dā Latvija gan tikusi okupēta,
taču šodien vajadzētu vienoties
par to, ka vārds „okupants” vairs
netiks lietots.
Vēsturnieki tūlīt reaģējuši uz
Zatlera sacīto un aizrādījuši - ja
runā par Latvijas vēsturi kopš
1040. gada 17. jūnija, tad no
polītiski jūtīga jēdziena izvairī
ties tik viegli nemaz nav iespē
jams. Tas būtu pretēji patiesajai
notikumu gaitai. Pēc vēstur
nieka Aivara Strangas domām,
ar vārdu „okupants” nav jāmē
tājas pa labi un pa kreisi, tomēr
akadēmiskos pētījumos par de
mografiskām pārmaiņām, mil
zīgo imigrāciju, iedzīvotāju na
cionālā sastāva drāmatisko

pārmaiņu pilsētās, īpaši Rīgā,
kā arī par bijušo padomju mi
litārpersonu palikšanu Latvijā
arī pēc 1994. gada nevaram iz
tikt bez tāda vārda.
Okupācijas mūzeja vēstur
nieks Uldis Neiburgs atzīst, ka
šī nav vienīgā dīvainība, kas
pēdējā laikā iesprukusi valsts
galvas izteikumos. Pirmais jo
cīgais paziņojums bijis novem
bŗa beigās, kad prezidents iero
sinājis 4. maiju nosaukt par
Neatkarības dienu. Tad ir jau
tājums – kas ir 18. novembris?
Šlesers veido jaunu valdību
Rīgas domes priekšsēža viet
nieks Ainārs Šlesers (LPP/LC)
nākamā gada februārī plāno
sākt sarunas par valdības no
maiņu un piedāvā jauno valdību veidot sadarbībā ar Saska
ņas centru.
Intervijā LNT raidījumam
900 sekundes Šlesers sacīja - ja
pašreizējā valdība neatkāpsies
nākamā gada janvārī, viņš ir
gatavs uzņemties vadību un
līdz marta beigām izveidot
jaunu rīcībspējīgu valdību.
Līdz nākamajām Saeimas vē
lēšanām tā pusgadu varētu
strādāt un turpināt darbu arī
pēc tam.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Ziemeļīrijā top jauna latviešu biedrība, un patlaban notiek
tautiešu piesaiste jaundibināmajai organizācijai. Ziemeļīrijas
Latviešu asociācijai izveidota tīmekļa vietne “www.latviansfor
ni.org”. Vietnē norādīts, ka asociācija varēs sniegt konsultācijas
uz Īriju peļņā aizbraukušiem cilvēkiem par aktuāliem
jautājumiem. Asociācija plāno bez maksas sniegt konsultācijas,
palīdzēt iekārtoties darbā, nokārtot nepieciešamās formālitātes
u.tml.
Vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem paredz Lat
vijas apņemšanos nākamo divu gadu laikā nesamazināt no
dokļus, konsolidēt budžetu kopsummā vēl par 700 līdz 800
miljoniem latu 2011. un 2012. gadā, kā arī pilnīgi pārtraukt
publiskās un privātās partnerības projektus. Vienošanās do
kuments arī paredz, ka Latvijā līdz nākamā gada 1. jūnijam
jābūt sagatavotam pensiju sistēmas reformas plānam. Tas
paredz pensionēšanās vecuma palielināšanu.
Eiropas Komisijas priekšlikums samazināt dioksīna nor
mu par 37,5% ekspertu ieskatā nozīmē, ka no pārtikas var tikt
izslēgtas pilnīgi visas Baltijas jūrā zvejotās zivis. Zivis kārbās
drīkstētu likt tikai nekūpinātas. Senajam Latvijas zīmolam –
šprotēm eļļā tiek gatavots nāves spriedums. Ja nāksies pārtraukt
produkcijas ražošanu no Baltijas jūras izejvielām, bez darba
varētu palikt 5000 cilvēku. Latvijas Zemkopības ministrijas un
Ārlietu ministrijas pārstāvji Briselē centīsies panākt, lai šī
norma netiktu apstiprināta.
Patlaban vislabāk atalgotā valsts amatpersona ir avio
sabiedrības airBaltic valdes priekšsēdis Bertolts Fliks. Viņš
mēnesī nopelna caurmērā 21 700 latu pirms nodokļu nomak
sas. “Baltijas aviācijas sistēmā” Flikam pieder 47,2% airBaltic
akciju, valstij - 52,6%. Arī citas vislabāk atalgotās valsts amat
personas ir financisti. Otro vietu ieņem Latvijas Bankas valdes
loceklis Raivo Vanags, kas oktobrī saņēmis 12 240 latus.
Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat atteicies at
ļaut Latvijai nerīkot visā ES 2011. gadā paredzēto tautas skai
tīšanu, to LTV raidījumā 100. pants atzina Centrālā statistikas biroja vadītāja Aina Žīgure. Iepriekš valdība rosināja atcelt
2011. gadā paredzēto tautas skaitīšanu, jo valsts budžetā tam
nepietiekot naudas. Žīgure uzsvēra, ka tagad CSB vadībai atkal
būs jādodas uz valdību, lai lemtu par turpmāku rīcību. Viņai statistiķei nav skaidrs, kā valsts var nerīkot tautas skaitīšanu,
jo tā sniedz nozīmīgus datus tautsaimniecībā, ekonomikā un
citās nozarēs.
Auksto nakti no 14. uz 15. decembri (sals Latvijā sasniedza
-21°) tā dēvētajā “Brīvības ielas komūnā” aizvadījuši pieci
cilvēki. Viens no protestētājiem raidījumā 900 sekundes uz
svēra, ka svarīgi ir sagatavot visu nepieciešamo nakšņošanai
salā. Galvenais ir saģērbties tā, lai nav nedz auksti, nedz karsti.
“Brīvības ielas komūnas” iemītnieki raidījumā stāstīja, ka daži
bargo nakti pavadījuši divos guļammaisos un zem segām, tāpēc
auksti nav bijis. Protestētājus rēgulāri aprauga mediķi.
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(Nobeigums)

Mēs esam daļa no Latvijas

Uzruna Gēteborgas latviešiem 2009.g. 21. novembrī
Kas mainījies Zviedrijas
latviešu sabiedrībā?
Kā mēs visi labi zinām, pē
dējos divdesmit gados ir no
tikušas milzīgas maiņas pasaulē, un tās arī ir drāmatiski
mainījušas apstākļus, kuŗos
darbojas Zviedrijas latviešu
sabiedrība.
Pirmkārt, Latvija ir kļuvusi
par brīvu, neatkarīgu valsti.
Lai gan mums varbūt vēl jo
projām ir daudzi iebildumi
pret attīstību Latvijas sabied
rībā un polītikā, tomēr galve
nais mērķis, kas visus pēckaŗa
gadus bija pamats latviešu sa
biedrības darbībai Zviedrijā, –
proti, cīņa par brīvu, neatkarīgu Latviju, – ir atkritis. Jauns
mērķis Zviedrijas latviešu
sabiedriskai darbībai vēl nav
formulēts. Manā ieskatā šī ir
diskusija, kas būtu veicināma
visos Zviedrijas latviešu nogru
pējumos: kādi ir mūsu sabied
rības mērķi? Kāpēc mēs vēl vē
lamies sanākt kopā un organi
zēties?
Tiešas sekas Latvijas atjau
notajai neatkarībai - Zviedrijā
tagad atrodas Latvijas vēstnie
cība, kas lielā mērā ir pārņē
musi daudzas funkcijas, kuŗas
agrāk veica latviešu organi
zācijas. Piemēram, Latvijas
vēstniecība tagad pārstāv Lat
vijas valsti un latviešu tautu
Zviedrijas sabiedrībā – loma,
uz kuŗu agrāk pretendēja
ZLCP.
Lielākā maiņa Zviedrijas lat
viešu sabiedrībā tomēr ir demo
grafiskā maiņa. Vecākās trim
das paaudzes, kas bija notei
cošas veco organizāciju darbībā, sarūk. Daudzi gan no šīm
paaudzēm, gan no Zviedrijā
dzimušajiem latviešiem pārcē
lušies uz Latviju. Un latvieši,
kas dzimuši Latvijā un pārcē
lušies uz Zviedriju pēdējos 25
gados, tagad laikam būs vairā
kumā starp Zviedrijas latvie
šiem. Toties, kā jau minēts, šie
latvieši (ar dažiem spilgtiem
izņēmumiem) visā visumā paši
nedibina savas organizācijas,
un vecās trimdas organizācijas
nav spējušas viņus uzrunāt.
Vēl viena liela maiņa pasaulē,

kas arī ietekmē latviešu sa
biedrības darbību, ir milzīgās
maiņas technoloģijā. Latviešu
sabiedrība tikai lēnām sāk iz
mantot visas sazināšanās iespē
jas, ko piedāvā šodienas pa
saule.
Latviešu organizācijas
Zviedrijā šodien
Kā jau teikts, no visām dau
dzajām organizācijām, kas tika
dibinātas Zviedrijā trimdas 45
gados, tikai saujiņa vairs ir
aktīvas – tās, pēc kuŗām atseviš
ķas latviešu grupiņas jūt
vajadzību: Latviešu apvienība
Gēteborgā; Stokholmas latviešu skola; pensionāru biedrī
bas gan Gēteborgā, gan Stok
holmā, gan arī citur; latviešu
draudzes dažādās Zviedrijas
pilsētās u.c. Jaunas organizācijas
netiek dibinātas. Iepriecinošs
izņēmums redzams Dienvid
zviedrijā, kur nesen no Latvijas izbraukušie latvieši juta ne
pieciešamību satikties un dar
boties, bet vecās latviešu orga
nizācijas tur vairs nebija aktīvas. Šie latvieši pirms pāris ga
diem sāka pulcēties pašu no
organizētā korī, un šogad, ap
zinot visus tuvākajā apkārtnē
dzīvojošos latviešus, nodibinā
juši Dienvidzviedrijas latviešu
biedrību.
Šis tomēr ir izņēmums. Ne
senie izbraucēji no Latvijas
drīzāk satiekas neformāli un
organizācijās neiesaistās. Vai
tas ir tāpēc, ka viņi nezina pie
tiekami daudz par šīm organi
zācijām? Varbūt vecās organi
zācijas nav spējušas šos jaun
iebraucējus uzrunāt? Varbūt
organizācijas ir pārdzīvojušas
savu laiku – vismaz tādā veidā,
kādā tās līdz šim darbojušās?
Arī šis, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums, kas prasās pēc
plašas sabiedrības diskusijas.
Jo tomēr vēl joprojām pastāv
abas lielās organizācijas, kas
tiecas apvienot un pārstāvēt
visus latviešus Zviedrijā: Lat
viešu palīdzības komiteja (LPK)
un Zviedrijas latviešu centrālā
padome (ZLCP).
LPK sākotnējais mērķis bija
tieši, kā norāda nosaukums,

sniegt latviešu pēckaŗa bēgļiem
palīdzību – gan medicīnisku,
gan juridisku, gan financiālu.
Ar laiku, bēgļiem iedzīvojoties
Zviedrijas sabiedrībā, vajadzība
pēc šādas palīdzības samazi
nājās, un LPK ir kļuvusi par
organizāciju, kuŗas galvenais
uzdevums ir sadalīt naudas
pabalstu, ko Zviedrijas valsts ik
gadus piešķiŗ, lai atbalstītu
ieceļotāju – tostarp arī latviešu – sabiedriskās aktīvitātes.
Zviedrijas valsts piešķīrums
latviešiem gan nav liels, bet
tas ir bijis būtiski nozīmīgs
Zviedrijas latviešu darbam.
LPK vēl šodien saņem šo pa
balstu un to sadala gan latviešu

2009. gada 19. decembris – 2010. gada 1. janvāris

latviešus. Arī šis ir jautājums,
kas būtu jāpārrunā visplašākā
Zviedrijas latviešu lokā.
Otra lielā latviešu organizā
cija – ZLCP pārstāv visus
Zviedrijas latviešus gan citos
latviešu diasporas forumos, kā,
piemēram, Pasaules brīvo lat
viešu apvienibā, Eiropas lat
viešu apvienībā, kā arī nedēļas
laikraksta Brīvā Latvija izde
vēju kopā. Arī sarunās ar Lat
vijas iestādēm ZLCP pārstāv
Zviedrijas latviešus. ZLCP tie
cas runāt visu Zviedrijas latviešu
vārdā, un tomēr pēdējās ZLCP
vēlēšanās piedalījās tikai ne
daudz vairāk kā 200 Zviedrijas
latviešu!
Ir skaidrs, ka latviešu orga
nizācijas, kādas tās bijušas pē
dējos 60 gados, šodien vairs
neuzrunā vairākumu latviešu
Zviedrijā. Šis, manuprāt, ir gal

Stokholmas latviešu koris pie Brīvības pieminekļa Rīgā. Vidū
Izabella Cielēna
skolām, gan bērnu nometnēm, venais jautājums visai Zvied
gan citiem latviešu pasāku- rijas latviešu sabiedrībai šodien,
miem un organizācijām.
un šī ir problēma, kas mums
Toties patlaban lielas pār visiem jārisina.
maiņas LPK struktūrā izraisa
zviedru iestāžu prasība ik gaKas būtu darāms?
dus uzrādīt tūkstoš maksātāju
Šī gada 31. janvārī ZLCP sa
biedru, kā arī aktīvu darbību sauca plašu tautas sapulci
visas Zviedrijas mērogā – ar Stokholmā. Tajā piedalījās vai
nodaļām vairākās vietās Zvied rāk nekā 70 cilvēku – galveno
rijā. Pieprasīto biedru skaitu kārt no Stokholmas apkārtnes,
LPK nav varējusi jau vairākus bet arī pāris pārstāvju no Gēte
gadus uzrādīt. Ja LPK nespēs borgas un pāris no Dienvid
mainīties un šos noteikumus zviedrijas. Ar šo sapulci ir sā
izpildīt, tad zviedru valsts lat kusies plašāka diskusija par
viešu aktīvitātēm Zviedrijā ne minētajiem jautājumiem. Mana
kādu pabalstu vairs nepiešķirs. uzruna jums šovakar arī ir
LPK ir spiesta mainīt savu solis šajā procesā.
struktūru, bet jautājums skaŗ
Janvāŗa sapulces ieskatā būtu
visus Zviedrijā dzīvojošos vēlams mēģināt minētās pro

blēmas novērst un apsvērt
maiņas sabiedriskajā darbā.
Sapulce iecēla darba grupu,
kuŗai uzdeva izstrādāt ierosi
nājumu jaunam Zviedrijas lat
viešu sabiedrības modelim, kas
uzrunātu un iesaistītu pēc
iespējas visus Zviedrijā dzīvo
jošos latviešus un darbotos
atbilstoši šodienas apstākļiem
un sabiedrības vajadzībām.
Darba grupa ir vairākkārt
sanākusi un strādājusi ar šāda
modeļa izveidošanu. Tagad šis
darbs tuvojas beigām un ir
izstrādāts ierosinājums jaunai
organizāciju struktūrai. Ir plā
nots nākamā gada sākumā sa
rīkot plašas diskusijas gan Stok
holmā, gan Gēteborgā, gan
Dienvidzviedrijā, kur šos darba
grupas ierosinājumus pārru
nātu. Jācer, ka šīs pārrunas vai
nagosies ar lielāku sabiedrisku
rosību Zviedrijas latviešu sa
biedrībā, kuŗā piedalīsies lat
vieši no visiem sešiem iepriekš
minētajiem nogrupējumiem.
Nobeidzot
Mēs, Zviedrijas latvieši, esam
daļa no latviešu tautas. Apvie
nojoties organizācijās, mēs
kļūstam par sabiedrību, par
daļu no Latvijas. Turpmākajās
pārrunās un maiņās, kas, ma
nuprāt, ir neizbēgamas Zvied
rijas latviešu sabiedrībā, jā
raugās divos virzienos, lai sare
dzētu šīs sabiedrības mērķus.
Pirmkārt, Zviedrijas latviešu
sabiedrībai jāapmierina mūsu
pašu individuālās vajadzības
pēc sabiedriskas piederības ap
ziņas un jāstiprina mūsu iden
titāte kā daļa no visas latviešu
tautas. To mēs darām, rīkodami
kultūrālus, polītiskus vai arī
sabiedriskas izklaides sarīko
jumus. Sarīkojumos un pasā
kumos mēs sajūtam un izpau
žam kopību ar citiem Zviedrijas latviešiem. Otrkārt, Zvied
rijas latviešu sabiedrībai organizētai vienībai jāpalīdz
mums, latviešiem, kas nedzīvo
Latvijā, uzturēt mūsu saites ar
Latvijas sabiedrību un pieda
līties polītiskajos un sabiedris
kajos procesos, kas tur noris. Jo
arī mēs, Zviedrijas latviešu
sabiedrība, esam daļa no Lat
vijas un mums ir daudz, ko
Latvijai dot!
Juris Rozītis

„Re & Re” ziedo Likteņdārzam 10 000 latu
Gada pēdējo mēnesi Likteņ
dārzs sagaidījis ar īpaši priecīgu ziņu. Tā tapšanā iesaistījies viens no lielākajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem
„Re & Re”, ziedojot Likteņdār
zam 10 000 latu.
Likteņdārza tapšanā ik dienu
iesaistās arvien jauni atbalstītāji,
novērtējot projekta tapšanas
nozīmīgumu gan Latvijas, gan
visas Eiropas mērogā. Tāpat kā
Latvijas Televīzija, Latvijas meža
nozare, „Projektēšanas birojs
Archis” un citi atbalstītāji, arī
„Re & Re” ir pārliecināti, ka
sadarbība būs ilglaicīga.
“Mēs sevi uzskatām par na
cionālu uzņēmumu, Latvijas
būvniekiem. Tāpēc mums ir
svarīgi atblstīt tos darbus, kas
ir svarīgi Latvijas valstij, Lat

vijas tautai, Latvijas nākotnei.
Līdz šim apzināti esam izvē
lējušies risināt mūsu sabiedrībai akūtas problēmas - bērnu
namu ikdienu, izglītību un
citas. Šobrīd saprotam, ka valstiskums, Latvijas nacionālā
identitāte, Latvijas iedzīvotāju
lepnums un patriotisms ir kļu
vuši par valsts nākotnes abso
lūto prioritāti. Tāpēc mēs at
balstām Likteņdārzu, jo redzam,
ka ar šī projekta palīdzību va
ram dot savu ārtavu Latvijas
cilvēku nacionālās pašapziņas
veidošanā,” stāsta Ainārs Pau
niņš, SIA “Re&Re” valdes
priekšsēdis.
Nacionālais būvuzņēmums
„Re & Re” arī līdz šim ir aktīvi
atbalstījis dažādus sabiedrībai
un valstij svarīgus un konkrē

tajā laika posmā nozīmīgus
projektus un vajadzības. Do
mājot par Latvijas nākotni,
“Re&Re” ir bijis ilgstošs Latga
les reģiona bērnunamu atbalstītājs, Latvijas Nacionālā māks
las mūzeja ziedotājs, sadarbojas ar sabiedrisko organizāciju
YOUTH CONSULTING un
Rīgas Tecchnisko universitāti ar
mērķi jauniešus izglītot par
inženieŗa izglītības iespējām.
“Kokneses fonda” pārstāve
Valda Auziņa: „Aprit jau otrais
gads, kopš Koknesē, uz salas
Daugavā, top Likteņdārzs vieta, kur satiekas pagātne,
tagadne un nākotne. Gan cil
vēka, gan valsts. Vieta, kas
spēcina Latvijas tautas pašap
ziņu un savas zemes mīlestību.
Esam pateicīgi visiem ziedo

tājiem, kuri palīdz Likteņdārza
tapšanā. Bez viņiem padarītie
darbi nebūtu iespējami.”
Šogad Likteņdārza pasākumi
un talkas ir pulcējuši vairāk
nekā trīs tūkstošus cilvēku.
Likteņdārzam šī gada laikā sa
ziedoti ap 100 000 latu. Par
Kokneses fonda dibinātāju
naudu un saziedotajiem lī
dzekļiem būvēts perimetrālais
ceļš, dabā iezīmēta dārza cent
rālā daļa - amfiteātris, rekul
tivēta vecā grants karjera terri
torija un sakopta Daugavas
krasta daļa, izveidota apmek
lētāju stāvvieta. Latvijas meža
nozare ir izkopusi Likteņdārza
meža daļu. Ir izlīdzināta zeme
un iesēts zālājs ap 10 ha lielā
territorijā abās pusēs 2008. ga
dā iestādītajai ābelīšu alejai.

2010. gadā Likteņdārza gal
venais plānotais darbs ir centrā
lās daļas - amfiteātŗa izbū
ve. Vēl plānots izstrādāt, uzbū
vēt un uzstādīt dārza mēbeles,
izveidot un īstenot dārza ainavu labiekārtošanas projektus,
izstrādāt gājēju tiltiņa projektu
dārza meža daļā un ar 2010.
gada pavasari uzstādīt apmek
lētāju informācijas ēku. Pama
tojoties uz šajā gadā izsludinātā atklātā ideju konkursa
"Ideju skices izstrāde skatu tera
sei piemiņas parkā Likteņdārzs,
Koknesē", rezultātiem, uzbūvēt
un 2010. gadā novietot Likteņ
dārza meža daļā skatu terasi ar
paviljonu.
“Kokneses fonds” ir pateicīgs
visiem, kas iesaistījušies Likteņ
dārza tapšanā.
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Sanda Kokoriete
torejas brīnumi. Par gaļas
ēdieniem rūpējoties Sandas
ome. Viņa gādājot arī par to,
lai galdā allaž būtu divpadsmit
ēdieni. Zem eglītes aizvien
katram ir nolikta dāvana. Un,
tā kā sapulcējušies tikai radi,
tad iepriekš labi zināms, kas
kuŗam vairāk vajadzīgs. San
das četrus gadus veco meitiņu
Natāliju noteikti apciemošot
Ziemsvētku vecītis.
Ziemsvētkus Sanda ieskandi
nāja jau 10. decembŗa vakarā
kopīgi ar konditorejas „Raušu
meistars” klientiem. Skanēja
„dzīvā” mūzika, un Sniegpār
sliņas klātesošos cienāja ar
konditoru sarūpētiem gardu
miem. „Tāpat kā iepriekšējā
gadā, mūsu Ziemsvētku degus
tācijai ir pamatmērķis – lai,
pirms pircējs iegādājas kādu
no konditorijas izstrādāju
miem, viņam ir iespējams to
nogaršot,” stāsta Sanda. Šoreiz
svētku degustācijā varēs
nobaudīt arī karstu upeņu sulu
ar krustnagliņām un kanēli.
Tā nu Sandai atkal ir dubulti
Ziemsvētki. Vieni ar kondi

parasti iztiekot.
Vienmēr tiekot iekurināts
kamīns. Pie eglītes notiek sav
starpēja apdāvināšanās, kad
katram jāuzstājas ar kādu
dzejoli. Protams, aizvien tiek
dziedātas dziesmas. Un ne tikai
Ziemsvētku dziesmas, bet arī
latviešu tautasdziesmas. Maijas ieskatā ar tautasdziesmu
tiekot izgodināti notikumi.
Maijas draugu pulkā visiem
vienmēr ir interesanti, jo laika
pavadīšanai izdomas nekad
netrūkst. Allaž tiekot spēlētas

stāsta dziesminiece. „Esam ne
šķiŗami draugi un kopīgi svi
nam ne vien Ziemsvētkus, bet
arī 18. novembri un Jāņus.
Mums kopā vienmēr ir silti un
jauki.”
Ziemsvētki laukos
„Ziemsvētki nekur nav tik
skaisti kā laukos,” ir pārlieci
nāta pianiste Diāna BaibusaZandberga. „Un ja vēl apkārt
ir sniegs!” Ar vīru - komponis
tu Jāni Zandbergu viņi Ziemsvētkus bieži svin savās lauku
mājās Jelgavas rajona Jaunsvirlaukā. Un, protams, allaž
plašā radu un draugu pulkā.
Kā jau šajos svētkos pienā
kas, galdā vienmēr ir tra
dicionālie ēdieni – sutināti
kāposti un speķa pīrāgi.
„Pīrāgiem jābūt obligāti! Tie
mājās ienes svētku sajūtu.”
Diāna pati gan pīrāgu cepšanas procesā vēl nepiedaloties,
jo neesot tik labi apguvusi
lauku plīti. Toties viņa mēdz
cept vafelītes un gatavot da
žādus salātus. Jānim, starp
citu, viņas ceptās vafelītes ļoti
garšojot. Izrādās, ka ar tām
nudien var bruģēt ceļu uz
vīriešu sirdi!
Kā jau daudzās ģimenēs, arī
pie Diānas un Jāņa, saņemot
Ziemsvētku vecīša sarūpētās
dāvanas, jānoskaita dzejolītis
vai jāsniedz kāds cits priekš
nesums. Klavieŗu spēle šajās
reizēs ir Diānas un Jāņa lielā
priekšrocība, ko viņi izmanto,
ne tikai saņemot dāvanas. Viņi
saviem radiem un draugiem
sniedz koncertu. Un, protams,
katrs sev atbilstīgi. Diāna
dod priekšroku klasikai, tur
pretim viņas vīrs – džeza rit
miem. Diāna stāsta: „Ciemi
ņiem liekam uzminēt kom
ponistu un melodiju, kas
tiek atskaņota. Ziemsvētki radu

Foto no pianistes personiskā archīva

torejas pastāvīgajiem un arī Rūķis patiešām Matīsu neaiz
jauniem klientiem, otri – radu mirstot un jau krietni pirms
lokā.
Ziemsvētkiem noliekot paciņu
ar piparkūkām. Profesors teic:
Ticēt Ziemsvētku brīnumam „Žēl, ka, uzsākot skolas gaitas,
Rīgas Stradiņa universitātes mazajai sirsniņai tiek atņemts
gerontoloģijas profesors Jānis sapnis par Ziemsvētku brīnu
Zaļkalns ir ļoti pateicīgs sa mu. Manuprāt, ir jauki, ja
viem vecākiem, kas gādājuši bērns kaut kam tic un gaida
par to, lai viņš pēc iespējas gan Ziemsvētku rūķi, gan
ilgāk saglabātu ticību Ziem- Ziemsvētku vecīti.”
svētku vecītim.
„Katru gadu pirms Ziemsvētkiem es rakstīju vēstuli
Ziemsvētku vecītim. Vispirms
to iedevu mammai pārlasīt, lai
visi vārdi būtu pareizi uzraks
tīti un kommati būtu īstajās
vietās. Pēc tam mēs četratā
(mamma, tētis, māsa un es)
kāpām uz slēpēm un vedām
vēstuli uz mežu. Mūsu slēpo
šanas trase bija aptuveni sešus
kilometrus gaŗa – pāri pļavai,
gar meža malu un tālāk pa
meža
stigām.
Nolūkojām kādu
glītāku eglīti ar
sniega kupenu
apkārt un ielikām
tajā vēstuli, kas
bija izrotāta ar
krāsaina papīra Maija Cālīte
aplikāciju vai
zīmējumu.”
Un vēl profesors piebilst:
Mājās, rotājot „Advents ir ne tikai miera un
eglīti, ļoti paticis klusuma laiks. Tās ir arī brī
zaros iekarināt numa gaidas, svētku izjūta,
pašu dārzā izau kas sākas katrā cilvēkā.”
gušos ābolīšus –
„sīpoliņus” ar
Ilggadēju draugu lokā
dzelteniem un
Dziesminieces Maijas Cālī
oranžiem „vai tes draugu lokā par dižķibeli
dziņiem”. Un, nemēdz runā un ir pārliecināti,
protams, pipar ka to nemaz nedrīkst sev klāt
kūkas, kuŗu cep laist. „Pāri saviem līdzekļiem
šanā iesaistīju mēs nekad neesam dzīvojuši.
šies visi ģimenes Un svētkus vienmēr esam
locekļi.
pratuši svinēt,” viņa saka.
Svētku vakarā
bērniem bija jā
iet nosnausties,
lai varētu ilgāk
palikt nomodā.
„Ziemsvētku ve
cītis
vienmēr
bija atnācis tad,
kad mēs gulē
jām,”
atceras
profesors. „Pa
modušies ieraudzījām zem
eglītes daudz dāvanu gan ma
zajiem, gan lielajiem. Un, gal
venais, – katrai dāvanai bija
pievienota atbildes vēstule,
kuŗā vecītis paskaidroja, kāpēc
atnesis šo mantiņu, nevis kādu
citu. Īsti vairs neatceros, kad
mūsu sarakste pārtrūka, taču
laiks, kad es ticēju Ziemsvētku brīnumam, bija patiešām
skaists.”
Tagad profesoram un viņa
mazdēlam Jānim Matīsam ir
savas svētku tradicijas. Nedēļas nogalēs abi iet pastaigā gar
jūras malu un kāpu priedēs
iededz brīnumsvecītes. Reizēm
viņi to sāk darīt jau novembrī.
Arī šogad. Un, lai gan sniega
vēl nav, brīnumsvecītes tiek Jānis Zaļkalns
iedegtas. „Protams, gaidām arī
sniegu, lai atkal varētu slēpot
un dārzā celt sniegavīrus ar
Svētvakarā Maija Cālīte allaž
ogļu acīm un burkānu degu ir Čiekurkalna baznīcā, kur var
niem.”
dzirdēt viņas kokles spēli.
Matīss Ziemsvētku vecītim Viņai, tāpat kā draugiem, tie
vēstules nerakstot. Toties jau ir ģimenes svētki, daudziem
Adventa laikā mēdzot apvai kopā ar bērniem un maz
cāties: „Opi, vai Ziemsvētku bērniem. Taču otrajos vai
rūķis man nav kaut ko atstājis?” trešajos Ziemsvētkos tuvie (un
Foto no S. Kokorietes personiskā archīva

Dubultie Ziemsvētki
Iecienītās konditorejas „Rau
šu meistars” īpašniece Sanda
Kokoriete ir pārliecināta, ka
Ziemsvētki ir ģimenes svētki.
Taču viņai tie ir ne vien ģime
nes lokā, bet arī kopā ar kon
ditorejas klientiem. Tāpēc pa
tīkamu rūpju netrūkst.
„Ziemsvētkus vienmēr svi
nam lielā radu pulkā netālu
no Rīgas, lauku mājās Iecavā.
Pie skaisti klāta galda un,
protams, patiešām īstā svētku
noskaņā,” stāsta Sanda. „Pirms
tam aizvien ir liela gatavoša
nās. Braucam uz mežu pēc
egles, to pušķojam.” Svētku
galdā vienmēr ir liela ēdienu
dažādība. Tā kā Sandas mamma
Elga Lakstiņa ir izcila kon
ditore (starp citu, ļoti gardā
„Napoleona” receptes autore),
tad cienastā vienmēr ir gardi
pīrādziņi, tortes un citi kondi

ilggadējie) draugi pulcējas
vienkopus draugu mājā. Tie ir
dažādu profesiju un interešu
ļaudis, paprāvs bariņš – pāri
par desmit cilvēku. Svētku cie
nastam vienmēr kāds kaut
ko sagatavo un paņem līdzi.
Protams, neiztrūkstoši ir tra
dicionālie latviešu ēdieni –
sutināti kāposti, speķa rauši,
zirņi... Ko nu katrs sarūpējis.
Maija pati šogad iecerējusi
pagatavot zirņu pītes. Bez
grādīgiem dzērieniem gan

Foto no M. Cālītes personiskā archīva
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Diāna Baibusa-Zandberga
dažādas galda spēles – piemē
ram, kuŗš ātrāk izveidos kādu
figūriņu vai izgriezīs kaut
ko no papīra... "Par gaŗlaicību
sūdzēties nenākas."
„Ja laukā ir sniegs, tad dārzā
visi ejam apkārt ābelei un
nodziedam kādu dziesmu,”

un draugu pulkā vienmēr ir
skaisti. Un, domāju, katram
sirdī noteikti ir īsta svētku
izjūta.”
Materiālu kopu sagatavojusi
Armīda Priedīte
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Dāsns ziedojums Okupācijas mūzeja Nākotnes Namam
Kad novembŗa beigās ASV
svinēja Pateicības dienu, Oku
pācijas mūzejs saņēma Ilzes
un Richarda Schwartz $30 000
ziedojumu topošās Nākotnes
Nama ekspozīcijas multime
diju iekārtai “Hitlera-Staļina
pakta sekas (1939–1940)”. Tajā
ar skārienekrāna palīdzību būs
apskatāmas kartes, fotografijas
un dokumenti par HitleraStaļina pakta izraisītajām se
kām, ieskaitot Latvijas okupā
ciju. Iekārtu paredzēts “iegul
dīt” rakstāmgaldā, kas atgādi
nās rakstāmgaldu Staļina bi
rojā, kur tika parakstīti Latvijai tik liktenīgie slepenie protokoli par “interešu sfairu” sa
dalīšanu starp PSRS un nacistisko Vāciju.
2009. gada 14. jūnijā ar ievēro
jamiem Nākotnes Nama ziedo
tāju un Eiropas Savienības pie
šķīruma līdzekļiem tika izveidota Okupācijas mūzeja pirmā
multimediju iekārta: “Interaktīvā
GULAGa karte: vietas, laiki, lik
teņi” četrās valodās. Tā saistījusi
neparasti rosīgu apmeklētāju
interesi. It sevišķi jauni cilvēki
labprāt izpētī visas iekārtas ie
spējas. Tas būs efektīvs mācību
līdzeklis skolēnu nodarbībām
mūzejā. Nākotnes Nama atbalstītāji nodrošinājuši arī līdzīgu
interaktīvu multimediju iekārtu
topošajai trimdas sadaļai un
dziedošā Baltijas ceļa projekcijai. Šādas iekārtas papildinās arī
citas topošās ekspozīcijas sada
ļas. No kopumā 14 topošās eks
pozīcijas sadaļām jau 10 ir
maketētas. Ilzes un Richarda

Hitlera-Staļina 1939. gada sazvērestības maketa fragments. Ilzes
un Richarda Schwartz ziedotā interaktīvā multimediju iekārta būs
“ieguldīta” rakstāmgaldā 1939. gada 23. augusta slepeno protokolu parakstītāju priekšā

Schwartz ziedojums nodrošina
iekārtu, ko ekspozīcijas veidotāji
uzskata par prioritāru.
Esam lūguši abus ziedotājus
īsā intervijā pastāstīt, kāpēc viņi
izšķīrušies mūzeja topošo ekspo
zīciju papildināt ar HitleraStaļina pakta seku multimediju
iekārtu.
Šā gada 23. augustā Latvijā,
Baltijā un citur Austrumeiropā
atcerējās Hitlera-Staļina pakta
70. gadadienu, kā arī 20. gadadienu slavenajam Baltijas ce
ļam, kas pasaulei apliecināja
Baltijas tautu gribu atgūt zau
dēto neatkarību. Augustā jūs
solījāt nodrošināt interaktīvo
multimediju iekārtu par Hit

Godātie lasītāji!
Tuvojas Ziemsvētki, laiks, kad
varam veltīt uzmanību sev un
savām ģimenēm. Atliek vairāk
laika, lai aizbrauktu pie sen ne
redzētiem paziņām, draugiem
un radiniekiem.
Tāpēc, ja sanāk apmeklēt Lat
viju, noteikti neaizmirstiet ap
meklēt arī Latvijas Okupācijas
mūzeju!
Mūzejs aizvien var piedāvāt
ko jaunu un līdz šim neredzētu!
Sniegšu nelielu informāciju, kas
varētu būt noderīga ikvienam,
kuŗš vēlētos mūs apciemot.
Mūzeja darba laiks svētkos:
decembrī muzejs būs atvērts 22.
un 23., kā arī 26. un 27. datumā
no 11 līdz 17.
Posmā pēc Ziemsvētkiem –
atvērts 29. un 30. decembrī, kā
arī 2010. gada 2. un 3. janvārī.
Pēcsvētku laikā mūzeja darba
laiks būs kā parasti ziemas sezo
nā – no otrdienas līdz svētdienai
11 – 17, slēgts pirmdien.
Ko mūzejā var redzēt?
Parallēli mūzeja pamatekspo
zīcijai pašlaik ir aplūkojama te
matiskā izstāde – Dzelzs priekš
kara krišanas 20. gadadiena. Iz
stāde eksponēta sadarbībā ar
Ungārijas vēstniecību un vēstī
par ungāru tautas dzīvi aiz
Dzelzs priekškara un par indi
vida alkām pēc brīvības, mēģinot šķērsot bīstamo robežu un
bēgt uz Rietumiem.

Katru trešdienu mūzejā tiek
rīkoti kino vakari, kad apmek
lētājiem ir dota iespēja iepazīties
ar dokumentālo un mākslas
kino par mūzejā atainoto tema
tiku.
Nākamās demonstrējamās fil
mas būs „Ardievu, 20. gadsimts”
(2 serijas), režisors Rolands Kal
niņš, „Parāds Afgānistānai” u.c.
Precīzs seansu laiks un filmu
vai citu sarīkojumu apraksts
atrodams Okupācijas mūzeja
mājaslapā www.okupacijasmu
zejs.lv, kur pirms sarīkojuma tiek
sniegta detalizētāka informācija.
Jūs esat laipni gaidīti mūzejā
gan uz izstādēm, gan sarīkoju
miem! Mūzeja misija - Atcerēties,
Pieminēt, Atgādināt - ir tas, ko
mūzejs visu savu pastāvēšanas
laiku ir darījis, un ar jūsu at
balstu, gan apmeklējot mūzeju,
gan ziedojot, gan iesakot to ci
tiem, mēs ticam, ka arī turpmāk šis darbs tiks turpināts un
uzturēts.
Latvijas Okupācijas mūzejs no
vēl jums priecīgus un gaišus
Ziemsvētkus un laimīgu Jauno 2010. gadu!
Gaidām jūs ciemos!
Jānis Erno,
Latvijas Okupācijas mūzeja
sabiedrisko lietu vadītājs

lera-Staļina pakta sekām topo
šajai Nākotnes Nama pastāvīga
jai izstādei. Novembrī esat so
lījumu apliecinājuši ar dāsnu
ziedojumu. Vai pareizi ir pie
ņemt, ka tā nebija nejaušība?
Ko jums nozīmē Hitlera-Sta
ļina pakts Latvijas vēstures
kontekstā?
Vēstures grāmatās mēs lasām
par sevišķiem notikumiem vai
cilvēkiem, kas būtiski ietekmē
juši vēstures gaitu. Hitlera-Staļina
pakts ir šāds nozīmīgs notikums,
kas izraisīja Otro pasaules kaŗu
un Baltijas valstu 50 gadu pēc
kaŗa okupāciju. Neuzbrukšanas
līgums starp Hitleru un Staļinu
deva rīcības brīvību abiem diktā

toriem pārkārtot Eiropas polītisko iekārtu pēc savas gribas.
Hitlers bija pārliecināts, ka An
glija un Francija, kuŗas nebija
sagatavotas nopietnai kaŗa dar
bībai, nesāks kaŗu Polijas dēļ.
Hitlers varēja iebrukt Polijā, ne
baidoties par austrumu robežu.
Sekoja Staļina iebrukums Polijā
un pāris mēnešu vēlāk Somijā.
Un Staļins varēja mierīgi turpināt
savas imperijas paplašināšanu,
panākot Sarkanās armijas ieve
šanu Baltijas valstīs bez asins
izliešanas, jo pakta slepenie pro
tokoli iezīmēja Baltijas valstis
Padomju Savienības “interešu
sfairā”. Mēs varam debatēt, vai
notikumi būtu risinājušies mums
labvēlīgāk bez Hitlera-Staļina
pakta, bet mēs nevaram mainīt
vēstures faktus. Mūsu mērķis ir
patiesu vēstures faktu saglabā
šana nākamām paaudzēm. Mūsu
ziedojums iegadījās nedēļā, kad
ASV iedzīvotāji svin Pateicības
dienu. Mēs esam pateicīgi, ka
dzīvojam brīvā, demokratiskā
valstī, kaut arī ne bez trūkumiem
un kļūdām. Es, Ilze, esmu bez
gala pateicīga saviem vecākiem,
kas rūpējās, lai mūsu ģimene
nekad vairs nenonāktu Staļina
“interešu sfairā”.
Jūsu $30 000 ziedojums ar so
lījumu, ja nepieciešams, sum
mu papildināt nāk laikā, kad
Nākotnes Nama plāni nevarēs
piepildīties 2010. gadā, kā Lat
vijas valdība bija solījusi, bet
nu jau labākajā gadījumā
2012. gadā. Vai jūsu ziedojums
jāuztveŗ arī par uzticības aplie
cinājumu mūzejam un tā nā

kotnei un kāpēc?
Plāni reti kad piepildās, kā plā
noti. Okupācijas mūzeja sekmīgā
attīstība kā nevalsts pasākumam
ar plašu sabiedrības atbalstu ir
uzticības apliecinājums nepieciešamībai pēc mūzeja un nā
kotnei. Mēs gribam pateikties
visiem, kas ar savu darbu, naudu
un padomu ir atbalstījuši Latvi
jas Okupācijas mūzeju. Sevišķa
pateicība pienākas mūzeja idejas
tēvam profesoram Paulim Laz
dam. Mēs esam ļoti priecīgi, ka
mūzeja darbā ir iesaistījušies jau
ni, spējīgi darbinieki. Mūzeja pa
stāvēšanai nākotnē ir nepiecie
šams plašs sabiedrības atbalsts
Latvijā. Līdz šim mūzeja financi
ālais atbalsts ir nācis galvenokārt
no ārzemēs dzīvojošiem latvie
šiem. Mēs nedzīvosim mūžīgi,
bet mūzeja darbam ir jāturpinās.
Vēstures saprašana ir nepiecie
šama likumīgas, demokratiskas
sabiedrības attīstībai.
Pasaules ekonomiskā krize
jūtama arī ASV un citur pasau
lē, un tāpēc Okupācijas mūzeja
un Nākotnes Nama atbalstītāji
palaikam grib nogaidīt krizes
beigas. Vai jums ir kādi vēlējumi
vai ieteikumi tiem, kas patla
ban vilcinās?
Mūsu ieteikums un lūgums ir
pēc plaša atbalsta mūzeja dar
bam. Bet tas ir katra paša lē
mums. Mēs esam tajā dzīves
posmā, kad nav ieteicams daudz
vilcināties un nogaidīt. Un mēs
ceram, ka mūsu ziedojums būs
mazs stimuls pašreizējā Latvijas
ekonomiskā krīzē.

Sniega pārslas lēnām slīd gar logu…
Gaisā virmo svaigi ceptu piparkūku siltums…
Krūzē kūp vasarā ievākto liepziedu tēja…
Apstājas laiks, ļaujot izjust mirkļa burvību.
Lai Jums izdodas sastapt mazos prieka mirkļus arī ikdienā!
Danske Banka Jums vēl ģimeniskus, miera pilnus un
svētīgus gada gaišākos svētkus!

			

Jūsu

Noguldījumu likmes

15. decembris
komerckurss

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu
termiņa beigās
Termiņnoguldījums ar procentu
izmaksu termiņa beigās, %

Termiņš
dienas

mēn.*

LVL

USD

EUR

30-59

1

4,00

0,40

1,40

90-119

3

9,00

0,90

2,00

180-209

6

10,00

1,50

2,30

270-299

9

10,50

1,65

2,30

367-395

12

11,00

1,85

2,50

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos

Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet
www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 04.12.2009.

AUD/LVL
CAD/LVL
CHF/LVL
DKK/LVL
EEK/LVL
EUR/GBP
EUR/LVL
EUR/USD
GBP/LVL
LTL/LVL
NOK/LVL
SEK/LVL
USD/LVL

Pirkšana Pārdošana
0,4342
0,4474
0,4500
0,4638
0,4602
0,4742
0,0936
0,0964
0,0445
0,0458
0,8855
0,9124
0,6980
0,7156
1,4421
1,4861
0,7745
0,7981
0,2016
0,2078
0,0821
0,0847
0,0668
0,0688
0,4768
0,4888
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Dēle – ārsta mazā palīdze
Hirudoterapeite Elza SKARA
ir viena no pacientu iecienītām
ar dēlēm ārstējošām speciālistēm
Latvijā.
Hirudoterapija ir ārstēšana ar
dēlēm. Pasaulē konstatētas ap
tuveni 400 dēļu sugas, Latvijā –
15, tās visbiežāk sastopamas ar
augiem bagātās nedaudz pur
vainu dīķu, ezeru un upju pie
krastēs. Pazīstamākā, bet ne
visvairāk izplatītā ir medicīnas
dēle (Hirudo medicinalis). Šī
suga iekļauta Latvijas Sarkanās
grāmatas 4. katēgorijā. Tāpēc
medicīniskās dēles Latvijā jāie
ved. Visbiežāk - no Krievijas.
Medicīnisko dēļu terapija
pēdējos desmit gados Latvijā
ir kļuvusi īpaši populāra. Ja dēle
uzlikta slima organa atveseļo
šanai paredzētā cilvēka ķermeņa
vietā, tad atliek tikai rātni gulēt,
lai mazo tārpveidīgo dakteŗa pa
līgu netraucētu čakli strādāt.
Pieprasījums pēc dēlēm ir
liels. Pierakstu rinda veidojas arī
tāpēc, ka Latvijā ir tikai desmit
sertificētu praktizējošu hirudo
terapeitu.
„Lauku cilvēki pēc medicīnis
kās palīdzības vēršas tikai tad,
kad veselība ir tik ļoti paslikti
nājusies, ka gāž vai no kājām
nost. Mūsdienās tā dēvēto netra
dicionālo medicīnu, ko pazina
jau senajā Ēģiptē, izvēlas tie, kas
meklē alternātīvu ķīmisko zāļu
lietošanai vai chirurģiskai ope

Hirudoterapeite Elza Skare

rācijai. Lai sasniegtu maksimālo
dziedniecisko efektu ar dēlēm,
pacientam nav vēlams lietot
alkoholu vai īpaši smagu pār
tiku. Garīgi un fiziski attīrīts

ķermenis ārstniecības gaitā
enerģiju spēj uzņemt daudz
intensīvāk un gūst acīm redza
mu rezultātu,” stāsta hirudo
terapeite Elza Skara.
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Ārstniecisko mieru, uz kušetes
atlaidies, bauda celtnieks pašos
spēka gados. Viņa dzīvesbiedre
stāsta, ka vēl nesen vīram bijis
tik slikti, ka naktī nav varējis
aizmigt, zudusi ēstgriba un tikai
ar piepūli viņš varējis aiziet uz
darbu. Izmēģināti visvisādi me
dikamenti, bet nekas nav līdzējis. Tāpēc tik lielas cerības
liktas uz dēļu terapiju. Jau pēc
pāris reizēm vīrs jūtoties daudz
labāk – naktī guļ un daudz
mundrāks iet uz darbu.
„Dēļu ārstnieciskās spējas iz
skaidrojamas ar vielām dēļu
sekrētā. Antitrombotiskās šķī
dina trombus asinsvados, šķid
rina asinis, antibakteriālās no
māc baktērijas; anestēziskās ma
zina sāpes un jutīgumu. Caur
kapillāriem, limfātisko sistēmu
un vēnām šīs vielas uzsūcas cilvēka organismā, rēgulējot viel
maiņu, asinsriti un stiprinot
imūnsistēmu. Dēļu procedūras
var izmantot arī skaistumkop
šanas nolūkos,” skaidro hirudo
terapeite.
Pasaulē zināmas 300 000 dažā
das slimības, pret kuŗām zināt
niskās un farmaceitiskās labo
ratorijās radīti vairāk nekā
500 000 medikamentu, kuŗi kā
jau ķīmiskā ceļā radīts produkts,
atstāj cilvēka organismā nevē
lamas sekas. Jā, ar tām nākas
cīnīties arī netradicionālajā
ārstniecībā, kā arī ar nekvalitā
tīvas pārtikas lietošanas un maz
kustīguma sekām. Tāpēc Dr. E.
Skara katram pacientam iesaka

dzert vairāk tīru ūdeni, jo tikai
ar tā palīdzību no organisma tiek
izvadītas šlakvielas, ko uzņemam
ar pārtiku. Mazā dēle viena pati
nekad nespēs attīrīt cilvēka orga
nismu, ja viņš pats sev nepalīdzēs,
arī citādi cenšoties uzlabot
veselību.
Hirudo medicinalis dēles tagad
tiek mākslīgi audzētas Stokhol
mā, Parīzē, Londonā, Krievijā.
Hirudoterapeites Elzas Skaras
„akvārijā” peld no Sanktpēter
burgas atvestās dēles, kas ir tīras
no jebkā lieka. Labi pastrādā
jušas, tās, pēc ārstes vārdiem, ir
piebriedušas kā melnās olīvas.
Pēc vienas procedūras dēles dzīve
arī beidzas. Dēļu vajag daudz, jo
vienā reizē liek vairākas, bet
ārstnieciskais procedūru cikls var
būt 10 - 12 reizes atkarībā no
cilvēka veselības stāvokļa.
Ar dēlēm varot ārstēt jebkuŗu
slimību, sākot no zobu sāpēm un
beidzot pat ar kaulu lūzumiem.
Labi rezultāti tiek gūti, ārstējot
hipertonisko slimību, chroniskus
iekaisumus, acu slimības, piemē
ram, glaukomu un kataraktu, vē
nu un aknu slimības, šķīdināt
trombus un mazināt audzējus.
Dēļu enerģija mijiedarbojas ar
cilvēka enerģiju, tāpēc dēles
nesalīdzināmi veiksmīgāk ār
stējot pacientus, kuŗiem ir lab
vēlīga vai neitrāla attieksme pret
dabas procesiem un dzīvo dabu.
Teksts un foto
Valljia Berkina

Eiropas Savienības rekonstrukcijas gaita
Parakstītais ES Lisabonas lī
gums, uz kuŗu gaidīja kā uz
ledus kustēšanos, ir stājies spēkā 1. decembrī. Pirms reformas
procesa gala rezultāta „notika
liela zīlēšana un minēšana, kuŗš
tiks izraudzīts par Eiropas Pa
domes priekšsēdi, dēvētu par
prezidentu, nākamiem divarpus
gadiem”. Tikpat liela uzmanība
tika veltīta portfeļu sadalei 27
dalībvalstu komisāriem. Prezi
denta amatam izvirzīja Beļģijas
premjēru Hermani Van Rom
peju (Herman Van Rompuy) pēc
priekšlikuma posteni piešķirt
mazākas valsts pārstāvim. Iero
sinājums amatu uzticēt sievietei
tomēr netika ievērots, lai gan
daudzkārt bija minēts bijušās
Latvijas prezidentes Vairas Vī
ķes-Freibergas vārds, jo viņa ir
starptautiski respektēta un „ne
vienam nav sariebusi” (The
Economist).
Pārsteigumu sagādāja par
Augsto pārstāvi kopējās ārējās
un drošības polītikas jautājumos britu premjēra Gordona
Brauna beidzamajā brīdī izvir
zītā Katrīna Aštone (Cathrine
Ashton), līdz šim AK komisāre
tirdzniecības jautājumos. Prem
jēra izvēle izraisīja visai plašu
negātīvu reakciju, kas atspogu
ļojās vispirms EuroActive ziņās.
Britu eiroskeptiķu polītiskā par
tija UKIP (AK neatkarīgā par
tija) vēstulē Eiropas Komisijas
prezidentam Manuelam Barrozu atklāja, ka Aštone 80. gadu sākumā veikusi kasieres
pienākumus organizācijā CND
(Kampaņa par kodolatbruņo
šanos), saņemot naudu no
toreizējās Padomju Savienības.
Vēstules autors, kas Eiropas

Parlamentā pārstāv UKIP, ap
šauba, vai Aštone ir piemērota
atbildīgajam amatam. Šai domai pievienojas vairāki citi
polītiķi.
Laikraksts The Times piemin
Latvijas deputāta Krišjāņa Ka
riņa izteiktās bažas, vai persona,
kas bijusi iesaistīta marksistiskās kustības aktīvitātēs, ir
piemērota Ārlietu augstās pār
stāves amatam. Pausto neuzti
cību Aštone noraidīja, jo nekādu naudu no Padomju Sa
vienības neesot saņēmusi un, no
kurienes nākusi nauda, kas
iemesta ziedojumu vākšanas
kārbās, protams, nav nosakāms.
Šo pašu attaisnojumu augstā
pārstāve deklarēja Eiropas Par
lamentam, kad tika iztaujāta ar
vairākiem polītiskiem jautāju
miem, tostarp par viņas attieks
mi pret Krieviju, Ķīnu un Irānu.
Par Krieviju Aštone ieteica tur
pināt dialogu ar šo valsti, paužot
domu, ka sarunās lielāka vērība
nekā līdz šim jāveltī cilvēk
tiesībām un enerģētikas drošī
bai.
Informācijas un dažādu vie
dokļu plūdus ziņu avotos iz
raisīja minējumi, kā tiks sadalīti
komisāru portfeļi. Nepiepildījās
Latvijas vēlme Andrim Piebal
gam saņemt reģionālās attīstības vai transporta komisāra
portfeli, apzinoties, ka enerģē
tiku atkārtoti vairs nepiešķirs.
Iepriecinoša nav ziņa, ka ener
ģētikas portfelis ielikts Vācijas
deputāta rokās, zinot Vācijas
nostāju gāzes piegādes polītikā.
Andrim Piebalgam jaunajā
EK ir piešķirts attīstības komi
sāra portfelis, bet viņš pārstāvēs
arī Eiropas Komisiju Ārējo

attiecību padomē, ko vadīs britu
pārstāve Katrīna Aštone. Eiro
pas Savienības attīstības polī
tikas uzdevums ir palīdzības
sniegšana trūcīgajām un mazāk
attīstītām valstīm Āzijā, Latīņ
amerikā un Afrikā. Latvijā An
drim Piebalgam piedāvāto
amatu vērtē dažādi - vairākumā
atzinīgi, bet netrūkst arī negā
tīvu spriedumu.
Jauno komisijas sastāvu pa
redzēts apstiprināt februārī.
Tagad komisāru kandidāti saga
tavojas iztaujāšanai, lai tiktu
pārbaudīta viņu kompetence
Eiropas Parlamentā. Sekos plē
nārsēde, kas, cik zināms, būs
26. janvārī, kad notiks balsošana un tikai tad tiks apstipri
nāts jaunais sastāvs. Varbūt būs
kādas pārmaiņas komisāru sa
stāvā. ja kāds nesaņems Eiropas
Parlamenta atbalstu, kā tas no
tika ar deputāti Ingrīdu Ūdri
2004. gadā.
Eiropas Savienības rekonstrukcijai cītīgi seko Maskava.
Savu viedokli RIA Novosti ziņās
jau novembrī pauda Vladimirs
Čichovs, Krievijas vēstnieks Ei
ropas Savienībā. Pēc teiktā seci
nāms, ka Maskava aizvien vēl
cer atjaunot Partneŗattiecību un
korporācijas nolīgumu, kas aiz
stātu līdzšinējo 1994. gada no
līgumu. Lielas cerības vēstnieks
nelolo, jo, kā pats norāda, jau
nais nolīgums būtu jāparaksta
visām 27 dalībvalstīm. „Bet vis
maz četras, proti, Baltijas valstis
un Polija, vienmēr ir bijušas
nelabojamas Krievijas pretinie
ces,” žēlojas Vladimirs Čichovs.
Vēstnieks iesaka ES mainīt ideo
loģiju attiecībā pret Krieviju.
Progress tikšot panākts tad, kad

ES birokrati mainīs savu
priekšstatu par Krieviju un to
vairs neuzskatīs par bīstamu
zemi un sāncensi ekonomikā,
un atmetīs domu, ka tā nav
iekļaujama lielajā Eiropā.
Krievu analitiķis no Eiropas
pētniecības centra Aleksejs Kuz
ņecovs pauž domu, ka ļoti maz,
ja vispār, sagaidāmas kādas pār
maiņas Krievijas-Eiropas at
tiecībās. Viņa ieskatā Eiropai
būtu jāapzinās, ka vajadzētu at
vieglot vīzu ierobežojumus un
ka tirdzniecībā jānovāc barjēras. Eiropa nesaprotot, ka vīzas
nošķiŗ Eiropu no Krievijas,

„sadalot tās draugos un ienaid
niekos. „Taču viņi atsakās mūs
uzklausīt,” saka Kuzņecovs.
Lisabonas līgums tika paraks
tīts 2007. gadā Portugales gal
vaspilsētā Lisabonā. Oficiālais
jaunā līguma nosaukums ir Lisa
bonas līgums, ar ko tiek grozīti
Līgums par Eiropas Savienību un
Eiropas kopienas dibināšanas
līgums. Turpmāk Eiropas Kopie
nas dibināšanas līgumu sauks
Līgums par Eiropas Savienības
darbību. (www. am. gov. lv)
Zigrīda Daškevica

Uldis Grasis 03.12.09

NENOLAID ROKAS
LATVIJA
NENOLAID ROKAS LATVJU TAUTA
KAUT GADU SIMTIEM MĀNĪTA UN KAUTA
NENOLAID ROKAS
UN BEZCERĪBĀ NEIEMĒRCĒ TĀS
TU ESI TĀ, KAS MOKĀS
KAUT ŠOREIZ GAN NO PAŠU ĻAUDĪM
NENOLAID ROKAS 			
KAD
VĒLĒŠANAS TEVI SAUC
TAD IEVELC ELPU, PĀRMET KRUSTU
UN IELIEC
KRUSTU TĀ
LAI TIE KAS TEVI KRĀPA
REIZ PROJĀM ZUSTU
NENOLAID ROKAS LATVJU TAUTA
UN LAI GAN KAUTA, MĀNĪTA UN KRĀPTA
TU ESI MŪSU ELPA CERĪBĀ
UN JA PAR DAUDZ TEV 			
SIRDĪ
NOGURUMS UN MAZDŪŠĪBA
TAD IEVELC ELPU VĒLREIZ, PĀRMET KRUSTU
UN VĒLREIZ EJ UZ BARIKĀDĒM
BET ROKAS NENOLAID

LAIKS
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Ziemsvētku vecītis aicina priecīgi svinēt svētkus

Latvijas galvenais Ziemsvētku
vecītis no savas mītnes vietas
Ziemupes Pāvilostas novadā kopā
ar čaklajiem palīgiem rūķiem
20. decembrī sēdīsies savās mo
torizētajās kamanās un brauks uz
Rīgu, kur ciemosies pie ģimenēm
ar bērniem līksmajā sarīkojumā
“Ziemas švirpulis” Ķīpsalā. Viņam
līdzi būs pūkainu trušu ģimenīte,
kas rosīsies sava namiņa pagalmā,
un sava Ziemsvētku eglīte. “Zie
mas švirpulī” bērni varēs uzzināt,
kā vēstules nonāk pie Ziemsvētku
vecīša Ziemupē, kā arī apskatīt
īstu Latvijas Pasta auto. Savukārt
tie, kas vēl nav paspējuši nosūtīt
Ziemsvētku apsveikumus, sa
darbībā ar Latvijas Pastu varēs
uzzīmēt kartītes un tās nosūtīt
saviem tuviniekiem, radiem un
draugiem vai arī ar jautro past
nieku starpniecību nodot Ziem
svētku vecītim.
Santa Klauss no Somijas
Pirmais Rīgu jau 5. decembrī
apmeklēja Santa Klauss no So
mijas. Viņš iededza Ziemsvētku
egli pie Rīgas Centrālās dzelzceļa
stacijas. Somijas Ziemsvētku ve
cītis pastāstīja, ka viņš dzīvo Lap
zemē netālu no Rovaniemi  Na
papīri ciematā. Lai tur nokļūtu,
vispirms jātiek līdz Tallinai, pēc
tam ar prāmi jābrauc līdz Hel
sinkiem un tad cauri visai Somijai
jādodas līdz pašai Lapzemes sir
dij Rovaniemi. Lapzemē mītošā
Ziemsvētku vecīša biroja pasta
adrese ir: Santa Claus Greeting
Center, Lapinkavijantie 1, 96100
Rovaniemi, Finland.

rosībām rūpējas Kārļa
fonda prezidents Kārlis
Cinītis.
Ziemsvētku vecītis ma
zus un lielus gaida cie
mos katru dienu līdz
30. decembrim.
“Daudzi Ziemsvētku
vecīti vēlas apciemot
tieši Ziemsvētku nedēļā,”
stāsta Rūķis rakstītājs.
Jau pieteiktas skolēnu
grupas no Ventspils, Rī
gas, Jūrmalas un citām
Latvijas vietām. Ja arī jūs
vēlaties atbraukt pie
Ziemsvētku vecīša Ziem
upē, lūgums iepriekš
pieteikties pa tālruni
29122204 pie Rūķa
rakstītāja. Sestdienas
un svētdienas ir ģimeņu
Ziemsvētku vecītis čakli strādā visu gada dienas, kad var braukt
nogali
bez īpašas pieteikšanās.
Ziemsvētku vecītis Ziemupē
Taču 24. un 25. decembrī
Jautra Latvijas Ziemsvētku ve Ziemsvētku vecītis ar rūķiem do
cīša sagaidīšana ar sadziedāša sies apciemot Latvijas bērnus, tā
nos, sadejošanos un daždažādu pēc Ziemsvētku ciematiņš Ziem
rosīšanos notika Ziemupē. Jūras upē būs slēgts.
stāvkrastā tika kurts ugunskurs,
Piedalies konkursā!
mazo priedīšu ielokā gaisā vir
Ziemsvētku vecītis sadarbībā
moja uz ugunskura vārītās zāļu ar Latvijas Pastu rīko bērnu (līdz
tējas un Pankūku rūķa cepto 16 gadiem) zīmējumu konkursu
pankūku gardā smarža, kas sa “Labo darbu Ziemsvētki”. Tā
jaucās ar neatņemamo Ziem mērķis ir veicināt radošu pašiz
svētku daļu  karsto piparkūku pausmi ģimenē un apsveikumu
saldo aromatu... Lielā rosība at sūtīšanas tradicijas. Ziemsvētku
vilināja kuplu pulku lielu un ma apsveikumam jābūt uzzīmētam
zu līksmotāju. Ziemsvētku tir uz baltās pastkartes, kas bez
dziņā bija iespējams iegādāties maksas pieejamas visās Latvijas
saldus našķus un dāvaniņas. Par Pasta nodaļās. Jānorāda vārds,
Ziemsvētku vecīša labklājību un uzvārds, tālruņa numurs, adrese

Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
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19. Klusi. 22. Īstenot, reālizēt.
23. Stīgu instrumenti. 26.
Daudzgadīgi lakstaugi. 27. Pa
gasta centrs Saldus raj.
Pa kreisi. 2. Skaņas intensitātes
mērvienība. 4. Apsalt, pārklāties
ar ledu. 6. Tautumeitas. 8. Svētī
(svētkus). 10. Augstākā būtne.
11. Spēja saglabāt apziņā iepriekš
redzēto, dzirdēto. 14. Nozīmī
gākā baznīcas iekštelpu daļa. 16.
Jēzus mācekļi. 18. Parasti, vien
mēr. 20. Dievmaizes. 21. Dob
radžu dzimtas dzīvnieks. 24.
Pārvilkties (ar ledu). 25. Ārstnie
cības augs. 28. Greznumlietas.
14
18
20
24

25

Pa labi. Katoļu dievkalpojums.
3. Apveids, priekšmeta kontūra.
5. Dzeloņaini, ērkšķaini. 7. Po
pulārs igauņu vīriešu vārds. 9.

26

28

Pilskalns Jēkabpils raj. 12.
Svinības. 13. Ziest, krāsot. 15.
Senebrēju tautas varonis. 17. Ga
rīdznieki, kas vada draudzi.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 48)
atrisinājums
Līmeniski. 7. Kartings. 8. Ie
nākums. 11. Skara. 12. Trose. 13.
Sloka. 18. Lankas. 19. Alatas. 20.
Elba. 22. Ores. 23. Taurs. 25.
Šarms. 27. Sekrēts. 29. Sirēna. 30.
Sapost. 31. Akvalangs. 32. Lafete.
35. Tarāns. 37. Asteres. 39. Seims.
40. Sambo. 41. Rums. 42. Ogas.
43. Nartas. 45. Rotors. 48. Store.
50. Rampa. 52. Laika. 53. Staieris.
54. Retorika.
Stateniski. 1. Nauru. 2. Tibo.
3. Asaris. 4. Siesta. 5. Pāns. 6.
Smūls. 9. Skarlati. 10. Skābenes.
14. Baraka. 15. Ikars. 16. Sakas.
17. Kalmes. 21. Bareljefs. 24.
Serviss. 25. Štances. 26. Lēpes.
28. Apara. 33. Alauksts. 34.
Esejas. 35. Tabors. 36. Nagasaki.
37. Amati. 38. Salto. 44. Seanss.
45. Rupors. 46. Erots. 47. Barka.
49. Upes. 51. Acot.

un vecums. Zīmējumu aploksnē
vai kā atsevišķu pastkarti nogādā
personiski Ziemsvētku vecītim
vai nosūta pa pastu pēc adreses:
Ziemsvētku vecīša birojs, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, Latvija.
Darbus gaidīs līdz 29. decembrim (pasta zīmogs). Konkursu

atbalsta vitamīni “APOVIT”.
Konkursa komisijas sēde notiks
2010. gada 5. janvārī. Dažādas
balviņas paredzētas vairāk nekā
300 bērniem!
Priecīgus un baltus Ziem
svētkus!
Teksts un foto Valija Berkina

ZIŅAS ĪSUMĀ
Smiltenes ģimnazijā viesojās ceļojošā izstāde “Eiropas Parlaments
ierullē jūsu novadā”. Izstāde izvietota speciāli aprīkotā vairāk nekā 10
metrus gaŗā treilerī, kas šogad apmeklējis jau 23 pilsētas.
Tuvojoties Ziemsvētkiem, Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes
nodaļa vēlas iepriecināt pilsētas maznodrošināto ģimeņu bērnus,
dāvājot rotaļlietas. Jau ir saņemti vairāki maisi ar mīkstajām rotaļlietām.
Maznodrošināto ģimeņu bērnus iepriecinās arī ar piparkūkām, ko
solījuši sarūpēt Smiltenes ģimnazijas skolēni.
Pirms Ziemsvētkiem zupas virtuve Tukumā darbosies arī
sestdienās. Par to parūpējies fonds “Haleva dienests” un tā vadītāja 
mācītāja Dzintra Ivančika. Visvairāk par šo iespēju tukumniekiem
jāpateicas ziedotājiem Vācijā, īpaši Karolai un Pēterim Milbertiem.
Gulbenes luterāņu baznīcā 12. decembrī notika Adventam veltīts
labdarības koncerts “Ceļā uz gaismu”. Uzstājās vokālās kopas un koris
no Velēnas, Litenes un pašu draudzes.
Deviņus mēnešus Cēsu rajona slimnīca piedāvā medicīnisko
aprūpi mājās. Pakalpojumi ir ļoti pieprasīti un iekļauti valsts financētā
programmā, kurā paredzēts, ka slimnieki ar dažādām diagnozēm var
saņemt medicīnisko palīdzību mājās, ja paši nespēj ierasties veselības
aprūpes iestādē. Palīdzību mājās var saņemt arī tuvējo pagastu
iedzīvotāji.
Jelgavas novada domes priekšsēdis Ziedonis Caune ar kollēgām
darba laikā izklaidējas medībās, saukdams tās par darba semināru.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sola amatpersonu
izklaidi pārbaudīt.
Kuldīgas novada dome aicina uzņēmējus ziedot naudu Jaungada
salūtam pilsētā. Uguņošanai nepieciešami aptuveni 500 līdz 600 latu.
Jēkabpils Vēstures mūzejs Krustpils pilī iesaistījies labdarības akcijā
„Sasildīsim patversmes iemītnieku sirdis”. 23. decembŗa vakarā notiks
sarīkojums „Pirmsziemsvētku vakars pilī”, kuŗā ģimenēm ar bērniem
būs iespēja apgūt jaunas prasmes radošās darbnīcās, apmeklēt
Ziemsvētku vecīša biroju un kopīgi nobaudīt īpašo Krustpils pils
Ziemsvētku tējas.
Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skola svin 50 gadu jubileju.
Svinības aizsāksies ar Ziemsvētku ieskaņas koncertu. Līvānu Sv. Miķeļa
Romas katoļu baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts. Jubilejas
nobeiguma koncerts skanēs pašos Ziemsvētkos Līvānu novada Kultūras
centrā.
Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures mūzeja Lektorija zālē, atklāta
lietiskās mākslas darinājumu Ziemsvētku pārdošanas izstāde. Tirdziņā
var iegādāties skaistas un praktiskas dāvanas Ziemsvētkiem.
Daugavpilī 10. decembrī 100 gadi apritēja daugavpilietei Mildai
Ķīsei. Viņa šogad ir vienīgā simtgadniece pilsētā. Izaudzinājusi astoņus
bērnus. Gavilnieci sveica Daugavpils pilsētas galva, Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja un plašais radu pulks.
Krievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī prasību saņemt Krievijas
pavalstniecību mēnesī iesniedz aptuveni 180 – 200 (agrāk 40) Latvijas
nepavalstnieki pensijas vai pirmspensijas vecumā. Krievijā pensijā var
doties no 55 gadu vecuma.
Liepājas reģiona tūrisma birojs ir sagatavojis pilsētas iedzīvotājiem
un viesiem iespēju Ziemsvētku dāvanām iegādāties Latvijā ražotus
suvenīrus. Rasta iespēja biroja telpās izveidot suvenīru veikalu.
Sabiedrība JK Energy plāno pie Liepājas jūrā veidot 900 megavatu
vēja parku, rakstīts laikrakstā Dienas Bizness. Vēja parka kopējā jauda
būs līdz pat 900 MW. Patlaban tas ir lielākais plānotais vēja parks
Baltijas jūrā. Tā saražoto elektroenerģiju paredzēts nevis pārdot Latvijas
un Baltijas tirgū, bet gan būvēt savienojumu un elektroenerģiju pārdot
Centrāleiropā un Rietumeiropā.
Liepājas universitāte izsludinājusi ziemas uzņemšanu dažās pilna
un nepilna laika pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās
– iestādes un uzņēmuma vadība, pirmsskolas izglītības skolotājs,
sporta un deju skolotājs, māksla, valodniecība.
Liepājas universitātes Latviešu valodas katedras docentei, filoloģijas
doktorei Maigonei Beitiņai izdota grāmata “Mūsdienu latviešu literārās
valodas sintakse”. Grāmata noderēs kā skolēniem un studentiem, tā
skolotājiem.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīcas” Onkoloģiskās klīnikas” Staru
terapijas nodaļa darbu var sākt jau ar 2010. gada janvāri, jo Valsts
komisijas locekļi un Liepājas Reģionālās slimnīcas vadība parakstījuši
dokumentus par radioterpijas bunkura pieņemšanu lietošanā.
Liepājas Simfoniskā orķestŗa mūziķi ir radoši ļaudis, un viņu
aizraušanās ārpus mūzikas ir ļoti dažādas – adīšana, rotu darināšana,
gleznošana u. c. Šā vaļasprieka rezultāti apskatāmi īpašā izstādē
“Aizraušanās vai māksla?”.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Quo vadis, medicīna un veselības aprūpe Latvijā?
Ar LR veselības ministri Baibu Rozentāli sarunājās Ligita Kovtuna

Latvijas veselības ministre pro
fesore Baiba Rozentāle ir ļoti
spilgta persona, es teiktu – ļoti ie
dvesmīga. Ar izlēmību, drosmi
un neapstrīdamajām zināšanām,
kas intervijas gaitā apliecina pras
mi operēt ar skaitļiem, faktiem,
argumentiem, kuŗi visu laiku ir
viņas rīcībā bez ielūkošanās pie
rakstos.
Jāteic gan, ministre ir vairāk ie
redzēta savu pacientu un vispār
tautas vidū, negātīvi tendētiem
žurnālistiem ar viņu nav viegli,
polītiskie pretinieki sprēgā pretim un parasti paliek zaudētājos,
bieži vien par pēdējo argumentu
izvēloties replikas attiecībā uz
prof. Rozentāles pārliecinošo iz
skatu un stāju, jā, arī uz viņas
košo matu rotu... Arī uz viņas
polītisko piederību, ak vai, pie
Tautas partijas.
Mūsu sarunas temats un jēga
ir pastāstīt lasītājiem (tie gandrīz
visi ir latviešu izcelsmes ārsti
un medicīnas aprūpes speciālisti
ārzemēs, to gan varu apgalvot
diezgan droši!) par to, kas tad
īsti notiek Latvijas medicīnā.
Pirmais jautājums saistās ar
to, ko ministre deklarēja jau pir
majos mēnešos pēc stāšanās
amatā, - jāveic Latvijas ārstu in
ventārizācija!
Kādi ir šīs inventārizācijas
rezultāti? Vai Latvijā pietiek
ārstu? Vai lielākais vairums jau
nav prom ārzemēs? Jo, kā zi
nāms, Latvijas ārstu kvalifikā
cija ir ļoti augsta un tieši tā
novērtēta pasaulē.
B. R. Šīs „inventarizācijas” gaitā
sapratu: Latvijas medicīnas orga
nizēšanā un vadībā par maz ir
iesaistīti augstas raudzes speciā
listi, kas ir ne tikai izcili savā
speciālitātē, bet arī labi medicīnas
organizātori un lielas autoritātes.
Tā izveidoju galveno speciālistu
grupu 15 pamatspeciālitātēs, kuŗi
sabiedriskā kārtā, bez atalgojuma, strādā un konsultē veselības aprūpes un medicīnas sistēmu valstī.
Mūsu rīcībā ir arī precīzs ārstu
reģistrs, kas tapis sadarbībā ar
Latvijas Ārstu biedrību, un pēc
tā skaidri redzam, cik Latvijā ir
sertificētu medicīnas speciālistu
katrā nozarē un cik tajā praktiski
strādā. Un esam secinājuši – Lat
vijā ārstu pietiek, bet nav par
daudz.
Paldies Dievam, esam izvērtē
juši pag. gs. 90. gadu sākumā
pieļauto kļūdu, kad samazināja
budžeta vietas Rīgas Stradiņa Uni
versitāte, līdz ar to uzņemot kriet
ni mazāk studentu Ārstniecības
fakultātē. Studenti ir jāuzņem pil
nā apjomā, jo laiks, kamēr izaug
profesionāls ārsts, ir vismaz 15
gadi. Pēcdiploma apmācība, pie
mēram, ilgst trīs līdz septiņus
gadus. Visilgākā – septiņi gadi –
neurochirurgiem. Ģimenes ārstiem – trīs gadi. Turklāt ik pēc
pieciem gadiem notiek tā sauktā
resertifikācija, kas jāiziet visiem
ārstiem. Tas ir saskaņā ar Eiropas
Veselības asociācijas formulā-
riem. Līdz ar to Eiropā, kur, kā
zināms, ir brīvā darbaspēka kus
tība, mūsu ārsti var strādāt bez
eksāmenu pārlikšanas. Amerikā
gan eksāmeni ir jākārto atbilstoši
viņu valsts prasībām.
Latvijā medicīnu apgūst divās

augstskolās – Latvijas Universi
tātē un Rīgas Stradiņa Universi
tātē...
Manā ieskatā pietiek ar vienu,
proti, Rīgas Stradiņa Universitāti,
kas sagatavo praktizējošus ārstus
visās medicīnas nozarēs. Latvijas
Universitātē akcents ir, un tam tā
jābūt, uz akadēmisko izglītību.
Turklāt – mācībspēki jau ir vieni
un tie paši!
Rīgas Stradiņa Universitāte ir
mūsu ministrijas pakļautības mā
cību iestāde, un, kamēr vien es
būšu „pie teikšanas”, darīšu visu,
lai budžeta vietu (t. i., valsts sa
maksāto studiju vietu) skaits ne
tiktu samazināts. Jau esmu pa
nākusi, ka financējums medicīnas izglītībai netiks samazināts,
paredzētie 15 miljoni latu ir
apstiprināti.
Kas notiek Latvijas slimnīcās?
Pirmām kārtām – neviena slim
nīca nav likvidēta! Ir notikušas
struktūrālas pārmaiņas, pēc tam
slimnīcas ir sadalītas atbilstīgi
veselības aprūpes līmenim, un
uzreiz varu teikt – veselības ap
rūpes sistēma ir tikai ieguvēja, un
to apstiprina arī vietējie speciā
listi.
Tātad – ir primārā aprūpe, kuŗā
ietverta ģimenes ārsta institūcija
un – arī pediatri. Līdz šim it kā
valdīja uzskats, ka mazais pacients ir tas pats „lielais”, pieau
gušais, tikai samazinājumā. Tā
nav! Jau mūsu kollēga, šobrīd
atkal Amerikā praktizējošais bēr
nu ārsts Dr. Egils Zālītis kādā no
pirmajiem Latviešu ārstu kon
gresiem mums lika pie sirds:
kollēgas, nepieļaujiet to kļūdu,
ko izdarīja Amerikā, kad pedi
atrus izslēdza no primārās aprū
pes loka! Jūs pie tā atgriezīsities!
Patiešām, valstij ir jānodrošina
pilnvērtīga bezmaksas bērnu me
dicīniskā aprūpe, pretējā gadījumā tas ir pretrunā ar Starp
tautisko Bērnu tiesību aizsardzī
bas konvenciju. Jā, varu apgalvot – bērnu medicīniskā aprūpe
mūsu valstī ir bez maksas un vis
pārpieejama, valsts garantēta.
Valsts garantēta ir arī noteiktu
medicīnas speciālistu – okulista,
neurologa u. c. pieejamība, arī,
piemēram, magnētiskā rezonan
ce. Pacienta iemaksa pie speciā
lista šobrīd ir pieci lati, ar 2010.
gada 1. janvāri to plānots sama
zināt līdz trim latiem. Pie ģimenes
ārsta vizītes maksa ir viens lats.
Un ir likvidēta kārtība, ka kon
sultācijām pie dažiem speciālis
tiem vajadzīgs ģimenes ārsta
norīkojums, – pie okulista, derma
tologa, tuberkulozes ārsta tas
vairs nav vajadzīgs. Loģiski – sa
mazinājušās rindas pie ģimenes
ārstiem, līdz ar to palielinājies
vizītes ilgums.
Otrais līmenis – ambulatorā
ārstēšana, kas saistīta ar iepriekš
teikto par ārstēšanos ārsta uzrau
dzībā. Trešais – stacionārā ārst
niecība jeb ārstēšanās slimnīcās,
kur joprojām ir nodrošināta
plaša un precīza diagnostika.
Pieci līdz seši speciālisti neatlie
kamās palīdzības slimnīcās, kādu
šobrīd Latvijā ir vienpadsmit, ir
gatavi sniegt palīdzību 24 stundas diennaktī. Un vēl ir septiņas
reģionālās slimnīcas Kurzemē,
Vidzemē un Latgalē, turklāt Lie
pājā un Daugavpilī – ar iespēju

veikt angiografiju un šuntēšanu.
Rīgā savukārt ir trīs universi
tātes slimnīcas: Austrumu, Stra
diņa un Bērnu klīniskā universi
tātes slimnīca, kas ir valsts pa
kļautības iestādes. Un valsts pār
raudzībā vēl ir speciālizētās psī
choneuroloģiskās slimnīcas un
traumatoloģijas centrs. Pārējās vi
sas ir pašvaldību īpašumi, ko
valsts nemaz nevar likvidēt. Arī
Rīgas 1. slimnīca, par ko jūs
jautājāt.
Kā veidojas budžets, ko valsts
atvēl medicīnai?
Visi valsts nodokļi saplūst
„kopējā katlā”, un valsts nosaka
dotējamās nozares, kas pirmām
kārtām ir veselības aizsardzība,
izglītība un kultūra. 3,4% iekšze
mes kopprodukta (IKP) jeb šobrīd 404 miljoni latu aiziet me
dicīnai. Atbildot uz jūsu jautā
jumu, administrēšanai atvēlēti
1,4% šīs summas. Un vēlos pie
bilst, ka Veselības ministrijā veik
tās reformas ļoti augstu novēr
tējusi Pasaules Banka, mēs rēgu
lāri sniedzam pārskatu tās spe
ciālistam mūsu nozarē Čārlzam
Grifitam. Es lepojos ar šo reformu
gaitu. Piemēram, ministrijas dar
binieku skaits ir samazināts par
43%, no 155 darbiniekiem tajā
strādā 89, aģentūrās un medicīnas pārraudzības iestādēs – par
54%, no 1393 uz 599 darbinie
kiem. Ir likvidēta Sabiedrības
veselības aģentūra, kas strādāja,
maigi sakot, nerezultātīvi. Vese
lības ministrijas pakļautībā ir pa
likušas tikai trīs institūcijas: Ve
selības norēķinu centrs, kas slēdz
līgumus un iekasē naudu par pa
kalpojumiem; Veselības ekono
mikas centrs, kas pētī un kontrolē
veselības aprūpes situāciju valstī,
kā arī nodarbojas ar valsts kom
pensējamo zāļu apriti; Veselības
inspekcija, kuŗa kontrolē līgumu
izpildi, sertifikācijas noteikumu
izpildi un kuŗā ar savām sūdzī
bām var vērsties pacients.
Vēl kā pašpelnītāja institūcija

darbojas Zāļu valsts aģentūra, kas
uzrauga un reģistrē medikamentus. Un arī raugās, lai netiktu pār
kāpti noteikumi par zāļu piece
nojumu aptiekās – Latvijā tas ne
drīkst pārsniegt 4% – 7%. Kon
krēti šo darbību aģentūra aplie
cināja gripas pandēmijas laikā,
novēršot gadījumus, kad zāļu tir
gotāji uz cilvēku nelaimes rēķina
mēģināja kaut par puslatu vairāk
naudiņas izvilkt no cilvēku ma
ciņiem...
Vēl vairāk – 10 gadu laikā Zāļu
valsts aģentūras nopelnītie četri
miljoni latu tika ieguldīti ārst
niecībā.
Kā Latvijas cilvēks pats iesais
tās savas veselības nodrošinā
šanā, jeb par veselības apdroši
nāšanu Latvijā.
Te jāteic, ka ar iedzīvotāju ve
selības apdrošināšanu jau kopš
90. gadu sākuma iet „kā pa
viļņiem”. Bet pats rūgtākais - tie
„labākie laiki”, kad iedzīvotāji un
darba devēji bija spējīgi veikt
maksājumus šai tik svarīgajā
jomā, tika palaisti gaŗām... Tie
bija laiki, kad cilvēki ņēma ne
pārdomātus kreditus un šo mak
sājumu savas veselības labā būtu
varējuši atļauties. Diemžēl arī lē
mējiem – ministriem u. c. – pie
trūka polītiskās drosmes un izlē
mības. Šobrīd iespējama tikai
brīvprātīgā apdrošināšana. Nau
das trūkst gan cilvēkiem pašiem,
gan viņu darba devējiem, grozi,
kā gribi, tas palielinātu nodokļu
slogu. Šis nav laiks, kad ieviest
veselības apdrošināšanu. Bet ap
drošināšanas firmas – tās visā pa
saulē cenšas gūt peļņu. Un cil
vēkam kā Amerikā, tā Latvijā ir
jādomā, vai viņam nav izdevīgāk
atvērt maku tad, kad rodas ne
pieciešamība. Šobrīd veselības
polises, kas darbojas Latvijā, mak
sā 100 un 200 latus, un ir maz
cilvēku, kas to var atļauties.
Taču Pasaules Banka mums
arī liek parādīt, kā ar veselības
aprūpi nodrošinātas trūcīgās per

sonas. Latvijā trūcīgas personas
statusā ir cilvēki, kuŗu ienākumi
ir puse no valstī noteiktās mini
mālās algas, t. i., 90 lati. Tad cil
vēks savā pašvaldības iestādē
saņem attiecīgu izziņu, uz kuŗas
pamata savukārt iegūst tiesības
saņemt nodrošinātu medicīnas
aprūpi. Šobrīd esam sagatavojuši
Ministru kabineta noteikumu
grozījumu par veselības aprūpes
nodrošinājuma loka paplašinā
šanu mazturīgajiem iedzīvotā
jiem, t. i., cilvēkiem, kuŗu ienā
kumi nepārsniedz 150 latus.
Mūsu lasītāji – ārzemju tau
tieši, kā zināms, ir devuši mil
zīgu ieguldījumu Latvijas me
dicīnā, gan ziedojot technolo
ģiju iegādei, gan ārstu izglītībai. Sarunās ar ārstiem esam
dzirdējuši, ka techniskais aprī
kojums nu ir nodrošināts. Kāds
tad šobrīd ir tas „pleca pielik
šanas” motīvs, kāda palīdzība
ir visvairāk vajadzīga?
Pirmām kārtām – mūsu ārstu
pašapziņas celšana, kas vispirms
saistās ar viņu izglītības un prak
ses papildināšanu pasaulē. Mūsu
ārstiem ir nepieciešams apgūt
plašāku redzesloku, savu zināšanu un prasmju paplašināšanas
loku, lai varētu salīdzināt, ko
esam sasnieguši paši un kā piln
veidoties. Mums patiešām ir labas rezidentūras, taču nepārvēr
tējams ir kā profesionālais, tā
gluži cilvēciskais kontakts ar
kollēgām Rietumu klīnikās.
Jums šobrīd neklājas viegli –
valsts nabadzība, polītiskās am
bīcijas utt. jūs izjūtat uz savas
ādas. Kā to pārvarat un ko
Ziemsvētkos novēlat pati sev?
Un ko mūsu lasītājiem?
Kā pārvaru? Atbildēšu ar tau
tasdziesmu: Skauž man’ skauģi,/
buŗ man’ burvji,/Nevar mani
nīcināt./Dieviņš ceļ dzelžu sētu/
Apkārt manu mājasvietu...
Pati sev novēlu saglabāt un stip
rināt to uzticības avansu, ko man
devuši mani pacienti. Attaisnot
manu kollēgu uzticēšanos un
atbalstu.
Un visiem novēlu – labu vese
lību un izturību!

Uzziņai
Baiba Rozentāle,
profesore, M. D., Ph. D.
Dzimšanas gads: 1955
Tautība – latviete
Ģimenes stāvoklis – precējusies
Izglītība: augstākā, Rīgas Medi
cīnas institūts, 1979, ārsta kva
lifikācija
Darbavietas un amati: valsts
aģentūra Latvijas Infektoloģijas
centrs, direktore
Rīgas Stradiņa universitāte,
Infektoloģijas katedras profesore
Rīgas Stradiņa universitāte,
Pēcdiploma profesionālās studiju programmas infektoloģijā
vadītāja
Eiropas komisija HIV/AIDS
Think Tank locekle
Imūnizācijas Valsts padome,
priekšsēde
Latvijas Ārstu biedrība, Sertifi
kācijas padomes priekšsēde, val
des locekle
Centrālā Medicīnas ētikas ko
misija, komisijas locekle
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Rīgas pilsētas galva
Nils Ušakovs radījis
jaunu vārdu latviešu
valodā
Intervijā (Laiks, Nr. 33, 11.
lpp.) ar Rīgas pilsētas galvu Uša
kovu lietots vārds ,,labklājīgs”.
Pilsētas galva centīšoties panākt,
lai Rīga būtu ,,labklājīga pilsēta”.
Manai latvieša ausij vārds ,,lab
klājīgs” likās dīvains. Var būt
,,pieklājīgs cilvēks” – kas vien
mēr uzvedas, kā klājas. Vārdnīcās
vārdu ,,labklājīgs” neatradu. Pat
lielajā desmit sējumu padomju
latviešu rakstu valodas vārdnīcā
tāda nebija. Tātad: vārdu ,,lab
klājīgs” latvieši nelieto. Kāpēc?
Gan ,,pieklājīgs”, gan jaundari
nātais ,,labklājīgs” atvasināti no
verba ,,klāties”. Latviešu valodas
gramatikas grāmatās lasām, ka
adjektīvi ar piedēkli -īgs, kas
atvasināti no verbiem, izteic
tieksmi vai spēju veikt atbilstoša verba apzīmēto darbību.
Pieklājīgs cilvēks uzvedas, kā
pieklājas. Jaundarinātajam vār
dam ,,labklājīgs” tāda veida aktī
vu īpašību nav. Lietvārds ,,labklā
jība” apzīmē stāvokli. Latvietis,
kam saglabājusies latviskas valo
das izjūta, to pamanīs. Latvietis
teiks, ka pilsētas galva centīsies
panākt, lai Rīgā valda labklājība,
lai Rīga ir labklājības pilsēta,
nevis labklājīga pilsēta. Krievu
valodas zinātāji man teica, ka
,,labklājīga pilsēta” ir krievisms,
jo krievi lietvārdu apzīmēšanai
nelieto lietvārdu ģenitīvā, bet
tikai adjektīvus.
Latvieši jau tautasdziesmās
runājuši par ,,lokano valodiņu’’ .
Mūsu valodā ir daudz piedēkļu.
Ar tiem var izteikt vissmalkākās
nozīmju nianses. Ir jāiemācās tās
atšķirt un pareizi lietot. Piemē
ram, piedēklim -īgs blakus ir
piedēklis -isks un piedēklis -ējs.
Dabīga izturēšanās, bet da
bisks zīds, cilvēcīgs priekšnieks,
bet putna cilvēcisks kliedziens.
Lūdzu, nekļūsti personīgs, bet
personisks īpašums. Vienreizīga
glezna, bet vienreizējs pabalsts.
Nelatvisku nepareizi darinātu
vārdu lietošana notrulina valo
das izjūtu un bojā valodu. Nelat
viski un gramatiski kropli vārdi
traucē lasīšanu, jo lasītājam pie
dīvainajiem vārdiem jāapstājas.
Profesors Endzelīns saviem stu
dentiem mēdza teikt, ka ne visu
vajag iemācīties, bet gan jāzina,
kur paskatīties, ja nezina. Latvijā
tagad iznākušas vairākas grāma
tas par valodas kultūru. Rakstī
tājiem būtu ieteicams ar tām
iepazīties.
Rūdolfs Hofmanis

Kurp ej, Rīga?
Rīgas pilsetas galva Nils
Ušakovs paziņojis, ka Rīgai jā
kļūst par mazām Lasvegām:
,,Mums vajaga attīstīt izklaides
industriju. Minilasvegas var palī
dzēt. Aicināsim Krievijas iedzī
votājus uz Rīgu svinēt Ziem
svētkus un pavadīt te brīvdienas.
Lai atstāj te savu naudu.” (Laiks,
33. nr.)

Ja Ušakovs šo plānu īsenos, tad
Rīga var pārvērsties par Krievijas
azartspēlmaņu izpriecu vietu, jo
Krievijā azartspēles ir aizliegtas.
Jājautā, vai Ušakovs arī raudzī
sies, lai šie Krievijas mafijas pār
stāvji Rīgu respektīvi Latviju
atstāj? Ļoti iespējams, ka ne.
Tātad pieaugs krimnālnoziegu
mi un rusifikācija.
Rīgā ir daudz vēsturisku, tūris
tiem apskatāmu vietu, kuŗas visas
jākopj. Nils Ušakovs Aizsardzī
bas ministrijai pavēstījis, ka Rīgas
dome nevēlas apkopt pulkveža
Oskara Kalpaka pieminekli.
(Laiks, 33. nr.)
Ieteicu Nilam Usakovam labāk
iepazīties ar Latvijas vēsturi, vai
rāk palasīt par Brīvības cīņām.
Tad viņš varbūt sapratīs, kāpēc
pulkvedis Oskars Kalpaks un citi
brīvības cīnītāji jāgodina un viņu
pieminekļi jākopj.
Rasma Dinberga

Meklējiet rakstos!
Franks Gordons un citi ticīgie
būtu bijuši iepriecināti un
pateicīgi, ja 29. novembŗa raksta
virsraksta par ciemošanos pie
Daiņa Turaida liktais „senais, ļoti
aktuālais teiciens” būtu ar norā
dījumu, ka tas ņemts mūsu sentē
vu atziņu avotiem (Abot. 4:1) un
parasti piedēvēts rabīnam Aki
vam, kas savu mūžu pavadījis, tā
Kunga mācību pauzdams. An
gliski tas tulkots kā „Who is rich?
He who is content with his lot.”
Pirmraksts gan Vecās Derības
valodā, kuŗā Dievs runājis ar
saviem praviešiem, bet pieņe
mam, ka vairums lasītāju to ne
spētu visā pilnībā saprast.
J. Kuga
Floridā

Latviešu tautas un
valsts agonija
Mēs esam nonākuši pie pēdējā
sliekšņa.
Aiz tā vairs nav brīvas un neat
karīgas valsts. Ne suverēnas un
patstāvīgas latviešu tautas. Tikai
vienas mazas un cīņas nespējīgas
tautas lēna nāve un izplēnēšana
vēstures telpā.
Pēdējie notikumi Latvijā rāda,
ka latvju tautai pietrūkst patrio
tisma un savas zemes mīlestības.
Kuŗa katra iespēja citur nopelnīt
labāku maizi aizved tālēs uz
neatgriešanos. Otrā pasaules ka
ŗā latvieši bēga, lai glābtu dzīvību,
bet tagad viņu dzīvība nav
briesmās. Viņi bēg, lai pelnītu un
krātu mantu. Lai viņu bērniem
un bērnubērniem netrūktu nekā
no tā, kā viņiem trūcis visus 50
padomju gadus.
Latviešu izceļošana nebūtu
mūsu tautai tik traģiska, ja mūsu
būtu vairāk un katrs latvietis
nebūtu tik dārgs un neaizstājams
mūsu zemei.
Dievs mūsu mazo zemi un
tautu nolicis pie Baltijas jūras un
tiešā klātienē rijīgajai un imperi
ju alkstošai Krievijai. Mēs viņiem
esam ceļā un traucējam viņu
pieeju pie Baltijas jūras. Mūsu
koptā, skaistā un sakārtotā zeme
ir krasā pretstatā ar nabadzīgajām,

nolaistajām krievu sādžām un
atmatā aizlaistajām bezgalīgajām
ārēm. Kamēr krievu tautas masa,
atkārtoju, krievu tautas lielā masa
ir maz izglītota un lielākoties
slinka, tikmēr latvieši vēl vienmēr
izglītojas, mācās vairākas valodas
un cenšas iegūt zināšanas un
Rietumu kultūru. Mūsu klātiene
pie Baltijas jūras krievus kaitina,
un viņu interesēs ir mūsu fiziska
iznīcināšana. Diemžēl Putina un
Medvedeva centieniem par izpa
līgiem radušies mūsu pašu „bāle
liņi”. Sākot ar Kalvīti un Šleseru
un beidzot ar Šķēli. Viņu mant
rausība un varaskāre paveŗ ceļu
uz Maskavu. Kas notiek ar viņu
zemi, tautu, kas tur valda un kā
dā valodā runā, viņiem ir pilnīgi
vienalga. Šlesers jau atklāti pazi
ņojis, ka veidos valdību ar krie
viem un Saskaņas centru un ir
gatavs Saeimā ievest krievus un
krievu valodu. Bet kas gan ir tie
latvieši, kas gatavi balsot par Šle
seru un Saskaņas centru?
Kur ir viņu veselais saprāts un
lojālitāte pret savu valsti? Ko viņi
sagaida no krievu pārvaldītas
Latvijas valsts? Vai viņi ir gatavi
atkal kļūt par otrās šķiras pilso
ņiem? Paiet malā, kad gaŗām
brauc krievu kungi? Kur paliek
latviešu lepnums, savas tautas un
kultūras apziņa?
Vai Saskaņas centrs, kas Kur
zemē tagad par velti izdala savu
avīzi un propagandu latviešu
zemniekiem, patiesi tur atradīs
dzirdīgas ausis un lētticīgus ļau
tiņus, kas ir gatavi noticēt krievu
solītai „paradīzei”? Tikpat liela
traģēdija ir daudzu latviešu vien
aldzība un nevēlēšanās balsot
vispār. Ar atrunu, ka „mana balss
jau tik un tā neko nenozīmē” vai
„visi polītiķi ir vienādi zagļi”, viņi
palīdz vienīgi krieviem, ne lat
viešiem. Jo mazinās balsu propor
cija un latviešu balsu īpatsvars
salīdzinājmā ar krievu balsotā
jiem. Krievi ir daudz labāk orga
nizēti un mobilizējas lielajai „uz
varai” Latvijā.
Un atkal es jautāju – kur paliek
latviešu pretspars, propaganda
par vajadzību balsot un latviešu
interešu aizstāvību? Latvijas plaš
saziņas līdzekļi – avīzes, radio un
televīzija par to runā maz vai ne
maz.
Šajā brīdī izšķiŗas Latvijas būt
vai nebūt. Krievi ir koncentrējuši
visus spēkus. Viņi apvienojušies
vienā partijā, ieguvuši varu un
noteikšanu Rīgas domē, saņem
naudu riekšavām un padomus
no Maskavas, un – viņu pūles
sāk rādīt rezultātus. Pēc pēdējām
aptaujām SC ir visvairāk balsu
ieguvusī partija Latvijā! Mūsu
latviešu zemē! Kur latviešu valo
da ar pūlēm turas valsts valodas
līmenī! Kur lielākā daļa radio un
TV raidījumu notiek krievu
valodā. Kur reti skan patriotiski,
mūsu bērniem un jaunatnei tik
svarīgie raidījumi par Latvijas
vēsturi un Brīvības cīņām. Kamēr
mūsu izglītības ministre Tatjana
Koķe vēl kasa galvu, vai Latvijas
skolās mācīt Latvijas vēsturi kā
atsevišķu priekšmetu (ja nav
grāmatu, kaut vai pēc piezīmēm!),
tikmēr krievu skolām piegādā
kastēm grāmatu no Krievijas ar
visjaunāko krievu un Latvijas
vēstures „interpretāciju”...

Nākamajās Saeimas vēlēšanās
patiesi izšķirsies Latvijas nākotne
un spēja vai nespēja eksistēt kā
suverēnai valstij Eiropas Savienī
bā. Ja latviešu tauta nespēs pār
varēt savus sīkos „ķēķa” kašķus,
nenovīdību un mantrausību, tad
– Dieva vārdā mums vairs nav
nākotnes.
1934. gadā Kārlis Ulmanis Lat
viju izglāba no šādas bojāejas ar
apvērsumu, kas Saeimā izbeidza
26 partiju ķildas un deva latviešu
tautai sešus brīnišķīgus uzplau
kuma un tēvzemes mīlestības
gadus.
Šodien mēs dzīvojam citā laikā
un telpā. Mēs esam viena no 27
demokratijām Eiropā, un „vado
ņa” princips vairs nav pieņema
mas. Mūs var glābt tikai mūsu
pašu latviešu partiju apvienošanās
vienā lielā nacionālā, Rietumu
civīlizācijai piederīgā partijā, ku
ŗa ir spējīga valsts intereses likt
augstāk par savu kabatu. Kuŗā
polītiķi ir gatavi atteikties no
savām sīkām interesēm tautas un
valsts interešu labā. Kur polī
tiķiem tautas labklājība ir augstāk
par personisko un pat ģimenes
labklājību. Kur katra deputāta
godīgums un reputācija ir pa
raugs un priekšzīme visai tautai.
Tādi polītiķi patiesi ir ASV val
dībā, kur 450 miljonu tautu pār
valda tikai divas (!) partijas.
Latvieti, parādi, ka esi cienīgs,
lai pelnītu brīvu un neatkarīgu
valsti. Tev ir izvēle: nodot savu
balsi par kādu sīku, nenozīmīgu,
sakāvei lemtu latviešu partiju vai
par lielu, vienotu, godīgu un
patriotisku latviešu partiju, kuŗai
ir iespējas uzvarēt un kuŗas
cilvēki nav aptraipījuši rokas ar
negodīgi iegūtu naudu un mantu.
Vai – tu vari nebalsot un atdot
varu un teikšanu savā valstī
mums naidīgiem spēkiem un
līdz ar to izbeigt sapni par brīvu
Latviju uz visiem laikiem.
Aina Rodriguez-Mata

Mūzejs vai polītiska
partija?
Attiecībā uz Māra Rozes vēstuli
Laika 45. nr.
Svešvārdu vārdnīca mūzeju
definē šādi:
„Iestāde, kas vāc un izstāda
apskatei mākslas darbus un
dažādus priekšmetus, kuŗi at
tiecas uz vēsturi, zinātni, sadzīvi,
rūpniecību un lauksaimniecību,
kā arī materiālus par ievērojamu
personu dzīvi un darbību; mūzeja
materiālus kārto pēc noteiktas
sistēmas, lai tos saglabātu , tiešā
apskatē izpētītu un izplatītu
zināšanas plašās masās.”
Nekur nav teikts, ka mūzeja
darbiniekiem ir jāreaģē uz
apmeklētāju
komentāriem.
Protams, to var darīt, ja komentāri
apšauba izstādīto materiālu .
Māris Roze domā, ka Okupā
cijas mūzeja vadībai ir jāatbild uz
skatītāju bezkaunīgiem izteicie
niem attiecībā uz vēsturiskiem
notikumiem. Ņemot vērā, ka
mūzeju apmeklē tūkstošiem cil
vēki un ne visi simpatizē izstā
dītiem materiāliem, tas būtu ļoti
grūti. Ušakova kunga izteiciena
vērtēšana nav Okupācijas mūze

ja darbinieku ne uzdevums, ne
vajadzība. To var darīt citi, kā
piemēram, pats Rozes kungs.
Domāju, ka Okupācijas mūzejs
savu pienākumu informēt veic
spīdoši.
Guntis Liepiņš,
Apelsīnu ciemā Kanadā

Atbalstīsim Latvijas
žurnālisti!

Laika redakcijā Rīgā griezās
Latvijas Radio žurnāliste Arta
Skudra (28), kuŗu Latvijā pazīs
tam kā Radio 1. programmas
žurnālisti un raidījumu veidotāju,
kuŗa speciālizējusies darbā ar
bērnu un jauniešu auditoriju.
Artai ir arī savi autorraidījumi –
„Ašais pipars”, „Radiotīnis”,,
„1-2-3” (interaktīvais raidījums)
u. c.
Arta raksta maģistra darbu
augstskolā „Attīstība”, un tieši
šeit viņu uzrunājis šīs augstsko
las vieslektors prof. Mark E.
Rodger no Čikāgas Dominican
University, vēl vairāk – Arta
saņēmusi stipendiju praksei
Čikāgā. Viņa vēlas piedalīties
Čikāgas latviešu rosībās – Čikāgas
latviešu radio, K. Barona Čikāgas
bērnu skolā u. c. Artas pieredzē
jau ir līdzīgs darbs Toronto. Viņa
studējusi sociālo paidagoģiju
Dānijā, Kopenhāgenā, darboju
sies Kopenhāgenas radio. Strā
dājusi arī bērnu nometnē „Pasa
ka” Latvijā un Kanadā.
Arta Skudra lūdz Čikāgas
tautiešus palīdzēt ar mītnes vietu
(ko var arī apmaksāt) 11 nedēļu
gaŗumā, sākot no 2010. gada
februāŗa. Ja jūs esat ar mieru šo
laiku pie sevis izmitināt jauno
Latvijas žurnālisti, lūdzu rakstīt
e-pastā: arta.skudra@radio.org.
lv vai uz Laika redakciju (redakci
ja @laiks.us) vai zvaniet pa Artas
tālr. +371 26464385.

Vārdi un darbi
Rūdolfs Hofmanis vairākkārt
izmantojis Laika slejas savām
pamācībām par latviešu valodas
lietošanu.
Tomēr izvēlējies virsrakstu
(Laiks 27. nov.), kas ir angļu
valodas izteiciena tiešs tulko
jums: “Kādēļ labot kaut ko, kas
nav salūzis”.
Par atklāsmi, ka nav viegli dar
bus saskaņot ar vārdiem - paldies.
Bet kad jau, tad jau (kas labs
zosij, labs (arī) zostēviņam), lai
iet, kā mans mazdēls teiktu:
“Paldies ļoti daudz!”
Opīts Ivars, Bostonā
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Window on Eurasia: CIS Countries Becoming West’s ‘Cordon
Sanitaire’ to Contain Russia, Moscow Specialist Says

Pols Goubls (Paul Goble)

Vienna,
December
7 – Tomor
row is the
18th anni
versary of
the Belo
veshchaya
accords by
which the
leaders of
the three Slavic republics agreed
on the disintegration of the
Soviet Union, but the most
important meeting about the
region on that date this year, a
Moscow analyst says, is a
European Union ministerial on
the Eastern Partnership.
That is because, Sergey
Zhiltsov writes in today’s
“Nezavisimaya gazeta,” the
former Soviet republics are “step
by step being transformed [by
the actions of the West, objective
processes in Eurasia, and Russian
mistakes] into a ‘cordon sanitaire,’
called upon to restrain Russian
geopolitical ambitions” (www.
ng.ru/politics/2009-12-07/3_
kartblansh.html).

Zhiltsov, who heads the CIS
Center of the Russian Foreign
Ministry’s Diplomatic Academy,
suggests that there are three
reasons why this is so. First, he
says, “the Soviet inheritance on
which by inertia Russia still tries
to operate is ceasing to work,”
because the national elites want
to have the advantages of
integration with the West.
Second, “over the past 18 years
since the moment of the
disintegration of the USSR, a
stratum of the population, above
all young people, has emerged
which sees relations with Russia
in an entirely new way.” Not all of
them are opposed to Russia, but
more of them look to the West
and the broader world as the
defining elements of their
futures.
Such attitudes among the
rising generation, of course, are
being encouraged by national
elites who have approved
textbooks that show Russia in a
bad light or at least minimize
both the contribution Russia has
made in non-Russian areas or

present any “positive” forms of
cooperation with Russia “in a
distorted way.”
And third, Zhiltsov says, “the
process of establishing national
states in the former Soviet
republics which began almost 20
years ago, is gathering force.”
That is exemplified in the efforts
of the CIS countries to “create
their own history and tear down
Soviet monuments, despite the
protests of Russia.”
All this taken together, he
continues, “why over the course
of the years of its existence, the
CIS has not been converted into
an effective regional organi
zation.” Instead, “the weakening
of Russian influence in the
1990s was conditioned not only
by the mistakes of Russia but
also by a number of objective
factors.”
These “processes” within the
individual CIS member states -and particularly those connected
with “strengthening ties with
Western governments” -- have
fragmented the post-Soviet space
which “has lost its geopolitical

unity.” And because these are so
strong, Russia has been unable to
do much about it.
Moscow’s efforts to promote
a Union State or the Eurasian
Economic Community or the
Customs Union “have slowed
the disintegration of the postSoviet space, but it is hardly
possible to speak about the
formation of a long-term trend
in this direction.” “The exit of
some countries from the CIS
and the participation of others
in alternative groups” shows
that.
At the moment Zhiltsov
concludes, “formally the zone of
Russian influence is limited only
to the partners in the Eurasian
Economic Community.” But
even there, Moscow’s ability to
get others to follow its line on
many questions is extremely
limited. At the same time,
however, the European Union is
not about to include CIS
countries as members.
“It is evident,” the Diplomatic
Academy scholar says, “that the
former Soviet republics will not

be full partners of the European
Union. The depth of cooperation
with them will be defined by
their readiness to be friends
against Russia.” The Eastern
Partnership, Zhiltsov says, is one
of the means to promote this, but
only one of them.
Taken together, these
“instruments” are intended to
show Moscow that it is not in a
position to use these countries to
promote its own “geopolitical
ambitions” and must “cease to
consider the post-Soviet space as
a zone of its special interests.”
That can open the way for
cooperation between Russia and
the West, but it has another
meaning.
This shift, Zhiltsov concludes,
means that “the countries of the
CIS, which are gradually being
converted into ‘a cordon sanitaire,’
are called upon to restrain
Russian geopolitical ambitions,”
in much the same way, his use of
this term implies, that Europeans
sought in the years before World
War II to surround Soviet Russia
with a similar “cordon.”

K R I Z E S L A I K A KO M E N TĀ R i
Gundars Ķeniņš -Kings
“Stāsta pasakas! Pūš pīlītes!”
Ar smaidu atkārtoja kollēga
Dāvids Porters, Aļaskas univer
sitātes profesors, noklausījies
komentāros par savu pirmo lekc
iju Latvijā. Viņš saprata manis
paskaidroto, ka latviešiem pēc
grūtiem dienas darbiem reizēm
patīk pakavēties pasaku pasaulē.
Pasapņot? Ne vienmēr. Pasakas
mums māca arī par pareizo un
nepareizo, par labo un slikto
mūsu pašu un mūsu tautas dzīvē
un attīstībā.
Liekas, ka šajos neziņas un
neskaidrību laikos ir svarīgi at
griezties pie sentēvu gudrības.
Mums jānovērtē šis mantojums
un tomēr jāapsver arī tas, ko
esam uzzinājuši tikai nesen. Mēs
zinām, ka pasaule mainās, bet,
turoties pie senāku laiku vēr
tībām un kārtības, mēs meklējam
arī jaunus padomus.
Lai noskaidrotu tautas noska
ņojumu pašreizējā situācijā un
meklētu labākas valsts vadības
raksturības, Latvijas Barometrs
Nr. 19 (novembra pētījums) mūs
aizved pasaku pasaulē. Tā ir inte
resanta, itin netieša pieeja jū
tīgiem jautājumiem. Tā nav glu
ži bez savām problēmām. Lai
atrastu atbildes pasaku pasaulē,
jāpazīst latviešu folklora un
jāprot latviski. Katrs desmitais
no apaujātajiem Latvijas iedzī
votājiem atturējās atbildēt uz uz
dotiem jautājumiem. Man tas
liek domāt, ka šis pētījums vis
vairāk atspoguļo īsto Latvijas
iedzīvotāju uzskatus.
Lieki teikt, ka vispārējais no
skaņojums turpina būt pesimis
tisks un atturīgs. Tauta nesaredz
progresu, un tā joprojām neuzti
cas valdībai. Tomēr, kā komentē
Stradiņa universitātes sociāl

Pasaku pasaulē
antropologs Klāvs Sedlenieks,
tauta uzskata tieši valdību par at
bildīgu visās saimnieciskās grū
tībās. Uzskati nav bezcerīgi. Kā to
ievēro sociologs Tālis Tīsenkopfs,
tautas vairākums tic, ka darbs ir
tas, kas var tautu izvest no krīzes.
Tā nav akla ticība. Divas trešdaļas
tic, ka tieši pašu darbs var atnest
laimi Latvijai. Manuprāt, valdības
pirmais un galvenais uzdevums
ir veicināt iespējami pilnīgu ie
dzīvotāju nodarbi.
Pasakās atrodam lielu dažādību
un savu daļu patiesības. Atceros
bērna gados lasītās, profesora
Pētera Šmita pēc somu zinātnieka
Anta Ārnes parauga sakārtotās
latviešu tautas pasakas. Tām ar
ziemeļnieku pasakām un teikām
it daudz kopīga. Kaut arī pasakās
latviešu velni, raganas un pūķi
navne pacietīgi, ne žēlsirdīgi,
mēs visvairāk ievērojam labi un
pozitīvo. Kārlis Skalbe, vislatvis
kākais no mūsu pasaku meista
riem, vadījās no tautā dzirdētā.
Vecās un jaunās atziņas viņam
bija gan saistošas, gan pamācošas.
Mums trūkst arī drosmīgo va
roņu, bet Latviju vēlamies redzēt
kā pasaku zemi, kur valda miers
un kur pieteiek ar godīgu darbu
un pašu gudrību.
Tā uzskatus par Latviju šodien
raksturo lielāka atbilžu dažādība. Latviju vai tās daļu kā “apsla
pinājušos kaķēnu” raksturo 29
procenti, bet 17 procenti par
“sērdienīti”. Man tuvākais ir ot
rais no astoņiem raksturoju
miem. Tas man rāda to tautas
daļu, kas liekas visu atstāta. Viena
palikusi, bārenīte raud rūgtas
asaras un meklē gan mīļu roku,
gan labu padomu. Viņa nojauš,
ka viņai laimēsies izdzīvot savus
grūtākos gadus, taču viņa ir

apmulsusi un nezina, ko uzklau
sīt, kurp iet un ko darīt. Viņai
nepieder Spīdolas burvju māk
slas, un viņa netic, ka Annas Bri
gaderes strādīgā Maija būtu šo
dien īstais paraugs. Viņa arī nav
viltīgā lapsa un nav mežonīgais
vilks, bet viņai jādzīvo tur, kur
sastopam šos zvērus. Tuvāks vi
ņai varētu būt Olafa Stumbra
piedzejotais Latvijas nacionālā
zvēra tēls – vāvere. Bet tā jau ir
cita pasaka, jo vāverei vislabāk
klājas tālā un svešā brīnumu
mežā.
52 procenti iedzīvotāji domā,
ka viņiem nebūt nav skaidrs,
kurp Latvija šodien dodas. Pe
simisti (14%) saka - “ragaviņās
uz mežu”, (8%)“caur ērkšķiem uz
zvaigznēm”, bet citi 7% ne bez
humora piemin Lejputriju.
Manuprāt, šīs šaubas un nezi
ņu var mazināt tikai labāka
valdība. Gandrīz puse iedzīvotā
ju (42%) par glābējiem min
“gudrus politiķus”, jaunu Vadoni
(17%), jaunu partiju (11%), Vairu
Vīķi Freibergu (8%) un Lāčplēsi
(7%). Mani pārsteidz, ka pēc
Latvijas bēdīgajiem piedzīvo
jumiem ar vairākiem diktāto
riem vēl ir kādi, kas savas cerības
saista ar iespējami vēl vienu, bet
Lācpleša tēls tikai dažiem liekas
vispiemērotākais.
Es izvairos no “vadonības” jē
dziena, kas man liekas daudz par
šauru un šodienai nepiemērotu.
Manas pārdomas aizved atpakaļ
pie Rietumos pazīstamiem uz
skatiem par izcili labu valdību.
Apskatītās atbildes rāda, ka
Latvija nevar aiziet dzīvot pasaku
pasaulē. Latvijai ir vismaz pa
daļai jāpiemērojas tām starp
tautiskām attiecībām, kas rak
sturo polītisko un saimniecisko

dzīvi šodien.
Ir diezgan skaidrs no citur
lasītā un dzirdētā, ka Latvijas
iedzīvotāju vairākums ilgojas
skandināvu materiālās labklā
jības un ilgtspējīgas, konstruk
tīvas sadzīves. Pirmo maza valsts
var iegūt tad, kad tā ir sekmīgi
iekļāvusies lielākā saimnieciskā
kopienā, tas ir Eiropas Savienībā.
Tā sauktās naturālās ģimeņu
saimniecības, lai cik tās būtu
saistītas ar pastorālu lauku ro
mantiku un labām darba tradi
cijām, vairs nevar nodrošināt
šodien ierasto un prasīto labklā
jības līmeni. Esot pasaules krust
celēs, Latvijas valsts drošība ir
kļuvusi lielākas kopienas - NATO,
kopīga lieta. Īstenībā jau šīs atzi
ņas nav jaunas. Uz tām 1918.
gadā 18. novembrī Latvijas nodi
binātāji veidoja jaunu, demokrat
isku valsti ar ideju būt brīvai
tautai citu brīvu tautu saimē. Ja
arī valsts aizsardzības jautājumos
šodien Latvija nevar paļauties
tikai uz saviem pasaku varoņiem,
tai jābuūt atbildīgai partnerei
ciešā sadarbībā ar citām demo
kratiskām valstīm. Tikai tad va
ram pasargāt, kopt un stiprināt
paši savu valodu un kultūru. Ta
arī tagad sagaidām arvien vairāk
no mūsu varoņiem, no mūsu
vadītājiem vienmēr un visās
mūsu darbības nozarēs.
Vēl raksturosim tos vadītāju
tūkstošus, ko gadu gaitā iepa
zinuši Santaklāras universitātes
profesori Džeimss Kūzess (James
Kouzes) un Barijs Pozners (Barry
Posner) savos pētījumos par
sekmīgiem vadītājiem. Viņi uz
sveŗ piecas grūti definējamas
pamatīpašības, ko var definēt
dažādi, bet kas atsevišķi un kopā
saskan ar Kolvina teikto un mo

dernās dzīves reālitātēm. Tās ir:
• priekšzīmīga uzvedība gan
personiskā, gan sabiedriskā
jomā, kas ir lielisks paraugs
visiem vadītāja līdzstrādniekiem;
• spēja izprast un izskaidrot
nākotnes mērķus un uzdevumus,
iesildīt un iejūsmināt kopīgam
darbam savus citkārt lēnākos
sekotājus;
• ticība iespējai nomainīt veco
un nederīgo, saglabāt vērtīgo un
uzlabot savu un kopīgo darbu.
Nomaiņu procesā viņš papildina
un pārveido viņam uzticētās
organizācijas raksturu un tās
sabiedrisko kultūru;
• rūpīga darbinieku aktīva
iesaiste visas saimes kopīgā darbā
un citos pasākumos;
Draudzīga un silta sirds, kas
tuva ir visai saimei. Tā palīdz
atzinīgi izcelt līdzstrādnieku
paveikto.
No šeit uzskaitītā es vēlos īpaši
uzsvērt vadītāja pamācošo un
izglītojošo, dažreiz tīri kollēģiālo
lomu savā līdzstrādnieku saimē.
Tās svarīgākā dimensija ir
bagātinoši vērojumi un iesaistes
ārpus pastāvošās organizācijas.
Protams, vairāku paaudžu lai
kā, sargājot savu latvisko
identitāti, Latvija un latvieši nav
īpaši kopuši un izcēluši savu
labāko vadītāju spējas. Taču tādu
talantu mums netrūkst. Mēs
katrs jau kādu pazīstam kādu,
kas ir jau parādījis un pieradījis
savas īstā vadītāja spējas. Tie,
runājot ar Annas Brigaderes
pasakas vārdiem, ir tie stiprie
vīri, ko īpaši krizes laikā ir
jāmeklē un jāsauc tautai palīgā.
Saucam stiprus vīrus!
Tos atrast un ievērot es novēlu
visiem maniem lasītājiem grūta
jā 2010. gadā!
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Stāsts par
kādu
dziedoni
Dzīvesdrauga atcere

Arnis Skujiņš
Ai tu, manu skaistu balsi,
Kā no paša zelta kaltu.
Tālu ļaudis klausījās,
Cepurītes noņēmuši.
(T. dz.)
Pirmā pēckaŗa ziema Vācijā.
Trūcīga lietuviešu bēgļu nomet
ne angļu zonā. Saslimusi kāda
jauna sieviete. Maza bērniņa
māte. Pie viņas barakā atsaukts
lietuviešu ārsts. Ieskatījies slim
nieces kaklā, ne vārda neteicis,
ārsts drāžas ārā pa durvīm. Viņš
skrien, slīdēdams pa apledojušiem
nometnes celiņiem, uz savu ista
bu. Paķēris iešļirci bīstamajai
bērnu slimībai – difterijai, ārsts
skrien atpakaļ glābt slimnieci.
Saslimušo pārved uz tuvējās pil
sētas poļu slimnīcu. Ārsti slim
nieci atzīst par klīniski mirušu,
tomēr mēģina viņu atdzīvināt.
Velta Skujiņa vēlāk atceras, ka
viņai bijis tik labi, viegli un brī
numaini skaisti, ka viņa negri
bējusi nākt atpakaļ pie dzīvajiem.
Turējusies pretī ārstu mēģinā
jumiem viņu atdzīvināt, līdz
dzirdējusi poliski teiktus vārdus:
„Viņa atkal ir šeit.”
Savos astronomijas studiju
gados Rīgā Velta, tolaik Ozoliņa,
dziedāja universitātes korī
„Dziesmuvara”, ko diriģēja prof.
Ādolfs Ābele. Dziedāt viņa mā
cījās pie Helēnas Cinkas-Ber
zinskas.
Vācijā pārcietusi difteriju, Velta
strādā ar pianistiem un prof.
Paula Saksa pirmo sievu Mēriju,
pievēršoties koloratūrsoprāna
dziedājumiem. Šo dziedāšanas
veidu, kas piemērotas viņas bal
sij, Velta bija iemīļojusi jau kopš
bērnu dienām, klausoties Veru
Fricnoviču sava tēva skaņu pla
tēs.
Austrālijas sākuma gados Velta
ar ģimeni dzīvo iekšzemes pilsētā
Mildžūrā. Ar vietējo mūzikas
skolotāju viņa turpina izkopt
koloratūrdziedāšanas techniku.
1951. gadā pilsētas koncert
orķestris rīko koncertu, kuŗā
uzaicina piedalīties arī Veltu.
Koncerta pievilkšanas „nagla” ir
izcilais austrāliešu baritons
Džons Braunlijs (John Brownlee).
Šī ir dziedoņa atvadīšanās no
dzimtās pilsētas, dodoties uz
Ņujorku, kur viņš vēlāk kļūst par
Mētropolītena operas direktoru.
Velta dzied četrās valodās un
savu programmas daļu nobeidz
ar Nakts karalienes āriju no
Mocarta operas „Burvju flauta”.
Šī ārija ir techniski zilbinoša un
izvirza balsij augstas prasības.
Braunlijs Veltu apsveic, izbrīnījies
un pārsteigts par viņas sniegu
mu, un izteic cerību viņu kādreiz
dzirdēt Ņujorkas Mētropolītena
operā. Par šo koncertu mūzikas
kritiķis avīzē raksta: „Viena no
visizcilākajām (most oustanding)
māksliniecēm jaunaustrāliete (tā
mūs tolaik sauca) Madame
Skujiņa savaldzināja (captivated)
daudzos klausītājus ar Nakts ka
ralienes āriju...” Citos sarīkoju
mos Mildžūrā Velta ar labām at
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sauksmēm presē dzied „Hof
maņa stāstu” Lelles āriju, „Zvied
ru Lakstīgalu”, J.Štrausa kon
certvalšus un citas koloratūr
soprāna dziesmas.
Pēc pāris gadiem Mildžūrā
Skujiņi pārceļas uz dzīvi Ņūkaslā.
Velta iestājas pavalsts konser
vātorijā, kur mācās pie Austrālijā
slavenās dziedones Florenc
Austral.
Pilsētā darbojas mūzikālo
komēdiju amatieŗu teātris, kas
uzved arī operas. Velta piedalās
izrādēs „Pie baltā zirdziņa”, „Kis
met”, „Karmena”. Doniceti operā
„Mīlas dzēriens” Velta dzied gal
veno koloratūrsoprāna Adinas
lomu. Par šo amatieŗu operas
uzvedumu mūzikas kritiķis avīzē
raksta, ka tas „...ir tik labs, ka to
varētu rādīt jebkur Austrālijā”.
Dziedātāji, būdami amatieŗi,
nekādu atlīdzību nesaņem. Drīzāk
piemaksā klāt par doto iespēju
uzstāties. Vispār Austrālijā ir
daudz izcilu mūziķu, bet pavisam
maz klasiskās mūzikas klausītāju.
Ar vīra algu vien mājoklim un
dēla audzināšanai nepietiek.
Velta izmācās un strādā par
bibliotēkāri. Gaŗās darba stundas
bibliotēkā, sevišķi vakaros, kavē
mēģinājumus teātrī. Dziedone
drīz atstāj labi atalgoto darbu, lai
pilnā mērā pievērstos skatuvei
un mūzikai. Viņa ir Valsts rai
dītāja ABC soliste un rēgulāri
dzied radiofonā.
Ņūkasla ir trīs stundu attālu no
Sidnejas, kur mīt krietna latviešu
saime. Mēs aizbraucam uz
Sidneju noklausīties viešņas no
Vācijas Paulas Brīvkalnes kon
certu. Ir daudz klausītāju, liela
sajūsma un nacionālais lepnums
par viņas sniegumu. Veltai rodas
ideja, ka arī viņa varētu sniegt
koncertu latviešu klausītājiem,
kas viņu vēl nepazīst.
Pirmā problēma: „Operu ārijas
jau mēs varam dzirdēt pasaules
labāko dziedoņu izpildījumā. Tās
mums nav vajadzīgas.” Tāda ir
latviešu klausītāju nostāja. Tie
grib dzirdēt latviešu dziesmas.
Visā latviešu mūzikas literātūrā
tajā laikā bija tikai dažas dzies
mas koloratūrsoprānam. Veltai

nebija nevienas. Viņas nošu
krājumā bija tikai nedaudz
latviešu dziesmu. Ar tām kon
certam nepietiktu. Palīgā ar
savām dziesmām nāca kom
ponists Eižens Freimanis, kas
bija pavadījis arī Paulu Brīv
kalni.
1962. gadā ar šo izcilo mūziķi
Velta sagatavoja un sniedza savu
pirmo koncertu latviešu klau
sītājiem. Koncerts izvērtās sen
sācijā, jo neviens nezināja, ka
latviešu vidū ir tāda vēriena
māksliniece. Pēc klausītāju atzi
nības mūzikas kritiķis rakstīja,
ka tikai Dievs piešķīris mūsu
jaunajai dziedonei neparasti
skaistu balsi. Veltai toreiz jau bija
41 gads. Daudzi no tiem zaudēti
kaŗa jukās un bēgļu gaitās. Tā kā
trūka latviešu koloratūrdziesmu,
Velta latviešiem bieži dziedāja
liriskas latviešu dziesmas, un liela
daļa klausītāju vēl ilgi nezināja,
ka dziedone ir it kā svešā dārzā
un ka viņas pasaule ir citur.
Ar savu pirmo koncertu lat
viešiem Velta atgriezās latviešu
vidē un sabiedrībā, no kuŗas bija
bijusi prom daudz gadus. Sākumā
Veltu pavadīja Eižens Freimanis.
Uz daudziem mēģinājumiem un
dziesmu noslīpēšanu Velta brau
ca uz Sidneju trīs stundas katrā
virzienā pa ļoti šauro, kalnaino
un līkumoto ceļu. Viņas autorati
bija mazi un kalnos rāpās lēni.
Vēl lēnāki kalnos bija daudzie
kravas spēkrati, kam šaurajā ceļā
nevarēja tikt gaŗām.
Eižens Freimanis dzīvoja mū
zikai (ar mazu viskija piedevu),
un pārējie pasaules notikumi
viņu maz skāra. Veltai bija pa
redzēts koncerts Brisbanē. Eižens
uz to brauca ar lidmašīnu.
Iepriekšējā naktī viņu satikšanās
viesnīca bija ugunsgrēkā node
gusi. Lidlauka ziņotājiem tika
pieteikts, lai Eiženu par to brīdina
un viņam uzrāda jauno satikšanās
viesnīcu. Kad Freimanis iebrauca
lidostā, skaļruņi atkārtoti brēca:
Attention!, Attention!, Mr. Frī
mānis!, bet Eižens aizsoļoja, tos
neklausīdamies. Ar taksīti pie
brauca pie kūpošām drupām...
Austrālijā vairāk nekā 20 gadu

posmā Velta latviešu centros
sniedza 24 patstāvīgus solistes
koncertus. Kopā ar tenoriem E.
Maršavu un J. Dzeldi – piecus
koncertus. Ar solo piedalījās
četrās Kultūras dienās, 15 Drau
dzes dārza svētku koncertos
baznīcā, daudzos latviešu un
austrāliešu koncertos, svinīgos
aktos un citos sarīkojumos. Kul
tūras dienās Velta noorganizēja
un vadīja Raibos vakarus, vien
mēr arī pati tajos dziedot. Viņas
ierosmē radās jauniešu dziedātāju
ansamblis – „Laikmets”. Velta 25
gadus organizēja Sidnejas drau
dzes gadskārtējos Dārza svētku
garīgos koncertus. Tajos dzie
done iesaistīja galvenokārt jau
nos, topošos mūziķus, dodot
tiem iespēju parādīt sevi daudzu
klausītāju priekšā. Tādas bija
vijolnieces māsas Ulrichas:
Andra vēlāk spēlēja kādā Šveices
orķestrī, Laura – Sidnejas operas
orķestrī. Inga Aizstrauta spēlē
Liepājas operas orķestrī. Ingrīda
Molināri dzied Sidnejas operā.
Baritons Jānis Vēgners kļuva
slavens Eiropas operās.
Kad E. Freimanis noliek savu
pēdējo viskija glāzi, Veltu kon
certos pavada doc. Mirdza Stūre,
Olga Mālkalne (abas mirušas),
Ingrīda Šakurova un vairāki
cittautieši. Dziesmas Veltai kom
ponējuši E. Freimanis, L. Slau
cītājs, V. Ozoliņš, A. Žilinskis
(„Stāsti pasaku, māt’”). Velta
iedzied divas ilgi spēlējošas skaņu
plates „Tev” un „Vasara” ar Alfr.
Kalniņa, J. Vītola, J. Mediņa, A.
Žilinska un citu latviešu kom
ponistu dziesmām. Iedzied arī
divas dziesmas prof. L. Slaucītāja
darbu skaņu platē. Referē par
latviešu komponistiem viņu
jubileju reizēs latviešu radio
stundā, illustrējot raidījumus ar
komponistu dziesmu dziedāju
miem.
Veltai Skujiņai Rīgā (tolaik
Padomju Latvijā) dzīvo sirma
nevarīga māmuļa. Viņas veselība
ir vāja. Velta grib viņu varbūt vēl
pēdējo reizi redzēt, palīdzēt ar
zālēm, padomiem un pārvest uz
Austrāliju.
1967. gadā latvieši ārzemēs uz
komūnistu Latviju vēl nebrauca.
Ja kāds to iedrošinātos, tad to kā
komūnistu izslēgtu no latviešu
sabiedrības.
Kad Velta ar lidmašīnu ielido
Rīgā, viņas bagāža ir pazudusi.
Tā atrodas pēc vairākām dienām,
bet ceļasomas ir izlaupītas. At
stāta ir dziedones Austrālijā auto
sadursmē mirušā brāļa pelnu
urna. Tā nevienam nav iekā
rojusies. Pelnus vēlāk apglabā
Rīgas Lielajos kapos. Apmesties
pie mātes Velta nedrīkst. Pēc
dažām dienām viesnīcā dziedone
apmetas sava vīra krusttēva,
tālaika archibīskapa G. Tursa
paspārnē. Pirmskaŗa laikā Turss
pieprasīja, lai Ulmanis sarīko
tautas nobalsošanu. Tāpēc ko
mūnistu okupanti viņu uzskatīja
par Ulmaņa pretinieku un atļāva
viņam darboties par Baznīcas
archibīskapu. Ja Turss šo amatu
nebūtu pieņēmis, viņa vietā tur
ieliktu kādu krievu komūnistu.
Trimdas latvieši izrādīja stāvokļa
neizpratni, saukdami Tursu par
sarkano archibīskapu.

Savai slimajai māmuļai Velta
palīdz, cik iespējams. Ar kom
ponista Žilinska palīdzību mā
muļu ievieto labā nespējnieku
iestādē. Sadedzina māmuļas vi
sumā spirituālā satura grāmatas,
kas kratīšanas reizē varētu sa
gādāt nepatikšanas.
Dziedoni un Tursu kāds visur
izseko. Sarunas noklausās. Ra
diofonā pārraida nenotikušu
interviju ar Veltu, kas ir pilna ar
komūnistu propagandu. Trimdas
laikraksti intervijai notic.
Veltas trīs dienu atļauju uz
turēties Rīgā pagarina uz trīs
nedēļām. Iestādes grib, lai Velta
piedalās tuvējos Oktobŗa revo
lūcijas svētkos. Sarīkošot viņai
koncertus, „tāpat kā Mediņam”.
Velta atsakās un dzied Tursa
vadītos dievkalpojumos Rīgas
baznīcās. Arī Reformācijas 450.
gadadienā. Tai laikā neviens
vietējais mākslinieks sen vairs
neuzdrošinājās dziedāt dievkal
pojumos. Velta dzied Slaucītāja
„Lūgšanu” un Freimaņa „Mežā”.
Aizgrābīga ir dievlūdzēju, vairā
kumā sirmu māmiņu, pateicība
dziedonei par latvisko sniegumu.
Ziedu nevienai nav, bet kāda
Veltai rokā iespiež sārtu ābolu.
„Sveiciniet tos svešumā!” Pēc
dievkalpojuma slepenie ierēdņi
dziedoni aiztur. Liek viņai uz
ārzemēm aizvest aizdomīgu vēs
tuli. Velta saprot, ka tas ir slazds,
un vēstuli nepieņem. Pa to laiku
viņas mājās vedējs ir aizbraucis.
Veltai tomēr izdodas no sve
šiniekiem atkratīties, jo Turss
atsūtījis viņas meklētāju.
Dabūt atļauju izvest savu mā
miņu uz Austrāliju Veltai nevei
cas. Viņa staigā no iestādes uz
iestādi. Viņu visur atraida un
sūta citu. Izrādās, ka Padomju
Latvijā nav tādas iestādes, kas
atļautu kādam ārprātīgam atstāt
„laimīgo padomju zemi”. Pēdējais
noraidījums: pasei fotografijas
papīrs par biezu – noraidīt!
Jau tajā laikā iepirkties Rīgas
veikalos ir grūti bez krievu valo
das. Pie veikaliem stāv rindas. Ar
komponista A. Žilinska gādību
Velta apmeklē operas izrādes un
koncertus.
Rīgas lidostā Veltu pavada
viņas māmiņa un archibīskaps
Turss. Tās pašas dienas vakarā
Londonā ar Tursa gādību dzie
doni sagaida prāvests R. Mužiks.
Velta dodas gaŗākā ceļojumā pa
Eiropu, galvenokārt apmeklējot
slavenākās Eiropas operas.
Atbraukusi Austālijā, Velta
dzird kādu sabiedrības dāmu
jautājam dziedones pavadītājai:
„Vai tad jūs spēlēsit tai komū
nistei?”- Tāda ir dzīve.
1970. gadā pienāk laiks doties
pirmajā ārzemju koncertturnejā.
Ārzemju slavenības šādās reizēs
ņem līdz ne tikai savu pavadītāju,
bet pat savas klavieres, bet Velta
izbraukā pasauli ar nošu mapi un
rokas bagāžu. Vispirms jau ar
visiem latviešu centriem jāsa
zinās, jāsaskaņo datumi, jānoor
ganizē pavadītāji, jāizsūta nošu
kopijas. Ceļā gaida gaŗi lidojumi,
klimata un uztura maiņas,
neziņa, vai kāds sagaidīs lidostā.
(Turpinajums 26. lpp)
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Ko tu vari dot?
Reiz kāds vīrs teicis: „Ak, ja
man būtu vairāk naudas, tad gan
es dotu Dieva darbam. Tagad
man ir tik vien. lai es spētu
uzturēt sevi un ģimeni.” Tas pats
vīrs vēlāk sacīja: „Ak, ja man
būtu vairāk laika, tad es Dieva
darbam dotu katru savas dzīves
minūti. Taču visu manu laiku
paņem darbs, ģimene, sports un
darbošanās dažādās organi
zācijās.” Un tas pats vīrs vēl sacīja:
„Ak, ja man būtu kādas dotības,
es ar tām kalpotu Dievam. Taču
man nav ne skanīga balss, ne
kādas citas spējas. Es nespēju
skaidri un ātri domāt, nespēju
būt vadītājs...”
Dievu aizkustināja vīra teiktais,
un Viņš dāvāja viņam naudu,
laiku un vienreizējas spējas. Un
tad Viņš sāka gaidīt. Viņš gaidīja...
gaidīja... bet vīrs savus solījumus
negrasījās pildīt, un pēc kāda
laika Dievs paņēma atpakaļ visu,
ko vīram bija iedevis. Atkal
pagāja kāds laiks un vīrs sacīja:
„Ja vien es dabūtu atpakaļ to
naudu, kas man bija, tad gan es
dotu Dievam... ja vien man būtu
laiks, es to Dievam dāvātu.... ja
vien man atjaunotos spējas, tad
gan ar tām es Dievam kalpotu.”
Taču Dievs vīra solījumos vairs
neklausījās. Pēc kāda laika vīrs
saviem draugiem sacīja: „Es
nezinu, vai Dievam vēl ticu.”
(Lois A. Cheney „God is No Fool”
1969, Abindgon Press).
Kāda skumja atziņa: „Es
nezinu, vai Dievam vēl ticu.”
Stāstā pieminētais vīrs alojās,
domājot, ka Dievu var piemānīt.
Šajā mazajā stāstiņā pateikts,
kāpēc Dievs mums ir ko devis.

Viņš nav devis, lai mēs visu
paturētu sev, bet gan lai ar doto
varētu kalpot Viņam un Viņa
darbam. Tāds ir darbs, ko veic
Latviešu evaņģeliski luteriskās
baznīcas Amerikā (LELBA)
Palīdzības nozare (PN) – visu, ko
cilvēki ziedo palīdzības darbam,
mēs dodam Dieva darbam.
Ko dara Palīdzības nozare?
Reizi gadā visās LELBAs draudzēs
notiek gadskārtējā ziedojumu
vākšana palīdzībai Latvijā, kad
draudzes locekļi aicināti nosūtīt
īpašu ziedojumu, no kuŗa pusi
nosūta PN, bet otra puse paliek
katras draudzes palīdzības dar
bam Latvijai. PN atsūtītos lī
dzekļus izmanto, palīdzot
svētdienas skolām, dažus gadus
tika apmaksāta veselības apdro
šināšana Latvijas garīdzniekiem,
garīdznieku ārstēšanai un sli
mības pabalstiem Latvijas mā
cītājiem, skolēnu pusdienām,
bāreņiem vasaras nometņu ap
maksai utt. Lielākie projekti
2008.-2009. gadā, kuŗiem tika
izdotas lielas naudas summas,
bija garīdznieku apdrošināšana
Latvijā. Tagad baznīca Latvijā
spēj nodrošināt savu garīdznieku
veselības apdrošināšanu, un nau
das sūtīšana veselības apdro
šināšanai pārtraukta. Atbalstījām
„Zvanniekus”, palīdzot iegādāties
veļas žāvētājus un apmaksājot
pusgada elektrības rēķinu. Vis
lielākais īstenotais projekts bija
palīdzība invalidam Gatim Prie
dolam piemērota auto iegādei.
No PN līdzekļiem šim mērķim
izdeva 17 000 dolaru. G. Priedola
draudzes mācītājs Varis Bitenieks
pateicības vēstulē rakstīja: „Zinot

visas negācijas, valsts, pašvaldību
un baznīcas nevērību pret invali
diem, bērniem un pensionāriem
Latvijā, ir ļoti grūti cerēt, ka kas
varētu mainīties. Un tomēr reiz
pienāk brīdis, kad par spīti visām
negācijām kaut ko var darīt kaut
vai viena invalida labā. Gatis
Priedols par saziedotajiem lī
dzekļiem dabūja īpaši aprīkotu
mašīnu. Tagad viņam vairs nav
jāsēž četrās sienās, ar savu auto
viņš bez citu palīdzības var aiz
braukt uz skolu, aizvest māti uz
veikalu pēc iepirkumiem, aiz
braukt pretī brālim uz Skrundu,
kas atgriežas no darba Rīgā, jo pa
visu dienu uz Aizputi nāk tikai
viens autobuss. Liela pateicība
visiem, kuŗi ziedoja naudu un
palīdzēja vākt ziedojumus. Lau
vas tiesu no ziedojuma Gatim
sarūpēja Amerikas latvieši,
LELBA un draudzes. Pārējie zie
dojumi bija mazāki, bet tikpat
svarīgi: no Šveices baznīcas,
Anglijas latviešu draudzes Man
česterā, Daugavas Vanagu Hali
faksas nodaļas, baltvāciešiem
Vācijā. Vissvarīgāko ziedojumu
palīdzēja savākt vācu latviešu
diakonija un archibīskapa Elmā
ra E. Rozīša vadītā komisija.
Vairāki ziedotāji vēlējās palikt
anonimi.
Bez dāsnajiem ziedojumiem
LELBAs Palīdzības nozare ne
spētu nevienam palīdzēt. Patei
cību būs pelnījis ikviens, kas
Palīdzības nozares Ziemsvētku
aploksnīti neaizmetīs, bet, domā
jot par trūkumcietējiem Latvijā,
ieliks tajā savu ārtavu. Ziedojumu
var ielikt arī jebkuŗā aploksnē un
to nosūtīt uz tuvāko latviešu

15

luterāņu draudzi vai LELBAs
kasierim Vilmāram Beiniķim
(17 John Drive, Old Bethpage,
NY 11804-1505).
Kādi ir projekti nākamam
gadam? LELBA Pārvalde no
Palīdzības nozares līdzekļiem
$10 000 kā sēklas naudu piešķīra
divriteņu iegādei Latgalē (pro
jektu vada bīskaps Ainārs Alpe).
Pārvalde lūdza Jaunatnes noza
res vadītāju diakonu Dagu De
mandt īstenot līdzekļu vākšanas
akciju (bike-a-thon) ,,Lai rit!”.
Lūdzu, atbalstiet šo līdzekļu
vākšanas akciju un aiciniet arī
savus radus, draugus un kaimiņus
to atbalstīt, jo lauku rajonos
cilvēkiem nav transportlīdzekļu,
lai nokļūtu līdz darbavietai,
veikalam, skolai, ambulancei.
Daudzi vairākas jūdzes mēro
kājām. Nākotnē joprojām pa
redzam palīdzēt apmaksāt pus
dienas trūcīgiem skolēniem, lai
vismaz reizi dienā viņi dabū siltu
maltīti. Mēģināsim palīdzēt
trūcīgajiem apmaksāt veselības
aprūpes rēķinus un par zālēm,
kam tā nepieciešamas. Centī
simies palīdzēt pēc iespējas
lielākam skaitam cilvēku visos
Latvijas novados. Nākotnē vairāk
sadarbosimies ar misiju „Pakā
pieni”, ko uzmeklē vairāki simti
trūkumā nonākušo ģimeņu no
visas Latvijas. Misijas vadītāji
Dana un Viljams Šulci apzina šo
ģimeņu vajadzības un vairākas
reizes gadā tās apciemo, sniedzot
gan materiālo, gan morālo atbal
stu. Situācijā, kad cilvēki nejūtas
nevienam vajadzīgi, viņus
iepriecina šie apciemojumi, un
viņus stiprina atziņa, ka kādam
tomēr viņi rūp.
LELBAs Pārvaldes priekšniece
prāv. Lauma Zušēvica darba
vizītē ciemojās Latvijā, tikās ar

LELB vadību un mēģināja no
skaidrot, vai plānots pievērst lie
lāku uzmanību diakonijas dar
bam, aprūpei un palīdzības dar
bam. Viņai skaidroja, ka ir
vairākas draudzes, kas to dara,
bet ka Baznīca nevar veikt visu
darbu, kas galvenokārt būtu
jāveic valstij. Tāpēc lielāka at
bildība jāuzņemas mums, jo pat
laban mūsu tautai nepieciešama
visu mūsu palīdzība.
Varam palīdzēt, sūtot līdzekļus
uz Diakonijas centriem; viras
pusdienu virtuvēm; draudžu
ambulancēm (piem., Jēzus drau
dzes ambulancei); apmaksājot
skolēniem pusdienas, aizsūtot
naudu mācīblīdzekļiem, arī apa
viem un apģērbam; sūtot lī
dzekļus svētdienas skolām
(piem., Madonas Jāņa Kristītāja
ev. lut. draudzes skolai); atbalstot
māsu draudzes Latvijā u. c. mēr
ķiem. Latvijā ir daudz vajadzību.
Šajā rakstā nav pieminētas visas
labdarības iestādes, kuŗām mēs
varētu palīdzēt, bet kopīgiem
spēkiem varam meklēt piemē
rotāko mērķi. Ikvienu, kas vēlas
kādam palīdzēt, bet nevar izlemt,
kam, vai arī vēlas uzzināt vairāk
par kādu organizāciju, iestādi,
palīdzības veidu, lūdzu sazināties
ar mani, mēģināšu palīdzēt!
„Ja man būtu vairāk naudas,
tad gan es varētu palīdzēt...” Mī
ļie, bet mums katram taču ir
pietiekami daudz, ne tikai lai iz
dzīvotu, bet arī spētu veikt svētīgu
darbu. Ar saviem ziedojumiem
mēs varam liecināt par Dieva
klātieni mūsu dzīvē un par Viņa
svētībām. Atvērsim savas sirdis!
Mācītāja Biruta Puiķe,
122 Cherry Hill Street,
Kalamazoo, MI 49006
Tālr.: 269-341-9352
birutapuike@yahoo.com

ciešama palīdzība. Šajos gados
palīdzību saņēmuši vairāk nekā
300 cilvēku, ikdienas aprūpē esot
kopā ap simts un vairāk vecļau
dīm. Vairums ir tādu, kuŗiem
pāri par astoņdesmit gadiem
un, lai arī izgājuši smagu dzīves
skolu, ir saglabājuši gaišu skatu
uz dzīvi. Minēšu mūsu Emīlijas
kundzi, kura jau vairāk nekā 10
gadus ir saistīta ar ratiņkrēslu un
dzīvo puspagraba dzīvoklī. Vie
na, bet stipra savā garā.
Aprūpētāji – apmēram 10
pensionāru kā arī Rīgas 49.vi
dusskolas skolotāji un skolēni.
„Kristapa fondā” nav neviena al
gota darbinieka. Fondu ar saviem
ziedojumiem atbalsta līdzcilvēki.
Fonda galvenie atbalstītāji no
pirmajiem tās dibināšanas ga
diem līdz šodienai ir ASV dzī
vojošie latvieši. Visciešākās saites
izveidojušās ar Ņujorkas Jonkeru
Evanģēliski Luterānisko draudzi.
Lai nosauktu viņu visu vārdus
būtu jāraksta īpaša bieza grāmata,
bet nevar nepieminēt tos pirmos
– Aina un Edīte Batarags, Artūrs
un Valda Ceplīši, Irma Kalniņa
(Džonsone), mācītāja Irma
Grendze, Ilze Lakstīgala, Helmārs
Rudzītis, Ināra Spalviņa un
daudzi citi mūsu atbalstītāji.
Daudzi bija anonīmi ziedotāji.
Pēdējos gados nākuši klāt arī
jauni vārdi – dāsnu ziedojumu
mūsu vecļaudīm atvēlējusi Mary
Doyles kundze. Mūs nav aizmir
susi arī Aija B.Day, Lūcija Zirnis,
Velga Feizaka, Dzidra Reimanis

no ASV, kā arī Frankfurtē dzī
vojošā Ieva Kļaviņa. Lai piedod
man vārdā nenosauktie.
Laiks rit un mēs ejam tālāk –
latvieši ASV, Kanadā un Vācijā,
atbalstītāji Latvijā un mēs – fonda
aktīvisti, no kuŗiem daudziem
arī jau pāri astoņdesmit. Skatī
simies nākotnē cerīgi, jo – ieklau
sieties! Rīgas 49.vidusskolas zālē
jau notiek koristu un dejotāju
gatavošanās „Kristapa fonda” eg
lītei. Skolotāja M.Skulme jau
sadalījusi pienākumus tējas galda
klājējiem. Pienāks 18.decembŗa
pēcpusdiena, kad vecļaudis pul
cēsies pie eglītes. Viņus sagaidīs
lielāki vai mazāki skolēni, kuŗi
pasniegs pretī roku un jautās
„Vai nevaram palīdzēt?”

Lats pie lata
Veltas kundzes mazajā virtuvē
omulīgi burbuļo kartupeļu kat
liņš. Nupat, nupat divi braši puiši
no Rīgas 49.vidusskolas uznesa
„Kristapa fonda” sarūpētos
kartupeļus. Katru rudeni – nu
jau vairāk nekā desmit gadu.
Kartupeļi, tīri nomazgāti, vārās
ar visu mizu. Notīrīs vēlāk, ja
vispār to darīs. Tā iznāk eko
nomiskāk. Viņa palūko dzeltenos
„tupeņus” ar nazīti, nokāš un
aicina arī mani pagaršot. Klāt
pieēdam biezpienu. „Karaliski!”Veltiņa novērtē. Viņai jau 92 gadi
un viņa zina, ko saka.
Ja šajā brīdī mums būtu lemts
ieskatīties 90 mājās, kurās aiz
vesti kartupeļi, aina būtu līdzīga.
Kartupeļiem līdzi nāk ziedotāju
labās domas!
Lats pie lata! „Kristapa fonda”
darbu atbalsta atsevišķas privāt
personas gan Latvijā, gan ārze
mēs. Pēdējos gados lielu atbalstu
sniedzis pašmāju interneta
portāls www.ziedot.lv . Vieni no
pirmajiem ziedotājiem – Silvija
Brice, Vita Šalajeva, Ruta Zālīte
un daudzi citi diezin vai varēja
iedomāties, ka viņu ziedojums
palīdzēs vecļaudīm apmaksāt
ārsta pakalpojumus vai iegādāties
medikamentus. Lūsītim – tā mēs
mīļi saucam savu visvecāko ap
rūpējamo, 103 gadus veco pirm
skara robežsargu Herbertu Lūsi,
palīdzējām iegādāties sanitārās
aprūpes priekšmetus. Ērikas
kundzei daļēji apmaksājām ope
rācijas izdevumus.

Lats pie lata! Nāk jauni ziedo
tāji. Paldies Kārlim Karlsonam
un Vinetai Rudzītei, paldies
Gunai Kudrjavcevai un Paulam
Puķītim – jūsu un citu ziedotāju
atsaucība palīdzēs ne tikai iegā
dāties lieku piena litru vai maizes
kukulīti, bet saglabās apziņu, ka
neesmu uz pasaules viens.
Katrā dzimšanas dienā, kā arī
svētku reizē visi mūsu aprūpē
jamie saņem apsveikumu kartiņu
vai arī nelielu dāvaniņu. Tu neesi
viens! Sirsnīgus un gudrus mūsu
darba atbalstītājus esam atraduši
Augšāmcelšanās draudzē. Garīgu
atbalstu mums sniedz mācītāji
Guntis Kalme un Aivars Smuid
ris. Dažreiz piedalāmies arī Diev
kalpojumos, bet mācītāji un
draudzes locekļi ir mūsu viesi
Ziemsvētku ieskaņu koncertos.
Lats pie lata! Ziema jau klāt.
Visiem tiem, kuriem ir krāsns
apkure, palīdzam iegādāties mal
ku, ne reti arī ziemas apavus un
apģērbu. Arī zāles šajā gadalaikā
nepieciešamas biežāk.
Stop! Te nu jāapstājas. Pirms
nedaudz dienām kāds mums
nezināms kungs no Zviedrijas
pilsētas Umo atveda dāvinājumu
– ratiņus, kas paredzēti, lai
vieglāk varētu pārvietoties. Pie
mums vēl maz tiek izmantoti
šādi ratiņi. Paldies šiem tāliem,
nezināmiem labdariem!
Ziemsvētki, tas ir īpašs stāsts.
Šim notikumam mēs gatavoja
mies visu gadu. Neatsverami pa
līgi ir Rīgas 49. vidusskolas

skolotāji, kuŗi gatavo svētku kon
certu un klāj svētku tējas galdu.
Lats pie lata! Top svētku sainīši.
Tie jānogādā mājās tiem, kuŗi
nevar atnākt līdz eglītei. Šajā
dienā neviens nedrīkst būt aiz
mirsts un vientuļš. Sirsnīgi patei
camies skolas direktoram Jurim
Liepiņam, skolotājām Maijai
Skulmei un Anitai Jēgermanei
par sagādāto svētku prieku mums
visiem.
Arī mūsu aprūpējamo mājās
jūtama svētku tuvošanās. Uz gal
da uzklāta jauna sedziņa, aizdeg
ta svecīte un atrasta vieta Ad
venta vainagam. Tiek pārcilāti
cukura, miltu un eļļas krājumi,
kafijas burciņa pavisam tukša...
It kā būtu dzirdējuši mūsu
domas, šogad draudzīgu roku
pasniedz firma „Merrild Kaffe”,
dāvinot fondam 120 paciņas ka
fiju. Cik ilgam laikam pietiks?
Atbildi zina kāds no pensionē
tiem skolotājiem. Viņš izrēķinā
jis, ka taupīgi lietojot, pietiks
pusgadam...? „Tā ir tāda dāvana!
Negaidīta”, saka Lūcijas kundze.
Viņai garšo kafija. Bet visvairāk
viņai patīk kā tā smaržo... Paldies
visiem, kuri sekmēja tās dā
vināšanu mūsu aprūpējamiem.
Kas tad mēs esam – aprū
pējamie, aprūpētāji, fonda drau
gi? „Kristapa fondu” 1992.gadā
nodibināja ārste Lauma Upelnie
ce-Katis. Viņa dzīvo ASV, kur ir
viņas māja un ģimene. Viņa
vēlējās apzināt vecus un vientuļus
cilvēkus Latvijā, kuriem nepie

„Kristapa fonda” vārdā Ligita Ināra Režais
P.S. Ja kāds vēlas ziedot „
Kristapa Upelnieka fondam”, tad
to var izdarīt:
Latvijā – Portāls www.ziedot.
lv projekts ”Palīdzēsim trūcīgiem
sirmgalvjiem”,
projekta īstenotājs – Kristapa
Upelnieka fonds vai Danske
bank konta Nr.LV28 MARA
0000 1108 0570 1 „Kristapa
Upelnieka
fondam”
Reģ.
Nr.40008018744
ASV - 254 Valentine line
Yonkers, NY 10705 New York
Latvian Evangelical Lutheran
Church
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„VIŅI. Ceļā”

Fragmenti no jaunas grāmatas*

Rīga, septembŗa
vidus, 1944
„Rīgas ielas vēl smaržo pēc
vasaras,” konstatē Kārlis, mundrā
solī iedams cauri kanālmalas
apstādījumiem. Viņam patīk
skatīties uz sevi it kā no malas.
Patiesībā Kārlis zina, kāds iz
skatās – glīts un tīri ģērbies jauns
cilvēks, viļņainie gaišie mati
rūpīgi sasukāti, seja nopietna,
bet lūpās mazliet ironisks smaids.
Vēl ir agrs, mazliet pāri septiņiem,
bet Kārlim ir savi ieradumi, ar
kuŗiem viņš lepojas. Viens no
tiem - ceļā uz darbu apmest
līkumu cauri parkiem, lai izlocītu
kājas, pirms apsēsties pie darba
galda un sākt pildīt tabulas.
„Ja neizkustēsies, dabūsi apaļu
muguru kā kurpniekmeistaram
Knūtiņam,” neapnikusi atgādina
māte. Darba laikā viņš nepaspēj
nekā cita, kā izstaipīties, pieiet
pie loga un apskatīties uz centrāl
tirgus hallēm un vecajiem spīķe
ŗiem. Pusdienas pārtraukums ir
tik īss, ka tikko var pagūt apēst
mātes taisītās, sviestpapīrā ietītās
maizītes.
Šis skats nomierina, jo tas sola
zināmu drošību un dod pārlie
cību, ka nekas daudz dzīvē neva
rētu mainīties, vismaz materiā
lajā ziņā ne, jo iespējamā karjērā
viņš pakāpies samērā augstu un
nekur tālāk arī netiecas. Kārlis
nolēmis, ka tagad būtu jālūko
dzīvesbiedre. Arī māte jau vai
rākkārt devusi mājienus, ka laiks
līgaviņu lūkoties, jo negribot
vecumdienās palikt viena pati kā
skals. Viņi abi ar māti dzīvo
saulainā trīsistabu dzīvoklī lielā
namā Dzirnavu ielas sākumā, tā
ka, uz darbu ejot un mājup nākot,
var krietni izlocīt kājas.
Viena jaunkundze jau ir
nolūkota. Katru pievakari, kad

Foto: Guna Oškalne

Anna Velēda Žīgure savā
grāmatā stāsta par traģisko 1944.
gada vasaru un rudeni Latvijā, kā
arī par 1945. gada pirmo pusi
Vācijā. Tur nokļuva arī latvieši,
kuŗi šajā dramatiskajā laikā
pazaudēja tuviniekus, mājas,
dzimteni. Mūsu bēgļu bija daudz
– pēckaŗa Vācijas rietumu daļā
vien vismaz 120 tūkstošu, bet
precīzs skaits nav zināms. Autore
centusies izprast, kāpēc cilvēki
devās ceļā, ko viņi juta un domāja,
kad bija spiesti pamest visu, kas
mīļš un tuvs.
Grāmatas nosaukumā ir „Viņi”
– bet patiesībā nav viņu un mūs,
ir viena, divu okupāciju sadalīta
tauta. Visus gaŗ os gadus latviešu
bēgļi turējušies pie mūsu valstij
nozīmīgām vērtībām un sim
boliem – karoga, ģerboņa un
himnas, kas Latvijā oficiāli
atgriezās tikai 1989. gada martā.
Grāmatā aprakstītais balstās uz
daudzu cilvēku stāstītām
atmiņām un rakstītiem avotiem.
Šis ir sākums, ļaudis vēl ir ceļā,
kas lielai daļai būs mūža
garumā.
* Grāmata iznākusi Rīgas
apgādā „Jumava”, un to var iegā
dāties Latvijas grāmatnīcās, kā
arī arī tīmeklī www.jumava.lv
Kārlis dodas mājup, viņa nāk
pretī pa Strēlniekdārzu tādā
līganā gaitā, vienmēr viena pati,
un paskatās tik draudzīgi, ka
gribas vai sveicināt. Vasaras
sākumā viņš tā arī izdarīja. Jaun
kundzei tuvojoties, Kārlis pacēla
platmali un teica: „Labdien!”
Viņa pasmaidīja, klusi atbildēja,
tomēr nepalēnināja gaitu. Kārlim
tas patika, jo kas tā būtu par
sievieti, nākamo sievu, kas kuŗam
katram pretimnācējam tūlīt pat
kristu ap kaklu. Pirms pārcelšanās
uz vasarnīcu viņš nolēma, ka,
atgriezies Rīgā, jaunkundzi uzru
nās. Tagad šis laiks jau pienācis,
septembris iesācies, bet jaun
kundze nav redzēta. Katru rītu
Kārlis mostas ar jaunu cerību, un
katra diena atnes vilšanos.
Mātei viņš pagaidām neko nav
stāstījis. Viņa ir stingra un paš
taisna un nesaprastu, ka dēls uz
ielas uzrunā svešas sievietes.
Mamma tik ļoti pieradusi, ka
kopš tēva nāves abi vienmēr visu
darījuši kopā. Jūlijā abi izbrauc
uz Majoriem, kur gadu no gada
noīrē istabu ar verandiņu, bet
ziemas sezonā iet uz teātri un
operu. Viņiem abiem patīk, kad
dzied Herta Lūse un Ādolfs Kak
tiņš, un viņi cenšas noskatīties
visas operas ar šiem dziedātā
jiem.
Soļojot uz darbu skaistajā
septembŗa rītā un kārtējo reizi
cerēdams uz vakaru, kad varbūt
izdosies sastapt iecerēto jaunkun
dzi, Kārlis neiedomājas, ka šī
diena varētu nest pārmaiņas viņa
skaidrajā un paredzamajā dzīvē.
Viņš, protams, redzēja, ka dau
dzu cilvēku dzīves strauji mainās,
tomēr bija pārliecināts, ka uz
viņu un māti tas neattieksies.
Viņi vienmēr rāmi stāvējuši
malā.
Pēcpusdienā notiek kas negai
dīts. Priekšniecība paziņo, ka
pārvaldes darbiniekiem kopā ar

ģimenes locekļiem steidzīgi jā
evakuējas uz Vāciju. Pirmajā
brīdī Kārlis jūtas kā mazs, dzīves
lielo notikumu priekšā apjucis
bērns. Cik netaisni, ka viņam tik
negaidīti uzkrauj atbildību par
sevi un māti!
Kārlis satraukts pārskrien
mājās, bet māte šo ziņu uzņem
pavisam mierīgi. Viņa sēž savā
vietā pie galda ēdamistabā tikpat
taisni kā arvien. Tiesa, atsevišķos
brīžos viņa mēdza izslieties vēl
taisnāka – tad, ja ir par kaut ko
ļoti pārliecināta, un tas notika
bieži.
„Es jau nu nebraukšu”, viņa
paziņo, „jo nedomāju, ka būs
sliktāk nekā četrdesmitajā gadā.
Ar krieviem jāmāk sadzīvot, un
arī tev nebūtu par ko baidīties.
Godīgs un uzticams darbinieks
visiem vajadzīgs. Tomēr, protams,
es saprotu, dēls,” viņas nopūta ir
dziļāka, nekā pati to būtu vēlē
jusies, „ka tev jāklausa pavēlei.
Tāds ir kaŗa laiks, un tādi kaŗa
laika likumi. ”
Klusums, kas iestājas pēc viņas
vārdiem, ir ilgs, un katrs iegrimis
savās domās, kas rit tik dažādus
ceļus.
Kad šī diena, kas iesākās tik
daudzsološi, tuvojas vakaram,
Kārlis ar mātes sapakoto čemo
dānu rokā ienirst bēgļu straumē
un dodas pāri pontonu tiltam.
Daugavas otrā krastā jau sapul
cējušies darba biedri – ar visām
ģimenēm, tikai Kārlis ir viens
pats.
„Kur tad mammīte?” norū
pējies jautā galvenais grāmatve
dis. „Nebrauca,” norūc Kārlis, un
grāmatvedis vien nošūpo galvu:
„Nav prāta darbs. ”
*
Torņakalnā viņus satilpina
vilcienā, kas vēl krietnu brīdi
stāv stacijā. Kad tas sakustējās,
Kārlim piepeši kļuva neizsakāmi

žēl visa tā, kas palika Daugavas
otrajā pusē. Bija žēl mātes un
citu, tālāku radu, par kuŗiem
viņš gan neko daudz nezināja,
bet māte vienmēr bija solījusi
sapazīstināt. Bija žēl Pēteŗa
baznīcas, kuŗas nodegušais tornis
gaidīja atjaunošanu, kanālmalas
apstādījumu un Strēlniekdārza
koku, starp tiem vēl nesen parā
dījās jaunkundze, kuŗai viņš tā
arī nebija sadūšojies pieiet klāt
un parunāties, arvien atlikdams
uz vēlāku laiku. Tagad kādu laiku
nāksies gaidīt, varbūt pat vairākus
mēnešus, bet atgriežoties būs jau
vēls rudens. Interesanti, kādā
krāsā būs jaunkundzes ziemas
mētelis? Vasarā viņa vienmēr
staigāja gaišā kostīmā.
Vilciens negriežas uz Jelgavas
pusi, jo šīs pilsētas vairs nav, bet
turpina Rīgas Jūrmalas virzienā.
Kārlis Jelgavā nekad nav bijis,
kaut gan vienmēr gribējis apskatīt
šo slaveno pilsētu, kas nesen
briesmīgi cietusi. Nākamvasar
noteikti jāaizbrauc. Šī ir pēdējā
doma, pirms viņš iemieg, lai gan
vēl pirms brīža šķita, ka šonakt
vispār neaizmigs. Visi braucēji
kļuva miegaini, apklusušas runas,
satrauktas un mierīgi gaŗas, pie
klusuši bērnu nemitīgie jautā
jumi. Mātes iedotās sviestmaizes
paliek neapēstas.
*
Kārlis savā darbā bija atbildējis
par vairākiem padotajiem, kuŗi
pret viņu izrādīja zināmu cieņu,
varbūt pat bijību. Padotie rē
ķinājās ar viņa domām, bet tagad,
evakuācijas ceļā, jau pēc pirmās
trauksmes Austrumprūsijā viss
mainījās. Priekšā iznāca pavisam
citi vadītāji, kuŗi nokomandēja
cilvēkus rīkoties tajos brīžos, kad
visi zaudēja galvas, starp citu, arī
Kārlis. Viņš palika malā un
patiesībā bija ļoti apmierināts ar
savu jauno stāvokli.
Viņš vienmēr labprātāk palika
malā, jo sirdī bija vientuļš sava
ceļa gājējs, kā teica māte. „Tev
nevajag ar viņiem, tiem ielas
zēniem,” viņa allaž atkārtoja Kār
ļa bērnībā, „tu esi tāds sava ceļa
gājējs”. „Tavs papus bija tāds
pats,” viņa vēl parasti piebilda.
Papus bija varonis. Pavisam
jauns zēns būdams, viņš esot
iestājies strēlniekos un palīdzējis
izcīnīt Latvijai brīvību. Pie Mazās
Juglas ievainots, citādi noteikti
būtu piedalījies arī cīņās par
Rīgu. Tēvs ilgi nogulējis hospitālī,
un tur viņi abi satikušies – māte
bijusi žēlsirdīgā māsa. Viņa
kopusi tēvu tik pašaizliedzīgi, ka
viņš izveseļojies, lai gan sākumā
neviens neesot devis cerības. Nu,
un tad viņi apprecējušies. Kad
tēva vecāki nomiruši, brāļi un
māsas atdevuši mantojuma tiesu,
un viņi nopirkuši šo dzīvokli.
Tēvs neesot bijis nekāds lau
cinieks, savulaik atteicies arī no
valsts piedāvātās zemes. Tēvam
patikuši skaitļi, ar tiem viņš sa
praties labāk nekā ar cilvēkiem,
un tāpēc arī Kārlim bija jāmācās
par grāmatvedi.
Šis darbs ir iegājies, bet reizēm
Kārlis domājis par to, kā viss
būtu pagriezies, ja tēvs nebūtu
nomiris – varbūt viņš būtu mā
cījies par lidotāju. Jau agrā bēr

nībā viņu sajūsmināja varenie
debesu putni. Kārlis vilka māti
uz armijas demonstrācijām, un
kad pāri laidās lidmašīnas,
sākumā kliedza aiz sajūsmas, bet
vēlāk iemācījās savaldīties. Māte
negribēja, lai viņš mācītos par
lidotāju, un, ejot cauri Meža
kapiem pie tēva, vienmēr rādīja
bojā gājušo lidotāju pieminekļus.
Tie bija vienādi, ar šūnakmenī
iestiprinātu metāla propelleru,
fotografiju, vārdu un gada
skaitļiem. Visi miruši jauni. Ka
ŗam sākoties, Kārlis galīgi ap
bedīja savu bērnu dienu sapni,
un ne jau daudzo pieminekļu
dēļ Meža kapos un ne tāpēc, ka
būtu baidījies no nāves. Avīzes
arvien vairāk rakstīja par lidotāju
eskadriļām, par lidotājiem, kas
met bumbas uz pilsētām un
kuģiem. Viņš negribēja noga
lināt.
Rītausmā vilciens pāris reizes
noraustās un tad apstājas pavi
sam. No visām pusēm atskan
satrauktas cilvēku balsis un
kliedzieni: „Visi laukā, ārā no
vilciena, uzlidojums!” Kārlis
neskatās apkārt, viņam pilnīgi
vienalga, kā citi tiek galā, viņš
paķeŗ savu čemodānu, izlec laukā
pa vagona durvīm un noripinās
lejā pa grantēto uzbērumu. Līdz
ar viņu ripo lielāki un mazāki
akmeņi. Iespiedis seju putek
ļainajā zālē, viņš guļ grāvī un
domā par maitasputniem ar
sarkanajām zvaigznēm uz spār
niem, kuŗi meklē pēc iespējas
vārgāku ienaidnieku.
Šajā brīdī viņš pirmo reizi ar
pateicību atceras māti.
Tad briesmīgais troksnis ap
klust, un gaisu pāršķeļ necilvēcīgs
kliedziens. Tā nav cilvēka balss,
kliedz sieviete, no kuŗas zīdainīša
palicis pāri tikai asiņains sainītis.
Vienā mirklī viņa no mātes pār
vērtusies ievainotā dzīvniekā.
Kārlis saņemas un, ar grūtībām
piecēlies, cenšas viņai tuvoties.
Viņš jūt, ka nespēj labi paiet,
lecot pāri uzbēruma grāvim, lai
kam pamežģījis kreisās kājas
potīti. „Ievainots dzīvnieks ir
bīstams,” viņam iešaujas galvā.
Kārlis noslāpē sevī šīs šaubas, jo
liekas - cita ceļa nav.
Jaunā sieviete paskatās uz viņu
nesaprotošām ārprāta acīm, un
kliedziens šoreiz paliek neiz
kliegts. Viņa tikai paceļ roku un
norāda uz sarkano sainīti, kas
pirms brīža bija bijis bērniņš.
„Viņš grib ēst,” viņa vaid. „Kur lai
dabon mazliet piena?” viņa jautā
balsī, kas uzdzen šermuļus. Pir
mo reizi, kopš izbraukšanas no
mājām, Kārlim uznāk bailes.
Viņš nezina, ko iesākt. Visi pārēji
ir aizņemti ar sevi, citi palīdz
ievainotajiem ģimenes locekļiem,
citi laimīgākie vāc kopā mantas.
Kārlis nezina, vai sieviete sa
prot, ko viņš dara, kad, atradis
asu bumbas lausku, turpat
uzbēruma malā sāk rakt zemē
bedri. Viņa sakņupusi sēž blakus
tam, kas bija bijis viņas bērniņš
un visu laiku atkārto: „Jurītis
izsalcis, viņam vajag pieniņu. ”
Kārlis nedomā par to, kas notiks
tālāk. Ko viņš iesāks ar bedri un
ko iesāks ar svešo sievieti, kurai
visa kleita vienās asinīs. Viņš rok,
un galvā kā āmuriņš sitas

pateicības vārdi mātei par to, ka
neļāva piepildīt sapni. It kā viņa
būtu paredzējusi, it kā būtu
zinājusi, ka ir reizes, kad sapnis
pārvēršas murgā.
Tad, kad palīdzība liekas vis
tālāk, pienāk vairākas žēlsirdīgās
māsas, divas saudzīgi saņem
sievieti un pierunā viņu iedzert
kādas zāles. Trešā pa to laiku
paņem asiņaino vīstokli un gra
sās jau likt izraktajā kapā.
„Pagaidiet,” neiecietīgi iesaucas
Kārlis un noplūc papardes, kas
aug turpat tuvumā. Viņš izklāj ar
tām kapiņu un pārklāj arī pāri
līķītim. Kārlis nezina, kā viņam
tas iešāviess prātā, kas pateica
priekšā. Pēc tam Kārlis paņem
saujā smilšaino zemi, kas nav
dzimtās zemes smilts, tomēr
apkārt stāv savējie. Kamēr Kārlis
ar to pašu bumbas lausku rauš
virsū zemi, sievas uzbēruma
malā salasījušas puķītes, bet kāds
vīrietis nogriezis jaunu bērzu un
sasien krustiņu. Katrs zina, kas
viņam jādara, kaut šī visiem ir
pirmā reize. Laika maz, jo tūlīt
tiem, kas grib izdzīvot, jādodas
tālāk. Kapiņa galvas galā blakus
krustam nostājās mācītājs. Arī
viņam šī ir pirmā reize, kad mazs
bērniņš jāatstāj ceļa malā. Mā
cītājs runā, bet katrs domā savas
domas. Māte, kas nupat zaudējusi
bērnu, nedomā neko. Un arī ne
spēj neko saklausīt.
„Tas Kungs lai pasargā tavu
aiziešanu un ieiešanu no šā laika
mūžīgi,” mācītājs nobeidz īso
ceremoniju. Miera laikos mācī
tais, ka bērēs nav jāsteidzas, jo
visas steigas ir gaŗām, neder kaŗa
laikam, kad jādomā par tiem,
kuŗi vēl dzīvi. „Šis briesmīgais
brīdis lai mūs vieno,” viņš tikai
vēl piebilst. „Atcerēsimies šo
brīdi un šo vietu. Tā ir svēta, jo
bojā gājis bērniņš. Mēs nezinām,
kāpēc Dievs viņu gribēja pie
sevis. Tā ir Dieva mistērija, kāpēc
viņš vispirms paņem pie sevis
tos, kuŗus visvairāk mīl. To mēs
nekad neuzzināsim. Nodziedā
sim tikai pirmo pantu no „Tur
augšā, aiz zvaigznēm...” Mums
jādodas tālāk.”
Jaunā māte negrib turpināt
ceļu, noteikti ne, viņa ir saļimusi
pie kapiņa un, turēdamās pie
sīkstajām zālēm, ar nagiem iecir
tusies zemē. Nākas uzraut viņu
stāvus, un tur nepieciešams vai
rāku vīru spēks. Līdz pat nā
kamai pieturai viņa sēž sarā
vusies savā vietā un nerunā ne ar
vienu. Izkāpusi no vilciena, viņa
pazūd burzmā. Ir kaŗa laiks, un
cilvēkiem viegli pazust.

Uz kuģa Baltijas
jūrā, novembris
1944

„Dievs, es zinu, ka Tu vadi ma
nas takas un esmu Tev pateicīga,
ka varu uz Tevi paļauties. Šis
laiks ir grūts visiem mums, kas
esam zemes bērni, tomēr jūtu, ka
Tu stāvi blakus, un tas katru
mirkli stiprina mani. Zinu, ka tu
vadīsi manu gaitu, vienalga,
kādas vēl nastas būs jānes. Pal
dies, ka Tu sargā manu mīļo
dzīves draugu, manu audžumāti
un citus tuviniekus. Paldies Tev,
ka tomēr paspējām salaulāties.
Un paldies par lielo Tevis svētīto
dāvanu. ”
Pašas izdomāto lūgšanu Vero
nika atkārto, kad vien var.

Vienmēr neiznāk – ceļš bijis
satraukuma pilns, bet lūgšanai
vajag mieru.
Šajā pēcpusdienā Liepājā
Veronika pirmo reizi mūžā
uzkāpa uz kuģa. Tagad tas ir
aptumšots, jo visapkārt ir Baltijas
jūra un ienaidnieka zemūdenes.
Veronika paļaujas uz Dievu,
un šī paļāvība spēcina, kaut gan
pirms dažiem mēnešiem dzīve
izsitās no sliedēm. Tā tam
nevajadzēja notikt, un bijuši
brīži, kad viņas ticība Dievam
sašķobījusies. Viņa vienmēr
brīnījusies, kā bēgļu ceļā satiktie
ļaudis uzreiz atveŗas svešinie
kiem un stāsta par visu, kas pē
dējā laikā atgadījies. Veronika
savu dzīvi greizsirdīgi tur tikai
sev, un vienīgi Dievs zina visu.
Ar citiem daloties, kaut kas var
pazust vai zaudēt krāsu, bet
Veronika grib atcerēties visu –
ļoti labo un slikto arī.
22. jūliju, nolikto kāzu dienu,
viņa neaizmirsīs līdz pat pēdējam
elpas vilcienam. Līdz tai viss
notika, kā plānots. Vasaras vis
skaistākajā laikā, viņiem ar
Robertu bija paredzētas laulības
baltām lilijām rotātajā Balvu
luterāņu baznīcā.
Rīts kā parasti uzausa skaists
un spožs, bet tad, sākot ar
priekšpusdienu, iepriekš rūpīgi
izplānotā diena sāka irt kā
smalks, bet vēl nepabeigts adī
jums, ko kāda neredzama roka
parāvusi aiz diedziņa. Viens pēc
otra aicinātie viesi zvanīja uz
medicīnas punktu, kur Veronika
pieņēma apmeklētājus un arī
dzīvoja, un atvainodamies teica,
ka diemžēl kāzās nevarēšot būt,
jo jādodas ceļā.
Inženieŗa Māliņa kundze aiz
braukdama mudināja, lai ejot
vien droši viņu dārzā un saplūcot
līgavas pušķim baltās rozes, kas
pašlaik ziedot visā krāšņumā.
Sarkanā armija tuvojās, un
tikai bērniem vēl atļāva ticēt, ka
dārdi austrumu pamalē liecina
par negaisu. Tieši Veronikas un
Roberta kāzu dienā pilsētnieki
steigā sāka pamest Balvus, bet
galveno ielu jau vairākas dienas
pildīja laucinieku bēgļu vezumi.
Tas bija modinājis nemieru,
tomēr vācu armijas klātbūtnē
visi jutās kaut cik droši. Nu
vācieši paši mudināja iedzīvotājus,
un daudzi pakļāvās. Pārāk dzīvs
atmiņā vēl glabājās okupācijas
gads un pārāk tuvu Balviem bija
Litene.
Liepānu ģimene nezvanīja, bet
atnāca paši. Veronika viņiem
iedeva līdzi vitamīnus, jo dvīnīši
vēl nebija pavisam atlabuši pēc
angīnas.
„Tātad viesu būs maz, tikai
tuvinieki, tomēr arī tā ir liela
laime šajos juku laikos,” sevi mie
rināja Veronika. Drīz ieradīsies
radi un atvedīs plīvuru, bet Ro
berta vecāki paņems līdzi
līgavaiņa smokingu.
Pēc brīža atskrēja kaimiņu zēns
un aizelsies stāstīja, ka vilcieni no
Ilūkstes vairs nepienākot. Tātad
Veronikas radinieki netiks uz
kāzām.
Drīz piezvanīja Roberts: arī
viņa vecāki nevarēšot būt, jo esot
jau sapakojušies un dodoties
ceļā.
Pēcpusdienā Robis piezvanīja
vēlreiz, un nu viņa balss izklau
sījās patiesi bēdīga: zvanījis mācī
tājs. Baznīca jau esot izpušķota
ar baltām lilijām, bet pats mācītājs
diemžēl vairs nebūšot pilsētā, jo
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braucot projām – ar visu ģimeni.
Tomēr katoļu mācītājs paliekot,
un varbūt viņš salaulāšot.
Domās novēlējusi mācītājam
labu ceļu un drīzu atgriešanos,
Veronika nolika klausuli, un pie
gāja pie virtuves loga. No šejienes
pavērās skats uz Balvu tirgus lau
kumu ar skaistajām mājām un
rūpīgi koptajiem dārziem vis
apkārt. Vasara bija pašā plaukumā,
dārzos ziedēja puķes, sārtojās ogas
un brieda āboli.
Pats laukums bija neparasti
nemierīgs. Tur skraidīja vācu
karavīri un brauca militārā tech
nika, bet Veronikas sirdī jopro
jām turējās gaiša pārliecība, ka
viss izdosies, un viņi ar Robi
šodien varēs dot mūža solījumu.
Pēc brīža atkal zvanīja līgavai
nis. Katoļu mācītājs piekritis
viņus salaulāt.
Roberts studēja tieslietas, bet
vasarās strādāja Balvu policijas
iecirkņa kriminālajā nodaļā.
Viņš atnāca tieši no darba –
mazliet noskumis, ka netiks pie
smokinga, bet jau pēc brīža viņi
abi, rokās saķērušies smiedamies
devās uz Māliņu dārzu pēc ro
zēm. Šī diena likās kā aizraujošs
piedzīvojums, kurā viņi ierauti
un tagad tikai jāņem pretim, ko
dzīve vēl dos. Viņi bija jauni, un
mīlestība palīdzēja pārvarēt visus
šķēršļus.
Tikko viņi atnesa uz medicīnas
punktu skaistu balto rožu pušķi,
ieradās vedēji, vienīgie no kāzu
viesiem, kuri nebija aizbraukuši.
Kad abi sēdās mašīnā – Roberts
policista uniformā un Veronika
baltajā līgavas kleitā ar steigā
sašūto aizkara tilla plīvuru, vācu
karavīri ielas malā uz brīdi
pārtrauca savu rosīšanos, skaļi
vēlēja laimi un aplaudēja.
Robertu iesauca jau nākamajā
dienā pēc kāzām, un arī Veronika
drīz aizbrauca no Balviem – kā
toreiz domāja, uz pāris nedēļām.

Lēni šūpodamies, kuģis dodas
uz rietumiem, un neviens no
pasažieriem nezina Veronikas
noslēpumu. Katrā vēstulē Robis
no Kurzemes frontes mudināja
viņu doties projām uz Vāciju, un
viņa pameta Rīgu oktobrī, dažas
dienas pirms krievu ienākšanas.
Ceļš līdz Ventspils ostai bija gaŗš
un grūts, bet nu viņa ir uz kuģa.
„Es pateicos Tev, Dievs, par
šodienu un visām pārējām lai
mīgajām dienām. Lūdzu, dod
man spēku izturēt šo nakti uz
jūras un tālāko bēgļu ceļu, lai
drīz sameklētu Robi, un mēs
varētu atgriezties mājās, kur nāks
pasaulē mūsu bērniņš. ”
Robis raksta, ka tagad viņš sa
skatot kaŗošanai jēgu, jo jācīnās
arī par sava bērna nākotni. Viņš
raksta par tevi, manu bērniņ, tik
mīļiem vārdiem, ar kādiem viņš
nav uzrunājis pat mani. Tev
jāzina, ka tavs tētiņš domās ir
kopā ar mums. Viņš cīnās tevis
dēļ, manis dēļ, par mūsu dzīvi un
valsti. Kad kaŗš beigsies, tētiņš
atgriezīsies no frontes, un mēs
būsim visi kopā. Tev noteikti
piedzims māsas un brāļi, un jums
būs smilšu kaste zem vecas liepas.
Tās dod vislielāko ēnu un tur
varēsiet rotaļāties. Esi mierīgs,
bērniņ, es par tevi rūpēšos, gan
viss nokārtosies, karš beigsies,
mūsu dzimtene atkal būs brīva,
un mēs atgriezīsimies. Tavs tētiņš
palīdzēs atkaŗot mūsu zemi gan
no krieviem, gan vāciešiem, tieši
tāpat kā mans papiņš Brīvības
cīņās. Kad viņš pārnāca mājās,
manam brālim Andžum bija
pieci gadi, un pēc tam piedzima
Mirdziņa, tad es un jaunākais
brālītis Juris. Es zinu, ka tagad
atkal būs tāpat, jo citādi nemaz
nevar būt. Kad beigsies šīs grūtās
dienas, viss būs labi. Mēs
dzīvosim mūsu valstī. Tavam
tētiņam būs jāpabeidz augstsko
la, bet es atkal rūpēšos, lai Balvos
augtu veseli un priecīgi bērni.
*
Kaŗš beigsies, un mēs varēsim
Nu viņa ir te, uz kuģa, un dzīvot, kā cilvēkiem pienākas. ”
visapkārt melna, draudīga jūra.
Bērns neatbild, viņš vēl ir
Kāda laime, ka vienmēr blakus ir pavisam mazs, pat vēl nespārdās.
Dievs, uz kuŗu paļauties.
Veronikai jāatbild viņa vietā, un
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viņa dzird sevī balsi: „Mammiņ,
man nemaz nav bail, jo es esmu
tevī un jūtos labi un droši. Pēc
kāda laika mēs skatīsimies viens
otram acīs, un es tevi tūlīt pazīšu.
Mēs satiksim tētiņu un pārnāksim
mājās. Es augšu lielāks, es būšu
rātns un paklausīgs, un varbūt
reizēm arī draisks. ”
Kopš Veronika sāka just savu
bērniņu, viņa visu laiku ar to
sarunājas, jo neviena cita savējā
jau ilgi nav bijis blakus. Viņa
atstāja radus Rīgā, neļāva sevi
pierunāt un spītīgi devās uz
Dundagu un pēc tam uz Ventspi
li, kur cerēja satikt Robertu, bet
vīrs arvien bija aizsūtīts tālāk.
Pašlaik viņa daļa esot Vācijā.
Nokāpusi lejā un cenzdamās
aizmigt, Veronika domā par
dzimto zemi, kas tagad jau aiz
apvāršņa, un kuŗas lielākā daļā
atkal sveša vara. Viņa atceŗas
mīļās sejas – vīru, vīra vecākus,
no kuŗiem atvadījās uz Vidzemes
šosejas un audžumātes ģimeni
Pārdaugavā.
Oktobŗa nakts ir tumša, apkārt
Baltijas jūra, kuģis pilns ar
karavīriem, to skaitā arī latviešu
leģionāri, ar kuŗiem Veronika
turējusies kopā jau kopš Ventspils.
Pirms kāpšanas uz kuģa viņi
pierunāja kādu draudzīga izskata
vācu virsnieku, lai pieņem
Veroniku par medicīnas māsu.
Leģionāri ir savējie, un, lai gan
neviens no viņiem nav sastapis
Robi, tie visi liekas kā brāļi.
Vakarā kuģim izbraucot no
ostas, jaunie vīrieši drūmi skatījās
uz krastu, kas attālinās. „Tas, ko
mēs tagad darām, ir nodevība,”
viņi teica.
Veronika nemierīgi grozās uz
šaurās lāviņas un beidzot sāk
skaitīt Tēvreizi. Pirmajā reizē
domās vēl ielaužas bezcerība un
bažas. Kas notiks, ja kuģim trāpīs
ienaidnieka torpēda? Runā, ka
vairāki kuģi esot noslīcināti ar
visiem cilvēkiem. Tad viņa at
stumj tumšās domas un sāk
Tēvreizi no jauna, un atkal no
jauna, un vēlreiz...
(Turpinājums sekos)

Foto: Madara Abiķe
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BRĪNUMIAndŗaTAČU
NOTIEK!
TICI!
Ritmaņa Ziemsvētku pastāsts

asaulē ir tik daudz
cilvēku! Visi kaut
kur skrien, drāžas,
cenšas kaut ko sasniegt, atrast
laimi un dzīvot laimīgu dzīvi.
Dažiem paveicas, citi kaut kā
sitas pa šo trako pasauli un nere
dz ne gala, ne malas. Lai Dievs
viņiem palīdz! Piedzimstot mēs
visi esot vienādi – ar vienādām
tiesībām uz šo skaisto, īso dzīvi,
taču drīz vien izklīstam pa
dažādiem ceļiem. Cits piedzimst
ar zelta karotīti mutē un ieslīd
bezrūpju pasaulē. Citam gluži tā
neveicas un daudz grūtāk atrast
īsto, laimīgo dzīves ceļu. Citam
neveicas nemaz, viss mūžs aizrit,
ciešot izsalkumu un ilgojoties
pēc kaut kā, kas nepiepildās.
Ziemsvētku laikā negribas
domāt un rakstīt par briesmām
un nejēdzībām, kādas notiek visā
pasaulē, pasaulē, kas nereti no
skaista, smaržojoša zieda pār
vēršas pelēkā, nelaipnā, brīžiem
pat ļaunā, nelaimju apsēstā
bumbā. Par spīti daudzkam
nelāgam, tomēr vēl arvien šad
tad notiek brīnumi, kas aizkusti
na un ielīksmo. Vēl aizvien lasām
un dzirdam par cilvēku mīlestību,
labestību un viņu pašaizlie
dzīgiem, labiem darbiem. Un ne
tikai milzu pilsētu burzmā, bet
arī mazos ciemos, mazās būdiņās,
mežos, jūrās, tuksnešos, it visur
plašajā pasaulē.
Arī šogad lasīts un dzirdēts par
daudziem apbrīnas vērtiem
notikumiem.
*
Kuŗš gan nepriecājās par pilota
Česlija Sullenberga aukstasinību,
māku un laimi 15. janvārī, kad
viņa vadītās US Airways lidma
šīnas motoros ieķērās putni.
Motori apklusa. Līdz lidostai
tālu… Pilots „lielo putnu“ nosē
dināja Hudzonas upē Ņujorkā.
Visi pasažieŗi palika dzīvi. Šo
laimīgo lidmašīnas nosēšanos
pirmais nofotografēja latvietis
Jānis Krūms, kas tajā brīdī atra
dās uz satiksmes kuģīša, kas
brauca pa Hudzonas upi.

*
Vētras laikā 2. jūlijā netālu no
Komoru salas Indijas ōkeāna
sabangotajos ūdeņos iegāzās
Jemenas lidojumu firmas gai
sakuģis ar 152 cilvēkiem. Visi,
izņemot 12 gadu veco Babiju
Bakari, gāja bojā. Viņa ar savu
māti Azizu bija ceļā no Parīzes
uz Komoru galvaspilsētu Moroni,
lai apciemotu radus. Babiju atra
da pēc 13 stundām, kontuzētu
un ar lauztu atslēgas kaulu. Viņa
bija pieķērusies pie kāda peldoša
objekta. Kā viss noticis, viņa
nespēja atcerēties. Pēkšņi bijis
milzu troksnis. Kad atmodusies,
atradusies ūdenī. Peldēt viņa
neprata. Brīnumi notiek…
Uz Teksasas slidenā 6. ceļa 25.
martā saskrējās divas automa
šīnas. Īsi pirms tam 32 gadu
vecais Brandens Bonge bija ne
jauši salauzis savas mīļotās Betijas
veļas grozu. Sievas sabārts, de
vies uz veikalu iegādāties jaunu
grozu. No veikala braucot, viņš
pēkšņi dzirdēja milzu troksni un
aiz ceļa līkuma ieraudzīja degošu
automobili. Nedomādams par
sevi, steidzās tam klāt. Vadītāja
bija izmesta no auto, bet aiz
mugurējā sēdeklī izmisīgi kliedza
desmit gadu vecā Malorija Smita
un viņas deviņu gadu vecā māsa
Megana, abas lauztām kājām un
citiem ievainojumiem. Brandens
izsita aizmugures logu un no
degošā auto izvilka vispirms
Meganu, pēc tam viņas māsu.
Tieši tajā brīdī cauri mākoņiem
izlauzās saule, pāri debesjumam
liecās divu milzu varavīkšņu loki.
Atplauka cerība… Tiklīdz Bran
dens aiznesa abas māsas gabaliņu
tālāk no degošā auto, atskanēja
sprādziens. Eksplodēja auto
benzīntanks. Liesmas uzsitās
augstu gaisā. Visi ievainotie
izveseļojās. Brīdī, kad Brandons
par varonību saņēma apbalvoju
mu, viņš teica: „Ikviens, kuŗš
spētu, būtu darījis to pašu.“
*
Šenona Lorio, 2. februārī brau
cot pa Džordžijas lauku ceļu,

nebija pietiekami uzmanīga, auto
noskrēja no ceļa, sāka ripot cauri
krūmiem lejup pa nogāzi, līdz
atdūrās pret palielu kļavu. Trie
ciena vilnis vadītāju izsvieda no
auto. Atguvusi samaņu, viņa
juta, ka asiņo deguns un seja un
likās, lauzta kreisā kāja. Šenona
drausmīgi pārbijās, jo viņu aiz
apkakles bija sagrābis kāds
milzīgs zvērs. Viņa domāja, ka
sapņo, jo nesen bija noskatījusies
šausmu filmas par vampīriem un
briesmoņiem asinssūcējiem. Ta
ču „briesmonis“ izrādījās 70
mārciņu smags, varens, divgadīgs
vilku sugas suns, kas 136 mār
ciņas smago, ievainoto 36 gadus
veco sievieti sāka vilkt cauri
krūmiem atpakaļ uz ceļmalu.
Sunim tas arī izdevās. Drīz vien
gaŗāmbraucoša smagā auto šo
feris ieraudzīja notikušo un
izsauca ātro palīdzību. No netālās
lauku mājas atskrēja suņa īpaš
nieki Harvijs un Zeta Klarki.
Viņi pastāstīja, ka bija nolēmuši
nākamā dienā Džeku vest uz
dzīvnieku patversmi, jo suns
esot neciešams, vienmēr blando
ties apkārt, nevis sargājot māju.
Šenona lūdza, lai suni atdod
viņai, jo viņš izglābis viņai
dzīvību. Tā arī notika…
*
Pusotru gadu vecais Austons
Banks 11. maijā bezbēdīgi skrai
dīja pa Aidaho pavalsts Meri
dianas pilsētiņas parku. Ierau
dzījis zālē sarkanu zīmuli, viņš tā
aso galu iebāza mutē un skraidīja
tālāk, neievērodams, ka pietu
vojies šūpolēm. Tajās sēdēja kāds
paliels zēns, kas ar lielu sparu
uzdrāzās mazajam puisēnam
tieši virsū, iedzenot sarkano
zīmuli dziļi puisēna kaklā. Viņš
iekliedzās, pārbijusies māte Am
bera steidzās pie zēna un mēģi
nāja zīmuli izraut. Tas neizdevās.
Puisēns tik tikko elpoja, no viņa
mutes lēnām tecēja asinis. Māte
paķēra dēlēnu un, neievērojot
sarkanās gaismas signālus, ar
auto brauca uz slimnīcu. Rent
genuzņēmums atklāja, ka zīmulis

aizslīdējis gaŗām mugurkaulam,
neskarot karotīdas artēriju. Par
laimi zīmulis bija neass. Uzasināts
tas droši vien būtu artēriju pār
dūris, un mazais zēns noasiņotu
vēl pirms nokļūšanas slimnīcā.
Ārsti ļoti uzmanīgi izvilka zīmu
li. Pēc trijām dienām puisēns
atkal skraidīja pa pilsētas parku.
*
Kādā vējainā 1983. gada oktob
ŗa naktī redzēju dīvainu sapni,
ko pastāstīju Laika lasītājiem
savā tā gada Ziemsvētku stāstā.
Sapnī redzēju brīnumu: Latvija
atguva neatkarību! Cits pēc cita
steidzīgi sekoja interesanti noti
kumi. Šo savu stāstu tagad pārla
sot, rodas savāda sajūta, jo pēc
astoņiem gadiem, 1991. gada 21.
augustā Latvija patiešām oficiāli
atguva savu neatkarību! Tik
daudz kas piepildījās, tieši kā bija
nosapņots.
Tā bija ilgota, pēkšņa dāvana
visai latviešu tautai, ko latviešu
tauta un tās jaunie valsts vadītāji
ar lielu prieku un sajūsmu
pieņēma. Daudzi latvieši un arī
cittautieši ar milzu entuziasmu
un sparu ķērās pie darbas, lai
palīdzētu Latvijai plaukt un zelt
un vēl arvien to turpina darīt.
Diemžēl netrūka kaitnieku.
Valsts vadībā un valsts iestāžu
atbildīgos amatos iekļuva arī tādi,
kuŗi necentās kopt šo skaisto
ziedu, bet gan rūpējās vairāk par
savu personisko labklājību.
Latvijai un latviešiem ļoti sāp
tāda nepiedodamā rīcība un
nevīžība, jo Latvijas valsts un
tauta nonākusi neapskaužamā
stāvoklī.
Latvija ir bagāta ar svētvietām,
dižakmeņiem, svētavotiem un
dižkokiem. Grūtos brīžos latvieši
esot pie tiem gājuši gan
dziedināties, gan gūt garaspēku
un prāta skaidrību. Kas zina,
varbūt meditējot un pārdomājot
paveikto pie milzīgā Raiskuma
svētozola vai uzkāpjot Zilākalna
virsotnes svētvietā, padzeroties
no Tirzas svētavota, uzrāpjoties
Nīgales lielā baltakmeņa virsotnē,

latviešu tautas darbiniekiem un
Latvijas tautai rastos jauns, vese
līgs spars un pozitīva enerģija,
kas palīdzētu mūsu tēvzemei
iespējami drīz atgūt veselību un
labklājību…
Kad vēl biju mazs puika,
vasaras atvaļinājumos devos līdzi
saviem vecākiem uz Ķemeriem.
Tur viņi atpūtās kūrmājā un no
lielām krūkām dzēra Ķemeru
sēravota ūdeni. Tā dziednieciskās
īpašības bija pazīstamas no seni
em laikiem. Pavadījuši tur divas
nedēļas, vecāki pārbrauca mājās
priecīgi un teica, ka jūtoties kā
atjaunoti. Brīnums! Arī mani
spieda dzert negaršīgo sērūdeni.
Atklāti sakot, tas uz mani nekādu
jūtamu iespaidu neatstāja. Biju
toreiz pārāk jauns, lai domātu
par brīnumiem.
Tagad bieži domāju par
tēvzemes mīlestību un tautas
vienotību. Bez tās Latvijas māte
turpinās raudāt. Vai patiešām
latvieši nespēj sadoties rokās un
būt vienoti par savu tautu un
zemi? Spēj! Spēj gan! Tikai jāgrib!
Kā var aizmirst barikādes, Baltijas
ceļu un sarkanbaltsarkanos karo
gus, kuŗi turpat 50 gadu slēpti,
atkal sāka
plīvot Atmodas
dienās!
Jāatceras, ka par vienotas tau
tas līdzekļiem uzcēla un 1935.
gadā atklāja Brīvības pieminek
li, kas pārcieta svešu varu
okupāciju un vēl arvien ir lat
viešu tautas vislielākā svēt
vieta…
Paldies Dievam, ka pasaulē vēl
notiek brīnumi, netrūkst paš
aizliedzīgu, varonīgu cilvēku.
Vēl ir daudz labestības, mī
lestības, un tiek paveikti krietni
darbi.
Šajos Ziemsvētkos cerēsim un
ticēsim, ka arī Latvijā notiks
brīnumi, un no tautas nāks
Lāčplēši, kas atkal iecels mūsu
Latviju saulītē.
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MASKU BALLE
Gadumijas triptihs

„Meitenes! Pirms gulētiešanas
vienmēr glīti nolieciet savas
lelles, jo, kas zina, varbūt pa
nakti viņas ies uz leļļu balli!”
Mammas teiktais kopš bērnības
man palicis atmiņā kā viens no
spilgtākajiem iespaidiem. Do
mājot par to, ka pārvērtība kā
brīnums ir iespējama, un ikreiz
lasot stāstus par īpašiem brī
numiem Ziemassvētku un ga
dumijas naktīs, savā iztēlē re
dzu, kā manas lelles uzposušās
kādā greznā zālē ballējas.
Masku balle – tā ir viena
brīnišķīga iespēja, kad varam
nomest savu ikdienas izskatu
un pieņemt citu. Ja palasa folk
lorista Pētera Šmita grāmatu
„Latviešu tautas ticējumi un
parašas”, tad veŗas zīme pēc
zīmes, un mūs saista senču pa
radumi klausīties, kā mājdzīv
nieki Vecgada naktī kūtī runā,
kā notiek laimes liešana un kā
izlietās formas ēnas skata un
nolasa sveču gaismā...
Gan jau mēs visi, kad gadu
mijā dvēseles stāvoklis ir vis
atvērtākais, dzīvē esam izmē
ģinājuši dažādus paņēmienus,
lai ielūkotos citā – zīmju –
pasaulē.
Ar lellēm nespēlējos jau kādus
trīsdesmit piecus gadus, bet
pēdējā laikā man ir paticis gata
vot maskas. Dažādas, bet mana
mīļākā pašas darinātā maska ir
Baltais vilks.To man palīdzēja
izgatavot Jeila Drāmas skolas
mācībspēks Hantera Spence,
ierādot, kā izveidot vilka galvas
formu, un, iezīmējot acs zīlītē
balto punktu, skolotājs teica: „
Zini, tieši tas punkts darīs mas
ku dzīvu.”
Nu jau otro gadu šī maska
dzīvo līdzās citām uz īpaša
plaukta, un ir paņemta rokās
tikai dažas reizes, kad tā likta
kādam galvā. Citādi Balto vilci
ņu noglaudu pa reizei, un tad tā
vien šķiet, ka tajos brīžos baltais
punktiņš viņa acu zīlītē priecīgi
iemirdzas un atdzīvojas.
Tuvojas gadumijas nakts. Ir
ciemošanas laiks. „Es sen ne
esmu gājusi uz balli...”pie sevis
nodomāju.
Balles kurpes, paveŗot skapi,
mazliet īgni nozibina purnga
lus, bet jaunā, greznā kostīmjaka
ne no šā, ne no tā no drēbju
pakaramā nokrīt man pie
kājām.
Būtu jābrauc... Bet ceļi visi tā
piesniguši, ka ne cauri tikt...
Kāda balle?! Paskatīsies tāpat
televizoru, paklausīsies pasaules
ziņas... Rīt gada pēdējā diena.
Pīrāgu gaļa jau sagriezta, un
pelēkie zirņi iemērkti... situācija
kā tūkstoš citās mājās. Egle
šogad kaut kā īpaši skaisti
izrotāta un jau saņēmusi nevil
totu mājinieku sajūsmu. Kā
balles karaliene!
Jāiet laikus pie miera, lai rīt
var Veco gadu godam pavadīt
un Jauno sagaidīt.
Ārā turpina snigt, mežs aiz
loga top baltāks, un sniegs uz
koku zariem gulst tikpat smags
un silts, cik miegs, kuŗā laižos.

savādi pieskaŗas siltajam kak
lam un vaigam? Krelles un aus
kari pēkšņi uzradušies uz spil
vena! Jāpošas!
Kāds man dveš pretī karstu
elpu, samtaina mēle nolaiza
plaukstu un tad man aicinoši
pieskaras. smaga ķepa. Mums
taču nav suņa! Kas tas par joku?
Bet tas nav joks – man pie gul
tas stāv Baltais vilks un vedina
ārā. Nepaspēju ne pabrīnīties,
kad ne tikai balles kleita, bet arī
balts, silts apmetnis mani ietin,
vēl mirklis, un jau sēžu vilka
vilktās kamanās, kas straujā
skrējienā brāžas pār mēness
apgaismotiem piesnigušiem
laukiem. Jūtos labi, kaut kā bail
arī nav, izbrīna tikai citi
pajūgi,kas vai nu apbrauc mūs,

vai kuŗus apdzenam mēs.
Vienīgā piestātne mums ir vecs
milzu ozols, no kuŗa dobuma
iznāk glīti saposusies Pūču
ģimene un ieņem vietu man
līdzās kamanās. Pirms sākam
braukt, pēdējā brīdī aizelsies
kamanās ielec dūdinieks aitādas
kažokā – jauns vilciņš. Nometis
rakstainus dūraiņus, mūzikants
saberzē rokas, piepūš vaigus un
dūdas, un nu jau braucam
spēlēdami. Pūces tēvs no spārn
apakšas izvelk mazas bundziņas
un piesit takti.
Mežs arvien biezāks un
varenāks. Baltais sniegs it kā no
kupenu dziļuma izstaro gaismu,
visu vēršot balti mirdzošu. Un
tad esam jau pie grezna nama,
lāpneši cienīgi gaismo mums
ceļu, un mēs iejūkam viesu
straumē kas pa kāpnēm dodas
greznajā namā iekšā.
Bet kas tie citi, atskaitot Pūču
pāri, jautro dūdinieku un,
protams, manu vedēju - Balto
vilku? Visi apkārt man maskās:
putni, zvēri, zivis, puķes – visa
Kas tas? Manas sudraba balles Dieva radība. Un es? Ir mirklis,
kurpes gultā uz segas? Un kas tā lai iemestu acis sudraba spogulī,

un tā ,liekas, nav mana seja, bet
tik pazīstama...
Sākas dejas, un man un
manām kurpēm ir ko turēt.
„Man vairāk jāsporto!” nosprie
žu pie sevis, bet Baltais vilks tik
griež mani dancī uz nebēdu.
Cienasts, kādu pat smalkākajos
franču restorānos Parīzē nees
mu baudījusi, ir gards un kūst
mutē, dzērieni atspirdzina, un
Baltais vilks sniedz man kausu
ar aveņu vīnu, tad piejauc meža
zemeņu uzlējumu, bet līdzās
Baltais lācis rotaļīgi piedāvā
Arktisko šampanieti... Āpši
svītrainos mundieŗos ieripina
zālē tortes, kas ir vismaz četros
stāvos, un graciozas dzērves tās
sadala, ar spalvas vieglumu
iznēsājot kūkas viesiem zālē.

raujas elpa, jo ballē maskas tiek
noņemtas,un man apkārt ir
mani mīļie: Pūču pāris – mani
vecāki, Baltais lācis – vienmēr
viesmīlīgais vīra brālēns, dzēr
ves – mani skolnieki, ziedošais
ceriņš – kaimiņmāju meitēns,
kaija, kas visu laiku turējās man
tuvumā – Ieva no Liepupes,
briedis ar sarkano degunu –
Gilfordas pastnieks Patriks,
kaut kur ļaužu vidū pamanu
savas māsas ģimeni, viņus
pirmīt noturēju par čigāniem.
Bet Baltais vilks? Arī vilka
maska pārtop par cilvēku, kuŗu
pazīstu jau sen un ar ko dalu,
dzīvoju un svinu šo dzīvi. Un
kas ir tas dūdinieks, kas balli
uztur ar jautriem dančiem? Tas

Tad dūdinieks iestājas zāles
vidū un, izpūšot svinīgas fan
faru skaņas, gatavo jautro masku
balles pūli nopietnai notij.Tas
brīdis ir klāt, kāds pieredzējis
vīrs, jozies ar bruņinieka cienīgu
regāliju rotu, uzrunā mūs:
„Mēs svinam dzīves laiku!
Mēs svinam piepildītu gadu, ko
esam pavadījuši dodot, atdodot,
ziedojot, ļaujot tapt un mainīties.
Mēs esam savas dzīves laika
svinētāji. Jūsu gadi un jūsu ga
dumijas lai ir greznoti ar prieku,
ar paļaušanos Dzīves likumiem
un ar ticību un uzticību līdz
cilvēkiem. Jums katram ir bijis
savs gads, un tā guvums, zau
dējums, prieks un likstas ir
dzīvotā dzīve. Bet, pirms es
dodu vietu valdīšanai nākama
jam gadam, es jums atstāju savu
mācību, kas ir šī gada liecība Svini dzīves laiku, ik mirkli!
Veido to un audz tajā, ieraksti
tajā skaistākos rakstus un zīmes,
kas tevi vedīs jaunā gadā tālāk,
dziļāk un vērīgāk dzīvē!”
Varenais vīrs savu ir pateicis.
Un tad man no brīnumiem aiz

puisis ir mans dēls, kas dzīves
svinēšanu pārvērš par brīnišķīgu
dziesmu, ko dziedam kopā gadu
no gada, gadu no gada, gadu no
gada.
Un kas biju es pati šai brī
numainā masku ballē? Tā seja?
Dzirdu mammas balsi: „Mei
tenes, pirms jūs ejat gulēt, sa
kārtojiet un nolieciet glīti savas
lelles! Kas zina, varbūt šonakt
viņas pošas uz balli...”
LAIMĪGU JAUNO GADU –
MUMS VISIEM!
Dace Micāne Zālīte
Gilforda, Konektikuta 2009
Attēlos: Sandras Strēles glez
nojumi uz ādas „Gadalaiki ”
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Pavediens uz dzimteni jeb kāda saruna mākslas valodā

Ligita Puriņa

Iveta Vecenāne

tas pamazām noplok, atgriežoties
atpakaļ Somijā, un neatliek nekas
cits kā atkal ķerties pie tīmekļa un
pētīt, kas labs Latvijā un citur
mākslas pasaulē notiek.
Gobelēnu tradiciju šeit nav un
tekstilmāksla ir citāda, vairāk
vienkāršota un krietni mazāk
krāsaina nekā Latvijā. Dažne
dažādu kursu tomēr ir daudz, un
ar šo kursu un grāmatu palīdzību
esmu apguvusi gan zīda gleznie
cības technikas, gan vilnas vel
šanu, porcelāna apgleznošanu,
akvareļu un temperas glezniecību,
mozaīku veidošanu, vitrāžu dari
nāšanu utt., taču visas šīs jaukās
nodarbības palikušas vaļasprieka
līmenī. Pirms gada nonācu pie
lēmuma, ka gribu atstāt savu
darbavietu un iestāties mākslas
skolā. Ļoti cerēju, ka skolas laikā
apgūšu un attīstīšu savas
izteiksmes spējas, taču skola bija
vilšanās. Visu pārdomājot,
secināju, ka šo spēku un izteiksmes
spēju, ko meklēju, varu atrast
tikai un vienīgi sevī un veltīgi to

meklēt ārpusē.
Kāda kollēģe man toreiz mākslas
skolas laikā jautāja: „Kāpēc tu
mācies, kā tev trūkst, un ko tu
meklē?” Padomāju un atbildēju,
ka meklēju piepildījumu. Toreiz
jautājumā vairs neiedziļinājos,
bet vēlāk šī pati kollēģe, mani
satiekot, teica: „Zini, es domāju
par to piepildījumu, un nonācu
pie slēdziena, ka es arī meklēju
sev piepildījumu, bet atrodu to
citādā veidā un tas, protams, ir
tikai dabiski.” Plašāk domājot,
mēs visi tiecamies pēc piepildīju
ma, vai ne? Mans ceļš uz šo mērķi
joprojām turpinās, taču gribu
ticēt un cerēt, ka kādā dienā to
sasniegšu un man būs iespēja
veltīt sevi radošam darbam.
Nobeigumā gribētu pateikt, ka
tā ir milzīga svētība un pozitīvā
ziņā priekšrocība, ka Jūs ar saviem
darbiem varat skart skatītāju
sirdis un mūs pārcelt citā di
mensijā un citā pasaulē. Pateicos
Jums no sirds par iedvesmu un
aizkustināšanu!

Visu to labāko Jums vēlot,
Ligita.
P. S. Interesanti, ka arī mana
mīļākā krāsa ir dzeltena, un arī es
esmu dzimusi septembrī.
Abu dāmu sarakste ir vainago
jusies tādējādi, ka no 8. līdz 22.
februārim Helsinkos, Espoon
kultūras centrā, notiks Latvijas
mākslinieces Ivetas Vecenānes
izstāde. Centra pirmajā stāvā –
gobelēni, otrā – zīda apglezno
jumi. Izstādi atbalsta arī Latvijas
vēstniecība Somijā (vēstnieks –
Juris Bone).
Iveta mūsu lasītājiem nav
svešiniece. Pirms pāris gadiem
rakstījām par Ivetas un ASV lat
vietes Ineses Liepiņas (Čikāga –
Sanfrancisko) kopizstādi. Abas
mākslinieces viena otru atradušas
tiešā ceļā „caur mākslu” –
ieraudzījušas viena otras darbus
– Ivetas tekstilijas un Ineses stik
la darbus, pamanījušas, ka abām
ir pārsteidzoši līdzīga krāsu izjū
ta un uztvere: abas mākslinieces
savus darbus darina dzirkstoši
pavasarīgās, košās krāsās. Tā
tapusi ne viena vien kopizstāde.
Un vēl Iveta, mūsu Anglijas
tautietes Anitas Sīles aicināta,
aizvadītā gada aprīlī viesojās
„Straumēnos”. Anitas Sīles un vēl
piecu viņas aicināto tā sauktās
„Ragbijas grupas” mākslinieču
izstādi Rīgā bija lūgta iekārtot
tieši Iveta. Visas mākslinieces

bija radušas kopīgu valodu, un
galerijā „Apsīda” veidotā izstāde
kļuva par pamatu ciešai radošai
draudzībai.
„Esmu bezgala pateicīga Anitai
gan par iespēju būt „Straumēnos”
un strādāt viņas darbnīcā, gan
par vienreizējo izdevību apmeklēt
savu „sapņu templi” – Hardvikolas
pili, kuŗā glabājas 400 gadus veci
tekstilizstrādājumi. Tā bija otrā
vieta pasaulē, kur aizkustinājumā
raudāju. Izcila gaume, dvēselis
kums, aistētika, saturs... Tas bija
mans svētceļojums tekstila
pasaulē. Izsmalcinātie izšuvumi,
baldachīni, smalkās dvēseles
vibrācijas tik daudz deva man
turpmākam darbam. Šobrīd ir
izstāde Rīgā, kur esmu izlikusi
savas tekstila rotas ar pērlīšu
izšuvumiem, biju vienas dienas
izstādē Prāgā, kur manas rotas
un zīda apgleznojumi guva ļoti
lielu atzinību. Bija arī diezgan
pārdroša izstāde Ārzemju
mākslas mūzejā, kur ar savām
kaklarotām, jostām un izšūtajiem
maciņiem biju „izdaiļojusi”
antīkās skulptūras...
Šobrīd mani darbi ir starp
tautiskā izstādē Leļļu mūzejā
vienā no Centrāltirgus spīķe
ŗiem.”
Ivetas Vecenānes darbus varat
aplūkot mājaslapā www.gallery.
lv/vecenane.
L. Kovtuna

Foto: Māris Bogustovs

Pirms kāda laika tekstil
māksliniece Iveta Vecenāne sa
ņēma vēstuli no Somijas. Tās
autore Ligita Puriņa ir tā sauktā
jauniebraucēja, Somijā dzīvo 13
gadus. Ar viņas laipnu atļauju
vēstuli publicējam pilnīgi. Tā ir
vēstule – dvēseles sauciens, kas
liek par daudz ko padomāt. It
īpaši par to cilvēku izjūtām, kuŗi
dažādu iemeslu pēc šobrīd ir
prom no Latvijas.
Sveicināta, Iveta!
Jau krietni sen gribējies Jums
uzrakstīt, taču allaž šāda vai tāda
iemesla pēc esmu rakstīšanai
atmetusi ar roku. Šodien, pēc
ilgāka laika viesojoties Jūsu tī
mekļa lappusēs, apskatīju katalogu, izlasīju tajā ievietoto tekstu
un beidzot nolēmu ķerties pie
datora tastatūras.
Pirmkārt un galvenokārt gribu
pateikt, ka man ļoti, ļoti patīk
Jūsu gobelēni! Jo sevišķi „Mana
baltā dzīve” un „Sniegogas”. Rodu
jūsu darbos gan mieru, gan prieku
un spēku un tāpēc laiku pa laikam apmeklēju Jūsu lappuses, lai
rastu savai dvēselei prieku un
barību. Jau 13 ilgus gadus dzīvoju
Somijā, taču bieži liekas, ka tikai
fiziski esmu šeit, bet garā joprojām
vai nu Latvijā, vai kur citur
pasaulē. Esmu lasījusi, ka pār
celšanās no vienas zemes uz otru
ir kā puķes pārstādīšana no vienas dobes citā, tāpēc paiet laiks,
līdz puķe iesakņojas un sāk atkal
augt. Manas saknes uz šīm
ziemeļu klintīm kalst un nespēj
rast veldzi, tāpēc vienīgās saknes,
ko spēju audzēt, ir gaisa saknes.
Kopš bērnības esmu mīlējusi
rokdarbus, esmu daudz adījusi,
tamborējusi un izšuvusi. Vēlāk
skolas gados mans sapnis bija par
lietišķās mākslas vidusskolas tek
stila nodaļu un Mākslas aka
dēmiju, taču, pēc vecāku domām,
mākslai nav nekādas jēgas, un
man nācās apgūt maizes darbu.
Tā nu šajā maizes darbā esmu
nostrādājusi jau daudzus gadus,
bet allaž, apmeklējot Rīgu, pētījusi
visus izstāžu kalendārus, vai kaut
kur nav kāda tekstilizstāde, un jo
sevišķi pētīju Jūsu lappuses cerībā,
ka varbūt Ivetai Rīgā ir kāda
ekspozīcija... Rīgā/Latvijā būda
ma, uz kādu laiku uzņemu sevī
garīgu spēku un iedvesmu, taču
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Tekstilmākslas karaliene
Tekstilmāksliniecei Edītei
Vīgnerei (Pauls -Vīgnerei)
septembrī bija 70 gadu jubileja.
Vai tiešām septiņdesmit? Vai
laika skaitīšanā nav radusies kāda
kļūda, noticis kāds misēklis?
Decembrī atvērtā mākslinieces
jubilejas izstāde „... no volāniem
līdz volāniem...”, kas skatāma
Lietiskās mākslas un dizaina
mūzejā Rīgā, pārliecina par ko
citu – par viņas jauneklīgo
domāšanu, garīgo vitālitāti, ra
došo spēku un daiļrades iespēju
neizsmeļamību. Tādēļ šis lielais
gadu skaits šķiet maldinošs, ne
pareizs. Lai Dievs dotu, ka ik
viens varētu ar tādu atdevīgu
prieku un tik plašu fantāzijas
lidojuma loku nodoties savai
aicinājumam, savam iemīļotajam
darbam, kā to spēj Edīte Vīg
nere!
Kā jau izstādes nosaukums
rāda, tā ir izteikti sievišķīga.
Mūsu priekšā uz pirkstgaliem
stāv trauslā Žizele, pa kāpnēm
krāšņā balles tērpā steidz Peln
rušķīte, Ļeva Tolstoja Anna Ka
reņina melnajā tērpā varbūt
traucas pretim savam liktenim,
karaliene Elizabete, sevi ieprie
cinādama, uzvilkusi visai dīvai
nu tērpu, bet citviet sēro kāda
dzejniece un lasa dzeju krājumu.
Plašā darbu serijā sieviete atklājas
kā antīko laiku Venēra vai Danaja
visā savā miesas daiļumā.
Bet māksliniece piedāvā arī
greznus maciņus, jostas, cepures,
kurpītes, kas tāpat ir apbrīnas
vērti.
Sievietes pasaule Edītes Vīgne
res interpretācijā ir pilna krāšņu
lietu. Manuprāt, viņa pat pas
maida par mietpilsonisko gaumi,
kas bieži vien ir neatņemama
sievietes dzīves sastāvdaļa.

Vēl jo apbrīnojamāka ir jubi
lāres talanta grandiozā amplitūda.
Savulaik viņa pārsteidza ar temu
izvēli, to interpretāciju. Parasti
visi bija liela izmēra darbi, bet no
tā, kā māksliniece tos izvērsa,
šķita, ka tie ir vēl lielāki. Senāk
izstāžu darbi lielākoties bija austi.
Tagad, kad vilna ir dārga, Edīte
Vīgnere galvenokārt nodarbojas
ar aplikācijām, izmantodama
dažādu krāsu audumus, sintē
tiskos materiālus, cakiņas un
rišiņas, mežģīnes un tamborē
jumus, vislētākos spiguļus. To
visu sašuj, sagludina, pielīmē,
stiepj un sagumza, izvērš telpā
un saspiež plaknē. Vai katrs
kvadrātcentimetrs ir rūpīgi ap
skatāms, ja ir vēlēšanās izbaudīt
faktūras, krāsu kombinācijas,
kompozīcijas izveides smalku
mus. Pat tāds šķietami neinte
resants un nepieņemams ma
teriāls, kāds ir papīrs, Edītes
Vīgneres rokās ir tikpat pie
mērots mākslinieces fantāzijas
un meistarības apliecinājumam
kā jebkuŗa cita matērija.
Kā jau ļoti apdāvināti cilvēki
spēj, arī Edīte Vīgnere ne tik vien
tēlo gleznu apkārtni, pēc kādas
laikam taču ilgojas ikviena daiļā
būtne (vismaz savos sapņos), bet
ļauj pat tekstilmākslā apjaust
nopietnas ētiskas problēmas, kā
tas ir darbos „Mīlēt vai ciest”,
„Nauda, nauda” un citos.
Vēl jāpiemetina, ka lielākā daļa
tekstiliju tapušas pēdējos gados.
Diez, vai jaunībā tikpat intensīvi
varēja nodoties mākslai?
Izstādes atklāšanā jubilāre tika
nosaukta par latviešu tekstil
mākslas karalieni. Tā ir taisnība.
Pagaidām viņu neviens nav spējis
nogrūst no troņa.
Māris Brancis
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ad dārzā sāk ziedēt nar
cises, puansētijas, ista
bā – baltie un sarkanie
kaktusi, dārzā ienākas persimoni
un mandarīni, tad tā ir zīme, ka
tuvojas Ziemsvētki.
Kad dienas kļūst īsākas un
vēsākas, kad rītos jumti ir pārklāti
balti ar sarmu, tad mēs mācāmies
pantiņus, ko skaitīt Ziemsvētku
vecītim.
Es ar savu brāli Juri – es esmu
Mārtiņš, Juris ir mans jaunākais
brālis – dzīvojam dienvidos no
Losandželosas, kur mūsu vecā
kiem ir māja dārzā. Dārzā aug
augļu koki un dažādas puķes.
Svētdienās mēs apmeklējam
latviešu skolu. Jau labu laiku
iepriekš, pāris nedēļas pirms
svētkiem, latviešu skola samazi
na stundu skaitu, lai varam
iestudēt Ziemsvētku uzvedumu.
Dažreiz tā ir aina no teātŗa skata,
kur piedalās visa skola, šogad tas
ir Betlēmes skats. Tajā es gribēju
būt par eņģeli, jo tam ir spārni
un tas laižas gaisā, bet skolotāja
teica, lai nedomāju muļķības. Tā
es paliku viens no Austrumu
gudrajiem vīriem, kas atnācis
apraudzīt jaunpiedzimušo Jēzus
bērnu. Juris šai izrādē būs gans.
Marija, Jēzus māte, ir kāda vecāko
klašu meitene. Arī Jāzeps, Jēzus
tēvs, būs kāds vecāks zēns.
Jēzus bērns ir no lupatām
savīstīta lelle, kas guļ silītē. Lat
viešu skolas uzvedums mums ir
liels notikums. Skolas zālē ir
grezni pušķota eglīte, kur spulgo
dažādu krāsu elektriskās svecītes.
Mēs visi sēžam krēslos zāles
priekšā. Ierodas mācītājs un teic
svētrunu. Pēc svētrunas mēs
dziedam Ziemsvētku dziesmas:
„Ak, eglīte,...”, „Jūs, bērniņi,
nāciet...”, „No debesīm es atnesu”
un citas. Pēc tam seko svētku
izrāde. Pēc izrādes ierodas svētku
vecītis, kas mums vienmēr atnes
dāvanas.
Kādreiz es ticēju Ziemsvētku
vecītim, bet kopš tās reizes, kad
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mani un Juri sarunāja būt par
rūķiem, kas Ziemsvētku vecim
palīdzētu dāvanu vezumu uz
stumt uz skatuves, es vairs
neticu.
Kad saņemam dāvanu, mums
Ziemsvētku vecim ir jāskaita
pantiņš vecāku un visu apmek
lētāju priekšā. Dažreiz tas sajūk,
tad ir jāsāk no sākuma, līdz to
tekoši var noskaitīt.
Es zinu, ka dāvanas mums sa
gādā pašu vecāki, jo, uz skolu
braucot, lai cik slepus arī darītos,
esmu ievērojis, ka dāvanu sainis ir
paslēpts automašīnā un vēlāk no
dots skolotājam ar mūsu vārdiem
uz tā. Man vienmēr gribas zināt,
ko man Ziemsvētkos dāvinās.
Dažreiz tā ir grāmata vai darba
rīks: zāģis vai āmurs, vienreiz pat
bija darbu rīku kaste. Spēļu mantu
es latviešu skolas Ziemsvētkos
nekad neesmu saņēmis.
Kad Ziemsvētku vecītis aiziet,
tad skolas zālē sākas burzma.
Spēlē klavieres, un mēs ejam
rotaļās. Pēc rotaļām braucam
mājās, ir sācies ziemas brīvlaiks
– pāris nedēļas nav jāiet latviešu
skolā, bet amerikāņu skolā vēl
jāmācās. Pēc tam arī tur sākas
brīvdienas.
Amerikāņu skolā mēs esam
sagatavojuši Ziemsvētku uzvedu
mu. Uzstājamies skolas zālē pa
klasēm, dziedam Ziemsvētku
dziesmu vai kopīgi skaitām kādu
runas gabalu. Vienreiz man
vajadzēja uzstāties vienam
pašam. Tad es biju tā uztraucies,
ka melns griezās acu priekšā.
Amerikāņu skolās Ziemsvētku
uzvedums notiek vēlā pēcpus
dienā, vienalga, vai darbdiena,
vai svētdiena. Pēc uzveduma mēs
ejam mājās, jo skola nav tālu no
mājas, kuŗā dzīvojam. Pa brīv
dienām mēs gatavojamies īsta
jiem Ziemsvētkiem. Zālāji nav
jāpļauj, jo ziemā zāle vairs neaug,
toties kokiem lapas vēl krīt, un
tās man ar Juri ir jāgrābj un jāber
atkritumu tvertnēs. Māmiņa pa
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brīvo laiku, vakarā pēc darba cep
piparkūkas. Viņa cep arī Ziem
svētku riekstiņus. Tie ir cieti un
jāuzmanās, lai kožot neizlauž
kādu zobu. Dienu pirms Ziem
svētkiem mēs ar brāli braucam
tētim līdzi pirkt eglīti.
Eglītes ir savestas pilsētas lau
kumos vai noliktas pie pārtikas
preču veikaliem. Mēs parasti
eglīti pērkam istabas griestu
augstumā. Dažas no tām ir
appūstas ar baltu plastikas
sniegu. Mēs gan nekad nepēr
kam „appūstu” eglīti. Eglītes
izvēle ir diezgan grūta, gan kailo
zaru dēļ, gan lieluma ziņā, se
višķi, ja vēl pūš Santa Annenis,
karstais tuksneša vējš. Vējainās
dienās mājās pārvestā eglīte ir
nomazgāta, tad man un Jurim
tajā jāiekarina spīdošas stikla
bumbas un zaros jāiestiprina
daudzkrāsainas elektriskās sve
cītes. Tās mēs glabājam no gada
uz gadu.
Vecotēvu mēs nekad neesam
redzējuši, jo viņš nomira dažus
gadus pirms mūsu dzimšanas.
Tētis stāsta, ka vecamtēvam ir
paticis pašam greznot eglīti. Viņi
abi ar tēti strādāja kādā fabrikā,
kur taisīja treilerus – mājas uz
riteņiem. Tādas mājas bez
grūtībām var pārvadāt no vienas
vietas uz citu. Pēc darba, mājās
braucot, viņi esot piestājuši pie 5
– 10 un 15 centu veikala, kur
sapirkuši svētku greznumus.
Vecaistēvs pats esot visu izmek
lējis un par to maksājis.
Dažreiz priekšsvētku laikā kāds
paziņa mums atsūta egļu vai
nagu, kur iepīti ābolīši, čiekuri,
kastaņi un zīles. Tādu vainagu
tētis piekarina pie ārdurvīm, kur
tas paliek vēl pēc svētkiem. Pa
priekšsvētku laiku mēs tiekamies
ar draugiem: Timiju un Rikiju.
Viņi abi dzīvo mums kaimiņos.
Ar latviešu draugiem iznāk tik
ties tikai latviešu skolā.

Mans labākais draugs ir Māris,
Jurim – Ivars.
Ar Timiju un Rikiju mēs prā
tojam, kādas dāvanas būs nolik
tas zem eglītes, skraidām pa
piemājas lauciņiem, priecāja
mies, ka nav jāiet skolā un gaidām
Ziemsvētkus.
Tētim Ziemsvētku atvaļinā
jums sākas Ziemsvētku vakarā
un ilgst līdz Jaunajam gadam,
kad atkal jāiet darbā. Māmiņai
tāda atvaļinājuma nav, viņai ir
tikai svētku vakars un Ziemsvēt
ku diena.
Jau laikus pirms svētkiem
māmiņa ir aicinājusi paziņas un
radus ciemos. Tad mēs kārtojam
istabu, kur viņiem palikt, pa
nakti pārgulēt.
Pāris nedēļas pirms svētkiem
mums sāk nākt liels klāsts Ziem
svētku kartīšu. Tās mēs uzliekam
uz kamīna dzegas, kur vienmēr
varam apskatīt. Kartītes arī zīmē
un sūta Latviešu centrs.
Arī es palīdzu māmiņai veikalā
izmeklēt svētku kartītes. Man
vislabāk patīk Ziemsvētku vecis
ar lielu dāvanu maisu plecos. Arī
tādas, kur uzzīmēts daudz un
dažādu puķu.
Mūsu mājas blakus ielās aug
lielas Vāczemju egles. Tās pa
Ziemsvētku laiku izgrezno ar
spuldzēm.
Kad mēs vēl bijām mazi, tētis
mūsmājas pagalmā iestādīja
priedīti, kas gadu gaitā ir izau
gusi kupla un gara.
Priedi Ziemsvētku vakarā mēs
greznojam skaistu jo skaistu.
Visās ielās un pagalmos ir Jēzus
bērna silītes ar ganiem, vai
krāšņām eglēm, kas vizuļo un
spīd. Avīzēs pat raksta un foto
grafē, kuŗa māja ir pārāka par
citām un izceļas ar gaismām.
Kad darbi ir pabeigti, tad mēs
Ziemsvētku vakarā braucam uz
latviešu baznīcu.
Baznīcā arī ir liela un gaiši
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greznota egle. Baznīca ir pilna ar
dievlūdzējiem. Priekšnamā ir sa
likti krēsli, tur var sēdēt tie, kuŗi
nokavē dievkalpojuma sākumu.
Ziemsvētku dievkalpojums
notiek vakarā.
Reiz, uz baznīcu ejot, es kādā
apgaismotā logā redzēju vīru, kas
steigā pārģērbās par Ziemsvētku
vecīti. Vecāmāte un māmiņa
man aizstājās priekšā, lai nere
dzu, tomēr es redzēju. Tas man
vēl vairāk mazināja ticību svētku
vecītim. Kad es biju mazāks, tad
nesapratu, kāpēc Ziemsvētku
vecītis ieradās tieši tad, kad
krusttēvs bija aizbraucis mājās
suņus barot. Krusttēvam un
Lūcijas tantei ir divi lieli suņi:
Vilks un Lācis. Krusttēvs atgrie
zās neilgi pēc Ziemsvētku veča
aiziešanas un žēlojās, ka nav
iznācis viņu satikt, lai izstāstītu
manus un Juŗa nedarbus.
Mājās no baznīcas mēs brau
cām vairākās automašīnās, jo
līdzi brauca arī ciemiņi.
Mājās māmiņa mūs cienā ar
karstu buljonu un vecāsmātes
ceptiem pīrāgiem. Man pīrāgi
ļoti garšo. Mums kaimiņos dzīvo
kāda latviešu kundze, kas cep tik
treknus pīrāgus, ka, tos ēdot, klāt
jāpiekož rudzu maizes šķēle.
Mājās pārbraukuši, mēs sēžamies
pie galda, un sākas svētku mie
lasts.
Reiz mielastā bija pildīta zivs.
Zivs bija tik liela! Lai visi ciemiņi
un radi to varētu baudīt, māmi
ņai vajadzēja sašūt divas dažādas
zivis kopā. Māmiņa šo zivi sauca
par Mobie Dick.
Kad bijām paēduši un galds
bija nokopts, es gaidīju, ka
krusttēvs brauks suņus barot, bet
viņš nebrauca.
Pa mājas durvīm istabā ienāca
Ziemsvētku vecītis – es tūlīt viņu
pazinu – tas bija tēvocis Gunārs.
Viņš bija ļoti uztraucies, kratīja
žagaru, tuvojās Jurim un prasīja:
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-Vai tu, Juri, šogad uzvedies
godīgi? Ja ne, tad tev būs tikai
žagars.
Juris nobijies rādīja uz žagaru
un raudot teica: „Tikai gadījumā,
ja vajadzīgs! Tikai gadījumā!”
Mēs visi smējāmies, tikai Juris
nesmējās.
Reiz Ziemsvētku vecītis bija
ieradies jau agrā rītā un pie eglītes
atstājis man un Jurim jaunus
bērnu divriteņus.
Kad Ziemsvētku vecītis ir
aizgājis, mēs apskatām atnestās
mantas un spēles, tās parādām
arī ciemiņiem un tad ejam gulēt.
Otrā rītā tētis, māmiņa un
ciemiņi apskata no Latvijas atsū
tītās grāmatas, priecājas par to
grezno ietērpu. Vēlākos gados,
kad Juris iemācījās spēlēt ģitaru,
mēs pie svētku eglītes klausījā
mies stīgu strinkšķēšanu.
Pēc Ziemsvētkiem mēs atpūša
mies un gatavojamies jaunām
svinībām – Juŗa dzimšanas die
nai.
Juris dzimis gada beigās –
28. decembrī.
Man šķiet, ka māmiņa ievēro
Juŗa dzimšanas dienu vairāk
nekā manējo. Tad mēs salūdzam
ciemiņus: gan latviešu, gan ame
rikāņu.
Reiz Jurim sanesa tik daudz
krekliņu, biksīšu un citādu man
tu, ka nebija vietas, kur likt. Ar
tām piekrāmēja pilnu kamīna
priekšu un Juŗa istabu.
Reiz manas krustmātes māmi
ņa Jurim pa pastu atsūtīja nelielu
sunīti. Sunītis kustināja asti, rēja,
tipināja maziem solīšiem un
verkšķēja. Viņš, protams, nebija
īsts, bet rotaļu suns.
Lielāku prieku par Ziem
svētkiem man sagādā Jaungada
sagaidīšana, kas gandrīz sakrīt ar
Juŗa dzimšanas dienu. Tad pie
mums sanāk daudz draugu un
paziņu: gan latviešu, gan ame
rikāņu, un visi nes Jurim dāvanas.

Tur ir gan Mikipelītes, gan
skrejošs vilciens, kas izpūš
dūmus un svilpj, gan visādi
klucīši, ar kuŗiem var celt torņus
un pilis.
Mums pašiem ir sava istaba,
kur neviens mūs netraucē. Arī
mēs pieaugušos ne. Tur varam
klaigāt un priecāties. Mēs izdo
mājam visādas spēles un rotaļas.
Man vislabāk patīk ar aizsietām
acīm kādu noķert un ar kniepi
piespraust tam asti pakaļā.
Kad tuvojas pusnakts, tad mēs
ejam pie pieaugušajiem, jo drīz
sāksies laimes liešana un zīlē
šana.
Laimes mēs lejam no vecām
pieccentu naudiņām. Tās kūst
bez grūtībām. Tētis stāstīja, ka
Latvijā viņi lējuši laimes no alvas
zilonīšiem, cūciņām vai citādiem
dzīvnieku atveidiem.
Kad laimes ir izlietas, pret to
ēnām skatāmies un mēģinām
uzminēt, kas kuŗam ir iznācis.
Tētim vienmēr ir naudas maks,
māmiņai – šis un tas, man
grāmata, bet Jurim gaŗš žagars.
Pēc laimes liešanas mēs ejam
ārā klaigāt un trakot – sagaidīt
Jaungadu. drīz esam jau pieku
suši, un nāk miegs. Tad ejam
augšstāvā, mūsu istabā, gulēt.
Otrā rītā pamodušies, mēs
braucam ar divriteņiem uz pilsē
tas parku. Pēc tam, krietni iz
braukājušies, atgriežamies mājās
sasēžamies ap galdu un atkal
ēdam, jo esam izsalkuši. Mēs
ēdam žāvētu zosi ar skābiem
kāpostiem un taukos brūninā
tiem kartupelīšiem – tas ir mans
gardākais ēdiens.
Tad viens no otra atvadāmies,
un Ziemsvētki ir nosvinēti.Tos
gaidām atkal citugad!
Tā atnāca, tā aizgāja,
Ziemas svētki mūsmājās...
Illustrācijas zīmējis
Teodors Lilienšteins
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Satikšanās Rīgā

Pulkstens jau četri pēcpus
dienā. Vilcienam no Maskavas
vajadzēja ienākt divos. Divas
stundas par vēlu,” viena māsa
nepacietīgi pavērās stacijas lielajā
pulkstenī un teica jaunākajai
māsai. Abas māsas bija atlidojušas
ar lidmašīnu no Amerikas, lai sa
tiktu tēvu. „Tagad svētku laiks.
Uz svētkiem daudz braucēju,”
mēģināja iebilst uzrunātā. „Pie
krieviem nekad neko nevar zināt.
Tāda viņu kārtība, kaut gan jau
1981. gads,” klusu atrūca blakus
stāvētājs, kas māsu sarunu bija
dzirdējis. Tikko viņš to bija pa
teicis, pēc brīža atskanēja vilcie
na ratu rīboņa, un sņākdama
peronā ieripoja lokomotīve, aiz
sevis vilkdama kādus desmit
pasažieŗu vagonus. No tiem izbi
ra vesels bars krieviski runājošu
pasažieŗu. Latviešu valodu tikpat
kā nedzirdēja. Paunām un ko
feŗiem apkrāvušies, tie grūstī
damies devās uz trepju izeju, kur
daudzus steidzās apsveikt krie
viski runājošie sagaidītāji. Abas
latvietes skatījās, skatījās, bet to,
ko gaidīja, nekur neredzēja. Pe
rons pamazām tukšojās. Vairs
tikai daži ar lielākām paunām vēl
kavējās. Beidzot pie viņām pie
nāca jauneklis, kas uzrunāja lat
viski: „Vai jūs kādu gaidāt?” „Jā,
tēvu,” attrauca vecākā. „Kā viņu
sauc?” vaicāja pienācējs. „Alek
sandrs Olainis. Mēs esam viņa
meitas Aija un Anniņa,” teikumu
nobeidza Aija. „Zinu,” jauneklis
piekrītoši pamāja ar galvu. Uz
runātās izbrīnā saskatījās. Kā
viņš zināja? Skumja un lēna
atbilde ar dziļu nopūtu nāca no
atbraucēja puses. „Diemžēl ne
kad viņu vairs neredzēsiet. Pirms
trim dienām viņu apglabājām.
Nomira pēkšņi ar sirdstrieku
nedēļas sākumā.” Tad turpināja:
„Viņš jūs ļoti gaidīja, sevišķi
Anniņu, ko nekad nebija redzējis.
Pēdējā laikā viņš bija ļoti satrau
cies. Jau no tā brīža, kopš šī
tikšanās bija norunāta. Bet tas
nebija lemts,” runātāja rokas un
galva nolaidās. „Viņa vietā at
braucu es. Mans vārds ir Jēkabs.
Esmu jūsu brālis. Zinājām, ka jūs
abas braucat no Amerikas, bet
bija par vēlu jums nāves ziņu
dot. Jūs jau bijāt ceļā uz Rīgu. Te
nu es esmu.”
Samulsums un negaidīti radies
lielais pārsteigums ar jauno vēsti

Kārlis Zvejnieks
1939. gada pavasarī biju beidzis
Ventspils ģimnaziju. Mans tēvs
bija latviešu valodas skolotājs un
liels grāmatnieks. Mājās istabu
sienas rotāja plaukti pilni grā
matām. Tēvs bija ne vien „Grā
matu Drauga” abonents, bet cītīgi
iegādājās arī grāmatas no citām
izdevniecībām. Grāmatas no
mazām dienām biju iemīlējis arī
es. Sāku pats rakstīt, un mans
pirmais dzejolis 1939. gadā tika
iespiests žurnālā Latvju Jaunatne,
un drīz pēc tam citus dzejoļus
iespieda provinces avīzē Ventas
Balss. Iedrošināts sāku domāt, ka
varbūt no manis iznāks rakst
nieks. Nav brīnums, ka par savu
studiju priekšmetu Latvijas Uni
versitātē izvēlējos baltu filoloģiju.

atspoguļojās sagaidītāju sejās.
Kā? Tēva vairs nav? Anniņa
nenocietās un sāka birdināt
asaras. „Un es tā tēti gaidīju!”
viņa caur elsām aizžņaugtu balsi
izgrūda. Nekad savā dzīvē viņa
nebija izjutusi tēva mīlestību –
kā citi bērni. Aija sadrūmusi
klusēja. Anniņai aizvērtām,
saraudātām acīm gaŗām paskrēja
daudzie vientuļie gadi.
Viņa jau gāja skolā. Visām
draudzenēm bija tēvi, tikai viņai
ne. Un tad viņai pienāca tēva
pirmā vēstule, pēc tam
vecmāmiņai un Aijai. Tēva
vēstule sākās ar uzrunu: „Mīļā,
Anniņ!” Tur bija tik daudz mīļu
un labu vārdu. Neviens ar viņu
nebija tik mīļi runājies. Anniņai
gavilēja sirds. Tēvs atradies! Ja
esmu viņam tik mīļa, kāpēc viņš
pats nebrauc pie manis? Anniņa
savu vēstuli bija iemācījusies
gandrīz no galvas. Bet nebija
iespējams aizbraukt pie tēva, un
arī tēvs nevarēja nokļūt pie savām
meitām. Starp Padomju Savie
nību un brīvo pasauli bija nolai
dies dzelzs aizkars.
Aija ar vīru bija tikušies ar tēvu
Rīgā pagājušā gadā. Kāpēc viņa
to nebija darījusi? Nu šīs izdevī
bas nekad vairs nebūs. Viss ap
kārt sabruka. Viss apkārt metās
tumšs. Anniņa sabruka elsās:
„Tēt, tēt, tēt! Nekad vairs! Nekad
vairs! Nekad vairs!”
Aija bija cietusi klusu, tad
sastomījās: „Paņemiet savu
koferi. Brauksim uz viesnīcu.
Jums būs tēvam domātā blakus
istaba. Tad izrunāsimies.” „Kāpēc
jūsot? Būsim uz tu. Mums taču
visiem viens un tas pats tēvs.
Tikai mātes citas. Jūs esat manas
māsas, es jūsu brālis.” „Jā, brālīt,
es tava māsa,” Anniņa pēkšņi
apkampa Jēkabu, Jēkabs viņu
pieglauda sev: „Jā, arī viņš tevi
ļoti gaidīja un gribēja tevi satikt,”
viņš nopūtās.
No stacijas izgājuši, lūkoja pēc
taksametra. Šoferis bija krievs,
tāpēc brauciena mērķi, ko
Jēkabam pasacīja latviski Aija,
Jēkabam bija jāpasaka vedējam
krieviski.
Visi trīs saspiedās uz aizmu
gures sēdekļa. „Uz viesnīcu
„Latvija!”, Jēkabs deva norādi.
„Gluži kā pie mums Sibirijā”, viņš
nodomāja. „Tikai panorama
cita.”

Saule jau taisījās rietēt. Debesis
rietumos sārtojās, uz to fona
izcēlās baznīcu torņu silueti.
Gluži kā tai krāsainajā pastkartē,
ko vecāmāte bija sūtījusi reiz
tēvam uz Sibiriju. Viens ir
Pēterbaznīcas tornis, otrā malā
Doma baznīca, kā tēvs bija
paskaidrojis, bet tur bija vēl...
„Trešais tornis Jēkaba baznīcai,
kam tāds pats vārds kā tev,” it kā
Jēkaba domas nolasījusi,
ieminējās Aija. „Skaisti!”, ir viss,
ko Jēkabs sajūsmināts varēja
atbildēt.
Krēsla pamazām sabiezēja,
ielās iedegās laternas. Bet veikalu
skatlogi bija tumši un neapgais
moti. Tikai dažos logos bija ielik
tas eglītes ar krāsainām
elektriskām svecītēm. Vienā
skatlogā bija manekens ar baltu
bārdu un sarkanā tērpā.
„Ziemsvētku vecītis!”, ierunājās
Aija. „Pie mums to sauc par sala
veci. Komūnisti negrib ne dzirdēt
par Jēzus piedzimšanu. Reliģija
ir opijs tautai – minējis kāds
komūnisma pravietis,” paskaid
roja Jēkabs.
Viesnīcas „Latvija” vestibilā
bija iedegta svecītēm rotāta
Ziemsvētku eglīte, tikai šoreiz
lielāka un krāšņāka nekā tās, kas
redzētas veikalu logos. Tagad
tēvam paredzēto istabu ieņems
brālis. To reģistrācijā izdevās
nokārtot. Bija jau pienācis
viesnīcā paredzētais vakariņu
laiks. Jēkabs savu koferi atstāja
trešā stāvā neizpakotu.
Māsas savā istabā novilka
mēteļus. Īsu brīdi pagaidījušas,
viņas ar Jēkabu aizgāja vakariņot.
Pēc vakariņām visi trīs atgriezās
tēvam domātā blakus istabā pie
Jēkaba. Māsas bija nopirkušas
mazu uz galda uzliekamu
Ziemsvētku eglīti kopā ar
svecītēm.Tā bija domāta tēva
iepriecināšanai. Diezin vai vi
ņam Sibirijas sādžā elektriskas
svecītes pieejamas? Nu lai priecē
jaunatrasto brāli. Iededzot sve
cītes, Anniņai sažņaudzās sirds
un acīs ieriesās asaras. Brīdi viņa
raudzījās krāsainajās svecītēs:
„Pirms dažām dienām tēva
gaidās redzēju sapni. Biju maza 2
– 3 gadus veca meitene. Sēdēju
tēvam klēpī un kā tagad rau
dzījāmies svētku svecīšu mir
dzumā. Tēvs man pie auss klusi

Kārļa Draviņa aicināti, abi ar
Aleksandru Pelēci (ar ko sa
draudzējāmies uz mūžu) iestā
jāmies filoloģijas studentu bied
rībā „Rāmave”. Tās goda biedri
bija arī izcilie mācībspēki – pro
fesori Jānis Endzelīns un Ludis
Bērziņš. Pie profesora Bērziņa
piedalījos seminārā par latviešu
tautasdziesmām. Par savu se
mināra darbu izvēlējos Bitnera
tautasdziesmu krājumu, kuŗā
apkopotas ap 1000 latviešu tau
tas dainas vēl pirms Krišjāņa
Barona. Bitners 19. gs. bija vācu
mācītājs Zlēku draudzē, kādus
20 km no Ventspils. Ludim
Bērziņam darbs patika. Viņš pats
tajā laikā strādāja ar grāmatu
„Ievads latviešu tautas dzejā.

Metrika un stilistika”. Šo darbu
profesors bija sācis savā jaunībā
1894. gadā, kā to liecina žurnāls
Austrums. Bija pienācis laiks pēc
45 gadiem to paplašināt un laist
klajā. Tikai kādam bija jāpalīdz.
Profesors, piemēram, rakstīja
par metriku un stilistiku, kādam
bija „jārakņājas” „Latvju Dainās”
un jāatrod attiecīgie piemēri 
trohajs vai jambs, aliterācija,
metafora vai epitets. Kā saka,
darbs nav grūts, bet atbildīgs.
Šim darbam viņš bija izraudzījis
mani. Lai es tūlīt pēc Ziem
svētkiem braucot pavadīt atli
kušās divas nedēļas studiju brīv
laikā pie viņa Dubultos. Jutos
pagodināts, ka viņš bija izvēlējies
pirmziemnieku mani un nevis
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dungoja „Klusa nakts, svēta
nakts”. Tā nekad vairs nebūs.”
„Sapņi reti kad pārvēršas
īstenībā,” lēni piebilda Jēkabs.
„Pastāsti vairāk par tēvu un jums
visiem,” iejaucās Aija. „Nejauksim
svētku noskaņu ar ikdienu.
Turklāt esmu noguris. Kā nekā
divas dienas un divas naktis
vilcienā ar pārsēlšanos. Dosimies
pie miera! Rīt arī vēl laika.”
Otrā rītā pie brokastu galda
ierunājās Aija: „Pastāsti, Jēkab,
kaut ko vairāk par tēva pēdējām
dienām.” „Šo satikšanos viņš ļoti
gaidīja. Pērn viņš bija saticis tevi,
Anniņu ne. Šoreiz Anniņa sevišķi
viņu interesēja. Tu, Aija, biji atve
dusi visu jūsu fotografijas pērn.
Kādu dienu ieraudzīju tēvu

guļamistabā pie spoguļa ar
Anniņas foto rokā. Viņš skatīja
savu atspulgu spogulī, salīdzināja
ar Anniņas uzņēmumu. Vai viņa
man līdzīga?” viņš nosarcis
vaicāja. „Jā, atbildēju. „Viņai
tādas pašas gaišas, sirsnīgas acis
kā tev.” Tas viņam patika.”
„Ko jūs domājat darīt pēc tēva
nāves?” ieprasījās Aija. „Palikt
Sibirijā gan ne,” atbildēja Jēkabs.
„Mūsu māsa ir precējusies ar
ukraini, kuŗa tēva ģimene arī bija
izsūtījumā. Māsa ar vīru pārcēlās
uz Odesu. Bija atbraukuši uz
mūsu tēva bērēm. Māsa aicina
mammu pārcelties pie viņiem.
Abi ar brāli Andreju neesam
izšķīrušies, ko darīt. „Brauciet uz
Rīgu!” iesaucās Aija.

Jaungads Dubultos
kādu augstāka kursa studentu.
Protams, piekritu.
Tā nu, svētkus nosvētījis, devos
no Ventspils uz Dubultiem.
Stacijā mani sagaidīja profesora
meita. Mājās pārnākusi tukšā.
„Tur neviens Zvejnieka kungs
neizkāpa. Vienīgi viens puika ar
slēpēm.” Pēc ilgākas meklēšanas
beidzot adresi atradu un zvanīju
pie durvīm. Durvis atvēra tā pati
sagaidītāja. „Ak tad jūs esat tas
Zvejnieka kungs!”, viņa izsaucās.
Viņa bija gaidījusi cienījamu
kungu ar brillēm un portfeli
padusē. Nu visiem bija lieli
smiekli. Man toreiz bija tikai 18
gadu. „Vai tad visu laiku pie
tautasdziesmām sēdēs, varbūt
iznāks kāds brīvs brīdis Dubultu

kāpās paslēpot,” biju nodomājis.
Toreiz man patika slēpot.
Strādājām diezgan intensīvi.
Bez metrikas un stilistikas profe
sors bija iecerējis vēl otro daļu –
par tautasdziesmu poetiku. „Ja
palikšu par vecu, jūs varēsiet ma
nu darbu pabeigt,” viņš teica. Bet
otrā daļa nekad neiznāca. Tikko
1940. gada pavasarī bija iznākusi
pirmā daļa. 1940. gada vasarā ie
nāca krievi. Kā man, tā arī viņam
bija jāatstāj dzimtene. Es, vērtības
pārvērtēdams, pārgāju uz medi
cīnu. „Ko es ar baltu filoloģiju
iesākšu,” pie sevis nodomāju. Sa
vu soli nekad neesmu nožēlojis.
(Turpināts 25. lpp.)

2009. gada 19. decembris – 2010. gada 1. janvāris

Laima Kalniņa
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LAIKS
Velta Sniķere

Toreiz mans vīrs slimoja, un
meitas ģimene znota pētniecības
darba dēļ dzīvoja tālajā Āzijā,
teiksmainajā Katmandū pilsētā.
Lai gūtu atslodzi no bēdām mā
jās, es raudzīju viesoties pie
viņiem, kad vien to spēju. Man
bija mīļas manas trīs mazmeiti
ņas, septiņus, piecus un divus
gadus vecas.
Es braucu pie meitas ģimenes
arī, kad viņi devās atvaļinājumā
uz Taizemes (agrākās Siāmas)
mazo saliņu Kohsamui. Jūrmalā
mēs mēdzām noīrēt divas kokos
riekstu palmu lapām segtas
mājiņas – vienu man un manām
mazmeitiņām, otru viņiem
abiem, un jutāmies tajās ērti un
labi.
Mazmeitiņas bija ļoti patstā
vīgas, un pašas raudzīja gādāt
par savām mantiņām, tās vācot
un atrodot tām vietu savos
saiņos. Man nebija daudz darba
ar manām darbīgajām mazu
lītēm.
Reiz ievēroju, ka vecākā, Lienī
te, savā sainī glabā kādu mantiņu,
rūpīgi ievīstītu krāsainā papīrā.
,,Kas tas tev tur, Lienīt?” es ievai
cājos.
,,Vai, vecmāmiņ, šo tev vēl ne
būtu bijis jāredz!” viņa norū
pējusies atbildēja.
Es vairāk nejautāju, tīši nelau
žoties meitenīšu mazajos noslē
pumiņos.
Mēs baudījām augļiem bagātās
brokastis un citus ēdienus jūr
malas restorānā – ar kokospalmu
lapām segtā nojumē, kas neliedza
skatu uz baltajām smiltiņām tur
pat zem restorāna dēļu grīdas,
nedz arī uz staba blakus esošo
mājas dieviņa bagātīgi greznoto
mājokli, kur viesnīciņas īpašnie
ce mēdza ik rītus nobērt mājas
dieviņam ziedotu graudu sauju,
ko jau gaidīja Taizemes skaļie un
ķildīgie strazdi.
Mēs peldējāmies jūrā un sau
ļojāmies smiltīs uz paklātiem
peldpalagiem, kur mūs apciemo
ja vietējie tirgotāji, piedāvājot
gan no raibu raibiem katūniem
darinātus kreklus, gan augļus un
gardumus.
Reiz mana divgadīgā Marisiņa
nejauši ievēlās kādas tirgones
atnestajā kaltētu banānu skaidu
grozā, un skats bija tik smieklīgs,
ka mēs visas par to smējāmies,
kaut arī man izmisušajai tirgonei

bija jāsamaksā par viņas zaudē
jumu.
Laiks ritēja ātri, un prom
braukšanas diena piesteidzās
daudz drīzāk, nekā mēs to būtu
vēlējušās. Man sāpēja sirds,
domājot par atgriešanos manā
skumjajā mājā.
Tad es atkal pamanīju Lienītes
rokā raibajā papīrā ievīstīto mazo
priekšmetu.
,,Tas tev, vecmāmiņ,” viņa sacī
ja, un es viņas mazajā sejiņā
saskatīju tik īstu, neviltotu dāvi
nāšanas prieku, kādu, šķiet, vēl
nekad neatceros redzējusi. Jā,
tiešām būtu jāsaka, ka viņas
sejiņa staroja.
Iztinot dāvanu un redzot, cik
tā vērtīga, pie sevis nodomāju –
tev nebūtu vajadzējis tā darīt,
bērniņ! Bet manas lūpas atteicās
veidot šos tik daudzreiz lietotos
vārdus, ko mēs nomurminām pa
paradumam gandrīz vai nedo
mājot, kad saņemam kādu velti.
Jutu, cik nepiemēroti tie bija
brīdī, kad mazā devēja dāvināja
ar visu savu mīlošo sirdi.
,,Es krāju veselu gadu,” mazās
meitenes balsī saklausīju bērna
lepnumu, kad skatam atklājās
sudraba rota, kam būs greznot
manu roku. Nu es atcerējos – reiz
biju teikusi, cik ļoti man tādas
patīk, nemaz neiedomādama, ka
manus vārdus atmiņā saglabās
mazmeitiņa. Tikai reiz vēlāk viņa
atzinās: ,,Tu nemaz nevari iedo
māties, vecmāmiņ, cik grūti bija
veselu gadu krāt!”
Es atgriezos mājās, jauko
atmiņu stiprināta. Kohsamui salā
saņemtā skaistā dāvana vienmēr
rotāja manu roku. Arī, kad jau
bija pagājis labs laiciņš no tās
saņemšanas brīža.
Bija februāris, slapjš ar kūstošu
sniegu un pelēkām, apmāku
šamies debesīm. Es biju ceļā pie
savas nodokļu padomdevējas,
savākusi visus papīrus, kādi
vajadzīgi gadskārtējo ienākumu
aprēķiniem un atļauto ziedoju
mu un izdevumu atskaitei.
Sanāca prāvs, iespaidīgs žūksnis.
Biju novietojusi savu auto tuvu
padomdevējas namam, kur mans
braucamais stāvēja uz slīpuma.
Kamēr vācu kopā savu papīru
žūksni, motoru neizslēdzu, lai
auto neslīdētu atpakaļ. Kra
vājoties es pēkšņi paslīdēju uz
kūstošā sniega klātās slidenās

ielas. Izmisīgi meklēju, kur
pieturēties. Man nelaimējās.
Roka pieķērās ātruma pārslē
dzējam, un auto sāka slīdēt
atpakaļ. Vaļējās auto durvis ga
ŗāmslīdot nogāza mani zemē. Es
gulēju uz aukstās, slapjās ielas un
redzēju un jutu savu auto vir
zāmies man gaŗām arvien ātrāk
līdz ar katru nobraukto collu.
Pāri manas rokas dilbam pār
slīdēja autoriepa. Es to redzēju.
,,Vai tam nevajadzēja sāpēt?” es
samulsusi domāju. Vajadzētu ta
ču just sāpes, kad auto ritenis
pārbrauc pāri rokai, vai ne?
Pēkšņi apkārt man bija cilvēki,
kaukdams atdrāzās ātrās palī
dzības auto. Paspēju vēl pamanīt,
ka mana automobiļa slīdēšanu
bija apturējusi ietves mala, tā
novēršot, ka tas nodara pāri vēl
kādam cilvēkam vai lietai.
Slimnīcā ārsts tūdaļ ķērās klāt,
lai saglābtu vainu, ko bija no
darījušas auto durvis, piedevām
vēl notriecot mani zemē uz ielas.
Tad viņš atliecās un jautāja: ,,Vai
ir vēl kāds ievainojums?”
,,Jā, auto ritenis pārslīdēja pāri
manas rokas dilbam,” es teicu.
Viņš tūdaļ atsedza manu roku,
bet pārsteigts izsaucās: ,,Bet tur
nekā nav!”
Arī es redzēju, ka rokai nebija
ne skrambas, bet manas sudraba
rotas slaidais loks bija saspiests
plakans. Rota bija pasargājusi lo
cekli.
Vēlāk mājās raudzīju rotu iz
taisnot. Neizdevās. Rota pārlūza.
Ar tādu, salūzušu divos gabalos,
devos pie juveliera.
,,Vai domājat, ka varēsit izla
bot?”
,,Vienkāršāk būtu, ja jūs izmek
lētu citu no mana krājuma, un šo
mēs nodotu pārkausēšanai,” viņš
atbildēja.
,,Nē, nē, tikai ne pārkausēšanai.
Es gribu rotu sagabāt. Tā ir
dāvana!” es šausmās iesaucos.
Aizgājusi pie juveliera pēc
izlabotās rotas, viņš to iedeva,
teikdams: ,,Šeit nu ir jūsu mīļā
dāvana!” un tūdaļ ņēmās skaid
rot, kā viņš rotu labojis, tai
iekšpusē pastiprinot sudraba
plāksnīti. Rota izskatījās tāda pati
kā agrāk. Labojums nemaz nebi
ja redzams. Tikai, rokā paņēmusi,
es jutu, ka nu tā bija smagāka.
,,Jā, mana mīļā, mīļā dāvana,”
es viņam atbildēju.

(Turpināts no24. lpp.)

arī es. Pēc gadiem tēvs apprecējās
otru reizi. Es stāstīju, ka varēju
būt laimīgs. Pamāte man bija
laba. Varēju teikt, ka man bija
divas mātes: viena, kas mani
dzemdēja, otra – kas audzināja.
Bērziņiem, cik zinu, bija četri
bērni. Vecākais dēls Ansis bija
mākslinieksgrafiķis. Viņš bija
precējies ar dzejnieka Plūdoņa
meitu. Vecākā meita bija ap
ņēmusi par vīru igauņu izcel
smes Latvijas armijas virsnieku
Keggi, jaunākais dēls Ludis bija
iesaukts Latvijas armijā. Vienīgi
jaunākā meita Irēna neprecējusies
dzīvoja pie vecākiem. Profesors
ar kundzi bija sadomājuši visus
ielūgt pie sevis uz Jaungada
sagaidīšanu. „Tagad tādi laiki.
Diezin ko rādīs jaunais gads. Vai
varēsim visi kopā būt nākamajā
gadā?” Septembrī bija sācies
Otrais pasaules kaŗš. Jau iepriekš,
Hitlera kūdīti, vācieši bija anek

tējuši Austriju un Sudetiju. Tam
sekoja vācu iebrukums Polijā.
Par atbildi Anglija un Francija
pieteica karu Vācijai. Baltvā
ciešiem, kādu Latvijā vien bija
ap 70 000, bija dots Hitlera uz
saukums atgriezties savā tēvze
mē. Ko Hitlers ar to domāja?
Kādi viņa turpmākie plāni?
„Vācijas sūtnis it kā devis Latvijas
valdībai mājienu ar vāciešiem
nebiedroties,” teicās zinām pro
fesors. „Kur tad vairs biedrosies,
ja daudzi no viņiem jau prom un
daudzi vēl brauc,” argumentēja
kundze. Pār Latvijas brīvības de
besīm bija sabiezējuši tumši ne
gaisa mākoņi. Kas zina, kas mūs
sagaidīs.
Dzīve bija nemiera un sprie
guma pilna. Nav brīnums, ka ģi
menes gribēja turēties kopā. Bēr
ziņiem tika ziņots, ka armija
trauksmes stāvoklī un, ka ne
znotam Keggi, ne dēlam Ludim

Ārsta profesija Amerikā ir
iecienīta, un ārsti ir labi atalgoti.
savā ārsta darbā esmu guvis
daudz gandarījumu, slimiem un
vārgiem palīdzēdams gan ar
medicīnu, gan hipnozi. Bet par
to atkal ir cits stāsts.
Ēdienreizēs ēdām kopā ar
kundzi, viņu jaunāko meitu
Irēnu, kas vēl nebija precējusies,
bija labi skolotas balss īpašniece.
Ne vienu reizi vien dzirdēju viņu
blakus istabā trenējamies dzie
dāšanā. Ēdienu gatavotāja bija
viņa jaukā un sirsnīgā māte. Pie
galda man bija jāstāsta par sevi,
ka sešu gadu vecumā pazaudēju
savu māti, kas mira ar plaušu
karsoni drīz pēc trešā bērna
dzemdībām. Par mūsu uzrau
dzītāju, kamēr tēvs skolā, kļuva
tēva māte, kas bija īsta tāmniece.
No viņas ventiski runāt iemācījos
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Lai iedēstas gaisma
Tumsības rīklē,
Lai sagraiza grīšļos
Viltus un melus.
Lai saceļas gaisma
Cilvēku sirdīs
Un pasaules vidū
Un pasaules malās.
Lai gaisma, lai gaisma
Lai saulgriežu gads!

2010

Lai uzaŗas gaisma
Tīrumos visos,
Uzaŗas gaisma.
Lai izgaismojas
Pats dzelmainākais.
Izgaismojas
Dzelmainākais.
Lai gaisma, lai gaisma,
Lai saulgriežu gads.

Ivars Galiņš

JAUNGADA RĪTĀ

Spoguli, draugs, kas notika tev,
Kam rādi vecu man seju?
Spoguli, spoguli, un tu vēl saki,
Ka nav jau tik traki?
Spoguli, spoguli, šurp īsto seju,
Iekams jaunu nopirkt es eju!
Tu saki, pērc vien,
Būs tikai kauns,
Jaunajā arī vairs nebūsi jauns?

atvaļinājuma nebūs. Pēdējā brīdī
piezvanīja dēls Ansis. Sievastēvs
guļot ļoti slims uz gultas. Viņa
stāvoklis pasliktinājies, un diezin
vai vairs celšoties. Tā arī bija –
dzejnieks Plūdonis slēdza acis uz
mūžu, un divas nedēļas vēlāk
viņam sekoja Edvarts Virza.
Dievs viņiem abiem bija lēmis
nepiedzīvot komūnistu pazemo
jumus un izsūtīšanu uz Sibiriju.
Nav šaubu, ka viņi būtu vieni no
pirmajiem sarkanā terrora
upuŗiem. Plūdonis taču bija „Lai
līgo lepna dziesma”, „Tev mūžam
dzīvot, Latvija” un „Daugavas
vanagu dziesmas” autors. Arī
dzejnieks Virza bija liels patriots
un prezidenta Ulmaņa slavinā
tājs. Ne velti tauta viņus sauca
par Ulmaņa „galma dzejniekiem”.
Pie Virzas atraitnes Elzas
Stērstes nodzīvoju trīs gadus
krievu un vācu laiku līdz manai
iesaukšanai leģionā. Krieviem

Spoguli, neslēp zem pūra sveci!
Spoguli, spoguli, ko tikko teici?
“Beidz vāvuļot, v e c i !”
Redzu, tev garastāvoklis slikts,
Tādēļ esi pret mani tik pikts.
Spoguli, spoguli, piedošu tev,
Vari piedot, arī pats sev...
Spoguli, draugs, kas notika tev?...

ienākot mūsu zemē, Elza Stērste
caur „Rāmavi” meklēja kādu
uzticamu, Latvijai lojālu studen
tu. Viņa baidījās, ka dzīvokļa
platība Dzirnavu ielā tuvu plkv.
Brieža ielai par lielu un ka viņai
nepieliek klāt kādu izspiegotāju.
Man šī mazā „meitas istaba” bija
tieši pa prātam, jo nu jau, būdams
medicīnas students, biju tuvu
anatomikumam, uz kurieni va
rēju kājām aizstaigāt. Un tomēr
viņu vēlāk notiesāja uz 25 gadiem
Sibirijā, no kurienes atgriezās
tikai pēc Staļina nāves – sa
kropļota, bet garā moža un ticī
bas pilna Latvijai. Prof. Bērziņa
dēls Ludis pēc krievu ienākšanas
bija pārskaitīts uz Sarkano armi
ju, aizsūtīts uz Krieviju un tur,
cik zinu, pazuda bez vēsts.
Jauno 1940. gadu sagaidījām
deviņu vietā tikai četri – profe
sors Ludis Bērziņš ar kundzi,
viņu meita Irena un es...
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Stāsts par kādu dziedoni
Dzīvesdrauga atcere

(Turpināts no 14. lpp)
Turnejā izpalīdzīgi ir Rīgas pil
sētas 2. ģimnazijas un Franču
liceja bijušie klasesbiedri, dzies
muvarieši, korporācijas Lettonia
filistri, DV nodaļas.
Šajā turnejā Velta dzied latviešu
dziesmas 14 Amerikas latviešu
centros un Toronto (Kanadā)
turienes koncertapvienības iet
varos. Parasti pavadītājs ir pia
nists Valdis Treimanis. Dažās
vietās pavadītāja ir Mirdza Nā
runa. Torontieši pauž izbrīnu, ka
dziedone tik tālu ceļu vedusi sev
līdz pianisti. Viņiem pašiem esot
izcili pavadītāji. Ar Mirdzu
Nārunu Velta sniedz arī garīgu
koncertu Betlēmes baznīcā Ņu
jorkā. Koncerti ir labi apmeklēti,
klausītāju atsaucība visur ir liela,
seko aicinājumi viesoties drīz
atkal. „Austrālijas viešņas kon
certs izvērtās par vienu no
latviskās dziesmas sirsnīgākajiem
vakariem šajā pilsētā,” raksta
korespondents Saginavā, ASV.
Divus gadus vēlāk savā otrā
koncertturnejā Velta sniedz kon
certus deviņās Amerikas, astoņās
Eiropas, divās Jaunzēlandes
pilsētās. Amerikā dziedoni divos
koncertos atkal pavada Veltas
vīra skolasdraugs Valdis Trei
manis, citos – Māra Eferte, Velta
Grāvīte-Delle un citi. Eiropas
koncertos Veltu pavada pieci
dažādi pianisti. No tiem dzie
done sevišķi augstu vērtē H. Pe

tersenu no Kopenhāgenas operas
un Klausu Pavasaru (Helmera
brāli) – Ķelnes operas kapel
meistaru.
Šīs turnejas sākumā Velta sa
slimst. Bet, tā kā koncerti ir jau
izsludināti un priekšdarbi veikti,
jādzied arī neveselai. Amerikā
daudzās vietās pēc koncerta ir
atvadu mielasts ar redzamāko
sabiedrisko darbinieku pieda
līšanos. Skaļas runas, piesmēķēta
telpa. Iedzeršana ievelkas vēlu
vakarā. Dziedone tad labāk gri
bētu būt gultā, saudzēt balsi un
atjaunot spēkus nākamā rīta
braucienam un nākamajam kon
certam. Dziedoņa svarīgākais
instruments ir laba balss. Tā jā
saudzē. Nākamā vietā laipnie
rīkotāji katrā ziņā grib dziedoni
vispirms izvadāt pa tūristu
iecienītākām vietām, kalniem un
ezeriem neatkarīgi no laika ap
stākļiem un dziedones veselības
stāvokļa. Kāds labvēlis nerims
tas: „Tikai mūzikai vien, mūzikai
vien. Vajag taču izpriecu arī.”
Pēc šīs turnejas mūzikas au
toritāte Knuts Lesiņš īpaši uzteic
dziedones labo dikciju, kāda reti
piemītot augstām balsīm, bet
Mirdza Vīnerte balss augšējo re
ģistru nosauc par košu un lab
skanīgu.
Vēl dažas atmiņu drumslas par
turneju Amerikā. Ierodoties kādā
lidostā, nav sagaidītāja. Tam va
jadzēja būt vecāka gadagājuma
mācītājam, ko Velta nepazīst. Pēc

laika uzgaidāmā zālē ienāk sirms
vīrs un nobažījies raugās gai
dītājos. Velta dodas tam klāt un
saka: „Labvakar, mācītāja kungs!”
Svešais atbild: I beg your pardon.
Kādā koncertā aiz neveselības
un noguruma dziedonei aizmirs
tas vārdi Dvoržāka „Nāras”
dziesmas vidū. Treimanis turpi
na pavadījumu, līdz Velta atkal
uztveŗ dziesmas vārdus. Pēcāk
Valdis saka: „Tas gan jauki, ka
vienreiz ļāvi man nospēlēt solo
– pavadījuma skaistāko daļu.”
Nākamā dienā pēc koncerta
Sanfrancisko, paklausot aicinā
jumam, Velta aizbrauc uz Vīnerta
mūzikas studiju. Tur strādā arī
pianists Hugo Štrauss. Studijai ir
sava koncertzālīte ar skatuvīti.
Pirms Velta dodas mājās, vijol
nieks E. Vīnerts un pianists
H. Štrauss dziedonei par godu
un prieku atskaņo J. Mediņa
„Āriju”. Tā skan tik skaisti, un tas
ir tik aizkustinoši.
Kādā vietā Velta apmetas pie
viņai paredzētās pavadītājas –
pianistes. Ierodoties viņa nodod
koncerta notis un iet sev norādītā
istabā atpūsties. Drīz viņa dzird,
ka blakus istabā pianiste atskaņo
„Baltā bērza šūpolītē” pavadī
jumu. Šajā ļoti vienkāršā pavadī
jumā spēlētāja ielaiž kļūdas. Ko
viņa iesāks ar daudz sarežģītā
kiem pavadījumiem? Kad pēcāk
dziedone izsaka pianistei savas
bažas par kļūdaino pavadījumu,
pianiste atbild: „Tā nebiju es, kas

spēlēja. Tas bija mans deviņus
gadus vecais dēls.” Abām gardi
smiekli.
Tik tālu pa Ameriku. Tagad
nonākam Vācijā. Nirnbergā zie
done apmetas pie vecākas kundz
es, kas ir pirms kaŗa uz Vāciju
repatriēta baltvāciete. Velta izsa
ka izbrīnu, redzot pie sienas lielu
Latvijas karti. Kundze saka: „Bet
mums tok viena dzimtene.”
Minchenē dziedones apmeša
nos ir uzņēmies latviešu kaŗa
invalids. Viņa sieva ir vāciete.
Abiem ar mūziku nav nekāda
sakara. Viņiem ir mazs pilsētas
dzīvoklis. Guļamistaba pašiem
un zvilnis mazā dzīvojamā istabā
viešņai. Ir tā sagadījies, ka vakarā
pirms koncerta astronauti laižas
uz Mēnesi. TV visu vakaru veltī
šim notikumam. Abi mājinieki ir
ļoti ieinteresēti. Vienreizējs gadī
jums pasaules vēsturē. Lai varētu
skatīt TV, visiem jāsēž uz zviļņa.
Invalids ar sievu abi nepārtraukti
smēķē, un Velta to nepanes. Is
taba smok pilna ziliem dūmiem.
Kāds atrauj vaļā logu. Auksts vējš
plūst istabā. Tūlīt, nupat cilvēks
nolaidīsies uz Mēness! Bet tas
velkas pāri pusnaktij. Rīt kon
certs. Pie miera vēl netiek. Balss
tikai čukst.
Pēc koncerta Menchenglad
bachā ar Ķelnes operas diriģentu
Klausu Pavasaru vācu lielā laik
raksta Rheinische Post mūzikas
kritiķis R. Tristams rakstīja:
„Skujiņai pieder skaists, liriski

tembrēts balss instruments, dzīvs
priekšnesums, dziļa iejušanās
spēja un mākslinieciska gatavība,
tā ka viņas dziesmu sniegums
bieži pacēlās līdz teātŗa ainas
līmenim (oft zur theaterischen
Szene steigerte).” Tik atzinīgu
vērtējumu varēja uzrakstīt tikai
cittautietis – vācietis.
Vēl divi koncerti Jaunzēlandē.
Tad atvadu koncerts Sidnejā.
Veltai tās visas bija tādas tālas,
siltas atmiņas. Par daudziem
satiktiem māksliniekiem, laip
niem cilvēkiem, draudzīgiem
gadījuma paziņām – par daudz
jauku cilvēku, lai viņus visus
uzskaitītu.
Tad kā izbiedētu baložu bars
aizspurdz divdesmit gadi. – Esmu
Brisbanē. Sniedzu priekšlasīju
mu par Gunaru Janovski. Pēc tā
nāk meitene ar klēpi sarkanu
rožu. Es jau pastiepju rokas, lai
rozes saņemtu, bet meitene paiet
man gaŗām un rozes pasniedz
Veltai. Vai tikai tāpēc, ka Velta
tur ir?
Divus gadus vēlāk es sniedzu
priekšlasījumu Sidnejā. Cita pil
sēta, citi rīkotāji. Nesazinājušies,
bet lielu sarkanu rožu buķeti
atkal pasniedz Veltai. Divdesmit
gadus pēc viņas uzstāšanās!
Nedomāju, ka vēl kāds no simt
tūkstošiem trimdinieku sasnie
dza kaut ko tam līdzīgu. Abos
gadījumos Velta man teica: „Re
dzi, mani vēl atceras.”
Bij’ vērts iet visu mūžu...

L AT V I E Š I A M E R I K Ā
Dziedājām Latvijas valsts himnu kopā ar latviešiem
visā pasaulē

dienā (kad Latvijā bija pulksten
deviņi vakarā) ALAs pārstāvja
Agŗa Pavlovska vadībā braši
nodziedāja ,,Dievs, svētī Lat
viju!” un pēc tam, sakandinot
glāzi vīna, novēlēja savai dzim
tenei gaišu nākotni, saukdami:
,,Mūžam dzīvot Latvijai! Mū
žam dzīvot latviešiem!”
GSO

Foto: Anita Krūmiņa

Atsaucoties Latvijas preziden
ta Valža Zaltera aicinājumam
18. novembrī dziedāt Latvijas
valsts
himnu
vienlaikus
dzimentē un plašajā pasaulē,
Lansingas latvieši Latvijas valsts
dibināšanas 91 gada atceres
dienā pulcējās University
Lutheran Church telpās Īstlan
singā un tieši pulksten divos

Priekšā no kreisās: Dzidra Spielberga, Maija Martina, Beatrise
Trelīvena (Treleaven), Gunars Spielbergs, Gundega Ozola,
Ligita Ķepīte, Maija Zīle; aizmugurē: Agris Pavlovskis, Aleksis
Brikmanis, Astra Māliņa, Kārlis Austriņš, Ģirts Austriņš

Dvīņu pilsētās 18. novembris
bija skaista, saulaina rudens
diena, tikai maza vēsma plivināja
Latvijas un ASV karogus pie
dievnama galvenās ieejas. Īsi
pirms pulksten vieniem pēc
pusdienā Dvīņu pilsētu latvieši
pulcējās dievnamā un, lai godi
nātu un vēlētu mūsu dzimtenei
augstu laimi dzimumdienā,
aizdedzināja svecītes, kas bija
novietotas uz paaugstiem galdi
ņiem priekšplānā pie skatuves.
Desmit minūtes pirms pulksten
vieniem LOAM valdes pārstāvis
Jānis Robiņš aicināja visus tuvāk
skatuvei. Fotografēja Valdis Mi
ķelsons, viņš jau gadiem ie
mūžina notikumus latviešu sa
biedrības dzīvē.
Trīs minūtes pirms pulksten
vieniem J. Robiņš ar klavierēm
uzdeva toni. Čalas apklusa, ik
viens iegrima domās – vai tiešām
mēs dziedāsim kopā ar saviem
brāļiem un māsām Latvija? Tur
patlaban ir deviņi vakarā, droši
vien Daugavmalā sanākuši daudz
ļaužu, kuŗi dziedās himnu. Un
tautieši Zviedrijā, Anglijā, Īrijā,
Kanadā Austrālijā – vai arī viņi
dziedās? Sirds sāp, ka esam izkai
sīti visās pasaules malās. Kāpēc?
Vai mūsu tauta par kaut ko sodī
ta? Vai esam lielo tautu bārenīši?
Minūti pirms pulksten vieniem
piecēlāmies kājās, J. Robiņš vēl
reiz uzdeva toni... vēl desmit
sekundes, tad 3...2...1... mēs

ievilkām elpu un bez diriģenta
vadības vienlaikus sākām dziedāt:
„Dievs, svētī Latviju...” Dziedot
skatījāmies uz skatuvi, kur abpus
mūsu skaistajam valsts ģerbonim
novietoti karogi. Dziedājām a
cappella, sākumā piesardzīgi, tad
spēcīgāk un brīvāk, vairs nebai
dīdamies paši no savas balss, bet
kopā ar citiem, ar pilnu krūti.
Droši vien mūsu draudzes koŗa
diriģentei Gunai Kalmītei-Sku
jiņai patiktu... Vienmēr esmu
apbrīnojis himnas melodiju, tā
šķiet tik vienkārša, tomēr pie
vilcīga un neaprakstāmi svinīga.
Draudzes mācītāja Maija Cepure-

Zemmele pirms himnas neteica
ne vārda, jo himna jau pati ir
mūsu tautas sirds lūgsna Dievam.
Visuvarenais Dievs, svētī Latviju,
svētī mūsu tautu un ļauj tai laimē
diet; mūsu mazajā, mīļajā tēv
zemē. Himna izskanēja, mēs
dziedājām kopā ar tautiešiem
visā pasaulē...
Jutāmies pacilāti, ka ievadījām
18. novembŗa svinības mūsu
pilsētās. Atvadoties vēl tukšojām
glāzi vīna, sveicot Latviju tās
dzimumdienā. Nofotografējoties
konstatējam, ka bijām 30 dziedā
tāju.
Laimonis Sproģis

Foto: Valdis Miķelsons

Lansingas latvieši 18. novembrī kopā ar tautiešiem
dzimtenē un visā pasaulē dziedāja
Latvijas valsts himnu

Mineapoles latvieši dziedāja Latvijas himnu kopā ar tautiešiem
visā pasaulē
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ALAs priekšdarbi 10. Saeimas vēlēšanām ASV turpinās
kam ASV Andrejam Pildego
vičam, valdes locekļi pārrunāja
10. Saeimas vēlēšanu rīkošanu.
ALAs valdes locekļi ierosinājuši
iekārtot pēc iespējas vairāk vē
lēšanu iecirkņu ASV latviešu
centros. Šis plāns iesniegts
Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdim Arnim Cimdaram
un Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijai. ALAs priekšlikuma
galvenie punkti:
1. Amerikas latviešu apvienība
atbalsta vēlēšanu iecirkņu iz
veidošanu pēc iespējas vairāk
latviešu centros un ir gatava lai
kus aktīvizēt vietējās latviešu
organizācijas visā valstī.
2. Papildus ierasto vēlēšanu
iecirkņu izveidošanai vēstniecībā,
ANO pārstāvībā, nodrošinot
balsošanas iespēju pa pastu un
pilnvarojot goda konsulus, ALA
ir gatava izziņot savām biedru
organizācijām, ka vēlēšanu ie
cirkni savā centrā varēs iekārtot,
ievērojot vairākus noteikumus:
a) organizācijas vadītājam jāatrod
kvalificēts vēlēšanu iecirkņa
vadītājs, kas varēs braukt uz Va
šingtonu un pavadīt tur divas
dienas, kuŗu laikā notiks apmā
cības un kvalifikācijas kursi; b)
iecirkņa vadītāji savā centrā vai
vēlēšanu komisijas locekļi varēs
būt tikai tie, kuŗi sekmīgi pie
dalīsies šajos kursos, turklāt šīm
personām jābūt Latvijas pavalst
niekiem; c) ceļa un naktsmājas
izdevumus uz Vašingtonu segs
vietējās organizācijas; d) vietējās
organizācijas sadarbībā ar ie
cirkņa vadītāju gādās par telpām
un nepieciešamo papildspēku
vēlēšanu dienā; e) Vēlēšanu
komisiju locekļi darbosies bez

atlīdzības vai par simbolisku 1
lata samaksu; f) CVK un Latvijas
vēstniecība sadarbībā ar Ame
rikas latviešu apvienību gādās
par apmācību kursu rīkošanu –
rūpēsies par kvalificēta kursu
vadītāja klātieni Vašingtonā,
izziņos un saskaņos apmācību
datumus utt.
,,ALA uzskata, ka šīs vēlēšanas
būs vissvarīgākās Latvijas Repub
likas vēsturē kopš neatkarības
atjaunošanas un ir gatava ieguldīt
visus spēkus un zināmus līdzek
ļus, lai vēlētāju skaits ASV būtu
nozīmīgs,” teica Jānis Kukainis
pēc pārrunām, kuŗās piedalījās
ALAs un PBLA valdes locekļi, kā
arī Latvijas vēstnieks ASV. ALA
ir uzņēmusies saskaņot infor
māciju starp lēmējiem (CVK un
Ārlietu ministriju) un darītājiem
(ALAs Informācijas nozari un
vēstniecību) par šāda vai līdzīga
plāna iespējamību un likumību.
No CVK priekšsēža A. Cimdara
saņemta pirmā neformālā atbil
de, ka ALAs priekšlikuma dēļ
vajadzīgas ,,zināmas izmaiņas”
Saeimas vēlēšanu likumā, kā arī
likumā, kas reglamentē vēlēša
nu komisiju darbību.
,,Kā vienā, tā otrā gadījumā ir
nepieciešamas izmaiņas, lai būtu
likumīgas īpatnības, kā vēlēša
nas ārzemēs atšķirsies no vēlē
šanām iekšzemē,” raksta A. Cim
dars.
ALAs Informācijas nozare ir
sazinājusies arī ar Ārlietu minis
trijas atbildīgo kontaktpersonu,
īpašo uzdevumu vēstnieku Juri
Audariņu.
ALAs ģenerālsekretārs
Raits Eglītis

Draugu pulkā nekad nav jāgaŗlaikojas
vecais Andrejs Ruperts pastāstīja
par dažādām sporta nodarbībām,
kuŗās piedalījies. Viņa dvīņubrālis
Arnolds – par mācībām, brīvo
laiku, sporta nodarbībām, kas
nokausēja, tā, ka gribējās daudz
gulēt. Mūsu draudzes ērģelnie
kam Dāvidam Heinzem ir tikai
15 gadu. Viņš ar prieku piedalījies
mūzikas nodarbībās, spēlējis
klavieŗpavadījumu koncertos.
Aleksim Vizulim ir 16 gadu, viņš
beidzis priekšpēdējo klasi
vidusskolā un atzinīgi novērtēja
latvisko izglītību, ko ieguvis
Gaŗezerā, kā arī tur iegūtos drau

Apsveicam!

Kristīni Plauku un Jāni Alek
sandru Meiju salaulāja māc. Juris
Cālītis 2009. gada jūnijā Angli
kāņu baznīcā Rīgā.
Kristīne dzimusi un uzaugusi
Cēsīs, Latvijā. Latvijas universitātē
viņa studējusi jurisprudenci, iegu
vis maģistra gradu un strādā par
zvērinātu advokātu firmā ,,Slaidiņš
& Kļaviņš”. Kristīne ir korporācijas
Imeria filistre.
Jānis Meija beidzis Lansingas
latviešu skolu un Gaŗezera Vasaras
vidusskolu, ieguvis bakalaura
gradu Mičigenas universitātē un

gus. Aleksim patīk golfs un joga,
kā arī citi sporta veidi.
Zaiga Petrovska apsveica drau
dzes vadību, pasniedzot krāšņas
puķes. Draudzes mācītāja I.
Larsena pagājušajā pavasarī
Kalamazū latviešu skolas bei
dzējiem Andrejam un Arnoldam
doktora gradu jurisprudencē Miči
Rupertiem un Dāvidam Heinzem
genas valsts universitātē. Jānis
dāvināja grāmatas. Ziemsvētku
Meija strādā par advokātu Rīgā.
vecītis Raimonds Gonzaless
Viņš ir korporācijas Lettgallia
iepriecināja visus mazos dalīb
filistrs.
niekus ar dāvanām. Pusdienas
gatavoja Ausma Ziediņa ar
ASV vēstnieces vizīte Valmierā
palīdzēm.
ASV vēstniece Latvijā Džūdita da fonda vadītāju Ansi Bērziņu,
Ausma Linde
Gārbere 14. decembrī devās darba apmeklēja Valmieras stikla šķiedJulieta Rumberga
vizītē uz Valmieru. Vēstniece tikās ras uzņēmumu un Valmieras bizar Valmieras pilsētas pašvaldības nesa un inovāciju inkubātoru.
Dž. Gārbere darba vizītē jau
domes priekšsēdi Inesi Boķi, viesojās Vidzemes augstskolā un ti bijusi Liepājā un Daugavpilī un
kās ar augstskolas rektori Dr. Viju tuvākajā nākotnē plāno iepazīties
Daukšti, kā arī piedalījās pārrunās ar citām Latvijas pilsētām.
ar studentiem par Baltijas valstu
un ASV sadarbību. Pēcpusdienā ASV vēstniecība Rīgā, Preses
un kultūras nodaļa
vēstniece tikās ar Valmieras novaFoto Baiba Lejiņa

Grandrapidu ev. lut. draudzes
mācītāja Ilze Larsena 6. decem
bŗa dievkalpojuma svētrunā
mudināja savu sirdi sagatavot
Pestītāja atnākšanai, kā to darījis
Jānis Kristītājs. Tūlīt pēc dievkal
pojuma tautieši pulcējās dievna
ma sabiedriskajās telpās, kur
notika pirmais Ziemsvētku
sarīkojums. Apsēdāmies pie skai
sti rotātiem galdiem, un mūs
iepazīstināja ar četriem Gaŗezera
Vasaras vidusskolas audzēkņiem.
Zēni ar humoru pastāstīja katrs
par sevi un savām mācībām
vidusskolā. Četrpadsmit gadu

Latvijas Republikas vēstniecībā Vašingtonā 17. novembrī ar
priekšvēlēšanu aptaujas rezultātiem iepazinās (no kreisās)
vēstnieks Andrejs Pildegovičs, sekretāre Baiba Kīne, vēstniecības
vadītāja vietnieks Edgars Trumkalns un ALAs Informācijas
nozares vadītājs Jānis Kukainis; nav Konsulārās daļas vadītājas
Sigitas Puriņas

Foto: R. Eglītis

Amerikas latviešu apvienība
sadarbībā ar Latvijas Republikas
vēstniecību ASV un Centrālo
vēlēšanu komisiju turpina
iesāktos priekšdarbus nākamo
Saeimas vēlēšanu izkārtošanai
ASV.
Pirmais konkrētais solis bija
priekšvēlēšanu aptauja, kuŗas
rezultāti vēstniecībā nupat iz
vērtēti. Līdz decembŗa sākumam
bija saņemtas apmēram 700
atbildes. Tautieši visaktīvāk bijuši
Ilinojas, Mičigenas, Ņujorkas un
Ņudžersijas pavalstī, kā arī Ko
lumbijas apgabalā. Kā jau pa
redzams, visatsaucīgākie bija
Latvijas pavalstnieki, kuŗi pār
snieguši 61 gada vecumu. No
atbilžu iesūtītājiem apmēram
73% plāno piedalīties 10. Saeimas
vēlēšanās, 1% vēl nav izlēmuši.
Minētie iemesli polītiskai pasī
vitātei: pārāk liels attālums līdz
vēlēšanu iecirknim, dokumentu,
tostarp pases, sūtīšana pa pastu,
maza interese un zināšanu trū
kums par notikumiem Latvijā.
Tātad ALAs Informācijas noza
rei darbalauks nākamajā gadā ir
plašs.
ALAs Informācijas nozares
vadītājs Jānis Kukainis un ģe
nerālsekretārs Raits Eglītis 17.
novembrī Latvijas vēstniecībā
Vašingtonā tikās ar vēstnieku A.
Pildegoviču, viņa vietnieku Ed
garu Trumkalnu, konsulārās
daļas vadītāju Sigitu Puriņu un
sekretāri Baibu Kīni. Tika pār
runāti aptaujas rezultāti un iz
strādāts plāns vēlēšanu rīkošanai
ASV.
Arī ALAs valdes sēdē Rokvilā
2009. gada 5. decembrī, piedalo
ties Latvijas Republikas vēstnie

Izsolē pārdos Latvijas vēstniecības bijušo
ēku Vašingtonā
No kreisās:
Aleksis Vizulis,
Dāvids Heinze,
Arnolds Ruperts,
Andrejs Ruperts

Latvijas vēstniecībā ASV 2010.
gada 7. janvārī notiks bijušās
vēstniecības ēkas Vašingtonā
atklāta izsole. Nekustamā īpašuma
sākuma cena būs 460 000 ASV
dolaru (216 660 latu). Personām,
kuŗas vēlas piedalīties izsolē,

jāreģistrējas un jāiemaksā drošības
nauda –10% no sākumcenas, kā
arī 50 ASV dolaru (23,5 lati)
reģistrācijas maksa. Izsoli rīko AS
,,Valsts nekustamie īpašumi”
(VNĪ) sadarbībā ar Ārlietu minis
triju un Latvijas vēstniecību ASV.
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Mūsu mīluļi, draugi, ģimenes locekļi...
Jaungada naktī dzīvnieki ru
nājot. Ko viņi pastāstītu par
mums, viņu saimniekiem, kā
katrs nokļuvis mājā, kuŗā dzīvo?
Mums šķiet, ka mēs izvēlamies
dzīvniekus, kuŗus pieņemam.
Varbūt ir otrādi? Nav nekāds
noslēpums, ka radiem, drau
giem, paziņām sūtām māj
dzīvnieku attēlus tāpat kā savu
bērnu fotografijas, novietojam
uz rakstāmgalda darbavietā,
ieliekam adrešu grāmatiņā un
pie katras izdevības rādām citi
em, ņemam līdzi ceļojumos,
nereti svinam viņu jubilejas.
Ziemsvētku kartītēs vienmēr tiek
pieminēti arī dzīvnieki. Daudzviet
notiek dzīvnieku svētīšana.
Neskaitāmās grāmatās lasām
brīnišķīgus
stāstus
par
dzīvniekiem, viņu spējām,
gudrību, uzticību, draudzību un
nesavtību.
Pirms pāris gadiem Ginesa re
kordu grāmatā bija ziņots, ka
pasaulē vecākais kaķis ir Austrā
lijā 1977. gada 11. martā dzimusī
Katalīna Lēdija.
Resnākā kaķene pasaulē dzī
vojot Krievijā, Urālu pilsētā Az
bestā. Ketija sveŗ 21 kilogramu
un 300 gramu, viņas garums no
purniņa līdz astes galam ir 69
centimetri, vidukļa apkārtmērs
– 70 centimetru, attālums starp
ūsu galiem – 15 centimetru, vi
ņai ir milzu apetīte, minūtē spējot
apēst pusotra cīsiņa.
Kanadietis Robs Etmansks at
radis savu pirms septiņiem ga
diem izbrauciena laikā Ontario
pazudušo kaķi Tonci. Viņu vajājis
suns, un Toncis paslēpies zem
baļķu būdas. Kaķis nokļuvis
dzīvnieku patversmē Ontario, un
patversmes darbinieki sameklēja
tā saimnieku pēc identifikācijas
marķējuma kaķa ausī.
Viens otrs uzskata, ka kaķi ir
vislielākie egoisti pasaulē, pilnīgi
iegrimuši savās pašizjūtās. Senie
ēģiptieši, apbrīnodami šo abso
lūto egoismu, kaķus uzskatījuši
par dievišķām būtnēm. Tāpēc
daži apgalvo, ka cilvēki, kuŗi mīl
kaķus, paši ir līdzīgi kaķiem, ir
tikpat egoistiski. Vai tiešām mēs
visi, kuŗi mīlam savus kaķus,
būtu egoisti?
Bezgaljauki stāsti par saviem
mīluļiem ir arī Laika korespon
dentiem un lasītājiem.
Bostonieša Jāņa Bībelnieka hi

malajiešu kaķa Puķītes mūžs
beidzās 27 gadu vecumā. Diemžēl
kaķis bijis jāiemidzina, jo no viņa
bija palikuši tikai kauli un āda.
Siāmiete Līlija pēc drauga nāves
jutās vientuļa. Pērn apmēram tā
dā pašā vecumā uz labākiem
medību laukiem devās arī Līlija,
pārdzīvojusi piecus suņus un
duci kaķu. Taču uz abiem dzīv
niekiem Jānis var noraudzīties
diendienā – krustmeitai viņš
lūdza Līliju un Puķīti uzgleznot,
un glezna atrodas goda vietā pie
sienas.
Agrāk, kad Bībelnieki vēl
dzīvoja paši savā mājā, ciemos
nākušas stirnas, Jāni ,,adoptējuši”
kādi 20 meža tītari, katru dienu
bija jāpatērzē un jāpakasa galva
mātītei, divus mēnešus perēja
zem krūma, un Jānis par to ticis
atalgots – varējis vērot, kā no
olām izšķiļas mazie tītarēni. Ga
rāžā nākuši arī pāvi un uzstājīgi
pieprasījuši maizi. Jānis pēc katra
dzīvnieku patversmes apmek
lējuma pārnāca mājās ar diviem
vai trim kaķiem, ko laipnās dar
binieces ielikušas kastītē. Viņas
dzīvnieku mīluļus pazīst pa
gabalu. Ja esi uzņēmies atbildību,
jāuzņemas arī pienākumi –
dzīvnieki neļauj ilgi gulēt, pulk
sten sešos paziņo, ka laiks celties.
Viņi ir greizsirdīgi, gluži tāpat kā
cilvēki, ņaud, ja runā pa tālruni,
jo vēlas, lai uzmanību pievērš
viņiem. Pazīstams ir stāsts, ka
kaķis uzguļas uz krūtīm, pieliek
pie deguna savu mitro purniņu,
izstiepj ķepas, it kā gribētu apķer
ties ar kaklu un aizmieg...
Bībelnieku mājoklī pēc pār
vākšanās uz dzīvokļu māju atkal
skraida divi kaķēni, Lulū un
Līlija, un kāda sagadīšanās –
Līlija šo vārdu ieguvusi jau
dzīvnieku patversmē!
Meinas pavalsts Augustas pil
sētā Sv. Marka baznīcas apkaimē
veselu ziemu klaiņoja melns vājš
kaķēns, ko bija izmetusi nervoza
saimniece, kas dzīvoja blakus
mācītājmājai. Kaķēns slēpās zem
mācītājmājas vai baznīcas kāp
nēm. Pavasarī mācītājs Jānis
Keggi sāka viņu barot. Sākumā
tas baidījies, bet pamazām atļāvis
pietuvoties izstieptas rokas attā
lumā. Ar katru dienu viņš kļuvis
drošāks un kādu dienu pat atļāvis
sevi paglaudīt. Kaķēnu nosauca
par Če, viņš piebiedrojās diviem

pārējiem mācītājmājas minčiem,
Orkai un Tomam. Kopš tā laika
Če sekoja Jānim Keggi gluži kā
suns, sagaidīja pie durvīm un
vēlējās, lai viņu glauda. Izrādījās,
Če slimo ar astmu, jo viņa
iepriekšējā saimniece nemitīgi
pīpēja. Ik reizes, kad kaķim
uznāca lēkme, bija jādod zāles,
un mācītājs J. Keggi turpmāk
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pīpi kūpināt gāja ārpus mājas.
Pamazām Če astmas lēkmes kļu
va arvien retākas, nu jau vairākas
gadus nav bijušas.
Pienāca laiks, kad mācītājam
bija jāatgriežas Veleslejā, Masa
čusetas pavalstī. Viņš pamanīja,
ka Če lāgā neklausa pakaļējās
kājas. Atklājās, kaķim ir otrā tipa
diabēts, iespējams, to veicināja
zāles pret astmu. Saņemot pret
cukurslimību divas tabletes die
nā, Če ātri atveseļojās. Viņš arī
pierada pie jaunas barības – katru
dienu dabūja tikai vienu karoti
rēgulāro kaķu barību, kuŗā
iejauktas zāles, un īpašu pret
diabēta ēdienu. Taču nesen Če
atkal saslima, neēda, slēpās zem
gultas. Veterinārsts no asins ana
līzēm un rentgenuzņēmuma se
cināja, ka kaķim ir iekaisums,
kas skaŗ aknas, nieres un aizkuņ
ģa dziedzeri. Ārsts teica, ka aiz
domas uz aknu vēzi. J. Keggi
aizveda Če uz Angell Memorial,
šķiet, vislabāko dzīvnieku hos
pitāli Amerikā. Če nokļuva in
tensīvās terapijas nodaļā, viņam
pievienoja caurulītes un katetēru.
Par spīti slimībai un diskomfor
tam, viņš joprojām bija mīlīgs.
Viens no rezidentiem teicis, ka
grūti saklausīt kaķa sirdspukstus,
jo viņš pārāk skaļi murrājot. Māc.
J. Keggi stāsta, ka ārsti un žēl
sirdīgās māsas slimnīcā bija ap
brīnojami. Viņaprāt, cilvēki, kuŗi
mācās par veterināriem, paš
aizliedzīgi mīl dzīvniekus, bet

Če atgādina panteru, taču ir maziņš, sveŗ tikai 10 mārciņu;
meinkūns Orka ir divreiz smagāks

Lorita (pa labi) un Civite

par cilvēku ārstiem kļūst tie,
kuŗus interesē šī profesija un laba
dzīve. Če slimnīcā ticis labāk
aprūpēts nekā J. Keggi sieva
Džīna divreizējas uzturēšanās
laikā Mass General hospitālī. Pēc
deviņām grūtām dienām ($1000
par katru) Če bija pietiekami
atlabis, lai atgrieztos mājās. Tagad
kaķim divas reizes dienā jāinjicē
insulīns un, kamēr to dara, viņš
skaļi murrā. Če pieņēmies svarā,
viņš zina, ka viņu mīl un par
viņu gādā. Viņš pēc skaņas pazīst
J. Keggi auto, tūlīt skrien pie
durvīm un sagaida mājas saim
nieku ar skaļu ,,miau!”
Uzticīgs siāmietis Lūsis mājoja
Ilzes Šīmanes un Ausekļa Za
ļinska mājā Kalamazū. Viņu
varēja atstāt vienu uz kādām
četrām dienām, tikai automatis
ki bija jāieslēdz radio un
televīzijas aparāts laikā, kad
saimnieki parasti klausās ziņas.
Lūsis nojauta, ka Ausekis ir slims
– vairs negāja savā smilšu kastē,
bija jāved pie veterināra, kas
izrakstīja zāles pret depresiju,
vidēja stipruma prozaku. A.
Zaļinskis mūža pēdējās dienas
pavadīja nedziedināmo slim
nieku aprūpes namā, un dienā,
kad viņš nomira, Lūsis apgūlies
Ausekļa gultā un nenācis ārā
vairāk nekā diennakti. Tagad
miris arī Lūsis, Ilzei Šīmanei ir
jauns kaķis, Olivers, ļoti rotaļīgs
un nebēdnīgs, kas nezina, ka ir
kaķis un reizēm uzvedas kā suns,
tika nerej.
Toties Ilzes meitai Irisai ir divi
papagaiļi poligloti – viņi bez
apstājas runā angliski, latviski un
arī mazliet spāniski. Abi arī
dzied, turklāt reizē, viens –
kristiešu himnu Amazing Grace,
otrs ,,Kādā jaukā dienā” no Dž.
Pučīni operas Madama Butterfly.
Civim ir 26 gadi, Loritai – 11.
Desmit gadu vecumā Civis izdēja
glītu, gandrīz caurspīdīgu olu,
kuŗas čaula bija ļoti plāna un
saplīsa. Cālītis nevarēja izšķilties,
jo ola nebija apaugļota. Nu Civis
kļuva par Civiti. Lorita ir tem
peramentīga, plēš Civites spal
vas, tāpēc putni jātur atsevišķos
būrīšos. Kādā jaukā dienā Irisu
par savu saimnieci izvēlējās kaķis
Mimi, kas ienāca pa logu un
palika pie viņas uz dzīvi. Sākumā
papagaiļi viņu ļoti interesējuši,
bet tie prata sevi aizstāvēt un
knāba ziņkārim degunā. Ilzes
Šīmanes mincis Olivers viņiem
nemaz netuvojas, jo viņu traucē
nemitīgā klaigāšana. Lidot papa
gaiļi nevar, jo viņiem apcērp
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spārnu galus. Iznesti ārā un
apsēdināti ābelē, viņi izrunājas
un izdziedas pēc patikas. Abi
dzied vai svilpo tikai melodiju,
bet runā skaidri, piemēram, kad
Loritu ieliek atpakaļ būrī, viņa
sauc: ,,Let me out of here! Call
my lawyer!” Toties Civite, redzot
saimniekus sēžam pie galda, pie
prasa: ,,Dod man arī!” Irisa

par Toma nelaimi, ,,labas izve
seļošanās kartītes” sūtīja minču
īpašnieki no vairākām pavalstīm
– Elga Dufa un viņas oranžā
Lana-Tuna; Vilis Miķelsons no
Kalamazū rakstīja: ,,Arī man ir
kaķītis, vārdā Krancītis, ko tāpat
vedu pie daktera un maksāju
lielu naudu.” Gundārs un Biruta
Grīslīši no Indianapoles, Indianā,

Oposums
pie kaķa
barības

novērojusi, ka putni ļoti labi
saprot, kas ap viņiem notiek.
Papagaiļi ēdot visu, ko cilvēki,
pat skābus kāpostus.
Civite izdējusi vēl vairākas
vairākas olas, taču katru reizi,
kad putns grasās vīt ligzdu, viņu
ved pie veterināra, kas iepotē
deproveru. Lieki teikt, ka par
putniem izdoti tūkstošiem dola
ru. Ilze Šīmane ieteikusi pagādāt
putnam draudziņu un ļaut
izperēt cālīšus, taču Irisa iebilst
– viņa taču nevarot pārdot savus
mazbērnus! Papagaiļi ir glīti –
zaļi, dzeltenu galviņu un spārnos
sarkanas spalvas. Runāt viņi
jāmāca, bet viņi paši ātri uztveŗ
dažus biežāk dzirdētus vārdus,
piemēram, ,,labrīt!”, ,,ko tu
gribi?” ,,good-bye”.
Īsi pirms viesuļvētras Izabella
2003. gada septembrī Anitas
Tēraudas toreiz 12 gadu vecais
mazdēls Paulītis atrada piecus
mazus, apmēram četras nedēļas
vecus kaķēnus, pamestus vienus
lielā buldozerā. Aiznesa uz māju
un sāka meklēt tiem saimniekus.
Viņam ļoti patika pelēka atra
denīte Bella, bet mājās jau bija
pelēks runcis, un māte teica, ka
divus pelēkus kaķus negribot.
Viņu mājā palika Izabella – balta
ar raibumiem, pārējos trīs ar
draugu palīdzību sadalīja kaimi
ņiem. Paulītis, plānotājs būdams,
izdomāja, ja Bellu paņemtu
vecmāmiņa un vectētiņš, tad ik
reizes, nākot viesos, apciemotu
arī Bellu. Tagad viņa valda pa
visu māju, dārzu un kaimiņu
māju. Pēdējā laika gan neko iekšā
nenesot – putni aizlaidušies,
vāveres nevar noķert, pārāk
žiglas, susuriņi nozuduši. Kamēr
Anita bija Latvijā, Bella dzīvoja
pie draudzenes un mājās pārra
dās, pieņēmusies svarā un
uzvedīgāka. Acīmredzot kaķiem
arī noder klimata un dzīvesvietas
pārmaiņas.
Jānis Dabars no Indianapoles
nesen atsūtīja skumju vēsti, ka
bijis spiests lūgt veterināru
aizmidzināt 25 gadus veco Mū
kiju (Mookey), kas ģimenē
ieradās, kad viņa dēlam Andre
jam bija deviņi gadi, un auga
reizē ar viņu. Mūkijs apglabāts
puķu dobē mājas priekšā. Mūkija
pietrūkstot visiem, arī dober
manim Namejam.
Mūsmājas runcis Toms, pārgal
vīgi skrienot un lecot pāri žogam,
bija savainojis kāju, un ārsts uzli
ka stingru apsēju, kas bija jātur
kādas divas nedēļas. Uzzinājuši

teres Lienes Dindones potēt un
atklājās, ka viņam ir arī bruka!
Kad viņu operēja un sterilizēja,
rēķins bija vairāk nekā 600 dola
ru. Tā kā Lūsis aiz greizsirdības
bija kļuvis zaļi dzeltens, aizvedām
jaunuli uz Čikāgu mūsu dēlam.
Tur kaķis Kido nu ir karaļa tronī.
Viņam ir sapirkts tik daudz
rotaļlietu, ka māja atgādina
rotaļlietu veikalu.”
Ruta Zadziorska agrāk dzīvoja
Vilimingtonā, Delaverā. Viņa
pastāstīja: ,,Mans kaķis Runcis
Tuncis (saīsinājumā R. T.) sli
moja ar kādu vairogdziederu
kaiti, tā ka zinu, cik maksā ve
terināru pakalpojumi un ka
kaķīšus ārstē tāpat kā cilvēkus.
Vasarā es 3-4 mēnešus pavadu
Jūrmalā, un viņš ir par vecu, lai
pārciestu spriedzi, kāda rastos,
braucot ar lidmašīnu, tāpēc R. T.
sameklēju pansiju pie kādas lat
vietes, lai viņš neaizmirstu
latviešu valodu, lai gan ir divva
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ru krūmā.”
Mācītājas Dairas Cilnes un dr.
Juŗa Ciļņa mājā Sietlā mīt 17
gadu vecā Skotijas nokareno
ausu kaķenīte, vārdā Spūce, kas
aizceļoja viņiem līdzi, kad viņi
no Nortridžas, Dienvidkali
fornijā, pārcēlās uz Vašingtonas
pavalsti. Inta Vīste 12 gadu
dzīvoja Prāgā, kur viņas vīrs
Richards Vīsts (Wiest) strādāja
radio ,,Brīvā Eiropa”. Darbu
beidzot, uz Sietlu līdzi ceļoja
Čechijā 1998. gadā dzimuši
dvīnīši, Libuše un Šemeks, kuŗi
labi saprata čechiski, angliski un
latviski. Intai un Richardam sirds
aiz žēlabām vai plīsa, kad kaķenīte
Libuše, iesaukta par Libiju, 13.
novembrī aizvēra acis uz mūžu.
Šemeks vēl turas braši, taču tik
gudrs kā māsiņa viņš neesot.
Divas valodas saprot arī čikā
gietes Ilzes Ievānes mīlīgā, 1991.
gadā dzimusi kaķenīte Zīlīte.
Viņai ir kāda deguna vaina, jo

Čechietis Šemeks pie adventa svecēm

kuŗiem pašiem ir vairāki jauki
kaķi – Brencītis, Samtiņš un
Mīcīte – atsūtīja Tomam kartīti
ar drīzas izveseļošanās vēlējumu
dzejolīti: ,,Lai slimā peka žigli
dzīst, Ka vari skriet, un lēkt un
līst!”
Reiz Dāvis Reins paņēma no
mums vienu kaķa bērnu, un drīz
vien viņam bija vesels ducis! Arī
Helēnai un Rūdim Hofmaņiem
bija turpat ducis kaķu, kuŗi cits
pēc cita aizgāja uz citiem medību
laukiem, un nu vairs nav nevie
na. Ir gan divi dēlam ar vedeklu,
kuŗi dzīvo blakus. Māja bez kaķa
taču nav māja – tāds uzraksts
Helēnai, šķiet, vēl arvien piestip
rināts pie ledusskapja.
Šad tad pie kaķu barības, ja to
atstāj ārā, nāk mieloties oposumi,
kuŗi arī daļēji kļuvuši par māj
dzīvniekiem. Kaķi viņam sastājas
apkārt un apbrīno šo žurkas,
cūkas, vistas, eža un ķengura
krustojumu. Reiz kādam mazulis
bija vai nu izkritis vai izlēcis no
somas, kaķi ar viņu pārgalvīgi
rotaļājušies un mazo, glīto opo
sumiņu nomocījuši.
Lidija Bērziņa no Bostonas
rakstīja: ,,Gadījies, ka mūsu dārzā
uzrodas kāds pamests mincis,
tad jau katrā ziņā viņš jāpabaro.
Viens bija ļoti mīlīgs, no sākuma,
protams, bailīgs, bet, kad pierada
un ļāvās paglaudīt, nāca istabā
mūsu Lūsim par lielu uztrauku
mu. Nolēmam aizvest pie dak

Kaķis, kas atgādina lauvu

lodu kaķis.” Pārceļoties pavisam
uz dzīvi Latvijā, Ruta atrada
Runcim Tuncim Vilimingtonā
labas mājas.
Artūrs Rubenis no Klīvlandes,
Ohaijo pavalstī e-pasta vēstulē
ziņoja: ,,Manai vedeklai ir trīs
kaķi – Remijs, Hendriksons un
Lūsija. Vecos laikos mums bija
gaŗspalvainais Minka, kas no
dzīvoja 16 gadu. Pēc tam, kad
jaunskungs aizgāja, nevienu
dzīvnieku vairs neesam turējuši.
Pa lauku skraida zaķi, susuriņi.
Reiz arī lapsa bija iemaldījusies.
Ir simtiem putnu. Kaimiņiene
tos baro cauru vasaru. Par
kardināliem nebūtu ko vaimanāt,
bet sīlis gan neliek miera. Dzīvo
pulka zvirbuļu, jumta kores
apdzīvotāju pāris saucas Felikss
un Felicita, abi šūpojas rododen

guļot krāc gluži kā cilvēks.
Sevišķi gudrs esot Juŗa un
Robinas Žagariņu mincis vārdā
Kokopufs (Cocopuff),
kas
pieņemts 1998. gadā, kad
Springfīldā, Masačusetā, nomira
viņa saimniece. Kokopufs ar
interesi skatās televīzijas pārrai
des un, protams, visu saprot.
Viņš ir tipisks nakts dzīvnieks un
domā, ka arī viņa saimieki velti
šķiež laiku, pa nakti guļot.
Ilmāra un Veras Dambergas
Muris un Tīģeris ir mājas kaķi
un agrāk bijuši labi draugi. Reiz
ciemos atbraukuši viesi no
Latvijas, un abi dzīvnieki nobi
jušies. Muris izsprucis ārā, un,
kad atgriezies, Tīģeris laikam
tāpēc, ka mājās ir ciemiņi, viņu
arī uzskatījis par svešinieku.
Kopš tā laika arī viņu draudzība

pagalam.
Aizustināja Dzidras Zeberiņas
atzīšanās, ka kaķa viņai pietrūkst
vairāk nekā vīra, jo kaķis nekad
nav sirdi sāpinājis. Diemžēl daži
namīpašnieki neļauj dzīvniekus
turēt. Kāpēc, to grūti saprast, jo
kādus neizlabojamus bojājumus
gan kaķis varētu nodarīt?
Tukotājai Gunnai Diksonei
Ņujorkā ir divi balti persieši –
Nellija un Bartolomevs. Vasarā
viņus aizved uz kaķu frizētavu,
kur viņiem daļu biezās spalvas
noskuj, lai nebūtu pārāk karsti.
Kāds atsūtīja gandrīz vai traģisku
stāstu, kā izgājis paziņai no
Oklahomas, kas runā ar nelielu
akcentu. Viņa aizbraukusi uz
Čikāgu un lūgusi izdarīt kaķim
Line Cut, domādama, ka apgriezīs
sapinkojušās pavēderes spalvas.
Kaķis jau frizēts vairākkārt, bet
šoreiz pieprasīta divkārša cena.
Ieraudzījusi savu kaķi, viņa ne
zinājusi, vai smieties, vai raudāt
– tas atgādinājis lauvu! Pārpra
tums radies viņas akcenta dēļ, jo
kaķu frizētavā sapratuši, ka viņa
vēlas Lion cut!
Dienvidalifornijā ļoti gaida
lietu, taču tas nozīmē arī katastro
fu. Tā kā Losandželosā ielām nav
noteku, tās ātri kļūst par straujām
upēm. Mājas, kuŗas kalnos uz
tupinātas uz smilšu kaudzes vai
piestiprinātas kā bezdelīgu ligz
das, pamazām sāk slīdēt lejup,
dubļu straumes dažreiz ir tik
negantas, ka reizēm aprok ēkas
ar visiem iemītniekiem. Peld
baseini pārplūst, un ūdens iekļūst
māju pirmajos stāvos. Daudzām
ēkām ir plakani jumti, kuŗi no
ūdens smaguma ieliecas un nere
ti pat ielūst. Labākā gadījumā
jumti sāk tikai tecēt, un māju
iedzīvotāji vai veikalu īpašnieki
meklē rokā bļodas, spaiņus un
vanniņas un noliek vietās, kur no
griestiem gāžas lielākas vai
mazākas straumītes. Var dabūt
smilšu maisus, ko nolikt pie
durvīm vai vārtiem, lai mazliet
aizturētu ūdeni, bet, lietum tur
pinoties ilgāk, tie maz līdz. Golfa
laukumi Sanfernando ielejā sāk
atgādināt ezerus, slavenie brīvceļi
tiek slēgti, jo satiksme pa tiem
kļūst neiespējama. Losandželosas
upe, kas parasti ir grūti pama
nāma urdziņa, mutuļojot pie
pildās līdz malām, un kļūst sap
rotams, kāpēc tās krasti noklāti
ar betona plāksnēm.
Taču visgrūtāk klājas kaķiem,
jo pagalmā nevar atrast nevienu
sausu vietiņu. Viņi izmisīgi
skraidīja, līdz viens no viņiem
atrada izeju – viņam likās, ka
paklājs ir līdzīgs smiltīm, un tā
kā viņš bija ilgi cieties, izplūda
varena peļķe, turklāt ne visai aro
matiskais šķidrums skāra arī
manas kurpes un kaudzi uz
grīdas nolikto aplokšņu. Ja sūtīšu
tās cilvēkiem, kam arī ir kaķi, tie
būs varen priecīgi, jo viņiem lik
sies, ka saņem sveicienu.
Nepacietīgajiem trīs dienas lie
kas kā vesela mūžība un, kad
uzspīd saule, varētu domāt, ka tā
nav redzēta mēnešiem. Tad
kalifornieši atkal uzvelk bezpie
durkņu krekliņus un īsbikses –
cita nekā te nevajag – un bezrū
pīgi dodas, kur nu katram jāiet.
Nākamie ūdenplūdi tik drīz nav
gaidāmi – ne ātrāk kā pēc pus
gada, tātad nav daudz ko bēdāt
un galvu lauzīt! Gan jau! Un kaķi
ir bezgala laimīgi, jo sausu smilšu
viņiem nu vairs netrūkst.
Astra Moora
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G adumijas saruna

Par veselību kā neapstrīdamu vērtību un par dažām
vienkāršām patiesībām

Laika saruna ar Rīgas Veselības klīnikas Premium Medical vadītāju Signi Dauškani Plataci
Ar ko Veselības klīnika
Premium Medical atšķiras no
citām klīnikām Latvijā? (Šī
klīnika LR Veselības ministrijas un pacientu organizācijas
Suspento konkursa rezultātā ir
ieguvusi titulu „Pacientam
draudzīgākā
ārstniecības
iestāde Latvijā).
Sākot klīnikas Premium Me
dical projektu, skaidri apzi
nājāmies, ka Latvijas medicīnā
neredzam nevienu ārstniecības
iestādi, kuŗai vēlētos līdzināties.
Lai labāk paskaidrotu manu
redzējumu par šo klīniku,
atgriezīšos nesenā pagātnē, kad
2000. gadā saņēmu ārsta diplo
mu un tai pašā gadā arī izturēju
konkursu un iestājos Latvijas
Universitātes Juridiskajā fakul
tātē. Tajā rudenī kopā ar kollēģi,
kuŗai arī bija šīs abas izglītības,
sākām aktivitātes pacientu tiesību
veicināšanas jomā Latvijā.
Cienījamiem tautiešiem, kas
daudzus gadu desmitus dzīvojuši
demokratijas valstīs ar labi
attīstītu un skaidru izpratni par
cilvēktiesībām, tas ko stāstīšu
varbūt izklausīsies neticami.
Tātad, 2000./2001. gadā Latvijā,
sākot iepazīšanos ar Labklājības
ministriju (toreiz vēl nebija
atsevišķas Veselības ministrijas)
un daudzajām valsts institūcijām,
kas regulē veselības aprūpes
jomu, mēs saskārāmies ar dziļu
neizpratni par mūsu sabiedrisko
organizāciju „Latvijas Pacientu
tiesību birojs”. Ierēdņiem bija
skaidrs, kas ir „pacients”, tāpat arī
jēdziens „tiesības”. Bet kas tās
tādas „pacienta tiesības”? Un tā
mēs sākām informēt visus –
sabiedrību (pacientus), mediķus
un valsts ierēdņus. Četru gadu
laikā es nolasīju lekcijas par
pacienta, ārsta, medicīnas māsas
tiesībām, pienākumiem un at
bildību veselības aprūpes jomā
visās lielajās Rīgas slimnīcās,
ārstu un māsu asociācijās.
Atzīšos - tā kā parasti lekcijā
lielu uzsvaru liku uz mediķu
informēšanu par pacientu tiesī
bām, to būtību un jēgu, mediķi
sākotnēji šo informāciju un arī
mani pašu uzņēma bez liela prie
ka. Savās lekcijās ikreiz uzsvēru
– ja ārsts zinās un īstenos pacien
ta tiesības, viņš būs tikai ieguvējs.
Ja pacients būs informēts, tā
rezultātā atkritīs vislielākais
problēmsituāciju slogs. Jo pa
cienta neapmierinātība ar sa
ņemto veselības aprūpes pakal
pojumu rodas tieši tad, kad
ārstam nav bijis laika ar pacientu
izrunāties un izskaidrot viņa
paša veselības situāciju un ār
stēšanas plānu, kā arī iespējamās
pacienta sajūtas tā laikā un pēc
tam. Jāpiebilst – Latvijas pacienti
un medicīniskā tiesvedība ir tālu
(un es no sirds ceru, ka tā arī tas
paliks) no situācijām, kad pa
cients un viņa jurists pēc katras
medicīniskas manipulācijas
meklē kaut mazāko iemeslu, lai
tikai vērstos pret ārstu tiesā.
Iegūstot otro izglītību - jurista

gradu, vēlējos ātrāk kļūt par Lat
vijā pirmo zvērināto advokātu,
kas specializējies medicīnas tie
sībās, un sākt savu praksi, lai
varētu pārstāvēt kā pacientus, tā
ārstus un slimnīcas gan ārpus
tiesas mierizlīguma sarunās, gan
tiesu instancēs.
Bet tad nāca lielas pārmaiņas
manā personīgajā dzīvē – 2006.
gada Līgo dienas priekšvakarā
mūsu ģimenē ienāca otrs dēliņš.
Rudenī bija iespēja kārtot ad
vokāta eksāmenu, taču pēc dēliņa
piedzimšanas sāku vēl biežāk sev
jautāt: vai advokāta darbs ir tas,
ko es vēlos darīt visu mūžu un
vai man tas sniegs gandarījumu?
Sapratu, ka vēlos būt sieviete, kas
rada, veido, iedvesmo un ceļ,
nevis nodarbojas ar jaukšanu un
ārdīšanu (lai man piedod kolēģi
juristi un advokāti!), jo tiesvedība
diemžēl ir tāda.
Kad pieņēmu lēmumu atteik
ties no zvērināta advokāta kar
jēras, dzima ideja par klīniku,
kuŗas būtība balstīta uz augstākās
profesionalitātes ārstu darbu un
pacienta tiesību un interešu
reālizāciju, kuŗā daudz domāts
par pacienta un ārsta ērtībām,
attieksmi un servisu. Uzreiz arī
radās nosaukums – Premium
Medical. Jau pēc dažām dienām
satikām savus partnerus-inves
torus. Izrādījās, ka viņi piemē
rotus up-market medicīnas me
nedžerus bija meklējuši jau divus
gadus.
No idejas rašanās dienas, līdz
klīnikas atvēršanai 2008. gada
29. janvārī pagāja viens gads un
divi mēneši.
Tātad – ar ko tad mūsu izvei
dotā klīnika ir īpaša?
Tā atrodas jaunā biroju ēkā ar
ērtu piebraukšanu un īpašām
klientu stāvvietām. (Rīgā tas nav
mazsvarīgi.) Mēs sniedzam plaša
spektra ambulatoros medicīnas
pakalpojumus augstā kvalitātes
līmenī. Pie mums 23 ārstu kabi
netos pacientus konsultē un
izmeklē 90 ārsti 50 dažādās spe
cialitātēs. Jau no lekciju lasīšanas
laikiem biju sapratusi, ka, lai arī
ārstiem ir zināšanas, viņiem
lielākoties trūkst laika pacientu
informēšanai par saslimšanas
būtību, nepieciešamo izmeklē
jumu pamatotību, ārstēšanas
iespējām, blakusparādībām un
prognozi. Pacients ir „nemedi
ķis”, un viņš daudz ko nezina un
nesaprot, un tas ir tikai normāli.
Tāpēc mūsu klīnikā ārstam ir
laiks sarunai ar pacientu, jo esam
ieplānojuši pietiekamus vizīšu
ilgumus.
Pie mums konsultē un izmek
lējumus veic vieni no labākajiem
Latvijas lielāko slimnīcu speciā
listiem savās nozarēs. Īpašu uz
svaru esam likuši uz Latvijas ve
selības aprūpes, „vājo posmu” –
nopietnu profilaksi pie ģimenes
ārsta pieaugušajiem (check-up
programma) un bērniem – pro
filaktisko apskašu programmu
pie pediatriem.
Ir zināms, ka Latvijas ārsti,

Signe un Leons klīnikas atklāšanas dienā - 2008.gada 28. janvārī

medicīnas iespējas un cenas
kopumā ir ļoti labas un izcili
konkurētspējīgas salīdzinājumā
ar Eiropas un Amerikas me
dicīnas tirgū piedāvāto. Tāpēc
šobrīd jau ļoti nopietni strādā
jam pie medicīniskā tūrisma
uzsākšanas no ASV un Eiropas
valstīm. Mums ir zināms, ka
amerikāņi milzīgo izmaksu dēļ
dodas veikt operācijas uz Indiju,
kur tās maksā pusi no ASV cenas.
Mēs piedāvāsim vēl zemākas
cenas, bet pretī varam piedāvāt:
lidojumu biznesa klasē kopā ar
pavadoni (ja tas nepieciešams),
Premium Medical koordinators
sagaidīs pacientu lidostā un
komfortabli nogādās uz vienu no
mūsu slimnīcām. Ja operācijai
būs dažas dienas jāsagatavojas –
analīzes, izmeklējumi, kā arī
laiku pēc obligātajām slimnīcā
pavadāmajām dienām pacients
varēs pavadīt skaistā viesu namā
vai viesnīcā Siguldā vai Jūrmalā
(slimnīcas Siguldā un Bulduros,
Jūrmalā, ir mūsu sadarbības
partneŗi.)
Medicīnisko tūrismu no ASV
vēlamies sākt ar gūžas locītavas
endoprotezēšanas operācijām,
kuras veiks dr. Uldis Ķesteris,
slavens latviešu traumatologs ortopēds, kurš jau padsmit gadus
strādā Zviedrijā, Lundas Uni
versitātes klīnikā. Laipni piedā
vājam šo iespēju veikt operāciju
un pēc tam atpūsties dzimtenē
arī mūsu tautiešiem, jo pēc
gūžas endoprotezēšanas operā
cijas slimnīcā jāpavada vismaz
piecas dienas, bet pēc tam viesu
namiņā jāatpūšas vēl apmēram
divas nedēļas un tad var plānot
lidojumu atpakaļ uz ASV.
Un vēl viens piedāvājums –
bariatriskā ķirurģija. Tas attiecas
uz cilvēkiem ar pārmēru lielu
svaru, kuŗi izmēģinājuši jau citas
metodes, tomēr bez rezultātiem.

Pasaules Veselības organizācija
aptaukošanos klasificē kā hronis
ku slimību. Bariatriskās jeb svara
samazināšanas operācijas ir
efektīvs veids, kā ārstēt smagu
aptaukošanās gadījumus ar lie
liskiem, ilgstošiem rezultātiem.
Latvijā šobrīd izmanto divas
svara samazināšanas operācijas
– regulējamās kuņģa saites
uzlikšana un kuņģa apiešana.
Bariatrisko operāciju ideja –
panākt, lai pacients var apēst pēc
iespējas mazāku daudzumu
ēdiena, vienlaikus nodrošinot
organismu ar nepieciešamajām
uzturvielām.
Jūsu klīnikas sadarbības partnere ir arī ASV dzīvojošā
latviešu ārste – pediatre Zaiga
Philips Alksne...
Kā jau minēju, mums ir īpaša
zīdaiņu un bērnu (līdz 18 gadu
vecumam) profilaktisko apskašu
programmu pie pediatriem. Šī
programma mūsu klīnikā ir piee
jama, tikai pateicoties mūsu mī
ļajai draudzenei un cienījamai
pediatrei dr. Zaigai Philips Alk
snei, kuŗa jau vairākus gadu
desmitus Sietlā strādā pediatrijas
klīnikā Pediatric’s Associates.
Daktere Zaiga kopā ar kolēģiem
ilggadējo pieredzi bērnu veselī
bas aprūpē ir apkopojusi detali
zētu bērnu profilaktisko apskašu
protokolu veidā. Mēs savā klīnikā
esam pirmie Latvijas bērnu pro
filaktiskajā veselības aprūpē
ieviesuši šādus „bērnu apskates
protokolus”, kuŗi būtiski uzlabo
vizītes kvalitāti. Mana brāļa sieva
daktere Rasa Dauškane ir ļoti zi
noša un spējīga ģimenes ārste.
Rasa ir arī dr. Zaigas ”krustmeita”
studenšu korporācijā Gundega
(es pati jau 15 gadus esmu
Daugaviete). Pasaule patiešām ir
maza, un dr. Zaigas mūža darbs
tagad ir iedzīvināts Latvijā.
Esam ļoti pateicīgi dr. Zaigai

Philips Alksnei par šo viņas
dāvinājumu, par lielo mīlestību
un atbalstu, kuŗu saņemam no
viņas visas mūsu veiksmīgās
sadarbības laikā!
Jūs esat divi Premium Medical
vadītāji – tu un tavs dzīvesbiedrs
Leons Platacis, finanču spe
ciālists, kuŗš pirms tam vadīja
biznesa nodaļu Latvijas lielāka
jā telekomūnikāciju uzņēmu
mā Lattelecom.
Bez Leona nebūtu iespējams
šis projekts, nekādā gadījumā.
Viņa zināšanas finansēs un
uzņēmuma vadībā ir bijušas ļoti
būtiskas, es pat teiktu, izšķirošas.
Kāpēc? Ziniet, šo trīs gadu laikā,
kopš strādājam ar klīnikas pro
jektu, esmu tikusies ar ļoti dau
dziem mediķiem. Liela daļa,
atnākot uz klīniku, ir teikuši, ka
par kaut ko tādu jau sen esot
sapņojuši. Sapņiem ir jābūt, bez
tā vispār nekas nenotiek. Bet, lai
sapni īstenotu dzīvē, ir jāstāda
mērķi. Un dzīvē notiek tā, ka ejot
uz kādu lielu mērķi, tev no kaut
kā, ko esi darījis līdz šim, nāksies
atteikties, jo diennaktī ir tikai 24
stundas. Dakteru situācija paras
ti ir tāda, ka viņi domā, ka varēs
apvienot savu ārsta praksi ar
menedžmenta darbu. Gandrīz
visi, kas to mēģinājuši, man
atzinušies, ka agrāk vai vēlāk
nākas izšķirties – vai nu būšu
ārsts vai menedžeris. Un vēl – lai
cik vispusīga būtu ārsta izglītība,
tā ir ļoooti tālu no cipariem un
zināšanām par biznesa vadību.
...
Kā tu, būdama juriste un
medicīnas speciāliste vienlaikus, vērtē medicīniskās apkal
pošanas stāvokli un perspektī
vas Latvijā?
Esmu pārliecināta, ka Latvijas
ārsti strādā ļoti labi, ar lielu atde
vi, atbilstoši savai medicīniskajai
kompetencei un iespējām. Tagad,
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Zaiga Philips Alksne ciemos klīnikā 2008. gada novembrī

kad visās slimnīcās ienāk lie
lākoties tikai maksas pacienti,
ārsti, māsiņas un viss slimnīcas
menedžments ir fakta priekšā –
ja piedāvās sliktu servisu un
apkalpošanu, nestrādās pie at
tieksmes un cilvēcīgas saskar
smes ar pacientu – medicīnas
iestāde stāvēs tukša... un
neizdzīvos. Pacientam, protams,
vissvarīgākais ir profesionāls
ārsts, kuŗš nosaka diagnozi un
pareizi ārstē. Taču ar to vien
nepietiek. Pacients tiešām sagai
da normālu, cilvēcīgu attieksmi.
Un attieksme ir tā, par ko jau arī
iepriekš daudzus gadus pacienti
ārstiem maksāja naudu aploks
nēs. Kad vēl vadīju Latvijas
Pacientu tiesību biroju, 2002.
gadā veicām apjomīgu pacientu
aptauju 34 slimnīcās visā Latvijā,
kuŗā piedalījās vairāk kā 4300
pacienti. 54% aptaujāto atzina,
ka veikuši neoficiālos maksā
jumus ārstiem, un no tiem 63%
gadījumu tā bijusi pateicība, kas
veikta gan pirms, gan pēc

ārstēšanas slimnīcā. Iemesls –
psīcholoģiskie motīvi, vēlme
saņemt labāku aprūpi un attieks
mi, maksāts brīvprātīgi. Ja
pacients maksā, viņš, saprotams,
ir prasīgāks pret pakalpojumu,
kuŗu saņem, un noteikti arī
atļausies aizrādīt mediķiem, ja
viņam kaut kas nepatiks.
Kāds, pēc tavām domām, ir
vesels cilvēks un ko tu saproti
ar vārdiem – veselīgs dzīves
veids?
Veselībai ir daudz definīciju.
Es piekrītu viedoklim, ka fiziskā
veselība ilgtermiņā iespējama
tikai tad, ja esam sakārtojuši savu
emocionālo veselību. Tikai tad,
ja dzīvojam saskaņā ar Visuma
likumiem: domājam labas do
mas, otram vēlam tikai labu, un
darām labus darbus, meklējot
savu vietu un realizējam savu
misiju dzīvē – to, kuras dēļ esam
atsūtīti dzīvot šajā pasaulē. Agrā
jaunībā par to pārsvarā varam
atļauties nedomāt, jo Dieviņš
(liels paldies viņam!) ir saprotošs

un iekārtojis tā, ka laba veselība
ir gandrīz visiem, neatkarīgi no
domāšanas veida un dzīvesveida.
Bet šis avanss kaut kad beidzas…
un tad mums jārāda, ko esam
sapratuši par dzīvi un par sevi.
Zinātnieki ir izpētījuši faktorus,
kuŗi ietekmē mūsu veselību:
dzīvesveids (5055%), ārējā vide
(2025%), ģenētiskā nosliece (15
20%), veselības aizsardzība
(810%). No teiktā redzams – pat
valstij ar visideālāko veselības
aprūpes sistēmu nav garantiju,
ka tajā dzīvos veseli cilvēki, ja
viņiem pašiem nerūpēs savs
dzīvesveids un dzīves un darba
vide.
Veselība ir tā joma, kuŗai reti
kurš no mums patiešām veltām
pietiekamu laiku un uzmanību,
jo citām lietām – bērniem, vīram,
sievai, vecākiem, mācībām, dar
bam, sabiedriskajām aktivitātēm
utt. taču vajag no manis tik
daudz!!! Pa kuru laiku gan es
varētu vēl man dotajās 24 stundās
atrast laiku sev? Mēs paši sevi

bieži vien mierinām: gan jau tad,
kad..... pabeigšu mācības, būšu
atvaļinājumā, aiziešu pensijā,
bērni izaugs, māju uzcelšu,
labāku algu saņemšu..... un tā
mēs sevi skaisti mānām...
Visa pasaule pēdējās desmit
gadēs domā par stresa menedž
mentu. Rietumu medicīna rada
dažādas iedarbības medikamen
tus gan cīņai ar pašu stresu, gan
tā sekām – trauksmi, depresiju,
dažādiem psihiatriskiem stāvok
ļiem. Austrumi uz šo jautājumu
jau gadu simtus un tūkstošus
skatās filozofiski, norādot, ka
cilvēkam vienkārši jau no
bērnības jāiemācās uz dzīvi
raudzīties caur savu gudro sirdi
un dvēseli, jo tad situācijās, kas
pārsniegtu fizioloģisko stresa un
trauksmes līmeni, cilvēks nemaz
nenokļūtu. Tiešām uzskatu, ka
visas laimes un nelaimes sākas
mūsu katra paša galvā. Par šo
tēmu pēdējos desmit gados
pasaulē radīts daudz grāmatu,
kuŗas no sirds iesaku palasīt ik
vienam. Jo tās strādā.
Rūpes par sevi ir pašcieņas
jautājums, kur labai fiziskai un
emocionālai veselībai būtu jābūt
pašam pirmajam punktam. Pie
ļauju, ka tautieši ārzemēs šo temu
uztver kā pašsaprotamu, taču
Latvijas cilvēkam (īpaši vecumā
pēc 40 gadiem, augušam pa
domju laikā) rūpes par sevi lie
lākoties liekas kā sava egoisma
izpausme.
Nereti tā domā arī viņa tuvin
ieki, jo, lai cilvēks rūpētos par
sevi, var gadīties, ka kādam, at
bildot uz lūgumu kaut ko izdarīt,
palīdzēt vai nokārtot ir jāpasaka
„nē”. Padomju laiks diemžēl arī
šai ziņā atstājis uz cilvēku domā
šanu neizlīdzināmas pēdas. Pāri
visam taču bija – valsts, partijas
un citu cilvēku intereses, kur
cilvēks pats ir tikai sīka, neno
zīmīga, viegli nomaināma skrūve
lielajā mehānismā. Un tāpēc nav
jābrīnās par ainu, kāda redzama
visās Latvijas poliklīnikās un
valsts ģimenes ārstu praksēs, kur
gaŗās rindās sēž cienījama ve
cuma cilvēki, kuŗi jau sen ir ļoti

slimi.
Un tieši tāpēc, ka valsts medi
cīna Latvijā – gan ģimenes ārstu
līmenī, gan stacionāros  strādā
tikai ar slimajiem, mēs radījām
klīniku veselajiem. Cilvēkiem,
kuŗiem šodien nekas nesāp, bet
viņi vēlas iziet check-up pro
grammu, kā arī cilvēkiem, kuŗi
vēlētos savu veselības problēmu
sākt risināt laicīgi, kad tā vēl nav
ielaista tikai tāpēc, ka cilvēks nav
gribējis ar savu „sīkumu” apgrū
tināt savu pāraizņemto ģimenes
ārstu, kuŗš risina smagi slimu
cilvēku veselības jautājumus.
Kas ir veselības atslēga? Atrast
laiku sev – vismaz stundu dienā
pabūt vienatnē ar sevi un savām
domām, atrast laiku hobijiem,
fiziskajām aktivitātēm (sporta
klubā vai līnijdejās, piemēram),
atpūtai, grāmatas vai žurnāla
palasīšanai, ceļojumam, ķermeņa
kopšanas procedūrām, vizītei pie
citiem speciālistiem. Un laiku
kaut vai vienu reizi mēnesī satikt
kādu tuvu, mīļu cilvēku, ar kuŗu
iespējama vaļsirdīga saruna.
Lai zieds atplauktu – kādam
par to ir jārūpējas. Vai tā būtu
bite, kas apputeksnē, saule, kas
silda, lietus, kas veldzē, vai arī
dārznieks, kuŗš kopj to ar ap
brīnojamu pacietību un mīles
tību.
Līdzīgi ir arī ar sievietes skais
tumu, veselību un labsajūtu.
Sieviete uzplaukst un atveras kā
zieds, ja viņa mīl sevi un savējos,
un ja viņu mīl. Ja viņa jūtas droša
par sevi un savu rītdienu. Spēj
paust savas jūtas un emocijas. Ja
prot izvirzīt savus mērķus un tos
arī sasniedz. Ja rūpējas par sevi
un savējiem. Ja ir vesela un veseli
ir viņas mīļie.
Sieviete ir savas ģimenes pa
varda turētāja. No viņas atkarīgs,
kā dzīvos un jutīsies gan viņas
vīrietis, gan viņu bērni. Faktiski
viņas rokās ir visas ģimenes
veselība – kā fiziskā, tā garīgā un
emocionālā. Raugiet, esmu pil
nīgs pretstats feminisma do
māšanai, jo tāds lietu un attiecību
izkārtojums starp cilvēkiem, ma
nuprāt, ved uz pasaules galu...

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir

(I. Ziedonis)

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam no mums
sirdī ienes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām,
darbīgām dienām un priecīgiem brīžiem.
Lai mūsos mājo patiesa vēlme mīlēt, saprasties un
palīdzēt.
Ar cieņu,
Klīnika Premium Medical, Rīgā
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Jāapzinās atbildība pret aizgājējiem un nākamām paaudzēm
centienus iekļauties brīvās pa
saules struktūrās. Ne vienmēr
PBLA valdes loceckļu un Lat
vijas varas pārstāvju uzskati
saskanējuši, tāpēc nereti iecerēto
darbu veikšana aizkavējusies.
PBLA galvenie mērķi patlaban
– atbalsts latviskai izglītībai un
kultūras pasākumiem pasaulē;
Latvijā – vēlēšanu likumu
maiņa, panākt, lai Latvijas
pavalstniecību piešķirtu ārpus
Latvijas dzimušiem latviešu
bērniem.
M. Sausiņš paziņoja, ka šī ga
da PBLA balva piešķirta Valdim
un Lalitai Muižniekiem par
Latviešu studentu centra dibi
nāšanu, PBLA Kultūras fonda
goda diploms – Lizbetei Upītei
(Lizbeth Upitis) par ieguldījumu
latviešu kultūrā, sakārtojot un
izdodot grāmatu Latvian
Mittens, PBLA Kultūras fonda
atzinības rakstu saņēma tīmekļa
portāla Latviansonline izveido
tājs Andris Straumanis. Mine
apoles latvieši Ilga Dulbe, Inta
Grāvīte, Valdis Miķelsons,
Ingrīda Otto, Dr. Gunta Ro
zentāle un māc. Maija CepureZemmele saņēma Amerikas
latviešu apvienības (ALA) atzi
nības rakstus par darbu latviešu
sabiedrības labā.
Koncertā Mineapoles-St.Pau
las latviešu ev. lut. draudzes
koris dziedāja E. Melngaiļa
„Dievam pieder zeme”, tautas
dziesmu „Trīs rītiņi saule lēca”,
J. Cīruļa „Liepu laipa”, R. Paula
„Manai dzimtenei” un J. Vītola
„Gaismas pils” diriģentes Zintas
Pones vadībā. Klavieŗpavadīju
mu spēlēja Biruta AndersoneSprūde.
Sarīkojuma apmeklētāji vēl
pailgi pakavējās sarunās pie
glāzes vīna un Latvijas dzi
mumdienas kliņģera.
Paldies rīkotājiem par neat
karīgās Latvijas dibināšanas
dienas daudzinājumu!
Rita Drone

Dzied Mineapoles-St.Paulas latviešu ev. lut. draudzes koŗi

Latviešu skolas audzēkņi dzied A. Legzdiņa
dziesmu ,,Es taisīju karodziņu” Dāvida
Sarmas vadībā; no kreisās: Māra Treiberga,
Pauls Švalbe, Marita Pelēce, Amēlija Lāčplēse,
Katrīna Dinglija (Dingley), Dāvids Sarma

Foto: Valdis Miķelsons

Latvieši Minesotā jau kopš
laba laika Latvijas valsts
dibināšanas atceres svinības
riko tieši 18. novembrī. Šogad
atbildīgie rīkotāji bija Minea
poles-St.Paulas latviešu ev. lut.
draudze un draudzes koris,
aktu vadīja draudzes priekšnieks
Gerolds Luss. Latviešu skolas
skolēni ienesa un iznesa karo
gus un svinību sākumā no
dziedāja A. Legzdiņa dziesmu
„Es taisīju karodziņu” Dāvida
Sarmas vadībā. Mācītājas Maijas
Cepures-Zemmeles vadītajā
svētbrīdī aizlūdzām par savu
valsti un tautu Latvijā, kas
pārdzīvo grūtus laikus. Ikvienu
dziļi aizkustināja valsts prezi
denta Valža Zatlera uzruna dar
bos un domās atbalstīt savu
dzimto zemi, vienalga, lai kur
patlaban atrastos. Apmek
lētājiem dziedot Latvijas valsts
himnu, pavadījumu izteiksmīgi
ar klavierēm atskaņoja Biruta
Andersone-Sprūde un Pauls
Grustāns ar trompēti.
Dr. Jānis Robiņš iepazīstināja
ar svētku runas teicēju, Pasaules
brīvo latviešu apvienības
(PBLA) priekšsēdi Mārtiņu
Sausiņu no Kanadas. Viņš pie
minēja sava tēva trimdas sā
kumgados uzrakstīto deklarāciju
,,Latvieša stāja svešumā”:
„… Dieva un Laimas svētīto,
balto un nebalto dienu cauraus
to Latvijas pagātni cienīdams,
es nešaubīgi ticu Latvijas nākot
nei... cilvēktiesību vārdā mans
pirmais pienākums svešumā ir
cīnīties par latviešu tautas
brīvību un Latvijas nākotni, kā
vien to spēju, apzinoties savu
atbildību pret neskaitāmiem
aizgājējiem un nākamām
paaudzēm…”
Šīs tezes, viņaprāt, rakstu
rojušās kā PBLA, tā arī viņa
paša attieksmi un darbu visus
šos gadus, palīdzot saglabāt
latviešu sabiedrību ārpus Lat
vijas un atbalstot Latvijas valsts

Karognesēji, no kreisās: Māra Treiberga, Marita
Pelēce (daļēji aizsegta), Pauls Švalbe

,,Dzintara flautu kvarteta” baltiešu mūzikas koncerts
skaņdarbu atskaņojot, Ilona
Kudiņa spēlēja alta flautu. Selgas
Mences ,,Baltā pasaka” aizkus
tināja ar šarmanto melodiju, ko
kvartets atskaņoja plūstoši un
liriski. Romualda Kalsona kvar
tetam veltītajā četrdaļīgā svītā
Quasi retro… flautistes atklāja
asprātīgo mūzikālo dialogu. Šī
raksta rindu autores cikls ,,Im
presijas flautas kvartetam” kom
ponēts pēc japāņu dzejnieku Ba
šo (Basho) un Busona (Buson)
haiku motīviem. Pirmajā daļā
,,Mēnesnīcas lakstīgala” Ilona
Kudiņa smalkjūtīgi spēlēja alta
flautas solo temu; otrajā daļā
,,Ziedu lauki” kvartets interpre
tēja lēnos minora akordus ar
siltu, klusinātu toni, toties trešajā
daļā ,,Kamēr zibens zibsnī” īsie
motīvi krāšņi izskanēja flautu
augšējos reģistros.
Kvartets turpināja koncertu ar
lietuviešu komponista Valentīna
Bogdanosa melodisko ,,Impro
vizācijas un skerco trim flautām”
un latviešu komponista Edgara

Karika opusu Pandean Ausculta
tions, kuŗā flautistes degsmīgi
improvizēja pēc partitūras īpa
šiem norādījumiem. Koncerta
beigās klausītāji dzirdēja 20. g.
s. franču komponista Eižena Bo
cas (Eugène Joseph Bozza) skaisto ciklu ,,Vasaras diena kalnos”.
Kvarteta dalībnieces dzidri at
skaņoja katru no cikla četrām
tēlainām daļām. Apmeklētāji
sumināja apdāvinātās māks
linieces, sirsnīgi aplaudējot.
Decembŗa sākumā ,,Dzintara
flautu kvartets” skaņu studijā
Manhatanā ieskaņoja vairākas
no augšminētajām kompozicijām
savam pirmajam tvartam. Amber
Flute Quartet baltiešu mūzikas
tvarta prezentācijas koncerts
notiks 2010. gada 26. martā,
plkst. 3.00 The First Church of
Boston baznīcā (66 Marlborough
Street) Bostonā. Koncertā svinēs
Baltiešu koncertapvienības 50.
gadu jubileju. Varam patiesi prie
cāties par jaunajām profesio
nālajām mūziķēm un viņu

sasniegumiem, iepazīstinot bal
tiešu un amerikāņu sabiedrību ar
igauņu, latviešu un lietuviešu
komponistu daiļradi! Informācija
par Ilonas Kudiņas PBLA Kul
tūras fonda godalgoto pirmo

tvartu ar latviešu flautas mūziku
,,Uz tilta” (On the Bridge) atrodama mākslinieces mājaslapā
www.ilonakudina.com
vai
ITunes mājaslapā.
Dace Aperāne

Foto: D. Hunerbergs

Daugavas Vanagu apvienība
Ņujorkā 26. septembŗa pēcpus
dienā DV namā Bronksā atklāja
savu rudens sarīkojumu sezonu
ar izcilu ,,Dzintara (Amber) flautu kvarteta” koncertu. Kvarteta
dalībnieces – Ilona Kudiņa
(kvarteta dibinātāja), Ona Jonai
taite, Agita Cerusa-Arista un
Indra Ozola bija sagatavojušas
daudzpusīgu mūsdienu baltiešu
mūzikas programmu. Koncerta
ieskaņai mūziķes bija izvēlējušās
igauņu komponista Arvo Perta
skaņdarbu Pari Intervallo, kas
oriģināli rakstīts ērģelēm. Flau
tistes to atskaņoja skanīgi un
līdzsvaroti. Latviešu komponista
Pētera Aldiņa skaņdarbā Catch
Me If You Can varēja saklausīt
komponista mūzikai raksturīgo
renesanses noskaņu, un flautistes
ar teicamu artikulāciju izcēla
opusa vijīgos motīvus. Lietuviešu
komponista Jonasa Tamulionsa
impresionistiskā darbā ,,Jūra”
mūziķēm veiksmīgi izdevās
dažādi tembrāli efekti. Šo

Dzintaru flautu kvartets: no kreisās: Ilona Kudiņa, Agita
Cerusa-Arista, Ona Jonaitaite, Indra Ozola
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Mārtiņš Aldiņš un Pēteris Aldiņš - laureāti

Bostonas LMF Oskara apbalvojumi brāļiem Aldiņiem
Latviskā Mantojuma fonds
Bostonā savai Oskara godalgai
šogad izvēlējies Mārtiņu un
Pēteri Aldiņus. Līdz ar godalgu
viņi katrs saņem arī $ 1000
prēmiju.
Brāļu un māsu ansambļiem
mākslas pasaulē vienmēr bijusi
zināma pievilcība.
Latviešiem pazīstamākie ir
brāļi Kaudzītes (Reinis un
Matīss), brāļi Jurjāni (Pēteris,
Andrejs, Juris, Pāvuls), brāļi
Mediņi (Jēkabs, Jāzeps, Jānis),
tagadējos laikos, pirmie, kas
ienāk prātā: māsas Gutbergas
(Karina un Ingrida), brāļi
Kokari ( Imants un Gido), brāļi
Graši ( Uldis un Austris), māsas
Ritmanes ( Brigita un Lolita).
Brāļu Aldiņu mūzikālajā
pasaulē ir parallēles, bet katrs,
būdams individuāls māks
linieks, ir bijis sava ceļa gājējs.
Kopējs abiem brāļiem ir mū
zikālo gaitu sākums. Abi sākuši

kā dziedātāji un vēlāk diriģenti
korī „Rota” Vilimantikā(Conn.),
ko vada viņu tēvs Valdis Aldiņš.
Abi ir komponisti un multi
instrumentālisti. Kopējie instru
menti ir kokle un pūšamie in
strumenti. Abi ir ansambļa
„Kolibri” dibinātāji (1976. ga
dā). „Kolibri” ir koncertējis
Amerikā, Kanadā, Austrālijā un
Eiropā, tas ir bijis pirmais
mūzikālais ansamblis, kas ofi
ciāli uzaicināts koncertēt Lat
vijā. Ansambļa„Kolibri” reper
tuārā bija tautas mūzikas ap
dares, kā arī dziedājumi, dekla
mācijas, kokles un citu senlaiku
instrumentu saskaņojumi ar
modernajiem instrumentiem.
Mārtiņš Aldiņš dzimis Rē
gensburgā, Vācijā. Mūziku stu
dējis Konektikutas universitātē.
Longy mūzikas skolā ieguvis
gradu senajā mūzikā un stabuļu
spēlē (recorder). Būdams tenora
solists, koklētājs un stabulētājs,

piedalījies Andreja Jansona
vadītā Ņujorkas Kokļu un
dziedātāju ansambļa koncertos.
Godalgots jauno skaņdarbu
konkursā 5. Latviešu dziesmu
svētkos Kanadā. Mācījis kokles
un stabules spēli Amerikas
latviešu jaunatnes nometnēs.
No 1993. līdz 1994. gadam ar
visu ģimeni dzīvojis Latvijā. Tur
koncertējis ar senās mūzikas
ansambļiem „Ludus” un
„Collegium Musicum Riga”, vei
cis ieskaņojumus Latvijas Radio.
Koncertējis kopā ar ērģelnieku
Tālivaldi Deksni, ar diriģentiem
Andri Veismani un Romānu
Vanagu. Pašlaik vada senās mū
zikas ansambli „A Yoyful
Noyse”, kas atskaņo seno laiku
garīgo mūziku Bostonas ap
kārtnē.
Pēteris Aldiņš dzimis Vili
mantikā (ASV). Agri iesaistījies
diriģenta Andreja Jansona
veidotajos bērnu un jauniešu

Pauļa un Ariadnes Dzintaru 65 gadu
laulības jubileja
Šogad Ziemsvētkos aprit 65
gadi kopš manu draugu dr. Pauļa
Dzintara un viņa dzīvesbiedres
Ariadnes (Ridas) laulībām, ko
viņi svin Dienviddakotas
Rapidsitijā bērnu un mazbērnu
pulkā. Pauļa Dzintara vārds
Laika lasītājiem nav svešs,
laikrakstā turpinājumos publicēja
viņa stāstu ,,Prērijas ārsts”, tagad
iznākusi arī grāmata. Rapidsitijā
Paulis Dzintars bija iecienīts
ārsts.
Paulis ar Ariadni iepazinās
1943. gada 12. maijā, todien
manā dzīvoklī svinējām Raiņa
Bērziņa jubileju. Leģiona 15.
divīziju, kuŗā dienēja Paulis, drīz
pārcēla uz Pomerāniju.
Paulis Dzintars stāsta: ,,Rida
strādāja par grāmatvedi kādas
vācu armijas apgādes vienībā,
kas bija evakuēta no Rī
gas uz Dancigu. Šad un tad va
rējam tikties. Abi jutāmies vien
tuļi, tāpēc nolēmām apprecēties.
Rotas komandieri dr. Eggertu
aicinājām par vedējtēvu, virsser
žantu Augstkalnu par “vedēj

māti”. Mācītāja istabā
vietas bija tikai četriem
cilvēkiem – mācītājam
ar palīgu un mums
abiem. Rida bija tērpusies
savā vislabākajā kleitā –
tā bija melna. Mēs solī
jāmies būt viens otram
uzticīgi uz mūžu, un
savu solījumu esam pil
dījuši. Kāzu mielastu
gatavoja rotas pavārs.
Atklājās, ka nebija ne
vienas vietas, kur mums
pārnakšņot. Vienīgā brī
vā telpa bija neapku
rināma rotas darbnīca.
Tur tad mēs pavadījām
savu kāzu nakti, saspie
dušies cieši kopā uz brezenta
nestuvēm.”
Dzintaru ģimene svētīta čet
riem dēliem. Viens no viņiem
tagad strādā tajā pašā klīnikā,
kur kādreiz Paulis. Nezinu ne
viena saderīgāka pāŗa par Ridu
un Pauli. Viņi dalījušies priekos
un bēdās un tiešām kļuvuši mūža
draugi.

mūzikālajos uzvedumos. 1979.
gadā Longy mūzikas skolā
(Cambridge) ieguvis diplomu
kompozīcijā. Maģistra gradu
kompozīcijā 1983. gadā Kar
negiMelona universitātē Pits
burgā. No 1985. līdz 1988.
gadam studējis doktorantūrā
Bostonas universitātē, kur
saņēmis ASV autortiesību ap
vienības (ASCAP) balvu kā
labākais students. Ir gara rinda
latvisko pasākumu, piemēram,
Latviešu Jaunatnes dziesmu
svētki, Vasaras vidusskolas,
vasaras nometnes, saieti un
kursi, kur Pēteris Aldiņš dar
bojies par mūziķi, komponistu,
diriģentu un lektoru, 1989 gadā
viņam bijis autorkoncerts Rīgā .
Divus gadus(1992 – 1994) bijis
Bostonas modernās kamer
mūzikas koncertu apvienības
Underground Composers prezi
dents. Viņa kompozīcijas izde
vusi ECS Music Publishing.

Skaistas svētku dienas
Denverā
Latvijas valsts dibināšanas atce
res aktā Denverā, Kolorado pa
valstī, 14. novembrī ALJAs valdes
priekšsēdis Kārlis Antons teica
svētku runu ,,Esmu latvietis; I
was born a Latvian...”

Ar Ridu un Pauli esam draugi
nu jau 70 gadu – kopš medicīnas
studijām Rīgā, kopīgām kaŗa
gaitām, gūsta, turpmākām me
dicīnas studijām Minsterē,
Vācijā, un ārsta darba Dakotā.
Dzīve iet uz vakarpusi, bet īsta
mīlestība tāpat kā draudzība
nekad nebeidzas.
Kārlis Zvejnieks

Nākusi klajā R. G. Slaidiņa

Pēteris Aldiņš māca mūzikas
teoriju un kompozīciju Longy
mūzikas skolā un ir Bostonas
Trimdas draudzes ērģelnieks un
koŗa diriģents.
Īpaša atzinība būtu veltāma
viņa ilggadīgajam darbam Bos
tonas Latviešu skolā
par mūzikas un dziedāšanas
skolotāju un daudzo bērnu uz
vedumu autoru. Jāapbrīno viņa
spējas un pacietība atrast formu,
kas bērniem ir saprotama un
apgūstama. Ja kāds ir varējis Bos
tonas latviešu bērnu apziņā ielikt
kaut ko no latviskā dziesmu
gara, tad tas ir Pēteris Aldiņš.
Latviskā Mantojumu fonda
Oskara balva ir maza atzinība
par brāļu Aldiņu lielo darbu.
Vairāk kā mudinājums un
uzaicinājums jauniem darbiem
un panākumiem. Tas,varbūt,
uztverams kā turziņa spirdzinoša
ūdens maratona skrējējam...
Ivars Galiņš

Pie Denveras latviešu kultūras
centra 18. novembrī plkst. 12.00
sapulcējās vairāki latvieši un
vienlaikus ar tautiešiem visā
pasaulē dziedāja Latvijas himnu.

Priekšā no kreisās: Silvija Kārkle un Gunārs Jākobsons,
aizmugurē: Ivars Bāliņš, mācītājs Mārtiņš Rubenis, Raita Jergensena, Ingrīda Lēvenšteina, Valda Lēvenšteina, Gints Grīnbergs no Bostonas, Andris Lēvenšteins

„Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945”

Viņiem, gaisa spēku palīgiem, tautā mīļi sauktiem par kaŗazēniem, tolaik, 1944. gadā bija 15, 16,
17 gadu... Septiņpadsmit gadus veco Raimondu Gunaru Slaidiņu mobilizēja 1944. gada vasarā.
Šī ir autentiska dienasgrāmata, kas rakstīta tā laika jauniešu valodas stilā, grāmatā izjūtama tā
gaisotne un tās emocijas, kas virmoja gaisā un jaunā puiša dvēselē, aci pret aci sastopoties ar
kaŗa virpuļiem.
Grāmatu var iegādāties Rīgā Okupācijas mūzejā un Latvijas Kaŗa mūzejā, un grāmatu tirdzniecības vietās, kā
arī Rīgas redakcijā Ausekļa ielā 14.
Amerikas un Kanadas lasītājus aicinām to iegādāties no Laika biroja ASV, rakstot:
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA. Tālr. 732-549-0445,
fax. 732-549-0466, e-pasts – LaiksDSR@aol.com
Lūdzam pievienot čeku par USD 16 (ASV), USD 18 (Kanadā).
Maksā iekļauta pasta sūtījuma cena.
Neaizmirstiet norādīt – „par grāmatu ... eks.” un savu adresi!
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DV tirdziņš Floridā
loterijā iegūtie līdzekļi tiek iz
lietoti galvenokārt smagi cietušo
un invalidēto leģionāru atbal
stam, kas savu mūža nogali
pavada gultā, ārstējot kaŗā un
izsūtījumā sabojāto veselību.
Par ilgadējo atbalstu DV
organizācijai Princes kundze
pasniedza mūža biedru karti
Ilgvaram Norbergam un DV
Centrālās valdes Atzinības rak
stu 91 gadus vecajai Rasmai
Kalniņai, kas vēl vienmēr ap
gadā tirdziņu ar lielu, pašceptu
rupjmaizes klāstu, ko ātri iz
pērk. Princes kundze arī nolasīja
pateicības vēstuli no Jēkabpils
DV nodaļas, kas pateicās par
pagājušā gadā saņemto pa
balstu.
Pēcpusdienas
mūzikālo
priekšnesumu, izvilkumus no
Bruno Skultes mūzikālā tēlo
juma “Spoža zvaigzne attecēja”,
bija sakārtojis Ilmārs Vilmanis,
pats spēlējot kokli. Piedalījās arī
Karmene Lūse – vijole, un
Pēteris Ozols – ģitara. Teicēja
bija Skaidrīte Prince. Klausītāji
māksliniekiem pateicās ar ska
ļiem aplausiem un skaistu puķu
pušķi.
Pēc priekšnesumiem sekoja
vanadžu sarūpētais siltais azaids
un saziedoto cepumu, kūku,
piparkūku un rupjmaizes ku
kulīšu izpārdošana. Kad viesi
bija stiprinājušies, sekoja Andŗa
Rituma veikli novadītā sazie
doto mantu loterija. Mācītājs
Aivars Pelds ar kundzi Irmu
bija pārdevuši tieši 500 loterijas
biļešu, bet bija saziedotas dau
dzas un dažādas mantas, un, kā
likās, katra trešā biļete ko lai
mēja.
Tā paēduši, mūzikālo priekš
nesumu iepriecināti un loterijā
un tirdziņā iegūtām mantām
apkrāvušies, visi klātesošie ap
mierināti devās mājup, gan ar
mazliet tukšākiem makiem, bet

Tautieši bija sabraukuši uz tirdziņu no tuvienes un
tālienes, piepildot biedrības zāli

DV priekšniece Skaidrīte Prince
pasniedz mūža biedra karti
Ilgvaram Norbergam

Tirdziņu kuplināja Hertas Dones rokdarbi tautu meitu un dēlu lelles, autentiskos
miniatūros tautas tērpos

Vietējā mūzikas grupa
Ilmāra Vilmaņa vadībā.
Vidū Karmena Lūse,
pa labi Pēteris Ozols

ar apziņu, ka palīdzība atkal
mazliet atvieglinās grūtos brīžus
smagos dzīves apstākļos dzīvo
jošiem tautiešiem Latvijā.
Teksta un foto
Gunārs Liepiņš
DV virtuves komanda veikli
pasniedza garšīgas pusdienas.
No kreisās:
Lillija Dimza -Middleton,
Rasma Ādama, Juris
Epermanis un Irisa
Kaupmane

Pasaule Ziemsvētku gaidās

Foto: Imants Urtāns

Kā tas jau notiek katru gadu,
arī šogad Floridas Sanktpēters
burgas Daugavas Vanagu ap
vienība pirmā decembra sest
dienā vietējā Latviešu biedrības
namā rīkoja Ziemsvētku tir
dziņu. Vairākas dienas iepriekš
telpa tika skaisti izdekorēta,
galdi apklāti, skatuve izgreznota
ar lieliem puķu pušķiem, skaņu
un gaismas sistēmas pārbaudītas.
Reizēm likās, ka pie tirdziņa
sagatavošanas strādā vesela
armija palīgu, jo bez dažādu
mantu un gardumu pārdošanas
tirdziņā pēcpusdienu arvien
kuplina kāds vietējo mūziķu
priekšnesums, un pēc tam seko
arī vanadžu sarūpētas siltas
pusdienas un liela, bagātīga
mantu loterija. Atlikumi no
visiem šiem pasākumiem tiek
izlietoti dažādiem palīdzības
darbiem Latvijā.
Lai gan Floridas saule šogad
bija tikpat silta un mīlīga kā
vienmēr, sarīkojuma gaisotne
un vispārējā apmeklētāju
izturēšanās
bija
mazliet
nosvērtāka un nopietnāka nekā
iepriekšējos gados jo, protams,
visi klātesošie zināja, cik grūti
ekonomiskie apstākļi pašlaik
Latvijā, un no “dižķibeles” nav
pasargāta arī Florida. Bez
darbnieku skaits arī šeit ir ļoti
augsts un iespaido vispārējo
latviešu sabiedrību un ģimenes.
Katra dolara izdošana un
ziedošana tiek apsvērta un
apdomāta daudz vairāk nekā
iepriekšējos tirdziņos.
Pēcpusdienas programmu ar
lūgšanu ievadīja mācītājs Aivars
Pelds. Daugavas Vanagu priekš
niece Skaidrīte Prince pateicās
visiem klātesošiem par atbalstu
šim gadskārtējam Daugavas
Vanagu pasākumam, jo bied
rības zāle tiešām bija pārpildīta,
gan ar tuviem, gan tālākiem
viesiem. Tirdziņā un mantu
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PĒDĒJAIS BRĪDIS
IEGĀDĀTIES
LAIKA MĀKSLAS
KALENDĀRU 2010

Godātie Laika lasītāji un autori!
Aizritējis vēl viens gads, šogad – nozīmīgās jubilejas gads. Šie 60 kopā noietie gadi ir visu
mūsu kopīgs, liels panākums. Lai mūsu sadarbība labi sekmētos arī turpmāk, pienācis laiks
atkal apmainīties domām, ieteikt, pakritizēt. Tāpēc publicējam aptauju. Atbildes varat sūtīt
tiklab uz ASV biroju, kā arī uz Rīgas redakciju sev tīkamā veidā – pa pastu, e-pastā, pa faksu.
(Adreses un tālruņa/faksa numuri – avīzes pasītē 2. lp.)
Vienlaikus aicinām Jūs pasūtināt Laiku arī saviem bērniem, vecākiem, radiem, īpaši
Latvijā, skolām un skoliņām, bibliotēkām. Mūsu pastāvēšana taču ir atkarīga tikai un
vienīgi no Jūsu atsaucības.
Strādāsim kopā!
Jūsu Laiks

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 uz to pašu adresi $1,00
Kopā.....
Ārpus ASV – par pirmo $2,50
par katru nākamo uz to pašu adresi $1,50
Kopā......			
Kopā pievienoju US $.......
Vārds, uzvārds ...............................................................
..........................................................................................
Adrese ............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

1.Kopš kuŗa gada esat Laiks lasītāji?
__________________________________________________________________________
2.Kāpēc pasūtināt Laiks?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



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

3.Kuŗu lappusi izlasāt pašu pirmo?
__________________________________________________________________________
4.Jūsu iemīļotie autori?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5.Kuŗi raksti Jums šķiet nevajadzīgi un neinteresanti?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.Par ko vēlaties Laikā lasīt vairāk?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7.Jūsu ieteikumi Laiks satura un iekārtojuma uzlabošanai?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.Vai esat kādreiz rakstījis Laiks (rakstus, informāciju, vēstuli)?
__________________________________________________________________________
9.Kā
•
•
•

saņemat ziņas par Latviju?
galvenokārt Laiks_______
internetā _________
citās avīzēs (kādās?) ___________________________________________________

Tālr.: ...........................

10.Lūdzu, norādiet
• sieviete/vīrietis
• vecumā līdz 40 gadiem; no 40 līdz 60; 60 un vairāk gadu
• priecāsimies, ja norādīsiet, kā Jūs sauc un kur dzīvojat!

E-pasts .......................................................

Paldies!
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latvie Š I K A N A D Ā
MONTREALA
• 9. decembrī izziņotā Baltiešu
Mākslinieku associācijas (BAA)
gada sapulce atlikta uz nākamā
gada janvāri. Datums dalīb
niekiem tiks paziņots vēlāk. To
ties Ziemsvētku ieskaņas sa
rīkojums notika, kā paredzēts,
9. decembrī, lietuviešu katoļu
baznīcas sarīkojumu zālē, DeSeve
ielā, Verdanā. Tas bija pulcinājis
25 dalībniekus. Tos uzrunāja
priekšnieks Romas Verbyla. Viņš
pateicās sekretārei Dzintrai Pa
lejai par BAA saturēšanu pēdējos
mēnešos, jo viņu, viņa palīgu un
kasieri šajā laikā piemeklējušas
nopietnākas sirds kaites. Tās
tagad apārstētas, un visi viņi
piedalījās saietā. Par veikumu
sekretāre saņēma velti – vīna
pudeli. Savkārt priekšnieka viet
nieks Pēteris Altosārs, R. Ver
byl’am pasniedza pateicības
balvu. Sekoja filmas izrāde par
šveicieti Andre Bieler, kas dzimis
1896. gadā, Kanadā ieceļojis 1908.
g., bet miris 1989. g. Kļuvis labs
gleznotājs un mācījis glezniecību
Kingstonas universitātē (Ontario
provincē). Bijis kaŗavīrs I Pasaules
kaŗā Francijā. Filma bija 53 mi

nūšu gaŗa. Tajā redzējām viņa
gleznošanas stilu un dažādos
motīvus (kaŗa ainas, Kvebekas
skatus un pieredzi Meksikā). Savā
apdarē filma sekoja Frances K.
Smith monografijai grāmatā
Andre Bieler, kuŗā varēja ieska
tīties uz galda. Filma saistīja
skatītāju uzmanību, un tie vēl
labu laiku pārrunāja redzēto.
Sekoja uzkodas, kas bija sanes
tas groziņu veidā. Netrūka arī
dažādu vīnu. Pa vidam notika
izloze, kuŗai liela izmēra gleznu
bija dāvinājusi lietuviešu glez
notāja Alvīra Povilaite, kā to
darījusi daudzus gadus. To lai
mēja Ināra Leimane. Gleznas bija
dāvinājusi arī Nora Salete un
Vytas Vazilinskas. Sarīkojums
notika sirsnīgā gaisotnē, neska
toties uz to, ka iepriekšējā dienā
Montreala bija piedzīvojusi
pirmo sniegputeni (30 cm).
• Svētku laika dievkalpojumi
luterāņu Trīsvienības draudzē
būs šādi:
24. decembrī plkst. 17 norvēģu
baznīcā Brodway ielā, Lašīnā,
Ziemsvētku vakara dievkalpo
jums.
31. decembrī plkst. 17
Vecgada dievkalpojums ar diev

galdu Latviešu centrā.
3. janvārī plkst. 14 Latviešu
centrā Zvaigznes dienas dievkal
pojums ar dievgaldu.
• Iznācis Draudzes Ziņu 2009.
gada ziemas numurs. Tam kā
redaktori parakstījušies Edija
Banka un diakons Dāgs De
mandts. Jaunajā redakcijas ko
mandā strādā arī citi palīgi. Šis
Draudzes Ziņu numurs ir reti
grezns. Pārmainīta tā titullapas
galva, kuŗā tagad redzam Baznīcu
torņus Rīgā un plaši pazīstamo
Krustu Montrealas kalna galā.
Saturā ir draudzes māc. M.
Ķirsona ievadraksts. Turpinās
atskats uz draudzes 60 gadiem.
To raksta Miervaldis Peize. Šoreiz
te ir ziņas par pirmajiem 3
draudzes mācītājiem, kas visi
aizsaukti viņsaulē. Lasām arī
LELBĀL archibīskapa E. E. Ro
zīša gana rakstu un diakona D.
Demandta svētrunu Valsts svētku
sarīkojumā. Viņš savā atmiņu
rakstā par veikumiem 2009. gada
vasarā piemin, ka esot devies
dzīves derībās ar malēnieti Ediju
Banku. Ir arī ziņojums par 60.
gada svētku atzīmēšanu 1. no
vembrī, par Montrealas Luterāņu
padomi (māc. M. Andersons) un

īsas piezīmes par galvenajiem
lēmumiem aizvadītajās valdes
sēdēs. Neizpaliek nodaļa par
Sarunāšanos ar māsu draudzēm
Latvijā. Par to rūpējās Gita Luks
tiņa. Un, protams, draudzes dzī
ves laikrādis. Šoreiz līdz pat
2010. gada aprīļa sākumam.
Paldies pienākas līdzšinējam
redaktoram Robertam Kalniņam
un jāvēl sekmes darba turpinā
tājiem. Pievienota Ziemsvētku Jaungada sveicienu lapa, kuŗā
piedalās 45 sveicinātāju ģime
ņu un individu vienības. Izde
vumam 8 lpp.		
M. Štauvers

TORONTO

• 19. decembrī plkst. 10.00
Toronto latviešu sestdienas sko
las sarīkojums Latviešu centrā.
• 19. decembrī plkst. 7.00 Sv.
Jāņa ev. lut. latviešu draudzes
vokālā ansambļa Ziemsvētkus
koncerts Sv. Jāņa baznīcā (200
Balmoral Ave.), diriģente Brigita
Alka.
• Toronto latviešu pensionāru
apvienības sanāksmē 3. decembrī
sabiedriskā darbiniece Alīda
Forstmane stāstīja par iecerēto

pieminekli komūnisma upuŗu
piemiņai Kanadas gavaspilsētā
Otavā un rādīja slīdītes. Piemi
nekļa celtniecību atbalstīs Kana
das valdība, projektā piedalās
visas tautas, kuŗas cietušas
komūnisma režīma dēļ, taču būs
nepieciešami prāvi līdzekļi, ko
cer iegūt no organizācijām un
vācot ziedojumus. Interesenti un,
atbalstītāji lūgti sazināties ar Alīdi
Forstmani (29 Mill Park Drive,
Kitchener, ON N2P 1V4), tālr.:
519-748-4099. 4. decembrī To
ronto latviešu pensionāru ap
vienības deviņi dalībnieki valdes
priekšsēdes Valijas Briksnes va
dībā piedalījās ceļojumu aģentū
ras Time of your Life Tours iz
braukumā – priecājās par Ziem
svētku rotājumiem un gaismām,
vakariņoja restorānā, iepirkās,
noskatījās mūzikālu Ziemsvētku
uzvedumu. 17. decembrī Latvie
šu centrā notika Toronto latviešu
pensionāru apvienības Ziem
svētku sarīkojums, kuŗā svētbrīdi
vadīja prāv. F. T. Kristbergs,
Ziemsvētku dziesmas dziedāja
apvienotais koris ,,Rota” un vīru
ansamblis ,,Pustunda”; diriģente
Irisa Purene.
R. Norītis

Siguldas koncertzālē „Baltais
flīģelis” 28. novembrī ar solokon
certu viesojās Kanadas dziedātāja
Vilma Indra Vītola (mecosop
rāns), pianiste Dzintra Ērlicha
un Latvijas Nacionālās operas
(LNO) solists Krišjānis Norvelis
(bass). Ārzemju latviešu mūzika
padomju laikos Latvijā nebija
pieejama, un arī paši mākslinieki
viesojās ļoti reti. Tādēļ šāda
iespēja dzirdēt Kanadas kom
ponistu skaņdarbus kanadiešu
dziedātājas sniegumā Latvijā
Siguldā bija liels notikums.
Koncerta pirmajā daļā dzirdē
jām Ērika Rossa un Džona
Havkina dziesmas oriģinālvalo
dā un mūsdienu ārzemju latviešu
komponista Imanta Ramiņa
dziesmas. Programmā iekļautie
latviskie dziesmu teksti un pašas
solistes saistošie komentāri
veidoja ciešu saikni ar publiku
un palīdzēja labāk uztvert
sarežģīto koncertprogrammu.
Pie šiem mūziķiem dziedātāja ir
mācījusies moderno mūziku
Toronto pilsētā. Imants Ramiņš
Kanadā ir pazīstams koŗa dzies
mu komponists, šīs dziesmas,
tāpat kā solodziesmas, pārsteidz

ar savu illustrātīvismu, attēlojot
visdažādākās dabas norises –
lietu, saulstarus, ūdens viļņoša
nos utt.
Vilmai Indrai Vītolai ir skaista
tembra balss, tā izkopta ame
rikāņu vokālās dziedāšanas tech
nikā. Viņas repertuārā ir gan
kamermūzika, gan opermūzika,
tas dziedāts dažādās Kanadas
operās un dažādās operlomās.
Šovasar viņa veidoja titullomu
komponista Njo Kong Kie jau
najā operā „Senjorita Mundo”
Toronto „Summerworks” festi
vālā ar ansambli „Aradia”, Volpi
no lomu J. Haidna operā „Ap
tiekārs” Kanadas pirmizrādē. Tā
ir opera, kas pēdējos simt gadus
nav iestudēta.
Izcilā dziedātāja intensīvi kon
certē, un ar pianisti Dzintru
Ērlichu viņas iepazinās koncer
tos Kanadā. Šī koncertprogram
ma kopīgi iestudēta ļoti īsā laikā,
un mūsu priekšā bija divu
līdzvērtīgu mākslinieku an
samblis. Pateicoties intensīvajai
koncertdarbībai, Siguldas klau
sītājiem ir bijusi iespēja izsekot
pianistes Dzintras Ērlihas (Mil
čas) profesionālajai izaugsmei no

četru gadu vecuma. Viņa ir
siguldiete, un mūzikas pamatus
apguvusi Siguldas mūzikas skolā.
Tagad viņa jau ir daudzu starp
tautisko koncertu laureāte,
L. Garūtas fonda valdes locekle
un studē JVLM akadēmijas
doktorantūrā.
Koncerta otrajā daļā skanēja
tikai L. Garūtas, T. Ķeniņa un
P.Vaska mūzika.
Kanadas latviešu komponistam
Tālivaldim Ķeniņam šogad ap
ritētu 90 gadu. Mācoties mūziku
Parīzē, komponists apguvis mo
dernisma mūzikas valodu, T. Ķe
niņš (1919.–2008.) Kanadā tiek
uzskatīts par vienu no spilgtā
kajiem komponistiem. Viņa pla
šajā skaņdarbu klāstā ir 8 simfo
nijas, 12 instrumentālie koncerti
un arī daudz vokālo darbu. Pēc
neatkarības atjaunošanas viņš
aktīvi sadarbojās ar Latviju, arī
dzimtenē komponista devums ir
novērtēts – saņemts Triju zvaigž
ņu ordenis, T. Ķeniņš iecelts par
JVLMA Goda profesoru, biedrs,
viņam piešķirta Lielā mūzikas
balva (2005.)
„Nevajag ticēt visam, ko kom
ponists uzrakstījis mūzikā,” kom

Dzintra Ērlicha (no kreisās) un Indra Vītola

ponists teicis savai studentei V. I.
Vītolai, ar to domādams iespēju
katrā skaņdarbā vienmēr saskatīt
ko savu. Īpašs mīļums saklausāms
T. Ķeniņa bērnu dziesmās, kuŗas
veltītas komponista mazmeitiņas
Amandas piedzimšanai 1984.
gadā. Mūzikas valoda tajās ļoti
asprātīga un tēlaina. Dziedātāja ar
lielisku dikciju, vokālo un
aktierisko meistarību iedzīvināja
dziesmu sarežģīto skaņu rakstu
un izpelnījās klausītāju ovācijas.
Koncertu kuplināja LNO solists

Foto: Alberts Linarts

Kanadas dziedātājas Vilmas Indras Vītolas koncertā

Krišjānis Norvelis ar L. Garūtas
drāmatiskajām un patriotiskajām
dziesmām, kam Andreja Eglīša
vārdi, tās lieliski atbilda pašrei
zējam noskaņojumam: „Latvija,
ziemciešu tauta, pacieties, pacie
ties!”
Mūzika, tāpat kā dzeja raisa
sajūtas, un, ja klausītājam pēc
koncerta ir paliekošas sajūtas,
tad tas ir notikums. Koncerts
atstāja neparasti mūsdienīgu un
dziļu iespaidu.
Daina Samta

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
19. decembrī plkst. 15.00
Ziemeļkalifornijas televīzijas
raidītājs KQED World izrādīs
Edvīna Šnores filmu “The Soviet
Story” (Padomju stāsts). Atkār
tojums 30. decembrī plkst. 8.00
un 11.00. Kanāls atrodams
Comcast channel 190, digital 9.3.
Skat. arī www.kqed.org.
CIEMS LATVIJA (MI)
• 20. decembrī plkst.
5.00 svētku eglīte mūsu paša par
ka pajumtē. Būs karstvīns, uzko
das, dziesmas, deklamācijas u. c.
Ieeja brīva.

• 31. decembrī plkst 9.00
Gaŗezera Saulgriežu zālē Jaun
gada sagaidīšana ar šampanieti,
vīnu, limonādi, uzkodām, pro
grammu. Dalības maksa $15.00.
Visus aicina ciema ,,Latvija”
valde.
FILADELFIJA (PA)
• 20. decembrī plkst. 2.00
Ziemsvētku ieskaņas koncerts
Sv. Jāņa draudzes baznīcas telpās
(301 Newtown Street Road,
Newtown Square, PA). Koncertā
piedalīsies Filadelfijas latviešu
koncertkoris, diriģente Gunta
Plostniece; sōlisti Jūlija Plost

niece, pianiste Mudīte StreipaPizzini, čellists Māris Kuplais no
Latvijas, pianiste Akane Matsa
mura. Programmā latviešu kom
ponistu P. Dambja, G. Baumaņa,
B. Skultes, J. Mediņa un cittautu
komponistu Ziemsvētku dzies
mas, skaņdarbi čellam un kla
vierēm. Pēc koncerta saviesīgā
stundā tikšanās ar māksliniekiem.
Ieeja $25.00, bērniem brīva.
GRANDRAPIDI (MI)
• 20. decembrī plkst. 11.30
latviešu biedrības un pensionāru
Ziemsvētku sarīkojums.
INDIANOPOLE

Indianapoles latviešu kopējais
Ziemsvētku sarīkojums
19. decembrī plkst. 14.00, Lat
viešu Sabiedriskā centrā, 1008
W. 64th St. Indianapolis, IN
46260. Jau vairākus gadus pēc
kārtas esam pulcējušies, lai kopīgi
ievadītu skaisto svētku laiku.
Šogad ILS skolēni iestudē Jan
Brett ludziņu “Cimdiņš”. Ikgadējā
ludziņas izrāde ir kļuvusi par
tradiciju - to gaida pieaugušie un
skolēni paši, jo iztēle ir daļa no
bērna pasaules. Neraugoties uz
vājo ekonomisko stāvokli pa
saulē, Ziemsvētku vecītis iera

dīsies ar pilnu maisu dāvanām.
Lūdzam vecākus, kuŗu bērni
neapmeklē latviešu skolu, bet vē
las, lai viņi saņemtu dāvanas, tās
nodot Ziemsvētku vecīša birojā
pirms sarīkojuma. Ieeja sarīko
jumā par labprātīgiem ziedoju
miem; vakariņas $ 10.00 no per
sonas vai $ 20.00 no ģimenes.
Rīko: Indianapoles latviešu
organizāciju padome.
Rupjmaize, pīrāgi, ābolkūkas,
piparkūkas un daudz kas cits
Ziemsvētku tirdziņā
LSC dāmu komitejas locekles
rīko gadskārtējo svētku gardumu

2009. gada 19. decembris – 2010. gada 1. janvāris
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
tirdziņu 19. decembrī no plkst.
10.00 līdz 14.00. Tirdziņā varēs
iegādāties minētos gardumus un
daudz citu kulinārijas izstrādā
jumu. Rokdarbu pulciņa dalīb
nieces ir vairākus mēnešus cītīgi
strādājušas, lai pagatavotu skai
stu skaistos adījumus, izšuvumus,
sveces un latviskiem rakstiem
rotātas koka kaŗotes. Arī visu to
varēs iegādāties tirdziņa laikā.
“Café’ Rīga” par mērenām cenām
varēs pirkt tortes, cepumus,
ābolmaizes un garšīgu kafiju, ko
baudīt draugu pulkā svētku
gaisotnē. Ar jautājumiem par
tirdziņu lūdzam griezties pie
Ināras Grendzes – tālr. 317 418
1283. Gaidām daudz latvisko
ēdienu un lietišķās mākslas cienī
tāju! LSC dāmu komiteja.
KLĪVLANDE (OH)
• 31. decembrī plkst. 9.00
Ohaijo latviešu apvienība (OLA)
sadarbībā ar Klīvlandes DV
apvienību rīko Jaungada sagai
dīšanu Apvienotās draudzes zālē.
Būs iecienīta mūzika. Dalības
maksa $25.00. Automašīnas va
rēs novietot Masoņu laukumā.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 20. decembrī plkst. 12.30
Ziemsvētku eglīte latviešu skolā.
• 31. decembrī plkst. 8.00
Jaungada balle.
•10. janvārī plkst. 12.30 vana
džu Ziemsvētku izskaņas sarīko
jums.
• 23. janvārī plkst. 6.00
Amerikas baltiešu brīvības līgas
bankets.
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027;
DKLB
informācijas tālrunis: 323-6636267. DK LB Informācijas biļe
tens tīmeklī: www.biletens.com
MINEAPOLE (MN)
• 31. decembrī ukraiņu namā
Jaungada balle.
ŅUJORKA (NY)
• 19. decembrī draudzes namā
Bruklinā (564 2nd St, Brooklyn,
NY 11215-2608) plkst. 4.00
dievkalpojums; plkst. 4. 30 sko
las skolēnu koncerts; plkst. 5.30
cienasts latviskā gaumē; plkst.
6.00 Ziemsvētku balle visām
paaudzēm: pirmā stāvā diskotēku
ar dīdžeju Kristapu; otrā stāvā
balles mūzika, sadziedāšanās,
pārsteigumi. Būs Ziemsvētku
izloze, ienākumus izlietos Bruk
linas skolas darbam. Ieeja par
ziedojumu. Izziņas: 917-668-750.
Rīko Bruklinas skola un
Bruklinas novads.
• 19. decembrī plkst. 2.00
Bronksas latviešu skolas eglīte
Jonkeru baznīcā. Skolēni izrādīs
lugu ,,Kaķīša dzirnavas”, režisore
Līga Balode.
• 10. janvārī plkst. 10.30 no rīta
Salas baznīcā (4 Riga Lane,
Melville, NY) Zvaigznes dienas
sarīkojums. Koncertā piedalīsies
flautiste Indra Ozola un pianiste,
čellists Roberts Osmans. Pēc
koncerta Dagmāra Lapiņa pa
stāstīs par ,,Sveika, Latvija!
ceļojumu. Pakavēšanās pie at
spirdzinājumu galda. Ieeja par
vismaz $20 ziedojumu. Skolē
niem ieeja brīva.
PRIEDAINE (NJ)
• 20. decembrī plkst. 11.30
Ņudžersijas latviešu pamatskolas eglīte.
• 31. decembrī Vecgada balle.

Dziedās Marita Lazdiņa, deju
mūziku spēlēs akordeonists Vil
jams Austs. Dalības maksa $50.00
(cenā ieskaitīts šampanietis un
silti bufetes ēdieni). Pieteikties,
zvanot pa tālr.: 732-610-8227 vai
rakstot, e-pasts: priedaine@prie
daine.com Tos, kuŗi vēlas
apmeklēt Vecgada vakara balli,
lūdzam nosūtīt iepriekšēju $25
samaksu: 1017 State Route 33,
Freehold, NJ, 07728. Čeku
izrakstīt ar norādi: NJ Latvian
Society.
VAŠINGTONA (DC)
• 18. decembrī plkst. 7.00
pensionāru nama Ziemsvētku
eglītes vakars.
• 31. decembrī latviešu skolas
vecāku rīkota Vecgada vakara
balle draudzes namā. No plkst.
8.00 līdz 9.00 bērnu balle. Deju
mūziku visām paaudzēm spēlēs
ansamblis ,,Pēdējais vilciens”.
Uzkodas, pusnaktī šmapanietis.
Dalības maksa: strādātājiem $50,
pensionāriem un studentiem
$40, bērniem līdz 16 gadu
vecumam vecāku pavadībā bez
maksas. Lūgums pieteikties līdz
27. decembrim: www.sariko
jums.com pēc 27. dec. dalības
maksa $75.00. Iegūtos līdzekļus
izmantos baznīcas remontiem
un piebūvei.
Sv. Pētersburga
19. decembrī, plkst. 14.00
Biedrības namā Ziemsvētku eglī
tes sarīkojums.
Ceram, ka uz sarīkojumu varēs
ierasties arī Ziemsvētku vecītis ar
dāvanu maisu. Pēc tikšanās ar
tālo viesi, baudīsim pašnestu
groziņu labumus. Varēs iegādāties
atspirdzinošus dzērienus un ka
fiju. Tiem, kuriem ir īpašas
vēlēšanās dzērienu jautājumā,
par to jāgādā pašiem. Ieejas zie
dojums sākot ar $5.oo. Groziņu
atpirkšanās $5.oo. Laipni lūdzam
apmeklēt!
21. decembrī plkst. 19.00 pē
dējais Biedrības kora mēģinājums
pirms Ziemsvētkiem. Tiek gaidīti
visi, kam ir prieks dziedāt!
31. decembrī, plkst. 21.00
Biedrības namā Jaungada sagai
dīšana. Jauno gadu gaidīsim,
mielojoties ar pašnestu groziņu
gardumiem un dejojot Ilmāra
Dzeņa mūzikas pavadījumā. Ce
ram, ka pašmāju mākslinieki
sniegs vakara viesiem izklai
dējošus priekšnesumus. Tiem,
kuri grib Jauno gadu sagaidīt ar
glāzi šampanieša, par to jāgādā
pašiem. Ieejas ziedojums sākot
ar $10.oo. Visi mīļi gaidīti!
Sīkāka informācija: www.
sarikojums.com vai 703-6739277.
DIEVKALPOJUMI
• Atlantas latv. ev. lut. dr.: 20.
dec. plkst. 2.00 dievk. Apostles
Luth. Church (6025 Glenridge
Drive NE Sandy Springs). Māc.
D. Zušmane. Ceļa norādījumi
draudzes mājaslapā: http://atlan
taapostles.com
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas draudze: 20. dec. dievk.
ar dievg. Dievk. sākas plkst.
11.00. 24. dec. plkst. 5.00 Ziem
svētku vakara dievk. 25. dec.
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 27.
dec. dievk. nebūs. 31. dec. plkst.
3.00 Vecgada vakara dievk. ar
dievg. Māc. Jogita Mingina.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 20. dec. plkst. 3.00

Lankasterā Ziemsvētku dievk.
24. dec. plkst. 4.00 Kvēkertaunā
Kristus dzimšanas svētvakara
dievk. Māc. Dr. A. Ziedonis un
māc. Dr. R. Ziedone.
• Čikāgas katoļu kopa: 27.
dec. plkst. 12.00 dievk., veltīts
Kristus dzimšanai un 2010. gada
ieskaņai Immaculate Conception
baznīcā (7211 W.Talcott Ave.);
ikviens aicināts sagatavot kādu
priekšnesumu.
• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut.
dr. (30623 W. Twelve Mile Road,
Farmington Hills, MI): 20. dec.
plkst. 11.00 Adventa ceturtās
svētd. dievk. ar dievg. 24. dec.
plkst. 5.00 Ziemsvētku vakara
dievk. 31. dec. plkst. 5.00 vecga
da vakara dievk. ar dievg. 3.
janv. plkst. 11.00 Zvaigznes die
nas dievk., pēc dievk. DV eglīte
un Ziemsvētku kauju atcere. 10.
janv. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.:
248-433-3435 ; 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.: 610-353-2227): 20.
dec. plkst. 11.00 adventa ceturtās
svētd. dievk.; plkst. 2.00 Ziem
svētku koncerts diriģente Gunta
Plostniece, solisti – čellists čellists
Mārcis Kuplais no Latvijas un
pianiste Akane Matsumura. 24.
dec. plkst. 6.30 Ziemsvētku vaka
ra dievk. 27. dec. dievk. nebūs. 3.
janv. plkst. 11.00 Zvaigznes die
nas dievk. 10. janv. plkst. 11.00
dievk., pēc dievk. dāmu komite
jas gada pilnsapulce. Informācija:
www.latvianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: 20. dec. plkst. 10.00 dievk. ar
dievg. 24. dec. plkst. 5.00
Ziemsvētku vakara dievk. Mācī
tājas I. Larsenas adrese: 70388
16-th Ave., South Haven, MI
49090. Tālr.: 269-637-4847; kaba
tas: 269-214-1010; e-pasts:
ilzego@comcast.net
Kalamazū latviešu ev. lut.
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe:
20. dec. plkst.10.00 dievk. ar
dievgaldu. Sadraudzības kafija.
24. dec. plkst. 17.00 SVĒT
VAKARA dievk. 27. dec.
plkst.10.00. Sadraudzības kafija.
31. dec. plkst.18.00 VECGADA
vakara dievk. ar dievgaldu.
Bībeles stunda Kalamazū 2.
dec., ciemā Latvija 16. dec. 1.
dec. plkst. 9.00 pīrāgu talka. 5.
dec. plkst. 10.00 Ziemsvētku
tirdziņš. 15. dec. plkst. 13.00
Ziemsvētku ieskaņas pusdienas
gados vecākajiem ( 80+) draudz
es locekļiem.
• Klīvlandes Apvienotā ev.
lut. dr. (1385 Andrews Avenue.
Lakewood, OH): 19. dec. plkst.
5.00 svecīšu dievk., pēc dievk.
draudzes skolas eglīte. 20. dec.
plkst. 11.00 adventa ceturtās
svētd. svētbrīdis, pēc tā vecļaužu
apciemošana. 24. dec. plkst. 5.00
Kristus piedzimšanas svētvakars.
25. dec. plkst. 11.00 Ziemsvētku
dievk. 27. dec. plkst. 11.00 dievk.
31. dec. plkst. 6.00 vecgada vaka
ra dievkalpojums. Māc. Dr. S.
Eglīte.
• Lansingas latv. ev. lut. dr.:
20. dec. plkst. 2.00 Ziemsvētku
dievk. ar dievg. University
Lutheran Church (1020 S.
Harrison, East Lansing, MI),

māc. L. Vīksne. Pēc dievk. drau
dzes eglītes vakars ar priekš
nesumiem un auksto galdu.
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 20. dec. adventa ceturtās
svētd. dievk. Dievk. sākas plkst.
11.00. 24. dec. plkst. 6.00
Ziemsvētku vakara dievk. 27.
dec. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.
3. janv. plkst. 11.00 dievk. 10.
janv. plkst. 11. dievk. ar dievg.
Māc. D. Kaņeps.
• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 19.
dec. plkst. 12.00 Ziemsvētku
dievk. un eglīte Fondulakas
Mārtiņa Lutera draudzē Church
of our Savior (363 S. Main St.).
20. dec. plkst. 10.00 adventa
dāvanu došanas dievk. angļu
valodā ar dievg. un uzrunu bēr
niem. 24. dec. plkst. 5.00 Kristus
piedzimšanas dievk. ar uzrunu
bērniem. 25. dec. plkst. 11.00
Kristus dzimšanas dienas dievk.
ar dievg. un uzrunu bērniem
angļu val.; dziedās Melisa
Vanselova. 27. dec. dievk. nenotiks. 27. dec. plkst. 12.00 Ziem
svētku dievk. Viskonsinas Rapi
du kopā. 31. dec. plkst. 6.00
Vecgada vakara dievk. ar dievg.
3. janv. Zvaigznes dienas dievk.
ar dievg. un uzrunu bērniem. 5.
janv. plkst. 7.00 vakarā draudzes
valdes sēde. 10. janv. dievk.,
viesmāc. K. Sūna Koro. Pēc dievk.
māc. pastāstīs par LIRS (Lutheran
Immigration and Refugess
Services) darbu.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 20. dec. plkst.
11.00 adventa 4. svētd. dievk.,
piedalīsies latviešu skolas un
draudzes koris. Pēc dievk. skolas
eglīte un pusdienas. 24. dec.
plkst. 5.00 Ziemsvētku dievk.,
piedalīsies koris. 25. dec. plkst.
11.00 Kristus piedzimšanas
svētku dievk. ar dievg., sprediķi
angļu val. teiks viesmāc. I. Krafts.
27. dec. plkst. 11.00 dievk., kuŗā
dziedās draudzes locekļu izvēlētas
dziesmas. Pēc dievk. sadraudzība.
31. dec. plkst. 5.00 Vecgada
vakara dievk. ar dievg., īpaša
mūzika. 4. janv. plkst. 11.00
Jaungada dievk. ar dievg. un
uzrunu bērniem; pēc dievk.
sadraudzība. Māc. M. CepureZemmele. Bazn. adrese: 3152 17th Ave S, Minneapolis MN
55407; tālr.: 763-546-8178;
kancelejas tālr. 612-722-4622.
Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: 24. dec. plkst.
13.00 Ziemsvētku vakara dievka
lpojums Leikvudā (Igauņu baz.
607 E. 7th St.), plkst. 18.00
Ziemsvētku vakara dievkalpo
jums draudzes dievnamā
Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick). 3. janv. plkst. 8.30
Leikvudā dievkalpojums ar diev
galdu (Igauņu baz. 607 E. 7th
St.); Zvaigznes diena. Diev
kalpojumus vada māc. I.
Pušmucāne-Kineyko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 19.
dec. Jonkeru bazn. plkst. 2.00
Bronksas skolas eglīte, māc. L.
Saliņš; draudzes namā plkst 4.00
eglīte, māc. L. Saliņš. 20. dec.
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk.,
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst.
10:30 dievk, māc. Saliņš; Prie
dainē plkst. 11.30 Ņudžersijas
skolas eglīte, diak. I. Kaņeps; 24.
dec. Salas bazn. plkst. 6.00
Ziemsvētku dievk., māc. L.
Saliņš; Jonkeru bazn. plkst 6.00

Ziemsvētku dievk., māc. J.
Saivars; 25. dec. Īstoranžā plkst
11.00 Ziemsvētku dievk., diak. I.
Kaņeps. 27. dec. Jonkeru bazn.
plkst 10.00 gada beigu dievk.,
māc. Saivars; Salas bazn. plkst.
10.30 gada beigu dievk. ar dievg.,
māc. Saliņš. 3. janv. Jonkeru
bazn. plkst 10:00 dievk. ar dievg.,
māc. Saivars, seko novada eglīte.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 19.
dec. plkst. 12.00 Ziemsvētku
dievk. Grace Lutheran Church
(3993 Park Boulevard, San Diego,
CA 92116), prāv. D. Kaņeps; pēc
dievk. kafijas galds. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā.
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster
Groves, MO 63119), māc. A.
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Draudzes priekšnie
ces Irēnes Kalniņas tālr.: 314457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net
• Sietlas latv. ev lut. draudze
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle,
WA 98125): 19. dec. plkst. 5.00
adventa laika svecīšu dievk.; pēc
dievk. draudzes un latviešu sko
las eglīte nama zālē. 24. dec.
plkst. 6.00 vakarā Kristus
piedzimšanas svētku dievk. 27.
dec. plkst. 10.30 Vecgada vakara
dievk. ar dievg. 3. janv. plkst.
10.30 Jaungada dievk. ar dievg.,
pēc dievk. Bībeles stunda. 10.
janv. plkst. 10.30 Zvaigznes die
nas dievk. ar dievg. Māc. Daira
Cilne, tālr.: 206 -674-9600;
e-pasts: cilnis@earthlink.net
Baznīcas mājaslapa: www.seat
tlelatvianchurch.org
• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: 20. dec. plkst. 2.00 Kristus
piedzimšanas svētku dievk. ar
dievg. Trīsvienības baznīcā (35
Furman Str.), Skenektedijā. Dz.
lapiņas. Prāv. O. Sniedze, ērģeln.
D.Vitušinska-Baltazara. Pēc
dievk. groziņu azaids.
• Vašingtonas (DC) lat. ev.
lut. dr.: 20. dec. plkst. 11.00
dievk. ar dievg., jubilāru
apsveikšana pie kafijas galda. 24.
dec. plkst. 4.30 svētvakara
dievkalpojuma ieskaņa –
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana;
plkst. 5.00 Ziemsvētku dievk. 25.
dec. plkst. 11.00 Kristus
dzimšanas svētku dievk. ar dievg.
27. dec. plkst. 4.00 svecīšu dievk.,
pēc dievk. sadraudzības vakars
ar
Ziemsvētku
dziesmu
dziedāšanu. 31. dec. gadmijas
ģimeņu dievk. ar dievg. 3. janv.
plkst. 11.00 dievk.
6. janv. plkst. 7.00 Zvaigznes
dienas dievk., draudzes mācī
tājas ievešana amatā; piedalīsies
LELBAs priekšniece prāv. Lauma
Zušēvica un citi garīdznieki un
draudžu darbinieki no LELBA
un Austrumu apgabala; pēc
dievk. sadraudzības vakars.
Informācija:
http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā:
301-251-4151. Māc. Anita Vārs
berga Pāža, tālr.: 301-293-2052;
e-pasts: macavp@yahoo.com
Sv. Pētersburgas lat. ev. lut.
dr.: 25. dec. plkst. 14.00 Ziemas
svētku svecīšu dievkalpojums,
kurā dziedās Latviešu biedrības
koris Vladimira Hohlova vadībā.
27. dec. plkst. 11.00 Biedrības
namā Bībeles stunda.
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CEĻAMAIZE
Dodoties tālā, ilgā ceļojumā, mēs līdzi ņemam ne tikai mantas, bet arī savu dzīves pieredzi, savas
gadu laikā izveidojušās tradicijas. Daudz ko no tā mēs savas dzīves laikā esam radījuši paši, daudz
ko mums ir devuši mūsu vecāki, mums tuvie cilvēki. Šo mūsu ceļā līdzņemto bagāžu sauc par
Ceļamaizi.
Ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kopskaits ir pārsteidzoši liels (vairāk nekā 250 000). Lielai daļai
Latviju nācās pamest 20. gadsimta pirmajā pusē polītisku apsvērumu dēļ. Daudziem tā arī dzīves
laikā nav izdevies uz mūžu atgriezties dzimtenē, un viņu ģimenes dzīve veidojās ārpus Latvijas, taču
latvietība , tradicijas un patriotisms viņos dzīvo vēl joprojām. Arī šodien tūkstošiem latviešu pamet
Latviju, tikai iemesls ir cits – kritiskā ekonomiskā situācija.
Projekta Ceļamaize ideja ir garīgi stiprināt un savā ziņā dot Ceļamaizi patlaban Latvijā
dzīvojošajiem latviešiem to grūtajā ceļā cauri dzīves problēmām, vairot valstisko – patriotisko
vērtību veidošanos un stabilizēšanu. Visvairāk tradicijas un latviskums ārzemju latviešos jūtamas
tieši caur latviešu dzeju un mūziku. Tās ir mūsu netveŗamās un tajā pašā laikā tik stiprās un patrio
tisma pilnās vērtības.
Aicinām Jūs piedalīties šajā projektā. Lūdzam anketā nosaukt dziesmas, kuŗas ir veidojušas un
stiprinājušas jūsu latvietību un patriotismu, kā arī uzturējušas saikni ar Latviju visa mūža gaŗumā.
Projekta organizētāji būs pateicīgi, ja Jūs līdz 15. janvārim anketu nosūtītsit ar norādi „Projekts
Ceļamaize” pēc adreses: „Kokneses fonds”, Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV – 1011, Latvija. Anketu
elektroniskā formātā lūdzam aizpildīt līdz 15. janvārim mājaslapā: www.liktendarzs.lv, nosūtot to uz
e-pastu: info@koknesesfonds.lv.
Anketās visbiežāk minētās dziesmas tiks apkopotas un atskaņotas koncertā 2010. gada 4. maijā
par godu Latvijas Neatkarības pasludināšanas 20. gadadienai, ar koncerta tiešraidi Latvijas
Televīzijā.
Dziesmas tiks apkopotas īpašā CD, kurš būs dāvinājums Latvijas skolām, bibliotēkām un latviešu
centriem pasaulē.
No katra pārdotā CD Ceļamaize viens lats tiks ziedots Kokneses fonda projekta „Likteņdārzs”
amfiteātŗa būvniecībā 2010. gadā.
Ziedojumu konts latos ar norādi amfiteātŗa
būvniecībai:
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša 75 - III, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs: 40008092535
Konta numurs: LV92MARA2041000013632
Banka: A/S Danske Bank
SWIFT: MARALV22

Informācija par kontiem, uz kuŗiem var
pārskaitīt ziedojumus amfiteātŗa būvniecībai
EUR un USD valūtā, atrodama zemāk
norādītajā „Likteņdārza” mājaslapā.
www.likteņdārzs.lv
www.balsis.lv
www.ltv.lv
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Latviešu
Saldskābmaize

Vācijas latvietis pārdod
apbūvei zemesgabalu

Aivars Sturis
616/897-9525

Tel. 00371-29673326,
00371-67258895

2 Lb. = $8.00 (US) + S & H

Rīgā, Ķīpsalā , 1638 m².
E-pasts namiki@inbox.lv
dainis.vitolins@riga.lv

Jauns tvarts (DVD)

DIVAS PASAULES
2008. gada Rietumkrasta Dziesmu svētku
Ventūrā, Kalifornijā, skati, iespaidi un komentāri
Režisors un scēnārija autors Juris Sējāns
Pasūtināt: Baltic Crossroads
3929 Fountain Ave.
Los Angeles, CA 90029
Tālr.: 323-664-6216
$25 (ar piesūtīšanu)

ADVOKĀTS

P Ē T E RI S JURJĀNS

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

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

ANKETA
Ar [*] līdz 4. punktam atzīmēti lauki, kuŗi jāaizpilda obligāti.
1. Vārds, Uzvārds [Anketu var aizpildīt arī cilvēku grupa]
________________________________________________________________________________
2. Vecums* ______________________________________________________________________
3. Dzimums* ____________________________________________________________________
4. Valsts*, pilsēta, adrese (e-pasts)
Dziesmas
nosaukums

Komponists
(ja zināms)

Vārdu autors
(ja zināms)

Dziesmas
piedziedājums vai pirmā
rindiņa

Pārdodu zemi 12 ha ar
atjaunojamām ēkām Gaujas
krastā, Nacionālā parka
Virešu liegumā. Robeža pa
Gauju 800 m. 150 000 $.
Tālrunis +371 26159155

Janis A. Meija, Attorney at Law
Riga, Latvia, mob. +37126684068
janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

LELB izdevniecîba IHTIS
izdod:

�
�

organizç: �

1.

MEIJA & ASSOCIATES

kristîgo laikrakstu Svçtdienas Rîts,
oriìinâlliteratûru un informatîvos materiâlus
pasâkumus un projektus

M.Pils 4, Rîga, LV-1050 Tâlr.: 371 67507969, 371 29427878

2.

www.ihtis.lv un
www.svetdienasrits.lv

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6. Jūsu domas, ieteikumi šim projektam _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________
Lūdzam iesniegt anketu līdz 2010. gada 15. janvārim ar norādi Projekts Ceļamaize pēc adreses:
„Kokneses fonds”, Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV – 1011, Latvija.
Anketu elektroniskā formātā vēlams aizpildīt līdz 15. janvārim mājaslapā: www.liktendarzs.lv, nosūtot
to uz e-pastu: info@koknesesfonds.lv.
PALDIES PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ!
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VOLDIS
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Ņujorkas latviešu koris piedāvā
Jaunu kompaktdisku Ziemsvētku dāvanai

ZieMas svĒtKi saBrauKuši
Viļņa Salaka, Uģa Prauliņa, Bruno Skultes, Paula Dambja, Juŗa Karlsona un Richarda Dubras
Izpilda:

ziemsvētku kantātes

jauniešu koris „Balsis”, Ņujorkas latviešu koris,
Rīgas Jaunais kamerorķestris, Andrejs Jansons, diriģents

Krājumā arī:
„Ziemas Saulgrieži Latvijā”
„Ziemsvētki pie Dzintarjūras”
„Ziemsvētki Latvijā”
„Laimes reibonī”
„Lolitas Brīnumputns”
Bruno Skultes „Daugava”, „Ganiņš biju”, „Balāde”
Jāņa Kalniņa „Asins tīrums”,
Alfrēda Kalniņa „Jūra”
Helēnas Duesbergas „Rekviems”, Sonāta vijolei

Katram diskam klāt brošūra trīs krāsās ar pilnu
tekstu angliski un latviski
Katrs disks maksā $15 –, cenā ieskaitīti sūtīšanas izdevumi
Čekus lūdzu rakstīt uz New York Latvian Concert Choir un sūtīt
Gunta Aldzere, 23 Schenk Ave. Apt. #3-BC, Great Neck NY 11201-3640
Telefons (516) 466-9453

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Sapnu
, rokasspradze $265
Dzintars ar Zeltu

Latviešu kompānija Ņujorkā
pasūtiet online

www.voldisnewyork.com

vēlas pirkt Liberta gleznas
Zvanīt: 718 -748-4893

Laba Ziemassvētku dāvana
bērniem, mazbērniem, draugiem, pašam sev!

60 pazīstamākās
latviešu tautas
dziesmas
LINI un draugi dzied visiem zināmās tautas dziesmas – Juriņ’ prasa
smalku tīklu, Bēdu manu lielu bēdu, Div’ dūjiņas gaisā skrēja,
Strauja strauja upe tecēj’, Kumeliņi kumeliņi, uc. Arī bērnu
dziesmas un rotaļas. Dubulttvarts (2 CD), klāt grāmatiņa ar dziesmu
vārdiem. Klausieties, kavējieties atmiņās, mācieties no jauna, dziediet
līdzi!
Cena: $20, vai 3 / $50 (+ $2 par piesūtīšanu).
Čeku rakstīt: Zinta Pone, 3313 Emerson Ave. So.
Minneapolis, MN 55408 zintapone@yahoo.com

Ansambļa

KOLIBRI
latviešu
tautas mūzikas
aranžējumi
Jauns tvarts ar pazīstamiem un
mazāk pazīstamiem darbiem,
izdots ar Latvijas Radio un
Latviešu kultūras biedrības TILTS atbalstu un palīdzību.

CD: $ 15 USD;

čeki izrakstāmi: Liga S. Aldins
50 Hillview Road
Westwood, MA 02090
aldinsls@gmail.com

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un
paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju
tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu
turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.
Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

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
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NAUDAS PĀRSŪTĪJUMI
UZ LATVIJU
Likmes: līdz $100 - $20
no $101 līdz $500 - $25
virs $500 - $25 plus 3% no summas virs $500. Summas nododam
ASV dolāros. Piegāde Rīgā $11,
ārpus Rīgas $0.40/km, min. $19.
Piegādājam summas līdz $1000.

Kārtojam nodokļu un citus
maksājumus Latvijā!

„SKAISTĀKĀ SVĒTKU DĀVANA”

JULIA – GHOST LIGHT
Julia Plostniece dzied dziesmas
no mūzikālā teātŗa un filmām
„Julias pasakainā balss ir
dabas dota, arī skolota.”

Lūdzu nosūtiet vēstuli ar sūtītāja
un saņēmēja vārdu, adresi, telefona numuru un norādījumu par
summu kopā ar čeku rakstītu uz:

D. Mazvērsīte, Latvijas Radio 2 –
Mūzikas saule

„A stunning CD! Julia
Plostnieks` beguiling
vocal instrument gives
an impressive and
moving delivery of the
lyrics.”

Baltic Financial Services
19 N. Mountain Ave.,
Montclair, NJ 07042-1810
Lūdzu zvanīt Kristīnei:

M. Caruso, Music Critic,
Chestnut Hill Local, Philadelphia

(973) 746-3075

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība
(LĀza) vēl
priecīgus Ziemsvētkus,
veiksmes un panākumiem
bagātu Jauno gadu
saviem kollēgām
ārzemēs un dzimtenē!
Iededz sveci mijkrēslī zilā –
Atkal brīnumu mirklis ir klāt,
Kad spožāko zvaigžņu gaismu
Visam gadam vajaga krāt!

„Julia šķiet kā radīta mūziklu skatuvēm.”
I. Lūsiņa  Diena

PĒRK GLEZNAS
privātkollekcijai
Tīdemaņa, Vidberga,
Cielava, Purvīša, Liberta,
Strunkes u.c.
mākslinieku gleznas.
Tālr.: 727-822-1993 Anna
E-pasts: abolanna@verizon.net

„Julias samtainā, izteiksmīgā balss izjūt katras
melodijas emocijas un skaistumu.”
A. Birkens – Laiks

Disks - $20 (ieskaitot sūtījumu)
Čeku rakstīt – G. Plostnieks,
675 Cedar Drive, Blue bell, PA 19422

P I E M I N E K Ļ I

tēlnieks UGA DRAVA • tālrunis: 905 468 1441• www.ugadrava.com

Brīnumainas lietas notiek Ziemsvētku laikā Cilvēki, kuŗus mīlam, šķiet vēl dārgāki.
Un tos, kuŗi ir tālu prom, Liekas, jūtam pavisam blakus.

sirsnīgs paldies visām daugavas vanagu nodaļām, kuŗas
sniedza savu atbalstu grūtdieņiem Latvijā. veselību un
darboties gribu arī Jaunajā gadā
vēl daugavas vanagu Centrālās valdes Pārstāvniecība Latvijā
“Izbriduši ikdienības tumsu, ar savu gaismu nāk Ziemsvētki,
cerību, egļu un eņģeļu laiks. Ja šai naktī neaizvērsi sava
nama un savas dvēseles durvis, Tavā siltajā elpā un Tavā
ticībā sasildīties ienāks kāds eņģelis, balts, kluss un
mīlestības apgaismots, dodot zīmi jaunai atdzimšanai. Bet
pārslas kā dūnas kritīs no eņģeļu spārniem, līdz Tēvu zeme
kļūs sudrabota, un klusā Ziemsvētku nakts kā dziesmā stāvēs
nomodā par mums un par mūsu zemi.”

Gaišus Ziemsvētkus un
panākumiem bagātu Jauno - 2010. gadu

fonda vārdā vēl
Jūsu

Jauno LAIKS
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Amerikā
Michael Israels

The Catskills Camp project is
making rapid progress, and our
fundraising efforts need to
move forward as well. Every
one’s help is needed for this
important capital project.
And, more important, every
one’s help can be important and
valuable!
Yes, we do mean everyone!
While much of the slightly over
$400,000 gathered in since the
50th Anniversary celebration
has come from larger gifts,
many members of the Con
gregation, as well as many other
Camp friends and regular sup
porters, have not yet taken
advantage of the opportunity to
be of assistance.
Of course, both the US and
Latvia are experiencing eco
nomic hard times, from which
we hope we are beginning to
emerge. But small gifts add up,
particularly small gifts which
our supporters are able to
repeat over time.
A month ago, at a Fundraising
Committee meeting, all five
families present committed to
join a Monthly Giving Group.
Since then, others have added
their names. The qualifications
for membership are simple:
each of us has committed to a
monthly gift, by pre-authorized
credit card charge or automatic
check withdrawal. It so hap
pens that the initial members
of our group have committed
$50 a month. However, the
amount can be more or less – it
is the monthly commitment, as

Andārte Phillips
Zeme rīb, rati klaudz
Kas to zemi rībināj?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiemi kumeļiem.
2009. gada 10. novembrī Či
kāgas latviešu bērnudārza un
pirmsskolas „Stariņš” bērni ar
savām skolotājām svinēja Mār
tiņdienu. Bērni šim pasākumam
bija gatavojušies no oktobra sā
kuma. Viņi klausījās pasakas par
Mārtiņdienu, tur bija stāstīts, ka
saimniece gāja no rīta uz tirgu,
izgreznoja savu māju un vakarā
gaidīja ciemos Mārtiņbērnus. Šī
pasaka tika attēlota ar lellītēm
un mīkstiem dzīvnieciņiem,
kasbija ķekatnieki. Bērni mācī
jās dzejoļus, dziesmas un rotaļas
par Mārtiņdienu: „Tupi, lāci,
danco, lāci”, „Kalu, kalu zirdzi
ņu”, „Aizbrauca mans vīrelis”,
„Čīp, čīp, čīp” un rotaļu „Podu
Māte”. Skoliņas galvenajai ista
bai bērni gatavoja garas rudens
lapu virknes, ko karinājām no
griestiem, un rudens lapu ro
tājumus, ar kuriem izgreznojām
galdus. Bērni paši izvārija ķirbju
biezeni, no tā izcepa ķirbju kūku
svētku galdam. Katrs izveidoja
sev Mārtiņdienai instrumentu,
ar kuru iet ārā un pie logiem
grabināties un rībināt! Turklāt
bērni savās mājās ar vecākiem
cītīgi gatavoja svētku kostīmus

Everyone’s help is needed
well as the ‘automation effect,’
that will get us to our goal.
PLEASE CONSIDER IT – the
families who have committed
so far represent cash flow of
$500, each and every month. If
50 more commitments at this
level can be achieved by the end
of 2009, the monthly cash flow
will equate to an amount which
can support a construction loan
of $300,000 to $400,000 to pro
vide, along with funds on hand,
what is needed to complete the
work on the initial Edamzale
project.
If, as our Committee hopes,
we can increase the number of
monthly commitments over
time to 200, that will be $10,000
a month – enough to begin
retiring debt and paying for the
building over the next 4 to 5
years!
Please join us in this impor
tant “Club” of supporters. All
are welcome – Church mem
bers, Camp supporters from all
over the nation and the world,
and anyone motivated to help!
A Donation Form (English
and Lativan) may be found at
h t t p : / / w w w. n y d r a u d z e .
org/?p=7180&lang=451
Of course, larger gifts will
continue to be actively sought,
and are always welcome!
For further information,
please feel free to contact
Michael Israels, Fundraising
Administrator for the Campaign,
at (212) 579-8400 or michaelis
raels@att.net.

Jaunieši 3x3 nometnē Katskiļos 2009. gadā

Mārtiņdiena Čikāgas "Stariņā"
pinājās līdz katrs bērns
un katra skolotāja bija
iztirgojuši savas preces.
Cik jauki pavadīts rīts!
Pēc pastaigas bērnus
skoliņā sagaidīja jauks
pārsteigums. Sveču
gaismā tika rādīts galda
teātris – pasaciņa par
lukturīti. Šī pasaciņa ir
ļoti piemērota Mārtiņ
dienai, kad ārā sākās
Kekatnieki ara ribina un grabina!
tumšais ziemas laiks.
un paštaisītas lietiņas Mārtiņ
„Nav jābīstas mums
dienas rīta tirdziņam!
tumsas, nav jābīstas mums
Pati Mārtiņdiena noritēja pa nakts.
tiešām skaisti. Bērni, no rīta at
Mirdz eņģelītim zvaigznes,
nākuši, katrs paņēma lupatiņu mirdz lukturītis man.” (Dziesma
un tīrīja skolu, lai rodas jauka no šīs pasaciņas)
svētku sajūta. Skolotājas iekārtoja
Pēcpusdienā pēc diendusas
telpu tirdziņam. Katrs bērns sava bērni izgāja turpat skoliņas bla
tirdziņa vietiņai bija uztaisījis kus telpā pārģērbties kostīmos.
vārda zīmi un katrs izgreznoja Skoliņā pēkšņi saradās kaķīši,
savu vietu ar lakatiem un ēzeļi, vilki, slota, zaķīši un zoss,
jostiņām, tur varēja izstādīt govis un pat čigāni! Ķekatnieki
paštaisītās lietiņas. Bērni gāja izgāja ārā un, dziedot „Čīp, čīp,
rotaļā „Podu Māte” un nodziedā čīp” un grabinot savus instru
ja „Kalu, kalu zirdziņu”, un tad mentus, apstaigāja visu skoliņu.
sākās tirgošanās! Bērni bija Pie pašām lielajām durvīm, bērni
sagatavojuši dažādas preces – nodziedāja „Laid, māmiņa, is
no kukurūzes krellēm un bilžu tabā”, un saimniece ielaida Mār
rāmīšiem līdz paštaisītām bun tiņbērnus siltumā. Kāds pārstei
gām un citiem instrumentiem. gums tad bija bērniem un saim
Katrs izvēlējās no visām lietiņām niecei – cits citu nevarēja pazīt!
to, kas viņam vislabāk patika, un Katrs lepni parādīja saimniecei
samainīja pret savu. Tā tas tur savu kostīmu. Saimniece lūdza

visus pie mielasta galda, kur
mielojās ar pašcepto ķirbja kūku
un svaigiem augļiem. Pēc mie
lasta Mārtiņbērni bija gatavi iet
rotaļās. Visi gāja rotaļās „Aiz
brauca mans vīrelis”, un tad
nodejoja „Kumeliņi, kumeliņi”
un „Tupi, lāci, danco, lāci”. Šo
spēļu noslēgumā bija rotaļa
„Mārtiņdienas vārti vaļā”.
Mārtiņdienas svinības beidzās
ar pastaigu. Šis gājiens ar svecī
tēm bija mierīgs un svinīgs.
Bērni, turot savus lukturīšus,
dziedāja „Nav jābaidās mums
tumsas”, un ar to Mārtiņdiena
„Stariņā” bija beigusies!
Ej , Mārtiņ, nu uz Rīgu,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.

Ella, Kriss un Tālis dzied
“Laid, māmiņa, istabā”

Raksti un fotogrāfijas adresējamas

Jauno Laika

redaktoram Dainim Mjartānam,
dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784
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Izk laide

Viens gads Rīgas "Aptiekā"
Intervija ar Kristapu Krēsliņu

Agate
Vucina
Studē Biznesa
augstskolā
Turība

Vecrīgā jau gadu „ārstēties”
laipni aicina krodziņš „Aptieka”,
kurš piesaista mākslinieciskus
un interesantus cilvēkus, kas
vēlas ne tikai atpūsties no ikdie
nas, bet arī satikt domubiedrus
patīkamā gaisotnē. Kristaps
Krēsliņš ir arī līdzīga kroga
īpašnieks Vašingtonā un īpaš
nieks, arī bārmenis Vecrīgas
„Aptiekā”, viņš stāsta Jauno
Laikam par Latvijā sasniegto un
piedzīvoto.
Viens gads nolauzts krogu
biznesā Latvijā. Vai nenožēlo,
ka krīzes laikā atvēri krogu?
Nē. Nav bijis viegli, bet es esmu
bārmenis, nevis ekonomists, un
es nevarēju paredzēt, kas notiks
nākotnē, un man arī nav pavisam
lielas saprašanas, kas īsti notiek,
jo tas nav manā ziņā. Par to, ka
mēs te atbraucām – ir bijis grūtāk,
tomēr jau var savilkt galus… Nē,
es nenožēloju, ka mēs atbraucām
uz Rīgu. Tas bija ļoti labs gājiens.
Vienīgā problēma te ir finanses,
ka nevienam nav naudas, viss
pārējais ir lieliski.
Kā atšķiras publika, kas ap
meklē tavu krogu Rīgā, no publikas Vašingtonā?
Ļoti patīkami pārsteidz, ka
publika gandrīz nemaz neatšķi
ras, te visi runā latviski un tur –
angliski. Bet publika ir līdzīga –
mākslinieki, rokeri, dizaineri,
tāpat kā Vašingtonā, un daudzi
studenti. Es domāju, ka internets
šo pasauli ir padarījis tik mazu
un ir tik viegli uzzināt jebko, ko
vien vēlies. Tagad cilvēki Latvijā

Dūdalnieki
Pilnu pūru pielocīju
Lauska

runā par tām pašām platēm un
filmām, par ko Amerikā.
Tātad neesam atpalikuši?
Vairs nē. Nekādā gadījumā.
(Smejas)
Un kā ir ar kroga piedāvājumu
un pieprasījumu? Vai Vašing
tonā pieprasījums ir savādāks
nekā tas, ko cilvēki vēlas Rīgā?
Pieprasījums tomēr nedaudz
atšķiras. Manā bārā Vašingtonā,
piemēram, vispār nevar dabūt
karstus dzērienus. Te, Latvijā,
bez tiem nevarētu izdzīvot. Te
piedāvājam dažādas kafijas, zāļu
tējas, kas audzētas netālu no
Gaiziņkalna, karstos balzamus,
rumu ar apelsīnu sulu, karstvī
nu – to pat nepiedāvājam Vašing
tonā. Tur pieprasījums ir cits,
piedāvājam viskiju, alu…
Kā Rīgā iedzīvojusies tava
sieva, kas nav latviete?
Viņai te vēl arvien ļoti patīk,
nav nekas slikts sakāms. Patīk
vieta, kur dzīvojam, Āgenskalnā,
un viņa domā, ka te ir ļoti skaista
zeme, mums ir labi draugi. Vie
nīgā problēma ir tā, ka viņa tagad
vairāk ir mājās, jo Vašingtonā
viņai divdesmit gadus piederēja
frizētava, bet tagad sava klientūra
jāsāk veidot no nulles. Bet viņai
iet labi, sāks strādāt jaunā fri
zētavā Vecrīgā, par ko viņa ļoti
priecājas, bet ir arī satraukusies,
jo mācījās latviešu valodu divas
reizes nedēļā, tagad viņai būs
jāpašancē.
Vai sieva arī palīdz „Aptiekā”?
Jā, viņa nāk strādāt bārā par
viesmīli. Es pagājušajā gadā sa
lauzu muguru, dienas sākumā
nokritu pa tikko mazgātām tre
pēm, es pat nebiju iedzēris. (Sme
jas) Paslīdēja kāja. Tas bija sešas
astoņas nedēļas pēc tam, kad biju
atvēris krogu. Bija ļoti svarīgi, lai
kāds no mums būtu uz vietas, it
sevišķi nedēļas nogalēs, jo tā ir
viena no tām fīčām, kad es atvēru
krogu Latvijā, tomēr te vajadzēja
kādu ģimenes pārstāvi, ja atnāk
draugi, un tā, lai būtu apritē.

s ošanās Latvijā – folkloras fes
tivālā Baltica 1991. Kopš tā laika
daudzas latviešu tautas deju un
mūzikas grupas ārzemēs ir
izjukušas dažādu iemeslu dēļ,
bet Dūdalnieki turpina dziedāt,
spēlēt un dancot, viņi ir bijuši
īpaši viesi katrā nākamajā
festivālā Baltica, kas noticis
Latvijā. Šis kompaktdisks, kas
iznācis jau 2008. gadā,domāts
kā jubilejas izdevums Dūdal
nieku 25 gadu pastāvēšanai.
Tajā ir iekļauts neliels ieskats
ansambļa plašajā danču un
dziesmu repertuārā, no kura
Dūdalnieki ir latviešu folklor daļa plašākai publikai nemaz
as ansamblis, kurš jau 25 gadus nav tik pazīstama.
tās vadītāja Raimonda Dāles
vadībā
aktīvi
darbojas
Veretīsi, raugetīsi
Ziemeļanglijā. Tā pastāvēšanas
Upe tuviem un tāliem
laikā Dūdalnieki ir paspējuši
Ieraksta klajā nākšana plašākai
uzstāties visdažādākajās pa sabiedrībai dod iespēju iepazīt
saules malās, gan latviešu sa Malienas savdabīgo kultūras
rīkojumos, gan pārstāvot lat mantojumu, kas veidojies da
viešu tautas mūziku dažādos žādu ietekmju un identitāšu
starptautiskos pasākumos. To iespaidā, tādējādi ieņemot no
mēr viens no emocionālākajiem zīmīgu vietu Latvijas tradi
brīžiem grupai bijusi pirmā vie cionālās kultūras vidē. Ierakstā,

Vai tev ir brīvais laiks? Ko tu
dari, kad nevadi krogu?
Man pēdējā laikā ir ļoti maz
brīvā laika, stundas šeit ir ļoti
garas, bet es spēlēju rokmūziku
un laiku pavadu kopā ar ģimeni
Mums vienmēr ir kur aiziet, kaut
kur aizbraukt, uz kādu pili, pie
mēram. Mums visu laiku ir ko
darīt, nav tā, ka jānīkst mājās.
ASV latviešu jauniešu vidū ir
tādi, kuri vēlētos pārcelties uz
dzīvi Latvijā. Ko tu no savas

Man īsti netraucē, jo es māku
smieklīgi pateikt, ka esmu no
Amerikas un tikai mācos krievu
valodu, tad viņi pasmejas, bet
lauztītā latviešu vai angļu valodā
jau var sarunāties. Es domāju, ka
tā ir attieksme pret cilvēku, man
nekādas problēmas nav bijušas.
Te, bārā, nāk ļoti maz krievu,
pārsvarā nāk vietējie latvieši,
mazliet tūristu. Manā krogā vis
pār nav apsardzes, te ir tā kā
Vašingtonā – pārsvarā pastāvīgie

Šajā klusajā Vecrīgas ieliņā noslēpusies Aptieka

pieredzes vari viņiem ieteikt?
Noteikti ir jābrauc un jāmēģina
te dzīvot, ja ir interese. Te var
iegūt ļoti daudz kā vērtīga. It
sevišķi, ja iedziļinās tieši Latvijas
latviešos, var daudz ko jaunu
iegūt. Bet noteikti būtu jāno
skaidro, vai viņiem te ir darbs un
kā te varēs izdzīvot, bet braukt pa
nullēm un mēģināt atrast darbu
būtu ļoti grūti, ja vien viņam nav
kāds specifisks, pieprasīts amats.
Ja šeit ir, kur dzīvot, tad noteikti
jābrauc.
Vai krievu valodas nepār
zināšana Rīgā netraucē?
Mazliet runāju krievu valodā.

kas veikts Liepnas pagastā, iet
verti gan tradicionālie dzie
dājumi (talku, kāzu balsi, bēru
dziesmas, ziņģes u. c.), gan
tradicionālās mūzikas paraugi
(danči), gan arī stāstījumi (pa
sakas, teikas, nostāsti u. c.)
vietējā izloksnē. Bez tam ierak

klienti, kas uztver šo vietu par
savām mājām, un te nekādas
trakulības īsti nenotiek.
Kāda ir tava pārliecība – vai
Latvija tiks laukā no ekono
miskās krīzes?
Jā, Latvija tiks laukā, bet es
zinu, ka noteikti paies ilgs laiks,
tas nebūs tik strauji. Daudzi
cilvēki saka – būs tikai gadiņš un
tad pāries, bet es domāju, ka tas
būs krietni ilgāks laiks, bet, ja
tagad var izturēt, tad sagaidīsim
to brīdi, kad ekonomiskā krīze
būs garām un dzīve kļūs daudz
labāka. Valdībai būtu drusku
jāpiestrādā, lai veicinātu mazo

Maskačkas spēlmaņi
Ļipa kust

Albums sastāv no diviem
kompaktdiskiem un grāmatas.
Ar Latvijas Esperanto asociācijas
gādību apraksti tulkoti arī espe
ranto valodā. Albumā iekļauti
33 folkloras kustības danči –
gan labāk zināmi, gan mazāk
stam ir pievienots arī neliels
videomateriāls. Pateicoties Tau
tas mūzikas centra vadītāja Mā
ra Jansona organizētajām folk
loras ekspedīcijām 20. gs.
90. gados, Liepnā filmētā un
ierakstītā materiāla klāsts ir tik
bagātīgs, ka Liepnas folklorai
veltītais ieraksts tiek izdots
dubultdiskā.

biznesu Latvijā, jo vairāk paaug
stina PVN un nodokļus, pieņem
likumus, ko jāievēro katrai ies
tādei, jo situācija kļūst daudz
grūtāka, cilvēki šis prasības
nespēj izpildīt un strādāt godīgi.
Viņi ar šādu rīcību padzīs visus
pagrīdē, un tas beigu beigās
nelīdzēs. Drīzāk vajag veicināt,
lai vairāk vietējo latviešu veido
savu biznesu un paši darbojas,
tad arī valstī būs ienākumu. Un
vēl ir svarīgi paturēt latviešus
Latvijā. Es domāju, ka viss ri
sināsies pozitīvi, bet vai tas tie
šām tā notiks, to es nezinu.
Ir kādi interesanti gadījumi,
kopš vadi „Aptieku” Rīgā?
Ir vēl kāda atšķirība starp šo
krogu un krogu Vašingtonā. Tur
man nav dzīvās mūzikas, bet te
ir. Ne pārāk bieži, bet kādas divas
trīs reizes mēnesī, jo es mēģinu
uzturēt arī savu līmeni. Koncerti
vienmēr ir par brīvu, tie notiek
kroga pagrabā, un te ir uzstājušās
labākās latviešu pagrīdes grupas.
Pēdējā gada laikā te ir uzstājušies
sākot no folkžanra līdz vecajiem
pankiem, pat Juris Kulakovs uz
stājies gada jubilejas koncertā.
Šeit ļoti daudz foršu pasākumu ir
bijis, un es ar to arī ļoti lepojos.
Kad būs tavas grupas nākamā
uzstāšanās?
To mēs vēl nezinām. Vasarā
mums bija trīs koncerti – festivālā
Positivus, zaļumballē un pel
došajā darbnīcā Andrejsalā. Bet
tagad, pirms svētkiem, mums ir
iestājusies neliela pauze.
Kādi ir nākotnes plāni saistībā
ar „Aptieku”?
Man omīte vienmēr stāstīja, lai
nedomā pārāk tālu uz priekšu, jo
nekad nevar zināt, kā dzīve mai
nīsies nākamo trīs sekunžu laikā.
Pēdējos trīs mēnešus iet tīri labi,
un noteikti plānojam te palikt, jo
ir iestājies noteikts ritms. Man ir
arī citi biznesa piedāvājumi, par
ko es domāju, vai man pietiks
laika piedalīties, vai ne… Jāska
tās. Brauciet ciemos!

pazīstami. Kā priekšvārdā rak
sta Maskačkas spēlmaņu vadītājs
Ansis Ataols Bērziņš: „... tā ir
oda mūsu jaunībai un tanī dan
cotajiem dančiem – pirmajās
Baltikās nodancotām un ne
gulētām naktīm, danču klubam
VEFa Sarkanajā zālē Saviešu
pavadījumā, vēlāk – Virsnieku
namā zem Gorbačova bildes,
kādu laiku arī Latviešu
biedrībā.”
Ļipa kust ir Maskačkas spēl
maņu ceturtais albums. Tāpat
kā iepriekšējais – Pāri jumtam,
arī šis ir ierakstīts, pēc iespējas
saglabājot dabīgu, nepārveidotu
skaņu.

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.
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Ku l t ū r a
Pašā Vecrīgas sirdī, Audēju ielā,
novembra beigās durvis vēra pir
mais Rīgas folkklubs. Piektdienās
tur uzstājas Kristīne Kārkle ar
draugiem, kas labi pazīstama
Amerikas un Austrālijas tau
tiešiem. Katru nedēļu klubā uz
stāsies arī citi pazīstami Latvijas
folkloristi. Kluba noformējums
atbilst nosaukumam ALA. Cenas
ir visnotaļ demokrātiskas. Ēdienu
kartē latviešu virtuve. ALU di
binājuši trīs cilvēki ar atšķirīgu
dzīves gājumu. Krišjānis Zintis
Putniņš ir dzimis un audzis Aus
trālijā. Beidzis Adelaides latviešu
vidusskolu, studējis Dienvidaus
trālijas universitātē dizainu, vien
laicīgi dibinājis folkloras kopu
„Kalnu Kalpi”, darbojies Latviešu
jaunatnes apvienībā Austrālijā, bet
tagad dzīvo Rīgā. Viņš uzskata, ka
jaunais klubs kopā pulcēs tos, kam
patīk latviešu mūzika, kā arī tā būs
laba vieta, kur ar latviešu tra
dicionālo kultūru iepazīstināt
tūristus. Zīmīgi, ka kluba virtuvē
tiks izmantoti Latvijā audzēti
produkti. Didzis Felsbergs ir dzi
mis Cēsīs. Jau kopš studiju gadiem
saistīts ar folkloru. Aktīvi pētījis

Rīgā atvērts pirmais tautas mūzikas klubs
un studēja latviešu tradīcijas. Dar
bojies Jelgavas folkloras kopā
„Dimzēns”. Popularizējis latviešu
dančus Vecpiebalgas pusē. Baiba
Apine ir dzimusi represēto ģi
menē, kas savulaik izsūtīta uz
Sibīriju. Viņas māte darbojās tā
sauktajā Franču grupā, par ko tika
notiesāta uz 25 gadiem. Strādājusi
Francijas vēstniecības kultūras
dienestā, pēc tam Latvijas Zinātņu
akadēmijā – Francijas zinātniskās
informācijas centrā.
Visi kluba dibinātāji par savu
mērķi uzskata latviskās dzīves
ziņas kopšanu un popularizēšanu,
regulāri aicinot uzstāties folkloris
tus, rīkojot danču vakarus, kā arī
aicinot klātesošos vienkārši
uzdziedāt. Ceturtdienās paredzēti
karaoke vakari, uzstāsies ari
Maskačkas spēlmaņi, un Laiksne.
Savukārt katru otro sestdienu
klubā notiks deju vakari
Hāgenskalna muzikantu pava
dījumā. Bet ikdienā klubā skanēs
latviešu tautas mūzika.
Folkklubs atrodas Audēju
ielā 11,
e-pasts – info@folkklubs.lv

Kristīne Kārkle ar draugiem muzicē Alā

Latvijas „Mash-Up“ meistars DJ Ai-Va
Aiva Ieviņa intervē Aivaru Apriķi

ALJA kongresa dalībniekiem
viņš nav nekāds svešnieks. Viņa
ritmiskās mūzikas kolāžas mūs
mudināja dejot tītaru vakariņu
ballē un viņa lekcijā mācījāmies,
kā mēs paši varam kļūt par slave
niem dīdžejiem. Pēc Bostonas
kongresa viņu redzēju Amerikas
pretējā krastā, kur kopā ar
Sanfrancisko latviešiem dabūju
atkal baudīt viņu dīdžeja stilu.
Kas tad ir šis slavenais dīdžejs?
Vēlos ūs iepazīstināt ar Aivaru
Apriķi, Latvijas iecienīto DJ
Ai-Va.
Kā jūs kļuvāt par dīdžeju?
Laika gaitā. Jau 7 - 8 gadu ve
cumā sāku pierakstīt radio čartus
(charts), klausījos brāļu ska
ņuplates. Desmit gadu vecumā
zīmēju afišas paša izdomātiem
pasākumiem un līmēju tās pie
kaimiņu māju sētām. „Uzstājos“
uz malkas grēdas, kur daži kai
miņi mājas logos bija mani
skatītāji. Mājās mācījos spēlēt uz
lenšu atskaņotājiem (reel to reel),
plates un kompaktdiski sekoja

kādu laiku vēlāk. Ap 13-14 ga
diem sekoja publiski seti skolā,
Jūrmalā, Asaru kultūras namā.
Izrāviens sekoja 90. gadu otrajā
pusē, kad iesaistījos Rīgā hipho
pa ballīšu veidošanā. Bijām vieni
no pirmajiem. Sekoja ceļojums
pa tūkstošiem pasākumu, spēles
ar pasaules klases dīdžejiem un
izpildītājiem.
Kāda ir jūsu vismīļākā mūzika
vai mūzikas stils?
Esmu labā ziņā ietekmējies no
regeja, soula, fanka, hiphopa un
mazliet arī no indie mūzikas.
Klausos visdažādāko mūziku, arī
electro, džezu un dažādus apakš
žanrus vai jaunus žanru veidoju
mus, kā piemēram baltimore club,
baile funk (favela), uk funky, utt.
Kā uzzinājat par ALJA kongresu?
Par Bostonas kongresu uz
zināju, pateicoties, Dainim Ma
tisonam no Mičiganas pavalsts,
zināmam arī kā MC Delete.
Kā jums patika kongress?
Ļoti patīkami pārsteidza teica
mais rīkotāju darbs. Bija inte
resanti piedalīties ne tikai kā DJ,
bet arī dažādās aktivitātēs.
Otrkārt, labā latviešu valoda
daudziem jo daudziem, kuri ik
dienā visdrīzāk lieto angļu va
lodu. Par to liels prieks un
visnotaļ liela cieņa.
Vai esat daudz ceļojis pa
Ameriku? Kur? Kāpēc?
Lielākoties esmu ceļojis, apska
tot pilsētas un vietas, taču esmu
braucis arī uzstāties. Lielākoties
ASV Austrumkrastā, taču esmu
bijis arī Kalifornijas, Nevadas,
Ilinoijas pavalstīs.
Kura ir jūsu vismīļākā
Amerikas pilsēta un kāpēc?
Pirmo vietu varētu dalīt San
francisko ar Čikāgu. Abās mani
piesaista galvenokārt cilvēku
attiecības un interesantās (lai gan

atšķirīgās) pilsētu vides. San
francisko man šķiet arī vis
eiropeiskākā. Vispār patīk lielākā
daļa Amerikas pilsētu, turpat pie
mīļākajām varēšu pievienot arī
Bostonu.
Kas atšķir Amerikas jauniešu
mūzikas intereses no Latvijas
jauniešu mūzikas interesēm?
Piemēram, kā atšķirās mūzika,
ko dzird deju klubos Amerikā
no tās, ko dzird klubos Lat
vijā?
Latvijā, tajā skaitā Eiropā
populārākā deju mūzika rodama
house, trance novirzienos.
ASV vairāk, šķiet, orientējas
uz urban un electro mūzikas
paveidiem. Lai gan beidzamo
gadu laikā notiek izlīdzināšanās,
kas gan vairumā gadījumu (TV/
radio rotāciju iespaidā) vēr
tējama negatīvi. Ļoti liela audito

skaņdarbu no jau esošajiem,
izmantojot atsevišķus vokāla un
instrumentālos skaņu celiņus.
Ar ko citu jūs nodarbojaties?
Vadot RI Agency (www.riagen
cy.lv), organizēju koncertus,

rijas daļa gan ir atvērta vis
dažādākajiem žanriem, tas ir
pozitīvi.
Kas ir jūsu vismīļākais DJ
stils?
Mash up (īsti nav latviskota
nosaukuma) stils, kas patiesībā
ir vienmēr bijis dīdžeju arsenālā,
tikai pēdējo gadu laikā kļuvis
populārāks. Šis miksēšanas veids
ir radošs, var izveidot jaunu

pasākumus un festivālus. Vadu
mūzikas ierakstu mākslas skolu
Ritma institūts, kā arī sadarbojos
ar dažādām organizācijām un
mūziķiem.
Kas ir Ritma institūts? Kur
tas atrodas? Kur var dabūt
vairāk informācijas par to?
Ritma nstitūts ir modernās
mūzikas skola, vienīgā šāda veida
Baltijas valstīs. Apmācība

dažādās netradicionālās, ar mū
ziku saistītās disciplīnās, pie
mēram mūzikas producēšana,
radio dj, vinila un cd dj, džeza
vokāls, perkusijas un ķermeņa
ritmika un citas programmas.
Atrodas Vecrīgā, Jēkaba ka
zarmās. Vairāk informācijas in
ternetā: www.ritmainstituts.lv
Ko jūs ieteiktu jauniešiem,
kas grib kļūt par dīdžejiem?
Ja šī vēlme ir patiesa, tad vis
pirms iesaku nopietni mācīties
spēlētprasmi. Ja jums tuvumā ir
kāda šāda veida skola, tad apgūt
dj prasmes tur būs ātrāk nekā, ja
to darīsiet pats. To saku pēc
savas pieredzes, ja toreiz būtu
bijusi skola kā Ritma institūts,
tas būtu aiztaupījis laiku vismaz
par gadu vai vairāk. Skolā turklāt
papildus zinībām nāk klāt viss,
kas saistītas ar šo jomu, un pie
redzējušu pasniedzēju zināšanas
(insider knowledge), kuras citkārt
nebūtu pieejamas. Taču trenēties
vajag visu laiku un regulāri. Kā
sportā.
Citi komentāri.
Paldies par jaukajiem jautā
jumiem! Ceru būt arī kādā no
nākamajiem Amerikas latviešu
pasākumiem!
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Foto: Dainis Mjartāns

Jaunieši iepazīstas ar Jauno Laika numuru Kanādas latviešu
dziesmusvētkos Hamiltonā

ASV latviešu jaunā paaudze 3x3 nometnē Garezerā

Linda Maruta, Artūrs Rūsis un Alberts Vītols Kanādas latviešu
dziesmusvētkos Hamiltonā

Linda Treija un Lilita Matisone 3x3 nometnē Garezerā

Aija Paegle un Austris Mangulis izveidojuši jaunu etnografisko
stilu

Amerikas latviešu apvienības rīkotās jauniešu izglītības programmas "Sveika, Latvija" dalībnieki
apgūst senās prasmes "Latgaļu sātā" Dekšāres pagastā

Bijušie minsterieši satiekas Kanādas latviešu dziesmu svētkos. No kr. Korijs Avots, Māra Pelēce,
Aivars Sinka, Dainis Mjartāns, Sarma Dindzāne un Kims Ligers

