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XXI Vankuveras Olimpiskajās spēlēs  

Vankuveras Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu 
nes skeletonists Martins Dukurs. 

Par sacensībām lasiet 24. nākamajā numurā

    
Sniedzes Ruņges, Zaigas 

Minkas-Torsones (Thorson) un 
Ladislava Hankas darbu izstāde 
Kalamazū

 Ar Kalamazū Mākslas pado-
mes atbalstu pilsētas Dabas 
centrā (Nature Center) no 7. 
līdz 26. februārim savus darbus 
izstādījuši mākslinieki Sniedze 
Ruņge, Zaiga Minka-Torsone 
(Thorson)  Ladislavs Hanka. 

SVĒTKOKA 
DAUDzINĀJUMS 

MĀKSLĀ

Mākslinieki savos darbos attēlo-
juši koku – dzīvības nesēju, svē-
tuma simbolu latviešu mītologi-
jā. Senlatviešiem bija svētbirzes, 
svētie koki, kuŗus nekad neno-
cirta. Ja koks nobeidzās, tad pie 
saknēm jau atkal veidojās jau-
nas atvasītes, jauna dzīvība. Tika 
meklēts Saules koks, un tā mek-
lēšanā „jauni ļaudis veci tapa”. 
Svētkoku apzināšanu Latvijā 
veic arī šodien; viens no galve-
najiem šajā kustībā savā laikā 
bija dzejnieks Imants Ziedonis. 

Gandarījums skatītājiem un 
pašiem māksliniekiem ir plašā, 
pareizi apgaismotā Glen Vista 
izstāžu galerija kuŗas telpa vēl  
vairāk izcēla izstādīto darbu 
saliedētību. Atklāšanas dienā 
mūzikas improvizācijas atska-
ņoja gitarists Džerijs Martins 
(Gerry Martin).

Daudziem talantiem apveltītā 
dzejniece,režisore, māksliniece 
Sniedze Ruņge strādājusi samē-
rā jaunajā žiklē (Giclee – francis-
ki - „uzšļākt”) technikā. Tā 
pirmo reizi izstādīta Parīzē 

1990. gadā. Žiklē ir digitālā 
datortechnika, kuŗā ar datortin-
tes palīdzību uz papīra vai audu-
ma veido fotomākslu. Ruņge, 
izvēlējusies nosaukumu 
„Apburtais dārzs” un   attēlo 
novārtā pamestu ābeļdārzu,  un 
skatītājam šķiet, ka tas ar bagā-
tīgo ābolu ražu varētu būt 
Paradīzes dārzs vai arī 
Ērkšķrozītes  dziļā miega vieta. 
Iepriecina spilgtās krāsas, un 

skatītājam tā vien gribas kā 
pasiept roku un noplūkt kādu 
no šiem „aizliegtajiem” augļiem. 
Par savu mākslinieces kredo 
viņa citē 13.gadsimta persiešu 
dzejnieka Rumi rindas: „Mana 
mazā sirds ir gandrīz nepama-
nāma, Kā gan tu tajā vari ielikt 
tik lielas skumjas?” „Redzi, tavas 
acis ir vēl mazākas,” viņš atbildē-
ja, „Un tomēr tās spēj paturēt 
sevī tik lielas lietas.”

Molīnas (Ilinojā) Blackhawk 
kolledžas  mākslas katedras pro-
fesore zaiga Minka-Torsone 
savus darbus izstādījusi vairā-
kās technikās: akvarelī, guašā, 
eļļā  pastelī un krāsu zīmuļos. 
Arī viņu iespaidojis  latviešu 
mītologijā minētais Saules koks.  
Koki viņai sniedzas pretim sau-
lei, ir dzīvības pilni, spēcīgi. 
Krāsu palete gaiša,  saulaina. 
Māksliniece savā atklāsmē ska-
tītājiem atzīstas,  ka mīl dabu, 
kokus, dzīvības nesējus, un, 
kaut arī ozolam nolauzts zars, 
citi zari tomēr dzīvo un snie-
dzas pretim saulei. Savu skati 

viņa veltījusi tēvam un māmi-
ņai, kuŗi jau agrā bērnībā  dzie-
dājuši tautasdziesmas un mācī-
juši mīlēt   puķes un  kokus. 
Skais    tākās bērnības atmiņas 
saistās ar  brāļiem spēlētās spē-
les piemājas dārziņā, kur ziedē-
juši krūmi un puķes. 

Čechu izcelsmes Ladislavs 
Hanka sevi parāda par erudītu  
mākslinieku. Viņa spilgtākā tech-
nika ir asējums, kuŗā  parādās 
mākslinieka stingrais zīmējums. 
Darbi darināti uz dažādiem  
materiāliem: papīra, mo  no   papīra, 
audekla un koka. Īpaši pēdējais - 
asējums uz bērza dēļa, piesaista 
skatītaja uzmanību un izceļ māk-
sinieka iespējas. Savu darbu klās-
tu Hanka veltījis Kalamazū pilsē-
tas apkārtnē novārtā pamestam 
Colony fermas augļu dārzam, 
kuŗā pilsēta vēlas celt jaunus dzī-
vojamos namus. Ladislavs Hanka 
jau gadiem ilgi ir rakstījis laik-
rakstos un sūtījis lūgumus šo 
dārzu neizpostīt. Būdams tuvi 
pazīstams ar Kalamazū latviešu 
mākslinieku vidi, iepazinis arī 
latviešu ticējumus par Dzīvības, 
Svēto un Saules koku, un koks 
viņam kļuvis par mviņa mākslas 
iedvesmotājs.

Izstāde ir pienesums amerikā-
ņu sabiedrībai un lepnums lat-
viešiem.

Ilze šīmane 
 

Trīs mākslinieki, no kreisās Sniedze Ruņge, zaiga Minka-Torsone 
un Ladislavs Hanka izstādē

zaiga Minkas-Torsones gleznotie koki

Ladislava Hankas asējums
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Ņujorkas kultūras dienās, svēt-
dien 31. janvārī, Ņujorkas latviešu 
koris sniedza Viktora Baštika 
darbu koncertu evanģēliski lu -
teriskās draudzes Jonkeru baznī-
cā. Latviešu garīgā mūzika nav 
iedomājama bez Viktora Baštika 
vārda. Tīri skaitliskā ziņā viņš 
pārspēj jebkuŗu latviešu kom-
ponistu šinī laukā. Taču tie nav 
tikai skaitļi, bet gan arī darbu 
mūzikālā vērtība, kas ierindo 
Baštiku latviešu garīgās mūzikas 
pirmajās rindās. Šinī koncertā 
dzirdējām galvenokārt garīgu 
mūziku, bet guvām arī ieskatu 
Baštika tautas dziesmu apdarēs 
– vienā solo dziesmā un piecās a 
capella  koŗa dziesmās.

Diriģents Andrejs Jansons bija 
izvēlējies „Svētceļnieku dziesmu” 
no kantātes „Draudze” par pirmo 
darbu programmā. Jansons droši 
vien atceras kantātes „Draudze” 
pirmatskaņojumu Filadelfijā 
1960. gadā, kad pats, būdams 
jauns obojists, spēlēja kantātes šīs 
daļas pastorālo obojas solo. Šinī 
koncertā oboju atvietoja flauta. 
Kantāte ir Baštika pirmais 

nozīmīgais lielas formas darbs – 
rakstīts latviešu baptistu draudžu 
100 gadu jubilejas atcerei. Kantāte 
„Draudze”, kaut mūzikāli krāšņa, 
maz atskaņota teksta specifikas 
dēļ – tanī ievīts paša komponista 
baptistu draudžu vēstures stāstī-
jums ar garīgu un patriotisku 
dzeju. Tā rakstīta korim, soprāna 
un baritona solistiem, ērģelēm, 
klavierēm un obojai. Komponists 
Guntis Baumanis tai devis pilna 
orķestŗa instrumentāciju. Kantāte 
atskaņota ar orķestri Filadelfijas 
latviešu baptistu draudzes 100 
gadu jubilejas koncertā 2000. 
gadā diriģentes Guntas Plost nie-
ces vadībā. „Svētceļnieka dzies-
ma” ir viena no 13 šīs kantātes 
skaistākajām daļām.

Koris dziedāja vēl divas dzies-
mas no Baštika lielā garīgo dzies-
mu pūra jauktam korim (vairāk 
nekā 157 dziesmas) – „Krustā 
sistais nācarieti” (A. Jūrmalnieks) 
un „Skaidram būt” (A. Mēters). 
Šīs abas dziesmas ir no pazīs-
tamākām. Pēdējo nesen dzirdē-
jām Toronto Dziesmu svētku 
Garīgā koncertā. Pirmā arī ir 

viena no divām Baštika dzies-
mām, kuŗas angļu valodā (tulk. 
Astrīda Stahnke) 1985. gadā ir 
izdevis Amerikas luterāņu Fort-
resa apgāds (kopā ar „Kristus ir 
cēlies”). Ne tikai šīs divas dzies-
mas, bet nozīmīga daļa no 
Baštika dziesmām un lielākiem 
darbiem būtu pelnījuši vietu ne 
tikai latviešu koŗu pūrā vien. Pats 
komponists savā dzīves laikā 
kautrējies meklēt plašāku klau-
sītāju loku saviem darbiem.

Koncerta sākumā koris likās 
tentatīvs, dziedot koŗekti, bet bez 
pārliecinošas iedziļināšanās tek -
s tā un Baštika dziesmu izteiks-
mīgā mūzikālā rakstā. Ausīs 
skanēja paša komponista roman-
tiski iekrāsotās interpretācijas 
šīm dziesmām.

Krāšņu interlūdi koŗa dzies-
mām deva Lailas Liepiņas dzie-
dā  tā t. dz. Apdare „Kam tie kalni”, 
oriģināli rakstīta solo balsij, 
klavierēm un obojai. Dziedātājas 
līdzenais, gaišais soprāns īsti 
piederējās tautas dziesmas rota-
ļīgai apdarei.

Koris uzplauka un deva skaistu 
izpildījumu t. dz. apdarēm „Kara-
vīra līgaviņa”, „Saulīt vēlu vakarā”, 
„Ai, zaļā līdaciņa”, „Kūko, mana 
dzeguzīte un „Šķindu, šķindu 
Rīgas pile”. Diriģentam šīs dzies-
mas bija „asinīs” un varēja prie-
cāties par koŗa balsu tembrālo 
vieglumu un katras dziesmas 
rakstura izveidojumu. Klausoties 
šīs tautas dziesmas, imponēja 
Baštika harmoniskā valoda, kuŗa 
bija bagāta, bet tai pašā laikā pat  u-
rē ja tautas dziesmu vienkār šību.

Koncerta otrā daļa piederēja 
Baštika kapitāldarbam „Rek-
viēms”. Baštika 28 lielas formas 
darbu klāstā „Rekviēms”, „Patei-
cības kantāte” un oratorija „Jēzus 
Nacarietis” ieņem izcilākās vie-
tas. „Rekviēms” ievērojams gan 
mūzikālā ziņā, gan arī teksta 
izvēlē. Komponists seko Brāmsa 
„Rekviēma” paraugam, atmetot 
tradicionālo latiņu liturģisko tek-
stu. Baštiks atvieto to ar Svētiem 
rakstiem latviešu valodā, Luža 
Bēr  ziņa un Leonīda Breikša dzeju 
un tautas dziesmu fragmentiem. 

VIKTORA BAšTIKA DARBU 
KONCERTS

Ņujorkas latviešu koris ar solistiem un instrumentālistiem. No kreisās: Ilze Akerberga, Anda Bau-
mane Aravena, Margaret Swinchoski, Sandra Gendrikova-Bayer, Sarma Dindzane - Van Sant, Lai-
la Liepina, Laura Padega zamura, Terry Szor, Robert Osborne, Silvija Padega Grendze, Andrejs 
Jan sons
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ASV vēstniece Latvijā Džūdita 
Gārbere devās darba vizītē uz 
Rēzekni un Jēkabpili, lai labāk 
iepazītu Latviju. Abās pilsētās 
viņa tikās ar vietējo pašvaldību 
vadītājiem, sabiedrības pārstāv-
jiem, uzņēmējiem, skolēniem un 
studentiem. 17. februārī vēstniece 
tikās ar Rēzeknes domes priekš-
sēdi Aleksandru Barta ševiču. 
Viņa apmeklēja arī Latgales kom-
paniju Carbon Neutral Biofuel, 
piedalījās bērnu zīmējumu izstā-
des atklāšanā Latgales Kultūrvēs-
tures mūzejā un tikās ar sabiedris-
ki aktīviem rēzekniešiem. Nāka-

ASV žurnālista Sema fulvuda lekcija 
par prezidentu Obamu

ASV vēstniecības rīkotajā Afro-
  a merikāņu vēstures mēnesī Lat-
vijā viesojās ievērojamais ASV 
žurnālists, komentētājs un grā-
matu autors Sems Fulvuds.  Viņš 
piedalījās vairākos pasāku mos 
žurnālistiem, studentiem un pla-
šākai publikai Rīgā un Vents pilī. 

ASV vēstniecība sadarbībā ar 
Rīgas Ekonomikas augstskolas 
Plašsaziņu līdzekļu pētniecības 
centru 15. februārī  rīkoja Sema 
Fulvuda lekciju Rīgas Eko   no-
mikas augstskolā (Sorosa au -
ditorijā). S. Fulvuds lekcijā uz -
svēra, ka pirmā melnādainā ASV 

prezidenta Baraka Obamas ievē-
lē  šana likusi amerikāņiem mainīt 
atsevišķus uzskatus par rasēm. 

S. Fulvuds ir vecākais pētnieks 
sabiedriskajā organizācijā Center 
for American Progress, kas atro-
das ASV galvaspilsētā Vašingtonā. 
Pirms darba šajā organizācijā 
viņš gandrīz 30 gadu bijis vairāku 
lielu ASV pilsētu laikrakstu 
žurnālists. Aizritējušā gadsimta 
90. gados viņš bija Los Angeles 
Times Vašingtonas biroja kore-
spondents un nacionālā līmenī 
rakstīja par rasu jautājumiem, kā 
arī piedalījās rakstu serijas 

ASV vēstnieces darba vizīte 
Rēzeknē un Jēkabpilī

mā dienā vēstniece devās uz 
Rēzeknes Robežsardzes kol-
ledžu un Rē  zeknes universitāti, 
kur vadīja diskusiju ar studen-
tiem par ASV – Latvijas attie-
cībām. 

ASV vēstniece 18. februārī 
Jēkabpilī tikās ar Jēkabpils domes 
priekšsēdi Leonīdu Salceviču un 
apmeklēja kompaniju LatGran. 
Vēstniece pusdienoja kopā ar 
sabiedriski aktīviem Jēkabpils 
vidus skolēniem.  

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

„Rekviēms” parāda komponis-
ta stila ievērojamākās īpašības: 
tradicionāla, chromatiski iekrā-
sota harmoniskā valoda, stingri 
ieturēta mūzikālās formas struk-
tūra, bagātīgs kontrapunkts. 
„Rekviēmā” ievīta Teschnera ko -
rā  ļa meldija  „Es zinu dzīvs mans 
Glābējs”, kā arī tautiski iekrāsoti 
motīvi.  Būdams J. Vītola stu-
dents, Baštiks turpina sava sko-
lotāja stingrās skolas kom-
pozīcijas likumus. Baštiks nav 
spēris soļus mūsu dienu avan-
gardā, bet rakstījis mūziku, kas 
pieejama un kuŗu dziedātāji 
iemīļo. Vairāk gan nekā citās 
latviešu koŗa mūzikas meistaru 
kompozicijās Baštika darbos 
redzam izstrādātu kontrapunktu, 

fugālas pasāžas un katras balss 
līnijas specifisku individuālis  -
mu. Viesojoties komponista 
dzīvoklī, vienmēr ievēroju Bacha 
klavieru fūgas uz flīģeļa, tās 
Baštiks stu dēja un no tām guva 
māku un iedvesmu saviem dar-
biem.

„Rekviēma” mūzikālā raksta 
desmit daļas meistarīgi atklāj 
tekstu, kas liecina par cilvēka 
nīcību, par ticības apsolījumiem, 
par tēvzemes mīlestību, par 
Kristus uzvaru pār nāvi.

Kopš „Rekviēma” pirm at-
skaņojuma Filadelfijā 1979. gadā 
autora vadībā, tas ir pieredzējis 
vairākus atskaņojumus. 
Diriģents Jansons to jau agrāk 
atskaņojis ar Ņujorkas kori un 
vairākas reizes ar koriem Latvijā. 
Guntas Plost nieces vadībā tas 
skanējis Baštika 90 gadu 

dzimšanas atceres koncertā 
2002. gadā Filadelfijas kon  -
certkoŗa un kamerorķestra iz -
pildījumā un Indianapoles 
Dzies  mu svētku Garīgā koncertā 
2007. gadā koŗa un orķestra 
sniegumā. 

Šinī koncertā „Rekviēmu” 
dzirdējām ar ērģeļu, klavieŗu, 
flautas un trompetes pavadījumu. 
Koris dziedāja ar lielu sirsnību 
un atdevi. Sarežģītākās vokālās 
pasāžas bija labi izstrādātas, un 
dziedājums sasniedza krāšņu 
kopskaņu. Sevišķi skaista bija 5. 
daļa – „Svētīgi tie” – ar daiļskanīgu 
trio (Laila Liepiņa, Sandra 
Gendrikova-Bayer, Sandra Din-
dzāne-Vansenta), kas gaiši vijās 
virs koŗa tumšākā korāliskā fona. 
Varēja vēlēties gleznāku un 
mierīgāku noskaņojumu kan-
tātes daļās „Miera dārzā”, „Miers” 

un „Es redzēju jaunas debesis”. 
Šo „mieru” traucēja galvenokārt 
korista Roberta Osborna solo 
dziedājumi, kas  bija sasteigti un 
mūzikāli neizteiksmīgi. Jaunās 
dziedātājas Lailas Liepiņas snie-
gums bija patīkams, bet diemžēl 
šī solo balss nevarēja dot mums 
vajadzīgo drāmatismu kantātes 
spēcīgajās daļās.

Andrejs Jansons vadīja kori un 
instrumentus ar drošu roku. 
Varēja just diriģenta cieņu pret 
šo darbu un komponistu Baštiku. 
Kādreiz sarunā ar Jansonu uz -
zināju, ka Bruno Skulte un 
Viktors Baštiks esot viņa iemīļo-
tākie latviešu koŗa mūzikas kom-
ponisti. Diriģents „Rek viema” 
atskaņojumam bija pieaicinājis 
profesionālus instrumentālistus. 
Ērģelniece Ilze Akerberga, pia-
niste Anda Baumane Aravena, 

flautiste Margareta Swinchovski 
un trompetists Terry Szor veica 
savus uzdevumus ar mūzikālitāti 
un technisku veiklumu.

Koncerts bija veltīts nesen 
Dieva mierā aizgājušā Juŗa 
Padega piemiņai. Aizkustinoši 
bija redzēt asaras Padega meitu 
acīs, kad koris dziedāja kantātes 
pēdējo daļu – glezno „Mūsu Tēvs 
debesīs”. 

Ievērojamas un apsveicamas ir 
diriģenta A. Jansona un Ņujorkas 
koŗa rosmes atbalstīt un atskaņot 
latviešu komponistu darbus. 
Šajās aktīvitātēs ietilpst projekts 
ieskaņot Baštika „Rekviēmu” 
kompaktdiskā, piedaloties korim 
„Balsis”, Jāzepa Vītola Mūzikas 
akadēmijas un skolēnu korim un 
Latvijas Nacionālās operas 
orķestrim.

Gunta Plostniece
                  

(Turpināts no 2. lpp.)

veidošanā par nemieriem Los-
andželosā 1992. gadā, vēlāk 
iegūs   tot Pulicera balvu. 

ASV katru gadu februārī rīko 
Afroamerikāņu vēstures mēnesi 
ar mērķi pievērst plašākas 
sabiedrības uzmanību afroame-
rikāņu ieguldījumam Amerikas 
kultūras un polītiskajā dzīvē un 
pieminētu tās afroamerikāņu 
paaudzes, kuŗas smagi cīnījās, 
lai kļūtu par pilntiesīgiem 
pilsoņiem ASV sabiedrībā. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

Rīgas 90. skautu vienības un 
Zilā kalna 4. gaidu vienības zie-
mas nometne „Skeletons” notika 
2010. gada  6. un 7. februārī,. No -
 metnes  atklāšana notika sest die-
nā,  slēgšana – svētdienas pēcpus-
dienā Katskiļos, pie Ezera mājas.

 Priecājamies, ka gandriz visi 
mūsu vienību dalībnieki pieda-
lījās  šajā  ziemas nometnē.  Varē-
jām uz vienas rokas saskaitit tos, 
kuŗi netika. Mēs  bijām turpat 80 
cilvēku, ieskaitot bērnus, vadītā-
jus un Bostonas vienību. 

ziemas nometnē „Skeletons”
Mineapoles neformālais med-

nieku-makšķernieku pulciņš 31. 
janvārī rīkoja pusdienas, lai, at -
saucoties Draudzīgajam aicināju-
mam, atbalstītu Gaŗezeru. Šāds 
mednieku-makšķernieku lab da-
rības sarīkojums notika jau piek-
 to reizi. Pirms sešiem gadiem 
prāvests Uldis Cepure aicināja 
medniekus un makšķerniekus 
rīkot pusdienas, lai gūtu līdzekļus 
ārmisijas darbam Indijā. Rīkotas 
arī pusdienas, atbalstot Jelgavas 
speciālo skolu; divas reizes vāca 
ziedojumu ar cerebrālo trieku 
slimo bērnu ārstēšanai Latvijā un 
bērnu ārstu zināšanu papildinā-

šanai Mineapolē.
Mednieku-makšķernieku pul-

ciņā bija Vigo Dulbe, Jānis Grāvī-
tis, Jānis Grotāns un Māris Štol-
cers. Pusdienas gatavot palīdzēja 
viņu dzīvesbiedres, čaklie dēli, 
skaistās vedeklas un draudzenes. 
Ēst pusdienas 31. janvārī ieradās 
vairāk nekā simt apmeklētāju, 
tostarp 30 Gaŗezera audzēkņu 
un absolventu. Mednieki un 
makšķernieki piedāvāja dažādus 
ēdienu, gluži kā kāzās: briežu un 
cūku gaļas bumbiņas sēņu mērcē, 
vārītus kartupeļus, līdaku kot-
letes, svaigus salātus, pašskābētus 
gurķus. Bērni mielojās ar desi-

Dāsns ziedojums Gaŗezeram

Gaŗezera bijušie un tagadējie audzēkņi. Priekšā no kreisās: Kaiva Pelēce, Gints Pelēcis, Katrīna 
Dingleja (Dingley); otrā rindā: Krista Vīksniņa, Laura Vīksniņa, Aleksandrs Konters, Māra 
Treiberga, Pauls švalbe, Laima Dingleja, Ingrīda Erdmane, Sarma Straumane; trešā rindā: Kira 
Birmane, Kristīne Kontere, Rita Pelēce, Vija Treiberga, Māra Pelēce, Āva Bērziņa, Inga Straumane, 
Laura Kontere; pēdējā rindā: Valdis Rozentāls, Miķelis ģiga, Pēteris Grotāns, Vilnis štolcers, 
Elmārs Vuškāns, Valts Treibergs, Āris Nikolopolous, Aleksis Dulbe, Vilis zaeska

ņām un kartupeļu skaidiņām. 
Saldā ēdiena – saldējums ar 
cepumiem, kafija un sula ar 
dažādām kūciņām. Kafijas galdu 
sagatavoja Gaŗezera Vasaras 
vidus skolas 2006. gada absol-
vents  Elmārs Vuškāns; kasieris 
bija 1989. gada absolvents Miķelis 
Ģiga. GVV 1988. gada absolventi 
Aleksis Dulbe  un Pēteris Grotāns, 
1991. gada absolvents Vilis 
Zaeska un 1994. gada absolvents  
Vilnis Štolcers pasniedza ēdienu 
un mazgāja traukus. Pēc mielasta 
visi piedalījās skolas rīkotajā aktā. 
Dāvana Gaŗezeram – $1500!

M. štolcers
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Gaidas cep lasi
Krista Ledina, Larisa Medne, Liana Van Sant, Mara ģiga, Larisa 
(no Bostonas), Aija zammura, Laila Lapina.

Mazskauti un guntiņas pie karoga.

32010. ga da 20. februāris – 26. februāris LAIKS
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš darba vizītē apmeklēs Somiju. 

Vizītes ietvaros paredzēta tikšanās ar Somijas parlamenta priekšsēdi 
Sauli Nīnisto  un ārlietu ministru Aleksandru Stubu.  Ministrs sniegs 
arī interviju lielākajam Somijas laikrakstam Helsingin Sanomat. 
Tikšanos laikā iecerēts pārrunāt Latvijas un Somijas divpusējās attie-
cības, ekonomiskos jautājumus un reģionālo sadarbību.

Saeimas Ārlietu komisijas deputāti ar Baltkrievijas Nacionālās 
sapulces Pārstāvju palātas Ārlietu un NVS lietu komisijas priekšsēdi 
Sergeju Maskeviču pārrunāja iespējas veicināt abu valstu ekono-
miskos sakarus, sadarbību izglītībā, kā arī Baltkrievijas attiecības       
ar Eiropas Savienību. Komisijas priekšsēdis Andris Bērziņš pauda 
gandarījumu par Latvijas un Baltkrievijas divpusējo attiecību dina-
miku.

Nacionālo bruņoto spēku  komandieris ģenerālmajors Juris 
Maklakovs Sauszemes spēku Kājnieku brigādes virsniekam - majo-
ram Edmundam Svenčam pasniedza NATO medaļu NATO Meri-
torious Service Medal. Svenčs šo augsto alianses apbalvojumu saņēma 
par uzslavas cienīgu dienestu, veicot dienesta pienākumus NATO 
vadīto spēku sastāvā. 

NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens uzsveŗ: “Majors 
Edmunds Svenčs tiek apbalvots par izrādīto drosmi un izcilām 
vadītāja spējām. Tas ir augsti vērtējams devums, kas nesis nopelnus 
gan viņam, gan ikvienam, kas pārstāv aliansi.”

Valdība atbalstījusi grozījumus Kreditiestāžu likumā. Tas pa -
redz uzlikt ierobežojumus Parex bankas bijušajiem akcionāriem 
Valerijam Karginam un Viktoram Krasovickim. Tiks ierobežoti abu 
bijušo akcionāru un viņu tuvinieku ienākumi no depozitnoguldīju -
miem bankā. Ir bažas, ka līdz ar likuma grozījumiem Kargins un 
Krasovickis var vērsties Satversmes tiesā pret Latviju par tiesiskās 
paļāvības principa pārkāpumu, jo līdz ar likuma grozījumu pie  -  
ņem šanu viņi zaudētu ienākumus, kuŗu saņemšanu paredz līdz šim 
spēkā esošie tiesību akti.

Valdība papildus piešķīra 4,7 miljonus latu bezdarba novērša-
nai, tostarp “simtlatnieku stipendijām”. Līdzekļus plānots rast, ie kšē  - 
ji pārdalot Labklājības ministrijas  un Ekonomikas ministrijas bu  -
dže tu.

Skandalu izraisījis Valsts kancelejas vadītājas Guntas Veismanes 
lūgums Saeimas lietu komisijas priekšsēdei Vairai Paeglei atļauju 
iesaistīt Drošības policiju, lai noskaidrotu, kā aģentūras LETA 
žurnāliste tikusi pie informācijas par ES fondu projektu. Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis norādījis, ks ierēdnis nevar dot ietei-
kumus Drošības policijai. 

Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai aprit 100 gadu. 
1910. gada 10. februārī uz jaunuzceltās Rīgas pilsētas 2. slimnīcas 
terapeutisko nodaļu Pārdaugavā no pārpildītās 1. slimnīcas tika pār-
vietoti pirmie 22 slimnieki. Šo dienu uzskata par tautā sauktās Stra-
diņa slimnīcas dzimšanas dienu. 17. februārī slimnīcā notika Ēnu 
diena. Skolēni vairāku stundu gaŗumā kļuva par endokrinologa, kar-
diologa, fizioterapeuta, ergoterapeuta, psīchologa, kā arī fizikālās 
me  dicīnas un rehabilitācijas ārsta “ēnām”. 

Latvijas vecākā iedzīvotāja Ksenija Mitušova  10. februārī svinēja 
111. dzimšanas dienu. Mitušova dzīvo Daugavpils novada Naujenes 
pagasta „Vecstropos”. 

Putins ielūdz 
Latvijas prezidentu

Latvijas prezidents Valdis Zat  -
lers tikšanās laikā Somijā pieņē  -
mis Krievijas premjērministra Vla-
    dimira Putina ielūgumu doties uz 
Otrā pasaules kaŗa atceres sarī ko-
jumiem 9. maijā Maskavā. 

Līdz šim amatpersonas un eks-
perti vairāk bija sliekušies atbalstīt 
Zatlera došanos uz Maskavu. Ja 
jau pirms pieciem gadiem uz Mas-
kavu devās bijusī Latvijas prezi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga, tad 
tagad, saglabājot pēctecību, tas jā -
dara arī Zatleram. Tāpat norādīts, 
ka Latvijas stratēģiskā partnere 
ASV ir orientēta uz Krievijas ie -
sais tīšanu starptautiskos procesos 
un Latvija tikai zaudētu, ja igno-
rētu gaidāmās svinības Krievijā. 

Iepriekš bija izskanējušas šaubas 
par to, kādā formā Krievija  iztei-
kusi vēlmi redzēt Latvijas prezi-
dentu Maskavā. Krievija nebija 
atsūtījusi oficiālu ielūgumu, kā 
diplomātijā ierasts. Bija arī jau tā-
jums par to, kāda ir svinību pro-
gramma un tātad pasākumi,  kā -
dos Zatleram būs jāpiedalās. 

Igaunijas prezidents Tomass 
Hend riks Ilvess jau agrāk norā  -
dīja, ka labprāt piedalītos Uzvaras 
65. gadadienas svinībās Maskavā. 
Savukārt Lietuvas prezidente Daļa 
Grībauskaite atzina, ka pirms lē -
muma pieņemšanas jāsagaida 11. 
marts, kad uz Lietuvas neatkarī  -
bas akta parakstīšanas 20. gada-
dienu ielūgts Krievijas przidents 
Dmitrijs Medvedevs.

Tēvzemiešu aicinājums 
skaidrot zatlera lēmumu

Apvienības Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK  Saeimas frakcijas ie -
ska   tāValsts prezidentam Valdim 
Zatleram nevajadzēja pieņemt 

Krievijas premjērministra Vladi-
mira Putina mutvārdu ielūgumu 
ierasties uz 9. maija svinībām Ma s-
 kavā. Bet, ja viņš tomēr  nolēmis 
tajās piedalīties, lēmums būtu 
argu mentēti jāskaidro sabiedrībai.

“Šīs svinības Krievijā  nav vērtē-
jamas kā starpvalstu attiecību rē -
gu  lējums – tas ir tikai un vienīgi 
Krievijas iekšējs jautājums. Lai 
svinībās piedalītos, Latvijas Valsts 
prezidentam vajadzētu būt ļoti 
nopietniem iemesliem, ko viņš 
spētu pamatot arī sabiedrībai,” 
sacīja TB/LNNK frakcijas priekš-
sēdis Māris Grīnblats. Visa pasaule 
Otrā pasaules kaŗa upuŗus pie  -
min 8. maijā, savukārt Krievijas 
tradicija rīkot pompozas svinības 
9. maijā Latvijas pavalstniekiem 
simboliski atgādina otrreizējās 
padomju okupācijas sākšanos 
Latvijā ar tai sekojošām masveida 
deportācijām. Pēc Grīnblata do -
mām, Zatlera izšķiršanās apmek  -
lēt 9. maija svinības bez skaidrības 
par Igaunijas un Lietuvas valsts 
vadītāju rīcību turklāt met kārtējo 
sprunguli Baltijas valstu savstar-
pējās attiecībās, tādējādi Krievi  -  
j as ierastajai ārpolītiskajai takti  -  
kai ļaujot šķelt Baltijas valstu vie-
notību. 

Andris Piebalgs apstiprināts 
ES komisāra amatā

Eiropas Parlaments uz piecu ga -
du pilnvaru termiņu apstiprināja 
jauno Eiropas Komisijas sastāvu. 
Par 26 eirokomisāru apstiprinā-
šanu nobalsoja 488 deputāti, pret 
bija 237, atturējās 27. 

Latvijas izvirzītajam eiroko mi-
sāra amata kandidātam Andrim 
Piebalgam, kas līdz šim bija ener-
ģētikas komisārs, otrā pilnvaru 
termiņā piešķirts Eiropas Savie nī-
bas attīstības komisāra portfelis. 

Latvijas pārstāvja kompetencē 
turpmāk būs rūpes par ES atbal-
stu Afrikai, Karību jūras apgaba  -
lam un citām valstīm, kā arī pār-
stāvēt EK viedokli ārlietu pado  -
mes sēdēs.   

Jl kopsapulcē izslēdz Titavu
Partijas Jaunais laiks  kopsapulcē 

tika atbalstīta dalība topošajā ap -
vienībā Vienotība. Edgars Jau n ups 
iepazīstināja kopsapulces dalīb-
niekus ar Vienotības statūtu prin-
cipiem. Paredzēts, ka lēmumu pie-
ņemšanā visas trīs apvienībā ie -
kļāvušās partijas - JL, Pilsoniskā 
savienība  un Sabiedrība citai po -
lītikai - būs ar vienādām tiesībām. 
Iecerēts, ka Vienotības valdē būs  
15 locekļi - pa pieciem no katras 
partijas, kuŗus izvirzīs nevis kon-
gress 6. martā, bet partiju valdes. 
Vienu reizi gadā tikšot sasaukta   
arī Vienotības kopsapulce, kuŗas 
delegātus izvirzīs partiju valdes.

Jaunups uzsvēra, ka atsevišķi 
cilvēki nevarēs pievienoties ap  vie-
nībai Vienotība, to varēs darīt tikai 
polītiskas partijas. Apvienības trīs 
līdzpriekšsēži no sava vidus uz 
vienu gadu ievēlēs partijas valdes 
priekšsēdi.

 Par JL valdes priekšsēdi atkār-
toti uz diviem gadiem ievēlēta 
Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa, 
par JL domes priekšsēdi - ekono-
mikas ministrs Artis Kampars. 
Ievēlēta arī partijas jaunā valde, 
kuŗā vairs nedarbosies JL dibinā-
tājs Einars Repše.

Pirms partijas kopsapulces JL 
valde nolēma no partijas biedru 
rindām par rupjiem partijas dis-
ciplīnas pārkāpumiem izslēgt 
Danu Titavu, kas tika dēvēts par  
pelēko kardinālu. Titavs JL pievie-
nojās 2004. gadā, bet līdz tam bija 
darbojies par partijas dibinātāja   
un priekšsēža Repšes palīgu un 
uzticības personu. Repše iebilda 
pret šādu valdes lēmumu un JL 
kopsapulcē nepiedalījās.

 Repše nedarbosies JL valdē
Polītologa Arņa Kaktiņa ie -

skatā partijas Jaunais laiks  di -
binātāja, fi   nanču ministra Ei  -
nara Repšes iespējamā aiziešana 
no JL neats  tās būtisku ietekmi 
uz partijas vērtējumu. Nav pa -
mata domāt, ka notikušais ir 
kaut kas īpašs un uzmanības 
vērts.

“Ja vērtējam to, uz ko balstās      
JL populāritāte, sen ir pagājis tas 
laiks, kad Repše bija sinonims  
visai partijai. Turklāt Repšes 
aiziešana no partijas ir tikai ie -
spējamība. Viena emocionāla 
fra   ze vēl ne par ko neliecina. To -
mēr, ja arī Repše izlemtu aiziet, 
tas neatstātu nekādu nopietnu 
ietek mi uz vēlētāju uzticību šai 
par  tijai,” pauž Kaktiņš.

Savukārt polītologs Kārlis 
Daukš ts Repšes iespējamo aizie-
šanu no JL vērtē kā negātīvu sig-
nālu par partijā notiekošo. “Ir 
skaidri redzams, ka partija ir 
sašķelta un tai trūkst vienotas 
stratēģijas. Šī skandala rezultātā    
JL potenciālo vēlētāju skaits,    
ne  apšaubāmi, saruks, jo partijā 
ir krize,” vērtē Daukšts. Polīto-
logs  arī atzīst, ka partijas JL 
iekš  ējā šķelšanās ir trieciens gai-
dāmo vē  lēšanu sakarā, jo grauj 
vēlētāju uzticību polītiķiem un 
rada ie  spaidu, ka partijas ir am -
biciozu cilvēku kopas, kas ne -
redz valstis kus uzdevumus, bet 
darbojas   savās interesēs.

Repše par Jauno laiku
Finanču ministra Einara Rep  šes 

ieskatā partijas Jaunais laiks  valde, 
“piecas minūtes pirms kongresa” 
izslēdzot no savām rindām  parti-
jas ierindas biedru Danu Ti  tavu, 
rīkojusies “šokējoši un nepiedoda-
mi”. Titavs nav uzaicināts piedalīties 
valdes sēdē, kaut gan viņš atradās 
tajā pašā ēkā. Izslēg šanas iemesls – 
tikai tas, ka Titavs vēlējies atkārtoti 
startēt valdes locekļa vēlēšanās.

Repše šādu rīcību salīdzināja ar 
“ceļu uz diktātūru un represijām 
pret citādi domājošiem” un aici-
nāja partijas vadību pārskatīt šo 
lēmumu, kā arī JL cilvēkus iesais-
tīties notikušā izvērtēšanā.

“Šādi pārkāpumi ir šokējoši, tas ir 
pirmais solis uz represīvu valsti,” 
sacīja Repše. Viņš norādī   ja - ja par-
tija neizvērtēs notikušo, tad tās ēti -
kas principi viņam vairs nav iz -
protami un arī partiju apvienī  bai 
Vienotība tad “ir interesanta iz -
pratne” par tiem. Repšes rīcībā ne -
esot informācijas, ka Titavs būtu 
mēģinājis sašķelt JL, dibinot kādu 
jaunu polītisko organizāciju.

VID datu noplūde
Valsts ieņēmumu dienests plaš-

saziņas līdzekļiem paziņojis, ka 
VID rīcībā nonākusi informācija 

par, iespējams, notikušu datu no -
plūdi no VID informācijas sistē-
mas. Par notikušo  informētas tie-
sībsargājošās iestādes. Lai pār-
baudītu aizdomas par informā  -
cijas noplūdi, dienestā uzsākta arī 
iekšējā pārbaude. 

TV raidījums de facto ziņoja, ka 
informācijas noplūde notikusi no 
VID elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas (EDS), pa kuŗā izveidotu 
“drošības caurumu” trīs mēnešu 
laikā nezināmas personas iegu vu-
šas apmēram 7,4 miljonus doku-
mentu 120 gigabaitu apjomā.

Pēc Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska domām, apjomīgā 
datu noplūde no VID elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas liek aktu āli-
zēt un pārskatīt tos dokumentus, 
kas attiecas uz valsts informātīvo 
sistēmu drošību un aizsardzību 
iespējama kiberuzbrukuma gadī-
jumā. Šis ir ļoti nopietns pamats 
novērtēt valsts institūciju patieso 
gatavību aizsargāt to rīcībā esošo 
informācijas un datu bazi. Datu 
noplūde no VID EDS ir ārkārtējs 
notikums, kuŗa nekavējoša izmek-
lēšana un vainīgo saukšana pie 
atbildības ir Finanču ministrijas 
vadības uzdevums. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

4 2010. ga da 20. februāris – 26. februārisLAIKS



9. februārī apritēja 150 gadi, 
kopš Latvijas Universitātes (LU) 
mece  nātes Minnas Matildes Vil-
hel   mīnes Petkevičas dzimšanas. 
Par godu šim notikumam atklāta 
goda plāksne pie Universitātei 
novēlētā mantojuma (nams K. Ba -
rona ielā 28/28a). Goda plāksne, 
ko dāvinājusi LU, atklāta, klātesot 
LU fonda priekš sēdim Ivaram 
Lācim un M.M.V. Petkevičas 
2009./2010. akadēmiskā gada sti-
pendiātiem. Mecenātes man toju-
mā atstātā nama ap  saimnieko-
šanas ienākumi tiek izlietoti LU 
fonda „Ceļamaizes” stipendijām ar 
mērķi studiju laikā atbalstīt 
spējīgus un centīgus LU 1. kursa 
studentus. Kopš 2002./2003. 
akadēmiskā gada M. M. V. Petke-
vičas stipendijas saņēmis 191 jau-
nietis. 

Pēc LU Fonda aicinājuma LU 
Rododendru selekcijas un izmēģi-
nājumu audzētava „Babīte”, parā-
dot godu LU fonda mecenātei 
Minnai Matildei Vilhelmīnei Pet-
ke  vičai, viņas 150 gadu jubilejas 
reizē vienam no mūžzaļo rodo-
dendru šķirņu kandidātiem R74-
099/1 devusi vārdu „Vilhelmīne”. 

Par mecenāti
Minna Matilde Vilhelmīne Pet ke -
viča dzimusi 1860. gada 9. feb ruārī 
Salaspils pagastā ļoti naba dzīgā 
trīs bērnu ģimenē. Trūcīgo aps tāk-

Latvijas Universitāte godina mecenāti 
M. M. V. Petkeviču 150. jubilejā

ļu dēļ viņai nebija iespējas izglī-
toties, tāpēc testamentā viņa rak-
sta: „Savu mantu esmu ieguvusi 
ilgos gados, sūri grūti strā dādama 
un taupīdama, tādēļ mana vēlē-
šanās un griba ir, lai šis īpašums 
pēc manas nāves saglabātos arī uz 
turpmākiem laikiem, nenonāktu 
svešās rokās vai arī netiktu izlie-
tots tā, kā es to nebūtu vēlējusies.” 

Lai gan vēlākos gados viņas 
dzīves apstākļi uzlabojās, M. M.V. 
Petkeviča apprecējās un viņai pie-
dzima divi dēli, mecenāte tomēr 
nespēja iedzīvoties augstākajā sa -
biedrībā. Bez izglītības dzīve viņai 
šķita nepanesami grūta. Viņa apzi-
nājās, kāda milzu nozīme cilvēka 
dzīvē ir izglītībai. 

M. M. V. Petkeviča mirusi 83 
gadu vecumā 1943. gada 10. maijā, 
viņa apglabāta Rīgas Lielajos ka -
pos. Padomju okupācijas laikā ka -
pos izbūvēja parku un kapu nolī-
dzināja līdz ar zemi. 

Gadu pirms savas nāves, klātesot 
ievērojamam architektam Eiženam 
Laubem, Pet  keviča testamentā 
ierakstīja: „Lai daļa no mana 
īpašuma ienākumiem tiktu izlie  
tota trūcīgu latviešu studentu vai 
audzēkņu pabalstam, un lieku pie 
sirds saviem mantiniekiem ievērot 
šo manu pēdējās gribas rīkojumu 
un to respektēt.” 

Laine Vose 

Es dzeju nerakstu, tā raksta 
mani, saka Marta Landmane. 
Viņas, varētu teikt, apsēstība, ir 
virknēt vārdus dzejrindās, staigā-
 jot savā nodabā pa Jorkšīras 
kalnājiem, Bradfordas ielām vai 
„Straumēnu” muižas meža 
takām un pļavu. 

Viņdien, lasot slavenā angļu 
drāmatiķa Beneta (Alan Bennet) 
memuārus, nopriecājos par viņa 
divu slavenu angļu dzejnieku 
salīdzinājumu – karaliskā laure-
āta Filipa Larkina (Philip Larkin) 
un Oksfordas profesora Odena 
(Auden). Larkins, rakstot dzeju, 
paņem lasītāju cieši pie rokas un 
to droši aizved līdz pat beidza-
mai rindai (finishing line, kam 
angļu valodā ir dubultnozīme). 
Turpretim Odena dzeja esot kā 
lēciens ar izpletni – uz īsu mirkli 
lasītājam paveŗas brīnišķīgs 
skats, bet tad viņš smagi nokrīt 
uz muguras tikko uzartā kar-
tupeļu laukā, turklāt pavisam 
svešā pagastā! Bet ar Martu tā 
nav – viņas dzejā nav neviena, 
ne otra varianta. Viņa nosprauž 
pati sev un lasītājam ceļu. Un tur 
šaubu nevar būt nekādu – 
nevajadzīga ir pat pie rokas 
vešana. Marta ir sava ceļa gājēja. 
Viņas dzeja nav nedz mākslota, 
nedz sarežģīta, un viņas vārdu 
krājums ir sātīgs un bez samocīta 
pārspīlējuma. Tajā atspoguļojas 
visa viņas dzīve. Bagāta, reizēm 
skumja, pat lieliem posmiem 
traģiska. Bet viņa nav no 
vaidētājām. 

Marta Landmane (meitas 
vārds Dobele) dzimusi Liepājā. 
Agrā bērnība pavadīta Kurzemē. 
Tēvs ir valsts ierēdnis Zemkopības 
ministrijā Rīgā. Nav brīnums, ka 
Marta sevi ar zināmu lepnumu 
sauc par „ulmaņlaika bērnu”. 
Sākotnējā lasītkārē vainīgs ir tēva 
grāmatu skapis, vēlāk to veicinājis 
Rīgas Valsts paraugpamatskolas 
literātūras skolotājs Fricis Jan-
sons. Rīgā sākas arī lielā jūs-
mošana par teātri un operu. 

Dzejniece vēl tagad spēj uzskaitīt 
visus toreiz redzētos slavenos 
aktieŗus, lugas un pat nodziedāt 
dziesmu no daudzkārt apmek-
lētas Pēra Ginta izrādes. Ģimenē 
Marta ir vienīgais bērns. Kad 
citas skolas biedrenes vasaras 
pavada Rīgas Jūrmalā, viņa tiek 
aizsūtīta pie krustmātes uz lauki-
em Kurzemē. Tas meitenei nav 
īsti pa prātam, bet dod laiku 
domāt pašai savas domas – vien-
tulībā Kurzemes mežu ap  ņemtai. 
Pa tiem staigājot, reiz Martai par 
ceļabiedru pagadās vilks, ko viņa 
tobrīd notur par lielu, atbaidīgu 
suni un, droši dziedādama, tur-
pina ceļu. Lai gan toreiz jaunā 
meitene nevar vien sagaidīt, kad 
skaitīsies pieaugusi, kad viņai 
būs atvērtas visas Rīgas durvis, 
šais vientulībā pavadītās Kurze-
mes vasarās, šķiet, attīstās Martas 
tieksme izteikt savas domas 
dzejrindās, kam pievienojas mī -
les     tība pret dabu. 

Baigajā gadā ģimene pārceļas 
uz Jelgavu, kur Marta mācās 
Hercoga Pēteŗa ģimnazijā. Jel -
gavas bombardēšanas laikā 1944. 
gada vasarā liela pilsētas daļa 
nodeg. Māte izglābjas vienos 
rītasvārkos. Ģimenei jāpārceļas 
atpakaļ uz Rīgu, kur Marta 
iestājas Sarkanā Krusta palīg-
māsiņu kursos. Rudenī ar 
beigšanas apliecību kabatā un 
uniformu jaunā žēlsirdīgā māsa 
tiek nosūtīta strādāt uz lazaretes 
kuģiem, kas no Latvijas pārvadā 
ievainotus kaŗavīrus uz dažādām 
Vācijas ostām. 1944. gada 
novembrī kārtējā braucienā kuģi 
pie Liepājas bombardē krievu 
lidmašīnas. Marta paliek vienīgā 
māsiņa uz degošā kuģa ar garīgi 
un fiziski ievainotiem kaŗavīriem. 
Tēvs nomirst ar malāriju divas 
dienas pirms Rīgas krišanas 
krievu rokās. Māti Marta pierunā 
doties līdzi par palīdzi uz 
beidzamā bēgļu kuģa, kas dodas 
uz Dancigu. Kaŗa jukās abas tiek 
izšķirtas.

Deviņpadsmit gadu vecā Marta 
paliek viena un pārguļ uz savas 
mugursomas Breslavas stacijā. 
Prasot ceļu kādai mūķenei, viņa 
atklāj, ka Šlezvigas-Holšteinas 
kalnos ir lazarete, kuŗā strādā 
pāris desmitu latviešu māsiņu. 
Marta viņām pievienojas, bet 
tiek uzņemta vēsi. Lazareti, kuŗā 
ievietoti arī vairāki latviešu kaŗa-
vīri ar amputācijām, februārī 
evakuē uz Berlīni. Tur Sarkanā 
Krusta prezidijā Marta atrod 
bēgļu gaitās nonākušo māti. 
Divas dienas vēlāk abas dodas 
darbā uz plašo, moderno lazareti 
Belzenē, kur jāaprūpē dažādu 
tautību ievainotie. Milzu ieplakā 
aiz meža atrodas nacistu kon-
centrācijas nometne, taču Marta 
ir pārliecināta, ka nedz slimnīcas 
personāls, nedz vietējie nav 
zinājuši par turienes baismajiem 
notikumiem, – nometne bijusi 
apzīmēta par kaŗa bazi, kuŗai 
tuvoties aizliegts pašu gājēju 
drošības labad. 

Kaŗam beidzoties un ierodot-
ies sabiedroto kaŗaspēkam, Mar-
tai un viņas mātei kopā ar citām 
dažādu tautību māsiņām šajā 
„ellē virs zemes” mirušie jānošķiŗ 
no dzīvajiem, tie jāatuto un 
jākopj. Arī personālu ik dienas 
dezinficē ar dzeltenu pulveri. 
Māte nespēj panest dzeltenā pul-
vera mocības, drīz vien atsakās 
no dezinfekcijas, saslimst ar tīfu 
un nomirst. Visaugstākās pakā-
pes traģēdija. Tomēr Marta spēj 
saredzēt sava veida humoru arī 
šajā gadījumā – kad amerikāņu 
virsnieka melnādainais šoferis 
vedis Martu džīpā atvadīties no 
mātes un vajadzējis jautāt pēc 
ceļa, vācieši, ieraudzīdami piķ-
melno auto vadītāju, nevis 
atbildējuši, bet mukuši, galvu 
sakampdami. Ceļa norādījums 
saņemts tikai tad, kad šoferis 
paslēpis seju, sagumdams pār 
stūri. Māti apglabā vienā kapā ar 
trīs kaŗavīriem, arī tīfa upuŗiem.

Drīz vien Marta kopā ar 

neskaitāmiem latviešiem nonāk 
bēgļu nometnē Rietumvācijā un 
1947. gadā izceļo uz Angliju, 
pirmo valsti, kas piedāvā darbu 
bēgļiem, īpaši ja tie ir baltieši. 
Šeit viņa strādā par apkopēju 
slimnīcā, mājsaimniecībā un vis-
beidzot Bradfordas pilsētas po -
licijas prezidijā, apkalpojot augs-
tos viesus pie smalkiem galdiem. 
Tas Martai bijis visinteresantā-
kais darbs, ko viņa droši vien 
dabūjusi, būdama ārzemniece, 
kas nesa p ratīšot sarežģītās un 
slepenās sarunas pie galda. Tāda 
viņa arī izlikusies, par spiedzi 
nav kļuvusi, darbavieta patikusi 
līdz pat pensijai, kuŗā viņa 
izvadīta ar godu. Marta apprecas 
ar Eduardu Landmani, un viņiem 
piedzimst meita. Bet Martas vīrs 
agri nomirst, atstājot māti ar 
meitu vienas. Marta apprecas 
otrreiz ar Arnoldu Dreifeldu no 
lielās Dreifeldu dzimtas, kuŗas 
vairāki locekļi rod patvērumu 
Kanadā, pārējie paliek Latvijā. 
Otrā laulībā pirmajai Martas 
meitai pievienojas vēl trīs staltas 
meitas. Vecākā no tām nu jau 
daudzus gadus ir saimniece 
„Straumēnu” muižā Anglijas 
vidienē. Dreifeldu dzī ves   vieta 
tolaik ir Bradforda, Zie-
meļjorkšīrā, kur Marta pavada 
mūža lielāko daļu un vēl arvien 
ilgojas pēc tās apkārtnes viršai-
najiem tīreļu kalniem. 

Pēc Arnolda nāves Marta 
pārceļas uz dzīvi „Straumēnu” 
staļļu pagalmā – uz dzīvokli ar 
literāru piegaršu. Deviņus gadus 
tajā nodzīvo rakstnieks Gunars 
Janovskis, tad septiņus gadus tur 
atrodas laikraksta Brīvā Latvija 
redakcija Oļģerta Mierīga vadībā. 
Tagad dzīvoklī mājo Marta Land-
mane – acis tur priecina grāmatu 
plaukti, dzintara izstrā dājumi, 
sveces, čiekuri, sudraba saktas 
vilnas lakatā, krāsaini oļi, bet uz 
grīdas liels, lēzens grozs ar 
neskaitāmām koka karotēm no 
visām pasaules malām. Vēl pašas 

no meža atnesti koka bluķīši, uz 
kā piemesties, kad viņas istabā 
svētku dienās iebrūk ciemiņu 
pulks. Uz grāmatu plaukta 
Ar nol da apstrādātās koku saknes 
put nu, čūsku un dažādu citu 
dzīv nieku izskatā. Martai, liekas, 
tuva ir sarkanā krāsa, par ko 
liecina tomāti un sarkanās ģera-
nijas, ko viņa audzē uz priekš-
durvju mūrīša, un, protams, 
sarkan  vīns.

Nobeidzot rindiņas no dzej-
krājuma Vēl vilni vel:

Vai tad vienmēr ir jālūdz?
Atnāciet nelūgti.
Durvis jums atvērs
Mans patiesais es. 

Anglijā turpināt dzejošanu 
Martu Landmani mudinājis 
Jānis Andrups, rakstnieks un 
redaktors (Latvju Vārds, Lon-
donas Avīze, Ceļa Zīmes). Savu 
dzeju un stāstus Marta ir lasījusi 
dziesmu svētku rakstnieku 
sarīkojumos, pašmājā Bradfordā, 
„Straumēnos” un Londonā. 
2008. gada oktobrī viņa savu 
dzeju un stāstu „Kūkas” lasa 
angļu valodā Dienvidanglijas 
pilsētas Bornmūtas Starp tau-
tiskajā literātūras festivālā. 

Martas Landmanes dzejdarbi 
sakopoti četrās grāmatās – 
Pretstati (1985), Vate ausīs (1997, 
PBLA Kultūras fonda Atzinības 
raksts), Krustām šķērsām (2002, 
PBLA KF Goda diploms) un Vēl 
vilni vel (2006). Par pēdējo 2008. 
gadā saņemta Krišjāņa Barona 
prēmija.

Ceļiniek, ja, krustojot „Strau-
mē   nu” muižas takas, sastopat 
sievieti noliektu galvu ejam savā 
nodabā, padodiet viņai labdienu, 
bet neiesaistieties nekādās saru-
nās, jo rakstās dzeja un tās pave-
dienu būtu žēl pārtraukt. 

Sarmīte Janovska-
Ērenpreisa

(No „Jaunā Gaita” Nr. 260. 
Pateicamies par sadarbību!)

MARTA LANDMANE: DzEJA RAKSTA MANI
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Valoda, garaman-

tas, savdabīgums ir 
balsti, bez kuŗiem 
ikvienas tautas et  nis-
kā identitāte, na  cio-
nālā pašapziņa kļūst 
ļodzīga, pamazām 

iz  plēnē. Tāpēc biju nepatīkami 
pārsteigts, kad portālā www.cita-
diena.lv uzdūros teikumam: Dai-
nu skapis - lai izkrīt pa logu! -  
kas bija likts par virsrakstu inter-
vijai, ko Andai Burvei-Rozītei 
devis Latvijas Universitātes Mo -
derno valodu fakultātes Āzijas 
studiju nodaļas vadītājs profesors 
Leons Teivāns.

Krasi un strupi, ar izsaucēja 
zīmi, formulējis virsrakstā savu 
griezīgo credo, prof. Teivāns prāto 
par minaretiem, pret kuŗiem, kā 
zināms, vērsušies šveicieši, un at -
zīst, ka tas būtu ļoti sāpīgs sitiens 
Eiropas identitātei, ja tur ainava, 
ko raksturo baznīcu torņi, būtu 
piepildīta ar minaretiem. Tātad 
ciestu Eiropas identitāte, un Lat-
vija, kā zināms, ietilpst šai kul-
tūrvēsturiskajā telpā. Vārdu sa  -
kot, prof. Teivānam identitāte - 
tostarp, jādomā, arī latviskā - no -
zīmē daudz. Viņš šausta “mūsdie-
nu Rietumu civīlizāciju”, kur 
cilvēks esot “dzīvnieks - viss, kas 
zem nabas. Ēšana, sekss, labsa-
jūta.”

Skaidrs! Tālāk prof. Teivāns 
kļūst izteikti tautisks, nacionāls: 
“Šobrīd mēs Latvijā vairs neru nā-
jam par nācijas pašnoteikša nās  
tie sībām (..) Toties ir cilvēktiesības 
(..) Mēs sākam zaudēt savu iden-
titāti. Tur neko vairs nevar darīt.”

“Trīs valodas divām kopienām” - tas pazudinās pamattautu
Tātad latviskā identitāte viņam 

ir dārga. Bet kāpēc tāds bez ce-
rīgums, fatālisms? Vēl vairāk - 
izmisums: “Nacionālisms ir ban k-
rotējis. Latviešu valoda kā valsts 
valoda ir bankrotējusi.” Un prof. 
Teivāns, konstatējot, ka “valstī iz -
veidojusies latviešu kopiena un 
krievu kopiena”, turpina, ka “šo -
brīd pārāk baidīties no Krievijas 
nevajadzētu”.

Dīvaini: Latvija faktiski kļūst  
par divkopienu valsti, bet pārāk 
nav jābaidās no Krievijas - 140 
miljonu valsts tepat aiz Zilupes.

Tālāk šķietami tik nacionāli 
noskaņotais prof. Teivāns tā pa -
matīgi piezemē savas tautas etnis-
ko pašapziņu: “Ebrēju rakstveida 
kultūrai ir divarpus tūkstoši ga  - 
du (..) Sena rakstveida kultūra ir 
daudzām Eiropas tautām. Bet 
mēs? Lepojamies ar dainām. No 
tām vajadzētu kaunēties.”

Bet kāpēc, dieviņ tētiņ? Dainas 
galu galā ir latvju etniskā Bībele, 
latviskās dzīves ziņas kvintesen  -
ce, kaut kas vienreizējs, ar ko būtu 
jālepojas. Kas vainas techniski iz -
glītotam latvietim - IT speciālis-
tam, american English pratējam,  
ja viņš ne tikai līgo Jāņos, bet arī 
ikdienā labprāt iestarpina savā 
runā trāpīgus vai viedus dai nu  
četrrindeņus?

Prof. Teivāna spriedumi kļūst 
patiešām paradoksāli: viņaprāt 
lat vieši vairs nepieskaita sevi pie 
rietumu kristietības - luterāņiem, 
katoļiem, tiklīdz viņi apliecina,    
ka ir dievtuŗi, dainu skandinā  -  
tāji, teicēji, - tas nozīmē pāriet   
“pie čukčiem, ziemeļmongo loī-

diem. Pie ciltīm.”
Tātad - mežoņi? Kāds absurds! 

Profesoraprāt latvietis nevar būt 
labs luterānis vai katolis, godā tu -
rēdams tautas garamantas, folk-
loru, dainu gudrību - jā, gudrību. 
Pazīstu latviešus, kas kristī savus 
bērnus, laulājas baznīcā, meklē 
garīgu spirdzinājumu Jaunajā De -
rībā un tai pašā laikā rod iedves-
mu latviskumā, kas mantots no 
latgaļiem, kuršiem, sēļiem un 
zemgaļiem - ciltīm, jā gan...

Bet prof. Teivāns atmet ar roku 
Dainu skapim - lai izkrīt pa logu! 
Viņš aģitē par “Eiropas identi  - 
tāti”. Viņa vīzija ir minimālistis  - 
ka, vienkāršota: “Ja Latvija izbeig-
tu savas nacionālistiskās un pa -
gāniskās (?!. - F.G.) ambīcijas, at -
teiktos no kādiem valstiskuma 
atribūtiem, piemēram, no Ārlietu 
vai Aizsardzības ministrijas,     
Vals  ts prezidenta amata (..), kā arī 
mainītu valodu polītiku, par do -
minējošo ņemot angļu valodu,  
tad mēs varētu lietišķi ietilpinā  -
ties Eiropā.”

Bet tad jau mēs, profesor, pār-
vērstos, jūsu vārdiem runājot, “cil-
vēkos kā dzīvniekos - viss, kas  
zem nabas. Ēšana, sekss, labsajūta.” 
Tas, sekojot prof. Teivāna loģikai, 
notiks, ja ļaujam Dainu skapim 
izkrist pa logu. 

Pēc kāda laika prof. Teivāns 
devās uz Rīgas krievvalodīgās 
avīzes Čas redakciju, kur nāca 
klajā ar prieka vēsti, ar glābšanas 
riņķi: Trīs valodas divām kopie-
nām.

Prof. Teivāns balstās uz gatavu 
postulātu: Latvijā dzīvo divas ko -

pienas, nevis pamattauta un ma -
zākumtautības. Divas informā-
cijas telpas, divi dažādi redzes  - 
loki, gandrīz varētu teikt - divas 
pasaules. Strikts duālisms. Iemū-
žināt šādu dalījumu ir ļoti bīsta  -
mi, ja Latvijas pamattauta grib 
savā tēvzemē izdzīvot. 

Nacionālais princips, veidojot 
valstiskumu, esot archaisks un sa -
vu laiku nodzīvojis, apgalvo prof. 
Teivāns. 

Avīzes Čas žurnāliste vaicā: “Pa -
rasti polītisko debašu gaitā mēdz 
teikt, ka Latvijas valsts eksistences 
galvenā jēga ir latviešu valodas   
un kultūras saglabāšana.” Prof. 
Teivāns atbild: “Tās ir XIX gad-
simta nostādnes. Bet tagad ir pa -
visam cits laiks. Kā tagad valsts 
sevi dēvē? Par pakalpojumu snie-
dzēju. Ne vairāk. Ideoloģijas fak-
tiski nav. Mūsdienās atdzīvināt 
ideoloģiju, kas bija aktuāla aiz pa-
gājušā gadsimtā, ir nonsenss.”

Ko tad ierosina prof. Teivāns? 
Viņaprāt, piemēram, latviešiem - 
un tikai latviešiem - jāfinancē 
Dziesmu svētki, un lai Latvijas 
krievu kopiena par saviem lī -
dzekļiem uztur savus festivālus. 
Viss savrup - divas kopienas, di  -
vas kultūras, divas pasaules - tā 
laikam domāts? 

Un tad nāk prof. Teivāna nagla: 
galvenai Latvijā jābūt angļu valo-
dai, itin visās skolās mācībām 
jābūt trijās valodās - angļu, latvie-
šu, krievu. Profesora ieskatā tas    
ir galīgs absurds, kad cilvēks, sa -
stapis kādu, spiests gudrot, kādā 
valodā viņu uzrunāt. Esot jāru  -  
nā “katrā no minētajām trim valo-

dām un jāsaņem atbilde katrā no 
tām”. 

Bet, profesor, kas tad iznāk? Ja 
visi pratīs angliski, tas ir lieliski, - 
Holandē, piemēram, vai Dānijā 
būtībā katrs spēs atbildēt jums 
angliski. Bet Latvijas apstākļos 
krievvalodīgajam tad zudīs jeb ku-
ŗa vajadzība iemācīties latviešu 
valodu, runāt latviski - šai valodā, 
ko runā tikai kāds miljons seno 
arāju cilšu pēcnācēju...

Kad var sazināties angliski un 
krieviski - valodās, ko māca visās 
LR skolās, - kam dainu un Raiņa 
valoda vairs vajadzīga? 

Prof. Teivāns vēlas, lai Latvija 
kļūtu par “Honkongu”: t.s. ofici ā-
lajai dzīvei jārit angļu valodā un 
visiem - no sētnieka līdz minis-
tram - jārunā angliski. Augstākajai 
izglītībai jābūt angļu valodā un 
skolās - trīsvalodu sistēma.

Rīgas krievvalodīgajās avīzēs, 
sarkastiski dzeļot “etnokratus”, 
pu blicisti reizumis lieto latvisko 
izsaucienu - šausmas! 

Bet tas, ko iesaka prof. Teivāns, 
patiešām būtu šausmas. Jo Hon-
kongā ir citādi - katrs brīvi runā 
angliski, bet visi tur ir ķīnieši, tā ir 
šīs t.s. pilsētpavalsts pamattauta, 
un ģimenē viņi ir runājuši, runā 
un runās ķīniski. Viņu etniskā 
identitāte nav apdraudēta. Tur-
pre tim Latvijā jebkuŗam cittautie-
tim zudīs jebkāda vajadzība runāt 
latviski, un, ja latvieši jebkuŗā brī-
dī var iztikt bez savas dzimtās va -
lodas, - LR pamattauta tiks pazu-
dināta. Vai prof. Teivāns to vēlas?

franks Gordons

Pagājušās nedēļas 
nogale atnāca ar   
kār tējiem ārkārtas 
no   tikumiem jeb, pa -
rei zāk, – ar to at  - 
s  po gu ļojumu Lat-
vijas Te  levīzijas rai-

dī jumā De facto.
Pirmais. Izrādās, Valsts ieņē mu-

mu dienesta (VID) elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā (EDS) bijis 
pamatīgs caurums, pa kuŗu no -
plūduši aptuveni 7,4 miljoni do -
kumentu. Aptaujātie informā  - 
cijas technoloģiju speciālisti ap -
galvo, ka šāds caurums EDS bijis 
pavisam vienkāršs, to jau sen va -
jadzējis pamanīt un atrast. Jautā-
jums, vai tas programmatūrā ra -
dies nejauši vai atstāts ar nolūku, 
bet, visticamāk, tur bijis gadus 
desmit. 

Par dokumentu noplūdi De 
facto uzzinājis no kādas cilvēku 
grupas (tā sevi dēvē par Ceturtās 
atmodas tautas armiju (4ATA)) 
e-pasta, kuŗā rakstīts, ka jau 2009. 
gada pavasarī 4ATA rīcībā no -
nākusi informācija, ka EDS sistē-
mā ir caurums, pa kuŗu var iegūt 
visus EDS datu failus. E-pastā 
apgalvots, ka pēc viņu aģenta sa -
runas ar cilvēku, kas reiz strādā  - 
jis EDS izveidē, bijis iespējams 
noprast, ka caurums izveidots pēc 
ļoti augstas VID amatpersonas 
no  rādījuma. Visticamāk, lai vaja-
dzības gadījumā ļautu nemanā  - 

Caurumi
mi noplūdināt sensitīvu infor  - 
mā ciju. 

4ATA brīnījušies - caurums  
bijis ģeniāli vienkāršs un atradies 
visu acu priekšā, visticamāk, jau 
kopš pirmās EDS dienas. Jebkuŗu 
EDS dokumentu pat anonims 
web lietotājs varējis lejupielādēt 
bez autorizācijas. De facto atsūtīti 
daži no VID iegūtie faili, lai žur-
nālisti varētu pārliecināties par 
informācijas autentiskumu. Starp 
šiem failiem ir arī Latvijas Tele-
vīzijas darbinieku algu saraksts ar 
personas kodiem, kas atbilstot 
patiesībai. Pārbaudei saņemti arī 
VID darbinieku algu saraksti ar 
personas kodiem. Cik ilgi šis cau-
rums EDS ir bijis, tāpat kā to,   
kuŗš varējis būt tā autors, tiesīb-
sargājošās iestādes, cerams, no -
skaidros.

4ATA e-pastā apgalvo, ka tā  
esot radīta ar mērķi organizēties 
vienotai cīņai par labāku Latvijas 
nākotni. Pašlaik 4ATA galvenā 
mītne atrodoties Lielbritanijā, lai 
neradītu priekšlaicīgu interesi no 
Latvijas specdienestu puses. Tās 
kodols esot Īrijas un Lielbritani  -
jas brigādes ar atbalstītājiem un 
aģentiem Latvijā. Viens no Ce  tur-
tās atmodas tautas armijas mēr-
ķiem esot valsts izzadzēju sauk-
šana pie atbildības, un tāpēc ar -
mijas darba grupa strādā, lai 
izveidotu iegūto datu automatis-
kas apstrādes un analizes sistēmu. 

Tas liek domāt, ka daļa iegūtās 
informācijas kaut kad var tik pub-
liskota, lai atklātu datus par no -
dokļu nemaksātājiem, dīvainiem 
darījumiem, valsts pārvaldes dar-
binieku lielām algām vai prē-
mijām. 

Visu šo notikumu var vērtēt gan 
tiešām par atmodas cīnītāju dar-
bību, gan par kādas polītiskas gru-
pas priekšvēlēšanu kampaņas 
daļu. Taču man, Latvijas pavalst-
niecei un nodokļu maksātājai, ne -
kādi nav saprotama vienkārša 
patiesība: katru gadu tiek tērēta 
nodokļu nauda, lai pārbaudītu, 
cik drošas ir valsts institūciju elek-
troniskās datu bazes. VID šiem 
no  lūkiem pagājušajā gadā tērējis 
aptuveni miljonu latu. Vai tā ir 
zemē nomesta nauda?

Otrais. Valsts kancelejas (VK) 
va   dītāja Gunta Veismane apsvē -
rusi ideju par ziņu aģentūras  
LETA žurnālistes telefonsarunu 
noklausīšanos un tās e-pasta pār-
baudi, iesaistot šajā rosībā Drošī-
bas policiju, jo žurnāliste pēc 
Saeimas komisijas sēdes publisko-
jusi ziņas par VK īstenoto “ierēd-
ņu projektu”, kas Veismanes ie -
skatā bijis ar ierobežotu pieeja-
mību. Par šo faktu žurnālistus in -
formēja Saeimas deputāte un Ei -
ropas lietu komisijas vadītāja Vaira 
Paegle, jo Veismane par šādu rī  cī-
bu ar viņu konsultējusies. Pēc Vai-
ras Paegles teiktā dokumentus 
Saeimas komisija saņēmusi bez 
slepenības grifa, tāpēc komisijas 
sēdē piedalījusies un dokumentus 

saņēmusi arī minētā žurnāliste, 
kuŗa vēlāk par šo 6 miljonus vērto 
projektu uzrakstījusi ziņu. 

Savukārt Guntas Veismanes 
ieskatā šī informācija nav bijusi 
domāta žurnālistiem un līdz ar to 
arī sabiedrībai to nevajag zināt. 
Lieki piebilst, ka to, vai kāds do -
kuments ir vai nav ar ierobežotu 
pieejamību, nosaka nevis kāda ie -
rēdņa „es domāju”, bet likums, un 
atbilstoši tam uz dokumenta ir   
vai nav slepenības grifs. Televīzijas 
sižetā Veismane nenoliedz, ka grib 
uzzināt, kuŗi tad ir viņas „nedrau-
gi”, kas žurnālistei šo informāciju 
noplūdinājuši. Klausoties un ska-
toties Veismanes sacīto, sirdi māc 
klusas šausmas – tātad valsts „gal-
venās ierēdnes” ieskatā viņa ir 
vals  ts un, ja viņai kaut kas nepa  - 
tīk, Drošības policijai būtu jāno-
klausās kāda cilvēka sarunas un 
jālasa tā e-pasts. Līdz padomjlaika 
VDK Veismanes kundzei acīmre-
dzot speŗams vienīgi solis. Toreiz, 
kad mājās kopā ar draugiem stās-
tījām anekdotus un pārrunājām 
tematus, kas režīmam noteikti ne -
būtu patikuši, vienmēr smējāmies, 
ka pilsētas telefonam virsū jāuz-
met spilvens un fonā jāieslēdz 
skaļa mūzika. Vai tagad jāizslēdz 
mobilie telefoni, jāizslēdz dators 
no tīkla un sarunas jārisina pēc 
tam, kad ar roku rakstītās zīmītēs 
esam vienojušies, kur tikties?

Protams, šos notikumus vētīs 
tie, kuŗiem tas jādara, un jācer,    
ka amatpersonas uzņemsies at -
bildību par darīto un sacīto. To  -

mēr mani nepamet apjauta, ka 
caurumi, turklāt pamatīgi, ir mū -
su domāšanā. Par to liecina citi 
notikumi, pasākumi, projekti un 
akcijas.

Pirms dažiem gadiem Latvijā 
pie  teicās cilvēku grupa, kuŗi runā-
ja par savu „jaunā zīda ceļa pro-
jektu”. Projekts paredzēja savienot 
Daugavu ar Dņepru, uzcelt uz 
Daugavas vēl vairākas HES un 
izrakt Daugavu tik dziļu, lai pa to 
kursētu milzīgi kuģi ar dažādām 
kravām. Projekta autori apgalvoja, 
ka tam vajadzēšot 90 miljardus 
eiro, bet pēc tam Latvija kļūšot 
stā  vus bagāta, lai arī Daugavas 
vietā būs betona sienās iespīlēts 
kanālis. Murgi? Jā, toreiz šo pro-
jektu ar vidi saistītās nevalsts or  ga-
nizācijas tieši tā arī novērtēja, un 
Daugavas racēji pieklusa. 

Tagad izrādās, ka viņi mainī-
jušies, dalījušies, dibinājuši citas 
sabiedrības, un gada sākumā pub-
likas priekšā ir iznākusi ļaužu 
kopa, kuŗus par dīvaiņiem pagrū  -
ti nosaukt, un tie atkal runā par   
šo projektu. Tiesa gan, tagad Dau-
gavu viņi vairs nesola izrakt un 
pārrakt, bet idejas palikušas tās 
pašas vecās. Atliek vienīgi cerēt,  
ka caurumi mūsu visu domāšanā 
nav izpletušies bezizmērā un savs 
vārds būs sakāms sabiedrībai, ja 
minētie un arī vēl citi kungi sāks 
rosīties, lai tiktu pie Eiropas nau-
diņām un Daugavas iznīcināša  - 
nas savas kabatas interesēs. 

Sallija Benfelde
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 Gulfport, 
February 12 
– Russian 
commenta-
tors have 
d e v o t e d 
enormous 
attention to 
the Russian-
s p e a k i n g 
communi-

ties in Estonia and Latvia, but 
they have largely ignored the 
Russian-speaking community 
in Lithuania not only because it 
is significantly smaller but also 
because Vilnius did not require 
Russians living there to do any-
thing but ask for citizenship to 
obtain it.

 Now, however, it appears that 
at least some in Moscow may 
have decided to pay more atten-
tion to the Russian speakers of 
Lithuania because they believe 
either that the new Lithuanian 
government may be prepared 
to make concessions to this 
community that its predeces-
sors were not or that they think 
Russians there could promote 
Moscow’s interests.

 Yesterday, the Novy region 
news agency posted an article 
by Anatoly Lavritov, a represen-
tative off the Klaipeda 

Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Russian Speakers in Lithuania face Similar 
Problems to Those in Ukraine, Klaipeda Activist Says

Association of Russian Citizens, 
under the intriguing title, “The 
Status of Russians in Lithuania: 
Their Problems Are Similar to 
Those Russians Face in Ukraine” 
(www.nr2.ru/kiev/269625.
html).

 Lavritov says that it is time to 
stop talking about the well-
being of Russian speakers in 
Lithuania because of the “zero 
variant” citizenship law and to 
start focusing on the way that 
the decisions of the Lithuanian 
government and the actions of 
the market are putting at risk 
the survival of a Russian-
speaking community.

 Two decades ago, he contin-
ues, the Russian speakers of 
Lithuania “supported the 
national development of the 
Lithuanian people,” up to and 
including backing the recovery 
of independence of that Baltic 
country. But in the years since, 
Lavritov says, they have not 
received the kind of reciprocal 
assistance they had every right 
to expect.

 Instead, he writes, “Lithuanian 
radio, television and press 
receive all the priorities of 
development and Russian-
language means of mass infor-
mation and publishing in the 
final analysis have ceased to be 
a factor of influence and educa-

tional impact,” the result “not 
only of political but also eco-
nomic decisions.”

 Lithuania’s turn to the West 
“is leading step by step to the 
degradation” of the position of 
Russian “in education and 
instruction of children of the 
national minorities.” It has 
“practically disappeared” from 
post-secondary education, not 
only depriving young people of 
the chance to be trained in their 
own language but cutting them 
off from their parents.

 Of course, Lavritov says, “it is 
a good thing” for Russian speak-
ers in Lithuania to learn 
Lithuanian so that they can deal 
with the society around them, 
but it is far from a good thing, 
he insists, when Russian speak-
ers see their own language 
described as “a foreign lan-
guage” and taught only in those 
terms.

 “In the Lithuanian Republic at 
present,” he continues, “there are 
no government radio and televi-
sion channels with continuing 
transmissions in Russian or any 
other language of the country’s 
national minorities.” The law 
governing minorities adopted 
prior to 1991 in fact does not 
call for the use of minority lan-
guages in public life.

 Even where these minorities 

form majorities in certain dis-
tricts as the Poles do in certain 
parts of the Vilnius region, 
Lavritov says, they have not 
been able to get the Lithuanian 
authorities to live according to 
international legal norms and 
to provide for schools and other 
institutions in these minority 
languages.

 As far as the Russian-speaking 
minorities are concerned, their 
small size means that they have 
“no chance of achieving” what 
the Poles have not. The Russian 
language print media at the 
national level consists of only 
three weeklies and a Russian 
version of the Lithuanian daily 
“Respublika.” 

 In Klaipeda, Lavritov’s home 
city, Russian-speakers form a 
third of its 180,000 residents. 
But since October 2007, they 
have not had the Russian-
language paper that sustained 
them all the years after World 
War II. It ceased to make a 
profit for its owners, and conse-
quently, they closed it down.

 The Klaipeda Association of 
Russian Citizens has tried to 
start a new paper, but it lacks 
the resources to do so because 
“no one wants to risk his capi-
tal” on a venture that could fail. 
One Russian businessman, 
Lavritov notes, ”said directly 

that as long as Russia was not 
displaying concern about its 
compatriots, he would in no 
way support this project.”

 Nonetheless, his group was 
able to scrape enough money 
together to publish a weekly for 
the second six months of 2008, 
but since then, Russian speak-
ers in Lithuania’s largest port 
have not had their own media 
outlet. What they have done 
instead is to rely on materials 
from journalists in Kaliningrad 
oblast, Moscow, and Riga.

Given Moscow’s failure to 
help, Lavritov says, the group is 
placing its hopes in Tadeus 
Tomasevsky, an ethnic Pole 
from Lithuania who was elected 
to the European Parliament and 
who has been pressing for the 
linguistic rights of minorities in 
Lithuania despite pressure from 
Warsaw against his doing that.

While Lavritov’s article 
appears to be little more than a 
call for Moscow to spend money 
on his group, the appearance of 
his words on a Moscow portal 
and especially the provocative 
title that the Russian news 
agency gave it suggest that this 
article is almost certainly 
intended by those who ran it as 
a reminder to Vilnius of one 
more tool Moscow might use 
against it.

Pastāstiet, lūdzu, par savas 
vizītes mērķi un saturu!

Vizītes galvenais mērķis ir veidot 
un stiprināt ekonomiskos sakarus 
ar Ameriku. Es esmu Rīgas brīv-
ostas valdes priekšsēdis, tāpēc ma -
ni pirmām kārtām interesē ostu 
attīstība. Kā zināms, caur Rīgas 
brīvostu jau ceļo kravas no ASV 
uz Afgānistānu, un tas Rīgai ir ļoti 
izdevīgi. Šī uz  ņēmējdarbība ir 
jāpaplašina, un lai to paplašinātu, 
jānodrošina profe sionāla pakalpo-
jumu sniegšana. Jau esam, piemē-
ram, izveidojuši Ostas policiju, kas 
nodrošinās kravu drošību. Ameri-
kā piedalīšos seminārā par kravu 
loģistiku, un mans mērķis ir pa -
nākt, lai Rīga kļūtu par transita 
centru Baltijā. 

Dallasa ir Rīgas sadraudzības 
pilsēta. Jau savulaik, būdams LR 
ekonomikas ministrs, iepazinos ar 
šīs pilsētas vadību. Te var būt inte-
resanta sadarbība tieši lidostas 
sakarā. Starp citu, tiksimies arī ar 
Boeing firmas pārstāvjiem.

Un vēl, manuprāt, būtu ļoti 
no zīmīgi, ja Latvijā darbotos kāda 
ASV banka. Varbūt izdodas Parex 
pārdot amerikāņiem. 

Sarunu rezultātā vēlamies pārlie-
cināt ASV uzņēmējus kļūt par 
Rīgas sadarbības partneŗiem. Arī 
Lasvegās paredzēta tikšanās ar 
pilsētas galvu, ar izklaides biznesa 
pārstāvjiem. Viņu pieredze var būt 
mums noderīga.

Vai jāsaprot, ka Rīgu tomēr 

Kā tuvināsim Latviju un Ameriku

nolemts padarīt par „mazo Las-
vegasu”, kā iecerējis Nils Ušakovs?

 Gribu izteikt savu personisko 
viedokli – tādu izklaides biznesu, 
kāds šobrīd plaukst Rīgā, es neat-
balstu. Esmu pret to, ka Rīgas 
iedzīvotāji, it sevišķi jaunieši, ap -
meklē kazino un spēļu zālēs not-
riec pēdējo naudu. Lielākoties tas 
ir „pagrīdes” bizness. Manā ieska-
tā var būt pāris vietas, saistītas, 
piemēram, ar kazino, kas iekār-
totas lielās viesnīcās ārzemju tū  ris-
  tiem. Lai tādas iekārtotu, vajadzīga 
pieredze.

Jūs teicāt – tas viss tiek darīts 
ar mērķi piesaistīt Rīgā tūristus, 
šovasar sasniedzot rekordskaitli. 
Kas vēl plānots, lai Rīgā  „ieves-
tu” cilvēkus no visas pasaules un 
mūsu pilsētu padarītu jo pazīsta-
māku pasaulē?

Piemēram, šovasar Rīgā pare-
dzēts rīkot Eiropas un NVS valstu 
pilsētu galvu konferenci. Esam 
plānojuši uzaicināt ap 150 pilsētu 
galvu. Šai pasākumā vēlamies 
parādīt to labāko un skaistāko, kas 
mūsu pilsētā ir. Piemēram, nobei-
gumā rīkot plašu galā  pasākumu 
– pusdienas Doma laukumā ar 
koncertu. 

Sabiedrisko domu samulsinā-
jusi jūsu iecere Doma laukumu 
apjumt ar stikla kupolu... 

 Tas ir pārpratums – nekad 
neesmu teicis, ka virs Doma lau-
kuma būtu iecerējis uzbūvēt sta-
cionāru stikla kupolu. Tikai noju-

mi uz šā sarīkojuma laiku. Turklāt 
– Rīga netiks „slēgta”, kā tas bija 
NATO galotņu apspriedes laikā. 

Kā jūs skaidrojat to, ka bieži 
tiekat pārprasts? 

Maniem polītiskajiem oponen-
tiem nepatīk, ka esmu rīcības cil-
vēks. Tos, kuŗi neko nedara, nekri-
ti  zē un nepārprot.

Jūs bijāt veiksmīgs uzņēmējs, 
kas jau 25 – 26 gadu vecumā bija 
bagāts vīrs. 28 gadu vecumā – 
valsts ekonomikas ministrs. Kā -
pēc aizgājāt polītikā? 

Uzņēmējdarbībā biju jau daudz 
sasniedzis, vēlējos strādāt plašāk, 
domāt plašāk. Polītika dod iespēju 
tikties ar citu valstu vadītājiem, 
tuvplānā redzēt, kā notiek citu 
valstu attīstība. Un šo pieredzi 
ie viest Latvijā. 

Pastāstiet, lūdzu, par savām 
izglītības gaitām!

1990. gadā biju viens no 18 Lat-
vijas jauniešiem, kas saņēma sti-
pendiju mācībām Norvēģijā. 1992. 
gadā, piesaistot investorus, saņēmu 
drosmi izveidot Latvijas informā-
cijas un tirdzniecības centru Nor-
vēģijā. Pēc tam izdevās piesais tīt 
Latvijai lielas skandinavu tirdz-
niecības ķēdes, tādējādi piesaistot 
Latvijai simtiem miljonu latu in -
ves   tīciju.

Konkrēti? Vienu gadu studēju 
Norvēģijā Kristīgajā augstskolā, 
tad Bergenas ekonomiskajā augst-
skolā. Protu norvēģu, dāņu, zvied-
ru un angļu valodu. 

Mana galvenā izglītība ir dzīves 
izglītība, jo agri zaudēju tēvu un 
nācās pelnīt pašam.  Jau 23 gadu 
vecumā man jau ģimenē bija 
bērns, par kuŗu vajadzēja gādāt.

Cilvēkam, kas nolēmis dar-
boties polītikā, jāieņem arī sava 
polītiskā nostāja. Jūsu iniciētā 
LPP (Latvijas Pirmā partija) 
kopā ar Latvijas ceļu pēc vēlē-
šanām Rīgas domē vienojās koa-

licijā ar Saskaņas centru. Kāpēc 
šāda izvēle?  

Tāpēc, ka Saskaņas centrs ir liels 
atbalsts – koalicijā ar to Rīgas 
domē ieguvām 38 vietas no 60. 
Gribu atgādināt, ka par mani bal-
soja 28 000 rīdzinieku. Un vēl – 
manuprāt, šī koalicija pierāda, ka 
Rīgas iedzīvotāji var būt vienoti. 
Visi grib dzīvot labi un mierīgi.

Par latviskumu? Cita starpā, jau-
nā dome sāka darbu, dziedot Lat-
vijas himnu. To, kā izrādās, neda-
rīja iepriekšējā sasaukuma domes, 
kuŗu priekšgalā bija ļoti nacionāli 
noskaņoti polītiskie spēki. 

Kā polītiskai figūrai jums jāie-
ņem arī noteikta nostāja Latvijas 
pamatnācijai ļoti svarī gos jautā-
jumos. Piemēram, attieks  mē pret 
vēsturi, kuŗu apliecina pavisam 
konkrēti jautājumi. Teiksim, jū -
su nostāja jautājumos par 16. 
mar   tu un 9. maiju.    

Manā ieskatā polītiķim šajos 
jautājumos nevajag iejaukties un 
nemēģināt „izsist” savu polītisko 
kapitālu. Lai pie Uzvaras pieminek-
ļa iet tie, kuŗi grib godināt Otra 
pasaules kaŗā kritušos. Un leģio-
nāri lai 16. martā iet nolikt ziedus 

pie Brīvības pieminekļa. Latvijas 
valsts nepiedalījās, teiksim tā, 
nekaŗoja ne vienā, ne otrā pusē. 
Kaŗoja cilvēki, kas brīvprātīgi vai 
spiesti iesaistījās vienā vai otrā pu -
sē. Šos datumus nevajag polītizēt.

Vai jūsu tikšanās ar ASV mīto-
šajiem latviešiem ir arī ar tālejo-
šiem mērķiem attiecībā uz vēlē-
ša   nām? 

Vēlreiz uzsveŗu – vizītei ir eko-
nomiski mērķi. Ar tautiešiem tik-
šos, lai stiprinātu viņu saiknes ar 
dzimto pilsētu. Lai viņi turpinātu 
būt ieinteresēti Rīgas attīstībā un 
lai viņu bērni un mazbērni turpi-
nātu šo saikni.

Pirms pašvaldību vēlēšanām 
Čikāgā tika nodibināta un pēc 
tam likvidēta jūsu atbalsta gru-
pa...  

Ne es aicināju šo grupu dibināt, 
ne es to likvidēju.

Šobrīd mans mērķis ir runāt 
saprotamā valodā ar pasaules 
uzņēmējiem un parādīt Rīgu no 
labās puses. Un kliedēt mītu, ka 
Latvija ir maza valstiņa. Dāņi un 
norvēģi to jau ir kliedējuši.

Ar Aināru šleseru 
tikās Ligita Kovtuna

Uzziņai. Šīs nedēļas nogalē vizītē uz ASV dodas Rīgas domes priekšsēža 
vietnieks Ainārs Šlesers. Šajā vizītē viņš tiksies arī ar Amerikas latviešiem. 
Vizītes maršrutā ir Vašingtona, Dallasa, Lasvegas, Ņujorka. Brauciena 
rīkotāji ir Latvijas vēstniecība ASV, to atbalsta ASV vēstniecība Latvijā. 
Kopā ar A. Šleseru uz ASV dosies viņa biroja vadītāja Inga Pelše, ārštata 
padomnieks Georgs Lancmanis, padomnieks advokāts Roberts Blumbergs, 
Parex bankas pašreizējais vadītājs Nils Melngailis, kā arī uzņēmēji, 
tostarp AirBaltic vadītājs Bertolds Fliks. Atbalstu snieguši arī Latvijas 
Goda konsuls Stīvs Peins, bijušais ASV vēstnieks Latvijā Čārlzs Larsons 
un ASV tirdzniecības kamera.
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Pasaulslavenā latviešu vijolnie-
ce Rasma Lielmane pirms pāris 
nedēļām bija dzimtajā Rīgā, vi -
ņas brauciena mēķis bija no Fili-
pas pilsētas Dienviddakotā atvest 
uz dzimteni pērnā gada nogalē 
mirušā vīra Juŗa Manguļa pelnu 
urnu. 

Zaudējums vēl ir pārāk sāpīgs, 
tāpēc mūsu sarunā smiekli mijās 
ar miklumu acīs. Sarunas pave-
diens risinājās par dzīvi un 
kalpošanu mūzikai. 

Mans vīrs Juris bija liels mū -
zikas mīļotājs un atbalstītājs, 
brauca līdzi uz koncertiem, kad 
vien bija iespējams. Mēs divreiz 
kopā bijām Austrālijā. Juris savā 
veidā bija koncertu mecenāts, 
klausītājs, arī garīgais atbalsts. 
Viens no koncertiem Ņujorkā, 
Karnegi zālē, kuŗā spēlēju kopā 
ar pianistu Artūru Ozoliņu, reiz 
bija tieši Juŗa dzimšanas dienā, 
un viņš dabūja uz skatuves rozi. 
Mēs toreiz smējāmies – tik bieži 
tā vis nenotiek, ka uz skatuves 
kāds saņem ziedus bez spēlē ša-
nas. 

Turpat divdesmit gadus lik-
tenis bija atvēlējis laiku jūsu 
kopdzīvei ar ārstu Juri Manguli. 
Kā jūs satikāties?

Mums bija „savedēji”! Oļģerts 
Kārkliņš, Juŗa jaunības draugs, 
rakstnieces Ingrīdas Vīksnas 
brā   lēns, kas dzīvo un strādā Va -
šingtonā. Viņam bija radusies 
doma iepazīstināt mani ar Juri. 
Oļģerta sieva Vija gan domāja, 
ka Juris Rasmai daudz par vecu. 
Mēs iepazināmies Indianapoles 
Dziesmu svētkos, bet toreiz man 
otrā rītā pēc koncerta bija jāli  -  
do uz Ņujorku, nebija nekādas 
iespējas Dziesmu svētkos palikt 
ilgāk, pat ne uz nobeigumu, kas 
parasti ir grandiozs, jo svētku 
kulminācija vienmēr ir nobei-
guma koncerts. Bet satikušies 
mēs bijām, viņš man vēl šo to 
izprasīja par dzīvi, es smējos - iz -
jautāja kā intervijā. Nākamā sa -
tikšanās bija  Toronto Dziesmu 
svētkos, tur bija vairāk laika, tā 
sa  kot, paamizierēties. Mūsu sla-
venai ēŗģelniecei Ingrīdai Gut-
bergai bija dzimšanas diena, un 
viņa uzaicināja to nosvinēt pie 
savas draudzenes. Es jautāju, vai 
drīkstu ņemt līdzi vienu kun  -  
gu, un Ingrīda atbildēja: „Tavi 
draugi ir mani draugi.” Tā mēs 
pirmo reizi bijām  publiski kopā. 
Izrādījās, ka latviešu sabiedrībā  
jau paklīdušas baumas: „Liel ma-
nei tagad iet labi, viņai ir štu  ce  -
ris! Dakteris.” Mēs paši tolaik vēl 
bijām uz „jūs”. 

Kad iepazināmies tuvāk, Juris 
mani uzaicināja ciemos, jo es   
par tādu Filipu un Dienvidda-
kotu maz ko zināju. Tā bija vie  -
na no retajām pavalstīm, kuŗā   
es nekad nebiju bijusi. Tur jau 
visā pavalstī  iedzīvotāju skaits ir  
tikai kādi 700 tūkstoši.  Lopu  
bija vairāk nekā cilvēku, lieli pla-
šumi, ganāmpulki, brīnišķīga 
vērša gaļa, manuprāt – visgaršī-
gākā visā pasaulē. 

Kad aizbraucu ciemos, bija 
1991. gada augusts. Parasti ma  -
na dienaskārtība ir  bieza ar kon-
certiem, bet iznāca, ka Meksikā 
paredzētie koncerti tika pārcel  -   
ti uz oktobri. Un vienas nedē  -  
ļas vietā es varēju ciemoties trīs 

„Mūzika ir valoda, kas mūs vieno”
 Vijolniece Rasma Lielmane sarunājas ar Gundegu Saulīti

nedēļas. Tieši tad Latvijā bija 
vēs  turiskie augusta notikumi,  
abi pārdzīvojām, sēdējām pie 
televīzora un skatījāmies CNN 
ziņas dienu un nakti, īsti nezi-
nādami, kas notiek Latvijā. Sa -
zvanīt Rīgu nebija iespējams. 
Kopīgi uztraukumi un pārdzī-
vojumi mūs satuvināja.

Tad Juris mani bildināja. Un,  
ja mūsu gadu starpība nebūtu  
tik liela, es bez domāšanas būtu 
teikusi jāvārdu. Viņš ar savu 
milzīgo inteliģenci, šarmu un 
humora izjūtu  mani tiešām ļoti 
aizrāva.  Mēs salaulājāmies 1991. 
gadā tieši pirms Ziemsvētkiem 
latviešu baznīcā Sanfrancisko, 
mūs salaulāja latviešu mācītājs 
Gunārs Lazdiņš. 

Un jūsu mājas turpmāk bija 
Dienviddakotā?

Jā. Kaut patiesībā man dzīves-
vietas ir vairākas – ar vienu kāju 
Dakotā, ar otru – Meksikā, ar 
trešo - Latvijā. Laikam jau būtu 
jāsaka – ar pirmo – Latvijā, cik 
nu to kāju kuŗo reizi sanāk...

Un vijole visur līdzi?
Jā, un katrā mājā ir arī otra 

vijole. Šeit, Rīgas mājā, tā ir ma -
na vectētiņa vijole, ar ko esmu 
mācījusies spēlēt. Pirms kāda 
laika man bija iespēja aizbraukt 
pie ļoti laba vijoļmeistara Fran-
cijā, kas instrumentu  tā salaboja 
jeb sadakterēja, ka tas skan brī-
nišķīgi. Meistars teica – tā ir ba -
roka laika vijole, franču instru-
ments, kakliņš īsāks nekā pēc 
tagadējiem standartiem. Vai es 
gribot, lai uzliek moderno kak-
liņu? Es atbildēju: „Atstājiet tādu, 
kāda ir.”  

Un kāda ir jūsu koncertvi-
jole?

Koncertvijole ir tikai 200 gadu 
veca, 1800. gadā būvējis Džu  ze  - -
pe Gvadanīni; tā bija liela dzim -
ta, šodien teiktu - ģimenes uzņē-
mums. Meistars Džuzepe bija 
viens no pēdējiem savā dzim  tā, 
samērā trūcīgs, viņam ne vien-
mēr bija izdevība nopirkt labāko 
koku, no kā darināt instrumen-
tu. Viņam bija azartista daba, 
nācās sēdēt cietumā par pār kā-
pumiem kāršu spēlē un mīlas 
mākslā...  Kaut arī  pēc mūsdienu 
standartiem viņa vijoles nemaz 
nav tik perfektas, bet tās brīniš -
ķi skan. Mana vijole šobrīd ir 
tikai tādos pusaudža gados, un 
vēl pēc simt gadiem tā varētu 
skanēt kā īsta Stradivāri vijole. 
Man tikai ir pamatotas aizdo-
mas, ka diezin vai es būšu tā, kas 
tad to skandinās. Bet droši vien 
gan jau kāds spēlēs.  

Mans vīrs Juris nekad nebija 
greizsirdīgs, viņš zināja, ka Ras-
mai Džuzepe ir pirmajā vietā, 
tikai tad viņš. Šad un tad viņš 
drīkstēja pat nest manu vijoli; 
vijolnieki parasti savu instru-
men tu nevienam neuztic. 

Jūs par savu instrumentu ru -
nājat kā par dzīvu būtni.

Es domāju, vijoles izgudroša  -
na nav mazāks sasniegums kā 
mūsdienu reaktīvās lidmašīnas 
radīšana. Maza kastīte, bet kā tā 
ar skaņu un visiem skaistiem 
virs  toņiem var piepildīt lielas, 
plašas zāles!  Tieši ar to labi in-
strumenti atšķiŗas no ne tik izci-
liem, ka viduvējais mazā, šaurā 
telpā varbūt skanēs pat skaistāk 
un patīkamāk, bet  instruments 

vienmēr jāpārbauda lielā kon-
certzālē, kā tas spēj piepildīt tel-
pu līdz pēdējai rindai. Ja izrau  -
gās jaunu vijoli, ir svarīgi pār-
baudīt, kā tā skan koncertzālē. 

Tātad mūziķes profesiju esat 
mantojusi ģimenē?

Mans vecaistēvs bija sācis mā -
cīties vijoles spēli 36 gadu vecu-
mā, kad viņam pirmo reizi bija 
iespēja nopirkt instrumentu un 
maksāt par privātstundām. Viņš 
bija mācījies pie profesora Rein-
holda. Vecaistēvs bija gribējis,   
lai vijoli mācās mana māte,  viņa 
bija sākusi ar klavierēm un pie 
tām palikusi,  brālis arī turpināja 
klavieŗu spēles tradiciju.  

Mani uzņēma Emīla Dārziņa 
mūzikas skolas sagatavošanas 
klasē  četru  gadu vecumā, komi-
sija bija izlēmusi, ka man ir tik 
laba dzirde, jāspēlē vijole. Tajā 
vecumā man nebija ne mazākā 
priekšstata, kas tas vispār ir, bet 
tagad dažreiz, skatoties uz bēr-
niņiem, kas sāk apgūt vijoļspēli, 
es iedomājos: ja viņi zinātu, cik 
gaŗš ir uzsāktais ceļš, diezin vai 
tad to uzņemtos. 

Bērnībā dzīvojām Martas ielā, 
netālu - Tērbatas  un Lāčplēša 
ielas stūrī bija zaļi krāsota koka 
māja ( tā sauktais Šīrona krogs – 
red.), tajā iekšā gāja veči ar tādām 
īpatnējām, garenām kastēm  ro -
kās.  Es mēģināju izprasīt, kas   
tas ir, ko viņi nes līdzi. Pieau-
gušie nekad  nevarēja atbildēt,  jo 
acīmredzot nesaprata, ka esmu 
novērojusi mūziķus ar vijoles 
kastēm. 

Piecu gadu vecumā nokļuvu 
Vīlandes ielā, esmu uzaugusi 
komūnālā dzīvoklī, kuŗā dzī  - 
voja 18 cilvēki. Labi bija tas, ka 
kaimiņi nekad nesūdzējās par   
to, ka es spēlēju. Augšējā dzīvokļa 
kaimiņiene pat apgalvoja: „Kad 
Rasmiņa sešos vai septiņos no 
rīta sāk vingrināties, es tik labi 
varu gulēt!” Man nekad mūžā  
nav bijušas problēmas ar vingri-

nāšanos. Arī Meksikā manās 
mājās, gatavojoties koncertiem, 
notika mēģinājumi ar pianis-
tiem. Vienīgais, ko kādreiz aiz-
rādījuši kaimiņi: „Rasma, tu 
pēdējā laikā neesi pietiekami 
daudz spēlējusi!” Dažreiz  Meksi-
kā kaimiņi ir sēdējuši zem lo -
giem un klausījušies, citi gājuši 
sēdēt uz jumta, lai var labāk 
dzirdēt. 

Pēc tā var secināt, ka Meksikā 
mīl mūziku.

Tur ir ļoti demokratiska at -
tieksme pret mūziku, valstī ir 
pieci lielie simfoniskie orķestŗi, 
koncerti tiek pārraidīti televīzijā 
gan tiešraidē, gan ieskaņojumos.  
Turklāt valdībai ir vē  rienīga 
izglītības programma – bezmak-
sas koncerti visdažādā  ko slāņu 
klausītājiem. Tie ir labi apmeklē-
ti, jo iedzīvotājus vieno mīles-
tība uz mūziku.

Un viņi labi orientējas 
mūzikā? 

Mums Meksikā bija sētnieks ar 
neparasti zilgani zaļganām acīm, 
šķietami necils cilvēks. Reiz trīs 
dienas pirms izsludināta kon-
certa mani uzaicināja spēlēt Si -
beliusa vijoļkoncertu, jo nebija 
varējis ierasties kāds vijolnieks 
no Arģentīnas. Tā kā biju tīri 
labā olimpiskā formā, nospēlēju 
un pēc koncerta nākamajā dienā 
varēju atpūsties. Uzkāpu uz 
jumta izžaut veļu, un sētnieks 
man sacīja: „Blondīnīt, cik skais-
ti jūs spēlējāt Sibēliusa vijoļ kon -
certu!” Es taču nezināju, ka viņš 
šos koncertus klausās, bet, ka 
viņš zināja Sibeliuusa vārdu, tas 
patiešām bija pārsteigums. Kad 
mūsu sētnieks aizgāja mūžībā, 
atklājās, ka viņam ir milzīga 
skaņuplašu kollekcija. Tas tikai 
rāda - nevērtē vīru no cepures!

Kādi  ir jūsu tuvākie koncer  -
tu plāni?

Marta otrā pusē man būs kon-
certi  Meksikā ar Mocarta pro-
grammu, tie skanēs arī Mehiko 

un Sinaloas pavalstī. Pianiste 
Maria Luisa Lisarraga, ar kuŗu 
daudzkārt esmu kopā kon cer-
tējusi, iecerējusi sarīkot atvadu 
koncertturneju, viņa ir no Ro -
sario pilsētas Sinaloas pavalstī  
un atvadīties no aktīvās kon-
certdarbības grib savā dzimtajā 
pusē.  

Man patīk, ka Meksikā lielākā 
daļa klausītāju ir jauni cilvēki.  
To nevar teikt ne par Eiropu, ne 
par Savienotajām Valstīm, ne 
Kanadu. Meksika ir ļoti  jauna 
valsts, trīs ceturtdaļas ie  dzīvo-
tāju ir ap 20 gadu vecumā  un 
jaunāki. Tur valda interese par 
to, ko nezina, ko neprot, tā ir 
pozitīva iezīme. Kad pērn ap  rīlī 
spēlēju Sinaloas pavalstī, pēc 
koncerta mani sagaidīja jau nie-
šu pulciņš: „Tādu vijoli mēs ne-
kad neesam dzirdējuši!” Jau tāja, 
kad es braukšu atkal, un tas jau ir 
lielākais kompliments.

Mana laba koncertu partneŗa, 
izcilā  portugaļu  pianista Žozē  
Sekeira Kostas septiņgadīgā mei-
tiņa pēc mūsu koncerta Lisa  bo-
nā jautāja: „Papu,  ja tu neno-
spēlē tik labi, vai tev tomēr par 
koncertu samaksā?” Viņš atbil-
dēja: „Samaksā gan, bet vairs 
ne   aicina.” Ja aicina vēl, tas ir la -
bākais kompliments.

Kad dzirdēsim jūsu spēli 
Latvijā?

Šovasar Latvijā piedalīšos trīs 
nometnēs. Pirmo reizi būs jau  -
no latviešu mūziķu nometne Si -
guldā, pirms tās  14. jūlijā Rīgas 
Latviešu biedrībā būs tradicio-
nālais koncerts. 

Tad  piedalīšos 3x3 nometnēs 
Mazsalacā un Mālpilī. Arī tur 
kopā ar pianistu Venti Zilbertu 
paredzēts spēlēt un stāstīt par 
mūziku.

Kā jūtaties, ierodoties Rīgā? 
Kā savās mājās! Kad vēl mi -

tinājos komūnālā dzīvoklī, iero-
doties Rīgā, nodomāju: „Kā tas 
var būt, ka tieši šeit es jūtos 
vislaimīgākā!” 

Patiesībā cilvēki visā pasaulē   
ir ļoti dažādi un arī  ļoti līdzīgi. 
Cilvēciskās vērtības visur ir 
vienādas. Un mūzika ir starp-
tautiskā valoda, kas vieno dažā-
das tauta. Kultūra un mūzika 
mū   su dvēselei ir dienišķā maize. 

Tāpēc es ļoti priecājos, ka šo -
vasar atkal būs skolēnu Dzies  -
mu svētki,  2005. gadā  tie mani 
īpaši saviļņoja. Tā enerģija, kas 
staroja no tūkstošiem knariņu – 
tas bija vienreizīgs spēks! Es 
priecājos, ka vasarā varēšu būt 
klāt. Tad arī dzimtajā zemītē 
guldīsim mana vīra urnu. Visi 
ģimenes locekļi grib ierasties, un 
es no sirds priecātos,  ja to varētu 
apvienot ar skolēnu Dziesmu     
un deju svētku apmeklējumu,     
lai arī Jurīša meitas un dēls       
redz ko tādu, ko nekad nav 
piedzīvojuši. 

Filipā mana vīra bērēs visa 
pilsēta nāca atvadīties.

Skaistākais bija tas, ka pilsē  - 
tas centrā par godu dakteŗa 
Man gu  ļa ilggadējai darbībai  
visu laiku blakus Savienoto 
Valstu un Da  kotas pavalsts ka -
rogam plīvoja Latvijas karogs. 
Pēc bērēm es pil sētas galvam 
ieminējos: „Tagad droši vien ka -
rogu ņemsit nost.” Viņš atbil-
dēja: „Kamēr es dzī vo šu, Latvijas 
karogs tur plīvos.” 

Nav pasaulē daudz vietu, kur 
pastāvīgi valsts karogam blakus  
plīvo Latvijas karogs. Šajā pilsē  -
tā visi zina, kas ir Latvija.

Rasma Lielmane un pianists Artūrs Ozoliņš
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,,Amerikā visi latvieši ir radi-
nieki,” rakstīja Rita Liepa (lai-
kraksta lasītājiem labi pazīstamā 
Paija un Pipars) atmiņu stāstā 
,,Aizmirstā nošu atslēga” ,,Laika 
Mēnešraksta” 1958. gada 3. nu -
murā. Šie viņas vārdi vienmēr 
nāk prātā, apmeklējot kādu 
sarīkojumu Losandželosas latvie-
šu namā, parasti svētdienā. Agrāk 
pretim vienmēr nāca leģendārais 
nama uzraugs un mākslinieks 
Imants Tilgass, kas zināja visu 
par visiem. Ne vienam vien 
šejienes latvietim mājās pie sie-
nas ir kāda I. Tilgasa glezna vai 
uz  plaukta stāv viņa darināta 
vairāk vai mazāk abstrakta 
skulptūra. Imants aizgāja gleznot 
un kalt viņsaulē, un latviešu nams 
bez viņa atgādināja bārenīti. Par 
laimi pēc ilgāka laika un 
pamatīgas meklēšanas izdevās 
atrast citus māksliniekus – no 
Ņudžersijas ieradās gleznotājs 
Kriss Lūiss (Kris Lewis) un no 
Pensilvānijas pavalsts Filadelfijas 
pilsētas, atstājot savus turienes 
piederīgos, saulainā meitene Jū -
lija Plostniece, drīz vien kļūstot 
par šejienes latviešu ģimenes lo -
cek  li. Viņu, iespējams, iedrošināja  
tēvocis Valdis Ķeris, Losandže -
losas vīru koŗa ,,Uzdziedāsim, 
brāļi!” priekšnieks, kas šai ap -
kaimē dzīvo jau sen un kuŗa 
dižais augums ikvienam iedveš 
drošības sajūtu. 

Tagad jābrīnās – kā mēs agrāk 
iztikām bez Jūlijas? Un kā gan 
iespējams, ka Laimes māte vienu 
cilvēkbērnu apveltījusi ar tik 
daudziem talantiem? Parasti mū -
  ziķu un mūziķas mīļotāju atvases 
izvēlas līdzīgu ceļu. Diriģentes 
Guntas un ķīmijas zinātnieka 
Jāņa Plostnieku ģime nē mūzika 
droši vien skanēja no rīta līdz 
vakaram, kad meitas Jūlija  un 
Daina mācījās spēlēt klavieres, 
čellu un vijoli. 

Jūlija dziedājusi solo pie eg  lītes, 
kad viņai nebija vēl trīs gadiņi, 
nevarēdama vien sagaidīt savu 
kārtu. Drīz vien viņa pati sākusi 
rakstīt mazas dziesmiņas ar savu 
tekstu. Sešu gadu vecumā viņai 
bija galvenā loma ameri kāņu 
dziesmuspēlē Christmas Carousel, 
un viņa ātri no galvas iemācījās 
ne tikai savas, bet arī pieaugušo 
aktieŗu dziesmas. Viņa mācījās 
spēlēt klavieres un čellu un četru 
gadu vecumā jau spēlēja čella 
solo Filadelfijas Please Touch 
Museum koncertā.  Vidus skolas 
gados viņa tēloja galveno lomu 
vairākās dziesmuspēlēs un lugās 
–  Damn Yankees, Pippin, The 
Water Engine, The Playboy of the 
Western World un citās. Šai laikā 
Jūlija jau bija soliste kamermūzi-
kas grupā The Lorelei. Mūziķis 
Andrejs Jansons viņai 15 gadu 
vecumā uzticēja galvenās lomas 
dziesmuspēlēs ,,Laimes reibonī” 
un ,,Lolitas brīnum putns”. 
,,Laimes reibonī” izrādīja arī 
Nacionālā teātrī Rīgā, Jūlija tēloja 
galveno lomu, un viņai bija tikai 
16 gadu. 

Daina ieguva maģistra gradu 
vijoļspēlē un otru maģistra gradu 
terapijā ar speciālitāti mūziķu 
roku ievainojumu ārstēšanā, ir 
profesionāla vijolniece Teksasas 
pavalsts Amarillo simfōniskā 
orķestrī, arī viņai ir laba balss. 
Dainas vīrs dr. Keits Redpats 
(Keith Redpath)  ir vijoles profe-

sors Texas A&M universitātē, 
Harrington String Quartet vijol-
nieks, kā arī otrais koncert-
meistars Amarillo simfōniskajā 
orķestrī. Iespējams, ka arī abi 
mazie gadu un trīs gadu vecie 
puisīši, augdami tik mūzikālā 
ģimenē, dienās kļūs par mūzi-
ķiem. 

Jūlija Plostniece mācījās dzie-
dā   šanu un aktieŗmākslu drāmas 
skolā Ņujorkā un  Case Western 
universitātē Klīvlandē, piedalo-
ties universitātes uzvedumos. 
Viņa tēloja galveno lomu lugā 
,,To Kill a Mockingbird” Fila-
delfijas Town and Country Players 
teātrī.  

Jūlija apveltīta ne tikai ar skai-
stu balsi. Jau sešu gadu vecumā 
viņa uzvarēja jauno gleznotāju 
konkursā, sacenšoties ar simtiem 
citu pirmklasnieku; vēl pamat-
skolniece būdama, plūca laurus 
arī dzejoļu konkursā un lasīja 
savus dzejoļus rajona bibliotēkā. 
Mācoties 11. klasē, viņa ieguva 
septīto vietu nacionālā franču 
valodas konkursā, kuŗā piedalījās 
labākie franču valodas skolēni 
no visas Amerikas.  Scholastic 
Aptitude Test  Jūlija ieguva gan-
drīz perfektu novērtējumu, un 
viņai pavērās turpat vai visu 
augstskolu durvis.

Jūlija atzīstas, ka visvairāk viņai 
tomēr patīk būt uz teātŗa 
skatuves, tēlojot kādā drāmā un 
īpaši dziesmuspēlē, kuŗā var 
apvienot aktrises un dziedātājas 
talantu. Mums visiem vēl labā 
atmiņā Lolitas Ritmanes dzies-
mu   spēle ,,Eslingena”, ko izrādīja 
XII Kanadas latviešu Dziesmu 
svētkos Toronto 2004. gada jūlijā  
un 2005. gada jūlijā arī uz 
Nacionālā teātŗa skatuves Rīgā, 
vai ,,Vēstule no Losas”, ko 
skatījāmies XV Rietumkrasta 
latviešu Dziesmu svētkos Ven-
tūrā 2008. gadā. Abās Jūlijai bija 
galvenās lomas. 

Cik patiesi ir komponists 
Valdemāra Ozoliņa vārdi: ,,Dzie-
dā  šana ārstē garu, un tāpēc 
latviešiem kā dziedātāju tautai ir 
mazāk mentāli slimo nekā ame-
rikāņiem. Latvieši dzied ne tikai 
sava prieka pēc, bet izdzied arī 
savas bēdas. Mūsu dziesmas ir 
garīgās bruņas, kas pasargā no 
maldiem, šaubām un pašapziņas 

trūkuma. Dzejai jābūt ar savu 
dvēseli, īpatnību, personību, kas 
to atšķiŗ no citām.” 

Jūlija paspēj aizbraukt uz 
Baptistu dziesmu dienu Filda-
delfijā, lai dziedātu solo un korī, 
piedalīties adventa koncertā 
Losandželosā, izdot tvartu Julia 
– Ghost Light,  kuŗā skan dzies-
mas no filmām un mūzikliem, 
kopā ar citiem Losandželosas 
mūziķiem, brāļiem Rūšiem un 
Māru Zommeri dibināt jaunu 
ansambli ,,EJAM!”

Jūlija, protams, ir dzimusi 
jūlijā, vārdadiena viņai ir 16. 
februārī. Teātŗa zinātnieka Gunā-
ra Treimaņa grāmatā ,,Vār du 
noslēpumi”  Jūlijas raksturotas 
šādi: ,,Paļaujas uz sevi, ir asprā-
tīga, prot izkļūt no jebkuŗas 
situācijas. Vērīgi seko savu naid-
nieku rīcībai. Pārkož ne vienu 
vienu cietu riekstu. Ir viena no 
tām sievietēm, kuŗas dzīvo šodie-
nai un par rītdienu nedomā.” 

Šo raksturojumu var uzskatīt 
par joku, taču tajā ir arī liela daļa 
patiesības.  Jūlija Plostniece ir 
interesanta, unikāla, viņa palīdz 
un jūt līdzi ikvienam, kam ir 
kāda vajadzība, jo mīl cilvēkus 
un ir spējīga ziedoties. Viņa 
piedalās vai visos sarīkojumies, 
kādi notiek namā, ja vajadzīgs, 
strādā virtuvē un apkalpo pie 
bāra. Ienaidnieki? Tādu nu gan 
viņai nav!

Agrāk latviešu namā bija elek-
tronisks suns, kas skaļi rēja, 
tiklīdz kāds tuvojās. Jūlijai un 
Krisam ir ne tikai mazs, mīlīgs 
mopsītis jeb holandiešu buldogs  
Zelma, bet viņi pieņēma arī 
noklīdušu dūres lieluma kaķē  -
nu, ko nosauca par Šniceli. Zelma 
un Šnicele satiek kā jau suns ar 
kaķi – ļoti labi, guļ kopā un 
reizēm abi kopā apmetas uz 
Jūlijas goda kārtas, kas tikko 
izgludināta un izplāta, lai vilktu, 
dodoties uz kādu sarīkojumu. 
Tādā gadījumā nekas cits neat-
liek, kā meklēt citu tērpu, jo 
dzīvnieku miegu taču nevar 
traucēt! Mēdz teikt, ka cilvēki 
iedalāmi divās grupās – vieni mīl 
kaķis, otri suņus. Jūlija uz 
jautājumu, kuŗu mīl vairāk – 
Zelmu vai Šniceli, nevarēja 
atbildēt. Abi ir vienādi mīļi.

Jūlija piedalījusies vairākos 

Losandželosas amerikāņu teātŗu 
uzvedumos. Losandželosā, tāpat 
kā citās lielākās pilsētās, ir ne 
mazums teātŗu, kuŗos ir mazāk 
par 99 vietām, jo tādiem ir 
nodokļu atvieglojumi. Nedaudzo 
sēdvietu skaits nenozīmē, ka šie 
teātŗi ir sliktāki. Tajos valda īpaši 
jauka intima gaistone, nereti lugu 
autoŗi ir paši aktieŗi. Uz šiem 
teātŗiem izlūkos nāk filmu un 
teātŗu direktoru sūtīti aģenti, 
kuŗi apskata aktieŗu portfolio, 
meklē tēlotājus, un tā ir dzimusi 
ne viena viena zvaigzne. Izrādes 
te notiek, pat ja atnācis tikai 
viens skatitājs.

 Pērn Ziemeļholivudā Theatre 
Unleashed Jūlija Plostniece 
piedalījās divās izrādēs – angļu 
rakstnieka Viljama Kongrīva 
(William Congreve) satīriskajā 
komēdijā The Way of the Word 
un vairāku autoru īslugu izrādē 
ar kopēju nosaukumu Tales of an 
Unsettled City: Exodus.

V. Kongrīva lugā darbība notiek 
restaurācijas laikmetā Anglijā 
pirms vairāk nekā 300 gadiem, 
bet izrādes direktors to pārnesa 
uz mūsdienu Losan dželosu, kur 
tāpat kā senos laikos jācīnās par 
vietu zem saules, mīlestību, man-
tojumu, draugu un paziņu 
labvēlību. Darbībā tika iesaistīti 
arī skatītāji, tā ka reizēm šķita, ka 
esam t. s. ,,reālitātes šova”  
dalībnieki. Iz  rā  des apmeklētāju 
pirms izrādes pasūtinātos dzē-
rienus pienesa aktieŗi pirmajā 
cēlienā, kuŗa darbība notiek 
kafejnīcā. Jūlija Plostniece ar 
jauku humoru un sirsnību tēloja 
kalponi Foiblu, kam jāizdabā 
kundzes untumiem un jāiesaistās 
nelielā sazvēres tībā, lai dabūtos 
īstie pāŗi. 

No Tales of an Unsettled City: 
Exodus  sešām īslugām Jūlija 
Plostniece tēloja  trijās – Silvijas 
Andersones (Sylvia Anderson) 
Leaving the Dream,  Džeinas 
Butleres Holmas (Janis Butler 
Holm) Blue un Dženiferas 
Kenjonas (Jennifer Kenyon) Bus 
Stop to Go. Šīs īslugas, komēdijas 
un traģēdijas, ir par vienkāršiem 
cilvēkiem, aktieŗi iejūtas viņu 
ikdienā un atklāj viņu šaubas, 
bailes, ilgas, meklējumus, risku, 
pieredzi, iespējas, atklājumus, 
uzdrošināšanos sākt ko jaunu.

Losandželosas latvieši vienmēr 
brauc skatīties izrādes, kuŗās 
piedalās Jūlija, un allaž kāds no 
viņas kollēgām, gaŗāmejot ar 
neslēptu skaudību noskatās un 
atzīstas, ka vēlētos būt latvietis, jo 
tad arī viņu vēlu vakarā apsveik-
tu un pasniegu puķes. 

Theatre Unleashed  vēl šosezon 
iestudēs pa Čechova un Šekspīra 
lugai, Jūlija jau bijusi uz no -
klausīšanos dabūjusi lomu. 

Šejienieši ar nepacietību gaida 
21. martu, kad latviešu namā 
izrādīs jauno Andras Berkoldas 
komēdiju ,,Bauskas mazā kro-
dziņā”, kuŗā atkal nevarēs iztikt 
bez Jūlijas.  

Jūlijas drauga mākslinieka Kri-
 sa Lūisa izstādēs allaž ir vairāki 
portreti, un latvieši zina, ka viņa 
modelis bieži ir Jūlija. Ne reizi 
vien pēc izstādes beigām dzirdēts 
Krisam adresēts jautā jums: ,,Un 
tu patiešām pārdevi Jūliju?” Ko 
lai dara, mākslinieks pārtiek no 
savas mākslas, galu galā varam 

tikai priecāties, ja kādu mūzeju 
vai  amerikāņa mā  ju rotā tik 
skaistas sievietes portrets. 

Jūlija ir kristiete, savu ticību 
viņa cenšas apliecināt darbos. 
Vecāki stāsta, ka pirms dažiem 
gadiem, kad ģimene kopā ar 
draugiem Ziemsvētkos pulcē-
jusies saviesīgā vakarā, Jūlija 
sagatavoja sviestmaizes un viena 
pati aukstā laikā aizbraukusi uz 
pilsētas centru un izdalījusi tās 
bezpajumtniekiem. 

,,Jūlijas pasakainā balss ir dabas 
dota,” raksta Latvijas mūzikolo  -
ģe Daiga Mazvērsīte, savukārt 
laikraksta  ,,Diena”  kritiķe Inese 
Lūsiņa piebilst: ,,Jū lija šķiet kā 
radīta dziesmu spēlēm,”; kollēga, 
mūzi ķis Ar  mands Birkens: 
,,Jūlijas samtainā, izteiksmīgā 
balss izjūt katras melōdijas emo-
cijas un skaistumu.” Mūzikas 
kritiķis Maikls Karuzo (Michail 
Caruso) Fila defijas laikrakstā 
Chestnut Hill Local salīdzina 
Jūlijas balsi ar instrumentu, kas 
skan perfekti un pilnībā ļauj 
izjust melodijas un vārdu skaist-
umu. 

Žurnāliste un apgāda ,,Lik-
teņ  stāsti” vadītāja Anita Mel lu-
 pe: ,,Nav nekāds noslēpums, ka 
Latvijā Amerikas latviešu 
rosīšanos mūzikas laukā neuztveŗ 
pārāk nopietni... Tomēr būs vien 
jāpiedod nezinīšiem, jo ne jau 
katram latvietim, pat nopiet -
nam mūziķim, bijusi iespēja 
klātienē vērot ārzemju  latviešu 
mū    zikālos uzvedumus un Dzies-
mu svētku sarīkojumus. Jūliju 
pirmoreiz ieraudzīju mēģinājumā 
latviešu namā 2007. gada sāku-
mā.  Jaunieši darbojās tik ener -
ģis  ki, ka mana sirds lepnumā 
gavilēja (biju vienīgā ģenerāl-
mēģinājuma skatītāja). Tobrīd 
atmiņā atausa  slavenas estrādes 
zvaigznes ģeniālais teiciens: Es 
nedziedu visai zālei, es dziedu 
katram klausītājam atsevišķi! 
Arī viņi dzied katram no 
mūsējiem – ikvienam, kuŗš 
sestdienā vai svētdienā atteicies 
no citiem izklaides piedāvā-
jumiem un atceļojis uz mīļoto 
latviešu namu Upmalā – 
Riversaide Drive. Amerikā man 
nebija iespējas Jūlijai un viņas 
līdzaudžiem pasniegt puķes, tā -
lab ļoti gaidīju, kad ieraudzīšu 
mūziķus uz kādas skatuves Lat-
vijā,  un sagaidīju arī. Rīgas lat-
viešu biedrības zālē 2008. gada 
Tautiešu mēneša laikā Jūlija 
dziedāja kopā ar Edvīnu Rūsi. 
Tai brīdī ne tikai ar visu sirdi 
izbaudīju  abu solistu priekšne-
sumu, bet biju lieciniece notiku-
mam, kādu lemts piedzīvot ne 
katram žurnālistam: pēc kon-
certa pie Jūlija un Edvīna, kuŗi 
jau stāvēja telpas vidū ar puķu 
klēpi rokās, pienāca stalts vīrs, 
kād reizējais eslingietis. Burzmā 
nesa  dzirdēju, ko viņi cits citam 
teica, bet redzēju šo triju cilvēku 
acis... Nebaidos būt sentimen-
tāla, apgalvojot, ka mākslas dzi-
ļākā būtība ir skatītāju sirdīm likt 
rezonēt vienā ritmā ar mūziķa 
sirdi. Paldies Jūlijai, ka viņa ir ne 
tikai  saimniece un mūza mazajā 
latviešu saliņā Losandželosā, 
paldies, ka viņa ir neaizmirstams 
dziesmu gars tautiešiem visā 
pasaulē.” 

Astra Moora

Losandželosas mazās latviešu saliņas valdniece, sardze, mūza...

Jūlija Plostniece pēc V. Kongrīva lugas izrādes
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AMERICAN`S KNITTERLY 
OBESSION with those devilishly 
tricky but tantalizing color-
stranded mittens from Latvia 
began in the 1980s and continues 
to this day. Lizbeth Upitis, an 
American who became an active 
member of the Latvian émigré 
community in Minneapolis and 
leader of Adīšanas kopa (the 
“Knitting Group”) for nearly 
twenty years, ignited our interest 
with her book Latvian Mittens: 
Traditional Designs &Techniques 
even before the demise of the 
Soviet Union and the reemergence 
of Latvia as a sovereign country.

In spring 2006, while in the 
capital of Riga with my Latvian 
husband, I questioned Latvian 
friends about their traditional 
folk mittens. Initially, they were 
surprised that mittens should 
have stimulated more 
international interest than 
weaving – most Latvians consider 
weaving their premier fiber craft. 
The Museum of Decorative Arts 
and Design (Dekorātīvās mākslas 
un dizaina mūzejs) in Riga 
devotes an entire floor to woven 
tapestries while mittens are only 
displayed for sale in the museum 
gift shop. Knitting is a prosaic, 
portable pastime as far as the 
natives are concerned, a skill that 
every young girl was expected to 
learn in school. Thus, mittens 
are nearly as common as pigeons 
in the streets of Riga`s old 
medieval quarter and have long 
been a prominent souvenir of 
pushcart vendors, who sometimes 
knit as they tend shop.

Nonetheless, my Latvian 
friends repeatedly directed me to 
one particular knitter: „The best 
mittens are made by Cimdu 
Jettiņa” (the affectionate 
diminutive for Jette Užāne [1924-
2007] meaning „ little Jette of the 
mittens”). After I looked through 
her biography, Cimdu Jettiņa, 
which contains more than six 
dozen color photographs of her 
mittens, I understood that here 
was a knitter who had moved 
beyond the folk tradition to 
„paint her world view in yarn,” as 
she told her biographer, the art 
historian and writer Māris 
Brancis. And I understood why, 
when she died, this severely 
disabled farmwoman with no 
formal  educat ion was 
memorialized in Riga`s largest 
newspapers in obituaries befitting 
a revered author or musician.

A secluded life
Jette Užāne rarely left Lejnieki 

(Place down in the Valley), the 
farmstead that her parents built 
in the 1920s in the Dzērbene 
district of the Vidzeme country-
side in rural northeastern Latvia. 
Jette, the second of six children, 
was born there during Latvia`s 

first independence period, and it 
was her home until her death.

When she was four years old, 
her grandmother noticed that 
Jette was bending over, holding 
her arms stiffly at her sides. A 
specialist in Riga diagnosed 
Pott`s disease, an old term for 
spinal tuberculosis that causes 
the spine to soften and collapse. 
Jette spent two years at the 
sanitarium at Krimulda but fell 
ill again at home before she could 
enter elementary school. Within 
a few days, she couldn`t move 
anything but her fingers. She was 
taken back to Krimulda, where 
she stayed until she was twelve, 
learning reading, writing, and 
basic sewing skills.

Back home but severely 
deformed, Jette was confined to 

a wheelchair for the rest of her 
life. Nonetheless, her mother 
soon gave her yarn and knitting 
needles and showed her how to 
cast on and turn a heel, saying, 
„Why are you sitting here without 
working? Knit something; the 
other children have bare feet.” 
After completing many pairs of 
socks, at age thirteen, Jette turned 
about her first pair of mittens. 
Soon, it took her only a day to 
knit a pair. She was knitting for 
everyone in the family as well as 
mending their clothes.

Her stern grandmother, whose 
sharp eyes had first spotted her 
affliction, received Jette`s first 
pair of mittens. As Jette tells it, „I 
created a special pair (with 
unusual cuffs) for my mother`s 
mother and expected her to 

praise me. `Well, aren`t they 
beautiful?` I asked. Grandmother 
replied, `They are not yet 
beautiful, daughter. They are 
colorful.` Then I said with a 
trembling voice through my 
tears, `Lukstiņmāte (Mother of 
Lukstiņa [her grandmother`s 
farmstead]), what do the mittens 

blue, a gift that she claimed 
placed her in seventh heaven.

Following the Second World 
War (1939-1945) and the 
occupation of Latvia by the 
Soviet Union, Jette`s mittens 
were exhibited at shows in Riga 
and Moscow. She also knitted a 
series of dolls in folk costumes. 
In 1960, she was awarded a Soviet 
honor, the Master of People`s 
Handcrafts.

As time passed, Jette`s siblings 
moved away. After her parents 
died, Jette remained on the 
farmstead and, with the help of 
caring neighbors, lived alone 
despite her limited mobility. 
When she was in her forties, she 
began to experiment more 
seriously with her own non-
traditional knitted designs.

Developing craft into 
art

In the 1980s, Jette created the 
first of her mitten “cycles”: 
Gadalaiki (Seasons of the Year) 
with a pair of mittens for each 
month; each pair coordinated in 
tone and ornamentation with the 
other months in the same season. 
Other mitten cycles followed: 
familiar trees; flowers; Latvian 
folk symbols; characters from 
the national epic, Lāčplēsis (The 
Bear Slayer); fairy tales; and even 
copies of paintings by her favorite 
Latvian artists. Jette created 
several mitten triptychs, 
including Ģimenīte (Family) 
where the father has a loop-
stitched red beard, and Papele 
manā logā trīs pārvērtībās (Three 
Variations of the Poplar Seen 
from My window): on a sunny 
day, in late November, and 
covered with frost. In 1988, on 
the eve of Latvia’s second 
independence, Jette knitted 
mittens called Perestroika, Tautas 
Fronte (Popular Front), and Trīs 
Zvaigznes (Three Stars).

Many of the mittens` surface 
designs look embroidered, but 
Jette insisted that she knitted 
everything – limited by whatever 
yarn was available to her. As she 
put it, “Sometimes I didn’t have 
enough yarn unless I added my 
intellect. Shortages have made us 

Barbara Plakans

Latvia`s favorite Knitter: 
Jette Užāne

Amerikas rokdarbu žurnāla “Piecework” publicēts plašs 
apraksts par Jetti Užāni, tautā sauktu  par Cimdu Jettiņu. 
Sniedzam aprakstu mūsu lasītājiem. Gunāra Janaiša foto.

need to make them beautiful?` 
Grandmother answered, 
`Beautiful, daughter, is only 
black, white, and gray.`” 
Undeterred, Jette continued to 
experiment with scavenged yarn 
and a set of five double-pointed 
wire needles (size 0 or smaller).

The custom in rural Latvia was 
young women to prepare a dowry 
chest containing a variety of 
woven and knitted articles, 
including numerous pairs of 
mittens for members of the 
wedding party and future in-laws. 
In 1940 at age sixteen, Jette was 
asked to knit dozens of mittens 
for one of the farm`s serving 
girls. The girl’s fiancé, a wool 
dyer, provided Jette with a trunk 
filled with hand-dyed yarn in 
shades of red, yellow, green, and 

Pie kamīna

Spīdola. (No Lāčplēšā cikla). 1988.

 Bērzs. (No koku cikla). 1982.

10 2010. ga da 20. februāris – 26. februārisLAIKS



more energetic.” I fact, she said 
that a sugar shortage in the 1990s 
inspired her to increase the 
number of berry decorations on 
her mittens.

During the 1980s and 1990s, 
many visitors came to Jette`s 
home to see her mittens and 
bring her yarn, books, and 
flowers. In 1995, Latvia’s 
President Guntis Ulmanis 
awarded Jette the Three Stars 
medal, the highest honor for 
accomplishments on behalf of 
the homeland; she presented 
him a pair of mittens. In her 
mid-seventies and getting stiffer, 
Jette would knit sitting or lying 
in bed, but even this became 
more difficult as her heart 
weakened. Yet as recently as ten 
years ago, she was still 
experimenting after developing 
an interest in the relationships 
among Celtic, Scandinavian, 
Finno-Ugric, and Baltic folk 
motifs.

Jette`s Reflections
Asked to explain her approach 

to knitting as a creative art, Jette 
told an interviewer, I soon lost 
interest in following the strict 
geometrical patterns of 

traditional Latvian ethnographic 
designs and wanted to make 
something more complicated 
and original. When knitting 
those traditional designs I was 
only moving my fingers. I 
couldn’t knit myself into them. 
Some knitters are satisfied with 
repeating these patterns correctly, 
and they are numerous. But I 
took on my own designs as a 
challenge. It gave me satisfaction 
first to find the right colors, then 
to go to sleep with incomplete 
thoughts and wake up (usually 
around 4.a.m.) with solutions. It 
was a way to escape my troubles 
…

Jette readily admitted that 
designing can be frustrating. 
“For the fairy-tale mitten series, I 
needed gray for the bee`s wings. 
It seemed simple enough, but I 
had difficulty finding the right 
color. Fitting colors and designs 
together is always a puzzle.” 

Often it meant ripping out 
what she had knitted: “Five times 
I unraveled the mittens I call 
Spīdola (named for the sorceress 
in The Bear Slayer). I may choose 
two or three shades of a color 
and then change my mind a few 
times depending on the sunlight 

or shadows and my own mood.”

Jette`s legacy
Several of Jette`s mittens are 

on display in the permanent folk 
collection of the Latvian National 
History Museum (Latvijas Nacio-
nālais Vēstures mūzejs) in Riga 
Castle. Elīna Apsīte, the daughter 
of Māris Brancis, Jette`s 
biographer, has plans to create 
The Mitten Way (Cimdu ceļš), a 
museum at Lejnieki to 
memorialize Jette Užāne and her 
needle art.

Because Jette published no 
instructions of her mittens, 
knitters are left to wonder how 
she accomplished some 
techniques particularly the 
three-dimensional patterns that 
look embroidered. Since she 
insisted that everything was 
knitted, attempts at unlocking 
her stitch mysteries are fun for 
those of us who like puzzles. In 
the process of trying to perfect a 
dip stitch or wrap a cluster, I feel 
closer to Latvia`s favorite knitter 
and to her way of approaching 
yarn and needles – so simple but 
easily becoming so complex. 

Piecework 2010 January/February 
(p.22-25)

Jette Užāne Dzērbenes "Lejniekos" savā dārzā, kas iekopts sagruvušas kūts pamatos

Virtuvē ar kaķiem, kartupeļus mizojot

zilā pasaka. (No cikla ziedoņa krāsāinās pasakas). 1985.

Vilhelma Purvīša "Pavasara motīvs" motīvs. 1983.

Papele sirmā. (No triptiha "Papele manā logā trīs pārvertībās). 1982.
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MEISTARKLAšU PROG RAM
MĀ – tikšanās ar Latvijas vēst-
nieku ASV Andreju Pildego viču, 
pare dzētas jauniešu aktī vitāšu 
prezen tācijas, diskusijas un darba 
grupas par dažādām temām: 
,,Lat viskā pašapziņa” – ALAs KN 
Iveta Vesmane-Fel zenberga; 
,,Lat   vietības uzturē šana ārpus 
Latvijas – problēmas un risi-
nājumi”  biedrību ,,Mēs, latvie ši 
pasaulē” un ,,Daugavas Vanagi 
Vācijā” priekšsēdis Indulis  Bēr-
ziņš; ,,Mazā prese” – izdevuma 
,,Ziemeļkalifornijas APSKATS” 
galvenā redaktore Biruta Magone; 
,,2x2 ieskats nākotnē:  Kāpēc 
pirms 46 gadiem izveidotā pro-
gramma ir vēl svarīga jaunatnei 
mūsdienās?” – sabiedriskais dar-

Dzīvojam relatīvi brīvā Latvijā 
jau gandrīz divdesmit gadu un 
vēl joprojām neesam sasnieguši 
Rietumu vispārējo dzīves līmeni, 
tai skaitā medicīnas valsts sistē-
mā. Kāpēc? Atbilde slēpjas vārdā 
– relatīvā brīvība. Mūs visus šos 
gadus ir vajājusi valsts varas 
polītiskā neizglītotība, alkatība 
un lielmanība, kā arī padomju 
domāšanas štampi. Tas attiecas 
arī uz medicīnas sistēmu – valsts 
nav saprātīgi atrisinājusi sabied-
rības veselības apdro šināšanas 
problēmu, valsts medicīnas 
pa kalpojumi tikuši attīstīti nevis 
pēc saprātīga, saimnieciska un 
ekonomiski stabila plāna, bet gan 
sistēmā pielietojot šauras partiju  
intereses, neņemot vērā Rietumu 
konsultantu ieteiktos padomus 
un izstrādātos plānus sistēmas 
uzlabošanai. Un tā – valsts pie 
šīm pārmaiņām ķērusies tikai 
nesen – kad krīzes radītais finanšu 
trūkums liek ūdenim smelties mutē. 

Jāvaicā – kas starplaikā noticis 
ar Latvijas mediķiem – cilvēkiem, 
kuŗi, pašiem   negribot, iejaukti 
medicīnas polītikas virpulī. Kopš 
90 gadu vidus daudzi ārsti, red-

zot valsts sistēmas nevarīgumu, 
tai skaitā ārstam piedāvāto darba 
algu valsts sektorā, izmantojuši 
jaunās ekonomiskās formācijas 
dotās iespējas – atvērt privāt-
prakses un veidot ārstu sabied-
rības. Protams, tas bija risks 
–aiziet no it kā garantētās valsts 
sistēmas un ļauties tirgus plūdu-
mam, bet jāteic, ka ļoti liela 
Latvijas ārstu daļa ir izdarījusi 
pareizo izvēli - ne tikai veidojuši 
savus uzņēmumus, riskējuši 
financiālā ziņā, bet arī ieguldījuši 
milzu darbu sevis izglītošanā. Un 
protams – izglītošanās ziņā neat-
palika arī valsts klīniku ārsti – 
nepārtraukta zināšanu papildinā-
šana ir ārsta profesijas pamatu 
pamats, par ko atbildīgs ir katrs 
pats personiski. Ārzemju latvieši-
mediķi šajos aizvadītajos deviņ-
padsmit gados ir darījuši ārkārtīgi 
daudz – neatlaidīgi un nesavtīgi 
darbojušies Latvijas ārstu izglīto-
šanā, piedāvājot iespējas gan 
mācīties, gan praktizēt Rietumos. 
Lielu paldies ārzemju latviešu 
sabiedrībai, ne tikai mediķiem, 
bet arī radiem, draugiem un 
paziņām var teikt simtiem Latvi-

jas ārstu, kas izmantojuši dotās 
iespējas un atbalstu, iemācījušies 
svešvalodas un šobrīd spēj strādāt 
atbilstīgi Rietumu standartiem.

 Latvijas ārsti arī izveidojuši 
veselu virkni profesionālu me -
diķu asociāciju, kuŗas iekļāvušās 
starptautiskajā apritē. Izmantojot 
asociāciju rīkotās konferences, 
seminārus un kongresus, Latvijas 
ārsti sekojuši jaunākajiem pētīju-
miem un radītajām techno loģi-
jām , tādējādi spējuši savā darbā 
izmantot visu jauno.

 Latvijas ārsti izmanto sadar-
bības iespējas ar ārvalstu klīni-
kām, brauc izpildīt manipulācijas 
un operācijas, ne tikai lai 
nopelnītu, bet galvenokārt tādēļ, 
ka vēlas paplašināt savu pieredzi. 
Tas norāda uz Latvijas ārstu aug-
sto kvalifikāciju un profesionālo 
varēšanu. Arī pastāvīgs darbs 
ārzemēs ir vilinošs, tas tiesa, algas 
ir nesalīdzināmas, arī dzīves ap -
stākļi labāki, par to šobrīd domā 
ne viens vien jaunais mediķis 
Latvijā. Patlaban Latvijas valsts 
neizceļas ar veselīgiem lēmumiem 
medicīnā , Dievs dod saprātīgi 
izmantot starptautisko aizdevēju 

sniegto tā saucamā „ sociālā spil-
vena” financējumu. Un tomēr 
katrs mediķis ir izvēles priekšā – 
palikt Latvijā, strādāt par mazāku 
samaksu, izjūtot sava darba 
nepieciešamību, meklēt jaunas 
iespējas savu darbu uzlabot un 
piedāvāt par eksporta preci vai - 
braukt prom. Lai šo prom brauk-
šanu aizkavētu, Latvijā par 
realitāti jau kļuvušas idejas pat 
medicīnas tūrisma iespējām. 
Šāda veida prakse – izmantot 
citas zemes medicīnas  pakalpo-
jumus ir populāras visā pasaulē, 
īpaši tas attīstījies pēdējos 8 
gados. Sabiedrība „Medical 
Travel Riga” ir jauns uzņēmums, 

Medicīnas tūrisms - Latvijas iespējas un izaicinājums
ko dibinājuši jauni cilvēki, Igors 
Korotkevičs un Rūdolfs Saulīte, 
kuŗi atgriezušies Latvijā pēc 
izglītības iegūšanas Lielbritānijā 
un Austrālijā. Puiši studējuši 
tūrismu un menedžmentu – 
sastāvdaļas, kuŗas jāpievieno 
medicīnas pakalpojumam, lai 
veidotos medicīnas tūrisma 
produkts. Jaunajai sabiedrībai 
jau izveidojusies laba sadarbība 
ar ārstiem, galvenokārt privātajā 
sektorā, kaut gan šobrīd tiek 
strādāts arī pie sadarbības 
attīstīšanas ar lielāko medicīnas 
pakalpojumu sniedzēju Latvijā - 
P.Stradiņa klīniku, kuŗā strādā 
ārkārtīgi daudz talantīgu ārstu.

Pieminot jau vairākām paau-
dzēm pazīstamo prezidenta Kārļa 
Ulmaņa aicinājumu dāvināt grā-
matas savai bijušai skolai, ALAs 
Izglītības nozare šogad aicina rīkot 
lasīšanas akciju ,,Kā es atstāju mā -
jas”, jo daudzas dāvinātās grāmatas 
lasītas sen vai vispār nav lasītas...

Šī ,,gada grāmatas” ir izmeklētas 
ar kopsaucēju ,,kā es atstāju mājas”; 
šis jautājums jau gadiem mūs 
nodarbinājis –  gan 6. klases lat-
viešu skolas skolēnus, kuŗi atbilstīgi 
ALAs programmai iztirzā pasaku 
tēlu un rakstnieku atmiņas par 
māju atstāšanu; gan daudzus 
ārzemju latviešus, kuŗi piedalījās 
Maijas Hinkles vadītajā mutvārdu 
vēstures projektā un intervijās 
iemūžināja savus dzīvesstāstus. 
Jaunākās paaudzes latvieši Niks 
Bārs un Aleksis Dankers vada 
vi deoprojektu Spoken, intervējot 
,,vis     vecākos” latviešus, jo draugu 
pulkā aptvēruši, ka daudziem 
jauniešiem pagājusi gaŗām iespēja 
uzzināt savas ģimenes dzīvesstāstu. 
Protams, jautājums ,,kā es atstāju 
mājas” nodarbina ļoti daudz lat-
viešu, kuŗi patlaban cenšas izdzīvot 
mūsdienu Latvijas sarežģītajos 
ekonomiskos apstākļos.

Šī gada tematam izvēlētās grā-
matās stāsts ,,kā es atstāju mājas” ir 
par laikposmu Otrā pasaules kaŗa 
laikā, ko piedzīvoja daudzi trim-
das latvieši,  par kuŗu kādas kri-
patiņas zina šeit dzimušā paaudze, 
bet vēl mazāk tās bērni. Grāmatas 
izvēlētas, lai māju atstāšanu ap -
skatītu no dažādu personu vie-
dokļa: jaunas mātes – Lūcijas 
Bērziņas grāmatā ,,Pa svešiem liel-
ceļiem”;  mācītāja – A. Lūša  ,,Cil-
vēks bez mājas”; pie  auguša vīrieša, 
rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa – 
,,Es stāstu savai sievai”; par balt-
vāciešu piedzī vojumiem  raksta 
Gu   nārs Janovskis romānā ,,Uz 
neatgriešanos”;  Pa  domju Latvijā 
augusī rakstniece Anna Žīgure 
nupat izdevusi grāmatu ,,Viņi. 
Ceļā” (Jumavas apgāds).

Tie, kuŗi  nelasa latviešu valodā, 
vai kuŗiem kūtrums mazliet diktē 
lasīšanas valodas izvēli, var sākt ar 

angļu valodā rakstītiem dzīves-
stāstiem, lai pēc tam pārietu uz 
grāmatām latviešu valodā. Viņiem  
iesakām Jane Cunningham Rings 
of My Tree un Agates Nesaules A 
Woman in Amber. Mūsu visjau-
nākajiem lasītājiem patiks izde-
vums, kuŗā stāsts lasāms gan lat-
viski, gan angliski – Rūtas Rudzītes 
,,Vecmāmiņ, kas ir trimda?”

Aicinām grāmatas izlasīt un 
pārrunāt gan ģimenē, gan vietējo 
latviešu centru grāmatu lasīšanas 
pulciņos, iesakām pārrunās iesais-
tīt vecākās paaudzes pārstāvjus. 
Lūgsim savus vecākus pastāstīt 
bērnības atmiņas, kā viņi atstāja 
Latviju, vecvecākus pierakstīt 
savus atmiņu stāstus, lai pēcteči 
iepazītos ar senču dzīvesstāstu un 
iegūtu skaidrāku pārskatu par 
Latviju un pasaules vēsturi Otrā 
pasaules kaŗa laikā. Lasīsim un 
izkopsim savu latviešu valodu, lai 
tās bagātību varam nodot nākamai 
paaudzei; lasot uzzināsim par savu 
ģimenes vēsturi no vēstures lie-
ciniekiem, lai paši labāk novērtētu, 
no kurienes esam cēlušies, un cik 
daudzi un dažādi ir bijuši mums 
ceļi uz šo zemi, ko tagad jau vai-
rākas paaudzes sauc par mājām.

Pat ekonomiski grūtos laikos ir 
nodarbības, kas padara cilvēku 
bagātāku!

Domāju, vairākums neapstrīdēs 
apgalvojumu, ka viena no galve-
najām nodarbībām ir lasīšana, it 
sevišķi, kad tik daudz neizlasītas 
lasāmvielas atrodas mūsu acu 
priekšā latviešu centru bibliotēkās 
un ģimenes latviešu grāmatu 
plauktos. 

Tāpēc šogad ALAs Izglītības 
nozares vārdā ,,Draudzīgs aicinā-
jums” visiem pieaugušajiem – gan 
jaunākai, gan vidējai, kā arī, 
protams, vecākai paaudzei: atsauk-
simies Kārļa Ulmaņa 1935. gada 
aicinājumam vispilnīgākajā nozī-
mē: sāksim lasīt tās grāmatas, kas 
sadāvinātas latviešu skolām vai 
stāv mūsu ģimeņu grāmatu plauk-
tos!

ALAs Izglītības nozares 
Draudzīgs aicinājums: Lasīsim!

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pam-
atu 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

ALAs Izglītības nozares 
Draudzīgs aicinājums: Lasīsim!
2010.  gada temats ,,Kā es atstāju mājas”

ALAs  rīkotajās  MEISTAR-
KLA   SĒS, kas notiks  26.  un  27. 
martā, aicināti  piedalīties Ame-
ri kas lat viešu jaunatnes organi-
zā ciju sabiedriskie darbinieki, 
da  žā du nozaru pārstāvji un 
aktīvie darbinieki. Aicināti visi, 
kuŗiem rūp savu organizāciju 
turpmākā attīstība un nākotne; 
tie, kuŗi vēlas ieguldīt savu darbu 
un zināšanas, turpinot vienot 
un vadīt ārzemju latviešu kopie -
nu!

MEISTARKLAšU MĒRķIS 
–   tālāk izglītība. Tikšanās, domu 
apmai ņa ar lektoriem, savu ideju 
un darba  meistariem. Jaunu 
zināša nu un informācijas 
apgūšana: sabiedriskā darbinie-
ka psīcholo ģijā, polītikā, 
organizāciju vadī bas stratēģijā, 
žurnālistikā, spor tā, latvisko 
tradiciju un dzīves ziņā.

Mums visiem ir jāmeklē ne 
tikai jauni mērķi, lai organizācijas 
spētu pulcēt latviešus vismaz 
nākamajās divās paaudzēs, bet 
ir jārod efektīvas iespējas uzru-
nāt pēdējos gados iebraukušos 
lat viešus, iesaistot viņus orga-
nizāciju darbībā. Apkopo sim  
viedokļus dažādu problēmu 
risināšanā  un  vienosimies  par 
kopīgu sadar bību, savstarpēju 
at  balstu, jaunu motīvāciju un 
jaunu pakāpi.

M E I S T A R K L A S Ē S
Latvijas Republikas Vēstniecībā ASV 26. un 27. martā

Aicinājums piedalīties ALAs rīkotajās 
 Amerikas latviešu organizāciju jaunatnes sabiedrisko darbinieku

binieks Aivars Osvalds; ,,Irbes 
sindroms-raksturs un spējas” –  
NHL vārtsargu treneris  Artūrs 
Irbe; ,,Pavasara rituāli: Latviešu 
kāzas un mīlestības avoti” – 
režisore Dace Micāne-Zālīte. 

Sarīkojuma turpinājumā  28. 
martā visus Meistarklašu dalīb-
niekus  aicinu piedalīties  Rok-
vilas  latviešu ev. lut. draudzes 
namā Pupolsvētdienas diev kal-
poju mā  prāvestes Anitas Vārs-
ber gas-Pā žas vadībā. Pēc diev-
kalpojuma  saviesīgs kafijas 
galds un nobei gumā – ,,Deg-
punktā Latvijas Saeimas vēlēša-
nas!” –  tikšanās ar Lat  vijas 
Vēlēšanu reformas biedrības 
izpilddirektoru Induli Bērziņu.

Aicinu latviešu organizāciju 
priekšsēžus pārrunāt iespēju 
piedalīties Meistarklasēs tu -
vā      kajā valdes sēdē  un  jau 
šo                      brīd, apzinoties savus po -
ten    ciālos  jaunatnes sabied-
riskos dar biniekus nākotnē, 
deleģēt un atbalstīt viņus ar 
ceļanau du. 

Kontaktinformācija un sarī-
kojuma programma:
www.alausa.org  ALA Kultūras 
nozare: 253-670-5813
ivetavf@yahoo.com  
www.alja.org www.latvia-usa.
org

Iveta Vesmane felzenberga,                                   
ALAs Kultūras nozares vadītāja
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Stāsts par četrām ģimnazijāmDz. Dzintars Svenne

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Flensburga. Pilsētas pamat ie dzī-
votāji dāņi saka – Flensborg, bet 
frīzi – Flansborj. Zīmes nav me   lo-
jušas, esam klāt. Ir pagājis seš-
desmit viens gads kopš tālās mai  -
ja dienas, kad uz šī paša perona 
gaidīju Lībekas vilcienu, lai dotos 
izzināt iespējas atgriezties Latvijā. 
Stacija pavisam citāda nekā tā, ko 
saglabājusi atmiņa. Agrākā bija 
lie lāka, augstāka; lai nokļūtu uz 
perona, tai bija jāiet cauri. Kā Rī  -
gā, Daugavpilī. Šī, tāpat kā Jūrma-
lā, Līvānos, Jēkabpilī, ir sliežu ceļa 
malā. Kas noticis ar agrāko, vai 
nojaukta? Iztaujātais cilvēks saka: 
citas stacijas nav bijis, šī te stāv 
kopš divdesmit devītā gada un 
pirms kāda laika renovēta. Tāpat 
kā daudzi pilsētas nami. Sešdes-
mito gadu trakais celtniecības 
bums septiņdesmitajos apturēts. 
Dažos gadījumos jāsakot: par lai-
mi, apturēts. 

Ar autobusu līdz Vecpilsētai pā -
ris kilometru. Tuvojoties pilsētai, 
ainava kļūst krasi atšķirīga. Vien-
muļais līdzenums palicis aizmu-
gurē, ceļa abās pusēs stāvi, ko  -
kiem noauguši pakalni. Fjorda 
labajā krastā Marienberg - Marijas 
kalns, kreisajā, pa kuŗu braucam, 
Frīzu kalns - Friesischer Berg. Pil-
sētas pievārtē kokus nomaina ne -
lieli mūŗa nami. Autobusa gala 
pietura Vecpilsētā, Fjorda kreisā 
krasta laukumā. Zīmes nav vīlu-
šas, šodien, septiņpadsmitajā. ap -
rīlī, esam Flensburgā, manā jau-
nības pilsētā. Ciemošanās diem  -
žēl ilgs tikai diennakti, rīt pēcpus-
dienā jābūt Zankelmarkā, Latga  -
lei veltītajā konferencē.

Fjorda labā krasta panorāma 
labi pazīstama – ar sarkanās baz-
nī  cas smailo torni un divu, triju 
stāvu namiem krastmalas ielā pie 
dambja. Rāmajā ostā, tāpat kā 
senāk, noenkuroti kuģi, kuģīši, 
jachtas. Bet laiks ir jauns un cits. 
Grāmatiņā, ko man reiz atsūtīja 

kāds Vācijas latvietis, teikts, ka 
sešdesmitajos gados sākta Vec pil-
sētas atjaunošana un vērtīgo vēs-
tu risko celtņu modernizācija. Vai 
pilsētai tā nākusi par labu? Redzot 
svešādo dzelzceļa staciju, pirmajā 
brīdī šķita, ka brīdinātājiem tais-
nība: laiks daudz ko līdz nepazī-
šanai pārvērš. 

 Līdzās autobusu galapunktam 
īsās Zīderhofendenes ieliņas četr-
padsmitajā namā viesnīca „Etap”, 
kur mums ar tīmekļa starpniecību 
pieteiktas vietas. Viesnīcas nosau-
kums uzdzen saltu drebuli, liek 
atcerēties citus ceļojumus - aizres-
totos vagonos pa etapu uz Krie  -  
vi jas ieslodzījuma vietām, uz ka -
torgu. Nosaukums patiesi nepa-
tīkams, toties istabas gaišas, glīti 
iekārtotas; manējā ar neredzēti 
platu gultu, kur vietas pietiktu  
trijiem. Gaumīgas mēbeles, tele-
vīzors, dušas kabīne. Aiz loga 
slēgtā pagalmā daži sporta rīki, tik 
agrā pavasarī diez vai kādam 

noderīgi. Taču bez ienīstās elek-
tronikas nevar iztikt arī te. Atslē-
gas vietā saņemam pa zīmītei ar 
skaitļu kodu, jo durvīm ir nevis 
slēdzene, bet uz bāli zaļa ekrāniņa 
taustiņi ar gaiši brūniem cipariem. 
Grūti saskatāmiem pat ar ace  -
nēm. Lai atvērtu istabas durvis, 
no  spiežot taustiņus, jāievada kods. 
Pa ārdurvīm var brīvi staigāt līdz 
pulksten divpadsmitiem, pēc tam 
tās slēdz un, ejot iekšā, atkal jālie  -
to kods ar krēslainajā priekštelpā 
vēl grūtāk atšķiŗamiem cipariem.

Kad atvilkta elpa, var sākties 
pilsētas apskate, kam ceļvedī ir 
romantisks apzīmējums – „Erleb-
nis”, tātad piedzīvojums.

 Atkalredzēšanās
Kaŗa pēdējā rudenī mums, lat-

viešiem, kas aizlaidāmies no uzli-
dojumos sagrautās Hamburgas, 
redzot Flensburgas neskartos na -
mus, piemīlīgos pagalmiņus, antīk- 
vāriātu skatlogos sudraba rotas, 
šķita, ka laiks, zaudējis virziena 
izjūtu, sācis griezties atpakaļgaitā 
un no kaŗa ugunsgrēkā liesmo-
jošās pasaules ievedis mūs šaus  mu 
neskartā salā. Kāds no mūsējiem 
stāstīja, ka Kopenhāgenai ar Lon-
donu un Vašingtonu esot slepens 
līgums Flensburgu nebombar  - 
dēt, jo, kaŗam beidzoties, pilsētas 
pamatiedzīvotāji dāņi to vēlēsies 
atgūt nenopostītu. No iezemie-
šiem dzirdējām atšķirīgu versiju: 
jā, noruna esot, bet citāda. Par   
pil sētas neaizskaŗamību iestājies 
Starp tautiskais Sarkanais Krusts, 
jo šī ir lazarešu pilsēta, un sabied-
roto bumbvedēju piloti, redzot uz 
namu jumtiem Sarkanā Krusta 
zīmi, ar savu baismo kravu lido 
Flensburgai pāri. Nelaimīgas kļū-
mes dēļ reiz no kādas lidmašīnas 
tomēr nokritusi bumba un sa -
grāvusi dāņu bērnudārzu. 

Vecpilsēta iespiedusies ielejā 
starp stāvu augstieni un Fjordu. 
Pakalna virsotnē aiz pavasarīgi 
kailiem kokiem redzamas divas 

lielas sarkano ķieģeļu celtnes, kas 
notālēm šķiet vienādas. Pirmais 
ie   spaids, izrādās, ir maldīgs. Tu -
vākās ēkas priekšā slīpā pakalnē 
uz pelēkām plāksnēm pa gabalu 
vīd sarkans uzraksts: MŪZEJU 
KALNS. Otra ēka, kas vairāk pa 
labi, līdz sāpēm pazīstama, jo vai 
gan iespējams aizmirst pirmo 
darba vietu. Īpaši ja mājās lutināts 
un mīlēts cilvēkbērns, uz svešu 
zemi atvests, nokļūst nevis skolā, 
bet kaŗā savainotu, sakropļotu, 
mirstošu cilvēku ciešanu gaisotnē 
un iestieg tajā kā purvā. Tur pie-
redzētais, izjustais iesprūst atmiņā 
kā lode mīkstā vaskā. 

Jāievelk elpa, jo tas brīdis ir     
klāt – mēs dodamies uz lazareti.

 Ceļš pazīstams, it kā vēl vakar te 
staigāts. Pa mazu ieliņu līdz mūŗa 

kāpnēm, kas kalna vidū veido 
pagriezienu. Gar malām pelēkas 
metalla cauruļu margas. Agrāk 
mar  gu nebija, ainavu tās neizdai-
ļo, toties atvieglo kāpšanu. Ska-
tiens velti tausta nogāzi kāpņu la -
bajā pusē, meklējot bultveida ceļ-
rādi ar uzrakstu „Reserve Kriegsla-
zarett Zollschule” - Rezerves kaŗa 
lazarete Muitas skola, kas mūs 
abas ar māti, uz lazareti ejot, rītos 
sagaidīja, vakaros pavadīja. Stabs 
nozudis ar visu uzrakstu. Kur pa -
licis, kas uzdrīkstējies aizvākt?! 
Vai, atkal piemirsies, ka laiks ir 
jauns un cits…

Ceļabiedri noprot, ka man šis 
mirklis liels, un turas aizmugurē, 
tikai Lauris pēc brīža palūdz ap -
stāties, jo gribot iemūžināt vēstu-

Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no BL Nr. 7)

(Turpinājums no BL Nr. 7)

Vērtīgākais un noderīgākais, ko 
no šīs skolas paņēmu līdz, bija 
šajos divos gados tīri labi apgūtas 
vācu valodas zināšanas, par ko 
jāpateicas efektīgajam mūsu kla  -
ses audzinātājam un vācu valodas 
skolotājam Laukam – skolas „fran-
ču” Laukam, jo „vācu” Lauks bija 
diezgan sen miris. Viņš iedvesa 
res  pektu ar savu personību un    
bez grūtībām tika galā ar mūsu 
nemierīgo klasi. Un vācu valodu 
viņš mums iedzina galvā pama  -
tīgi, no Štraucha gramatikas liekot 
no galvas iemācīties un noskaitīt 
gaŗas vārdu listes, trenējot mūsu 
atmiņas spējas. Vēl tagad varu 
tekoši noskaitīt:

an auf hinter neben in über unter 
vor und zwischen.

Kad nākamajā gadā atgriezā-
mies skolā, Lauka vairs nebija. 
Viņš nomira pēkšņi ar sirdstrieku. 
Bija jauns klases audzinātājs un 
vācu valodas skolotājs Roberts, 
stalts vecāks kungs ar militāru stā-
ju un vācu barona ērgļa profilu. 
Arī viņš tūlīt iedvesa respektu un 
bija tikpat efektīgs vācu valodā. 
Viņš mums lika iekalt gaŗu Šillera 
poēmu Das Lied von der Glocke, 
ko pats mums ļoti pacilāti dekla-
mēja. 

Liekas, neviens nav zinājis, no 
ku  rienes nāca Roberts, pat ne di -
rektors Veisbergs, jo savā grāmatā 
tikai reizi viņu ir vārdā pieminējis. 

Kad 1944. gada 27. jūlijā atstājām 
Jelgavu degošu, nezinājām arī, ka 
tas būs uz visiem laikiem un pēdē-
jās dienas Jelgavai, kādu mēs to 
bijām mācījušies pazīt. Mēs jau ti -
kai gribējām pabēgt no kaŗa bries-
mām. Bet bēgļu gaitas beidzot aiz-
veda līdz Meklenburgai tālu Vā  -
cijā, un, galā nonākuši, atklājām, 
ka tur priekšā jau gandrīz katrā 
ciemā un muižā mitinājās kādi 
latviešu bēgļi.

Mums jau bija adrese, kur mek-
lēt mazā Neiklosteras pilsētiņā 
An   dersona kundzi, jaunu, jauku 
skolotāju no mammas Dārtas sko-
las Jelgavā, kuŗa bija varējusi iz -
braukt no Latvijas ar vācu repat-
riantiem jau krievu laikā. Ieradā-
mies tur tumšā nakts stundā, un 
jau pēc pāris dienām viņa bija arī 
mūs izvietojusi tuvējā vācu sādžā.

Tā bija arī Andersona kundzes 
ideja, ka man tagad būtu jāmē  -
ģina tikt vācu skolā. Tuvākā vācu 
ģim na zija bija Vismāras pilsētā. To 
sauca:

Grosse Stadtschule zu Seestadt 
Wismar

Oberstudiendirektors Kleimin-
gers mani tajā tūlīt uzņēma bez 
kom  plikācijām. Humānitārajā 
Ob er  schule klasē, kas bija tikai 
zēniem, mācīja vienīgi latīņu va  -
lodu. Gymnasium klasē mācīja    
arī grieķu valodu, un tā bija jaukta 
zēniem un meitenēm. Ielika mani 
5.b klasē, kas bija tā pati 2. klase   
kā man Jelgavā, jo te tās skaitīja   
vēl otrādi, kā kādreiz arī Latvijā. 
Tāpēc patiesībā biju otru gadu tajā 
pašā klasē. 

Pats to nebiju ievērojis, ka mēs 
esam vecākā klase visā skolā, tātad 
visi manas klases zēni bija par 
mani gadu jaunāki. Visi mana ve -
cuma zēni bija jau iesaukti kādā 
dienestā. Man decembrī palika    
17 gadu. Bet Vācijā nebija vairs   
kas mani iesauktu.

Klases biedriem es nācu drusku 
kā zils brīnums, bet viņi bez grū-
tībām akceptēja mani kā vienu no 
savējiem. Sākumā kādas reizes 
brau cu uz skolu kopā ar otru lat-
viešu zēnu no Neiklosteras, kuŗu 
sauca Varna un kuŗš bija kārtīgi 
pārvācots, staigāja vienmēr Hitler-
jugend  uniformā. Bija kārtīgs pui-
sis, tomēr ar mani pārāk daudz 
neielaidās, atstāja mani savā ziņā. 
Reiz divi zēni Ārents un Ārpke, 

kas arī nāca no Neiklosteras, man 
ieprasījās, kāpēc es neesot Hitler ju-
gendā, jo visi vācu zēni gandrīz 
automatiski tajā iestājās. Drusku 
apjuku, bet lieta bija skaidra – bū -
dams nevācieties, es tajā nemaz 
nevarēju iestāties. 

Nu pierādījās, ka divos gados 
Pēteŗa ģimnazijā apgūtā vācu va -
loda pietiekami palīdz man sekot 
visiem skolas mācību priekšme-
tiem. Nekāds runātājs es nebiju, 
bet ar visu vajadzīgo galā varēju 
tikt.

Oberstudienrats Burmeisters 
bija mūsu klases audzinātājs, vēl 
tīri jauns, lielā, dūšīgā augumā. 
Viņš bija partijas vīrs, ar partijas 
nozīmi pie svārku atloka un kā  d-
reiz iesoļoja klasē savā dzeltenajā 
partijas uniformā un ienācis sva -
rīgi noāķēja no jostas un nolika   
uz galda smagu revolveri.

Kad skolotājs nāca klasē, mēs 
metāmies stāvus un sveicinājām   
ar paceltu roku Heil Hitler! Kā  d-  
  reiz ienāca direktors ne ko mā  -   
cīt, bet tāpat apskatīties. Kad sko-
lotājs gāja no klases laukā, pie 
durvīm tuvāk sēdošajam bija stei-
dzīgi jāatveŗ viņam durvis. Klasē 
valdīja stingra disciplīna. Sods bija 
tūlīt uz vietas pļauka. Nekādu 

tālāku sodu vairs nebija un ne -
vajadzēja. Puiši paši bija kārtīgi   
un arī biedriski, bet tāpat humora 
un jautrības pilni. 

Ar klasiskās ģimnazijas meite-
nēm bija stingri aizliegts satikties. 
Stundas bija tā iekārtotas, ka viņu 
brīvstundas bija citos laikos. Ja 
kāds dzīvoja ap logu, kamēr ārā 
pagalmā bija meitenes, tūlīt iz  -  
pel nījās pa ausi. 

Skolotājs Burmeisters mums 
mācīja arī latīņu valodu. Bija ļoti 
stingrs. Klasē vienmēr atprasīja 
viņa uzdotos verbus visās to pa -
mat  formās. Kas nezināja atbildi, 
dabūja attiecīgo verbu visās tā 
pamatformās uz nākamo stundu 
25 reizes pārrakstīt. Latīņu valo  - 
dā es biju labs, bet pāris reižu arī   
es iekritu. Tādi mājas uzdevumi 
ārkārtīgi uzlabo atmiņu. 

Skolotāji vispār laida mani cau-
 ri visai viegli, pārāk neprasīdami     
un atstādami man diezgan lielu 
vaļu. Piemēram, man bija tāds 
kabatas formāta piezīmju blo-
ciņš, un daudz no mācītā un pra-
sītā es ie  rakstīju šajā blociņā. 
Skolo  tāji to atļāva, un rezultātā   
es daudz no mācītā aiznesu sev 
līdzi kabatā.

Uz lazeretes kalna kāpnēm

flensburga. Skulptūra pie māks-
las galerijas (pagalma pusē)
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Iepriekšējā laikraksta numurā 
jūs varējāt lasīt pirmo Sallijas 
Benfeldes sarunu par ekono-
miku, naudu un mazliet arī par 
polītiku ar Andri Strazdu – Rī -
gas Ekonomikas augstskolas 
mācībspēku, Stratēģiskās anali-
zes komisijas locekli un Nordea 
bankas Latvijas filiāles vecāko 
ekonomistu. Šodien publicējam 
otru sarunu.

Jūsu sacītais piemērā par 
veselības aprūpes sistēmu 
Singapūrā liek domāt, ka pa -
tiesībā izdevumus Latvijā 
nedz grib, nedz arī prot sama-
zināt, kaut gan tas būtu izda-
rāms.

Jā, gan negrib, gan neprot. 
Vēl līdz nesenam laikam nesa-
pratām, ka mazāk apdzīvotos 
apvidos izdevīgāk ir uzturēt 
vienu labu skolu, nodrošinot 
transportu, lai bērnus varētu   
uz skolu atvest un aizvest mājās, 
nevis uzturēt trīs viduvējas vai 
pat vājas skolas, kuŗas ir tuvāk 
bērnu dzīvesvietai, bet pēc ku -
ŗu pabeigšanas reālu izredžu 
iestāties augstskolā nav.

Latvijā valsts samaksāto jeb 
budžeta vietu augstskolās 
kļūst aizvien mazāk, bet dau-
dzās citās Eiropas Savienības 
valstīs ES pavalstniekiem stu-
dijas ir bez maksas. Vai, jū -
suprāt, tas ir tāpēc, ka esam 
daudz nabadzīgāka valsts?

Manuprāt, atbilde ir visai 
vienkārša – tas ir jautājums par 
valsts relātīvi lielo ietekmi un 
lomu sabiedrībā. Piemēram, 
Vācijā šī loma un ietekme ir 
daudz lielāka nekā Latvijā, tā -
pēc ienākumi vairāk tiek pār-
dalīti ar valsts budžeta starp-
niecību un nodokļu slogs ir 
lielāks. Var salīdzināt dažādas 
jomas un varbūt par tām strī-
dēties, bet kopumā vidējais vā -
cietis nodokļos procentuāli no 
saviem ienākumiem samaksā 
vairāk nekā vidējais latvietis. 
Tā tas ir.

Vai tas nozīmē, ka vajadzīgs 
progresīvais ienākumu no -
doklis? Grūti iedomāties, ka 
Latvijā no minimālās algas 
va  rētu atvilkt vēl lielākus no -
dokļus.

Taisnība, tikai jāsaprot, ka 
progresīvā nodokļa sistēma 
sevī iekļauj visus ienākumus, 
ne tikai no algota darba. No -
dokļa progresīvitātes augstākā 
likme gan ir ierobežota, un 
pirms dažiem gadiem Vācijā, 
piemēram, tā tika samazināta. 
Iemesls bija tas, ka globālajā 
pasaulē ļoti lielās atšķirības 
starp brīvajām kapitāla plūs-
mām veicināja kapitāla slēp ša-
nu, lai nemaksātu tik augstus 
nodokļus. Somijā likumdo  -
šana nosaka, ka kopējais no -
dokļu slogs nedrīkst pārsniegt 
60% no ienākumiem. Tātad ar 
jūsu jautājumu atgriežamies   
pie valsts budžeta un pie tā,   
vai esam gatavi nodokļos ma  k-
sāt vairāk, lai saņemtu vairāk 
valsts pakalpojumu, kas nosa-
cīti būtu bez maksas. Taisnību 
sakot, mēs laikam neesam tam 
gatavi. Protams, visi gadījumi 
ar valsts un pašvaldību līdzekļu 
izšķiešanu, izšķērdēšanu un, 
saucot lietas īstajos vārdos, no -
zagšanu nav veicinājuši vēlmi 
maksāt nodokļos vairāk. Do -

zirgs ar kupri. Otra saruna
māju, ka šo iemeslu pēc tuvo-
jamies nevis Ziemeļvalstu vai 
Vācijas modelim, bet mini-
mālisma valsts modelim. Tas 
nozīmē, ka nodokļos tiek ieka-
sēts samērā maz, tajā pašā laikā 
sniedzot samērā maz valsts ap -
maksātu pakalpojumu, nodro-
šinot tikai pamata nepiecie-
šamības – piemēram, neatlie-
kamo medicīnisko palīdzību, 
lai cilvēks nenomirtu, teiksim, 
ar apendicītu, bet, piemēram, 
par augstāko izglītību katram 
jāmaksā pašam.

Tas nozīmē, ka jāiemācās 
pelnīt. Kā lai to izdarām?

Pelnīt mums jāiemācās jeb-
kuŗā gadījumā. Taču mēs ru -
nājam par pārdali, jo viss vien-
mēr maksā tik, cik tas maksā. 
Jautājums ir, kuŗš par to maksā. 
Vai valsts maksā vairāk, jo mēs 
maksājam lielākus nodokļus, 
cerot, ka bagātie sāks maksāt 
vairāk nekā trūcīgie, vai arī 
maksājam nosacīti mazāk, bet 
līdz ar to katram no mums ir 
lielāka atbildība par sevi un 
saviem tuviniekiem?

Kuŗam valsts modelim 
priekš roku dotu jūs?

Es priekšroku dotu mini-
mālās valsts modelim, jo tas 
sniedz vairāk brīvības un ma -
zāk iespēju korupcijai. Mini-
mālā valstī ir mazāk nodokļu 
naudas, ko var nelietderīgi iz -
tērēt vai nozagt. Protams, arī 
minimālā valstī ir zināmas ro -
bežas, kuŗas pārkāpt nevaja-
dzētu, – nedomāju, ka valstij 
būtu jāuztur tikai policija un 
neatliekamā medicīniskā pa -
līdzība, bet jāliek mums mak-
sāt, piemēram, par pamatskolas 
izglītību. Tas būtu nevis normā-
li, bet jau pavisam radikāli. Lai  
kā, mums jāapzinās minimālās 
valsts izvēles sekas: lielāka da -
žādu sociālo grupu atbildība. 
Piemēram, minimālā valstī 
lielāka atbildība ir gan uzņē-
mumiem, gan katram indivi-
duāli, lielāks svars ir ģimenei.

Jūs sacījāt, ka ejam mini-
mālās valsts virzienā un ka 
jums pašam tā patiktu labāk 
jūsu minēto iemeslu pēc. Un 
tomēr – kāds ir iemesls vai 
iemesli tam, ka pamazām 
kļūstam par minimālo valsti? 
Mazs tirgus? Nespēja valsti 
kvalitātīvi pārvaldīt?

Tam par iemeslu noteikti   
nav mazais tirgus – arī Ziemeļ-
valstis pasaules mērogā ir ne -
lielas. Domāju, ka viens iemesls 
ir tas, ka mēs nespējam un ne -
spēsim abstrahēties no pagāt-
nes, no tā, kas noticis pēdējo 
piecu, desmit gadu laikā. Cil-
vēki nebūs morāli gatavi ak -
ceptēt vēl lielāku nodokļu slo-
gu, kas, protams, būtu saistīts 
ar mūsu virzīšanos Ziemeļ-
valstu labklājības valsts vir-
zienā. Otrs iemesls ir tas, ka arī 
es pats vēl līdz galam nevaru 
noticēt mūsu spējai ievēlēt 
tādus polītiķus, kas spētu ne -
savtīgi un kompetenti rīkoties 
ar lielāku apjomu nodokļos 
nomaksātās naudas, efektīvi 
organizējot plašāku publisko 
pakalpojumu klāstu. Gan ceru, 
ka pēdējo divu gadu notikumi 
daudziem beidzot liks domāt 
un ar pozitīvisma kampaņām 
nākamajās vēlēšanās nevarēs 
tikt cauri. Tomēr ar bažām rau-

gos uz vadonisma meklēju-
miem sabiedrībā, kaut arī da -
žādas aptaujas liecina, ka par 
vienu vienīgo vadoni, kuŗš at -
nāks un visu sakārtos, ir tikai 
aptuveni trešdaļa cilvēku. Un 
tomēr, ja tam visam vēl pieliek 
klāt pārliecību, kas iesakņo-
jusies daudzu latviešu prātos, – 
ja vadonis neaizmirst pirmām 
kārtām pats sevi, bet pārējiem 
kādas drusciņas atmet, tad ir 
pavisam labi, tā vajag. Ja visu 
teikto saliek kopā, tad vismaz 
es pats labāk gribētu minimālo 
valsti, kuŗā ir mazāk ko pār-
dalīt, bet individuālās brīvības 
vairāk. Tādā valstī es tomēr 
lielākā mērā esmu noteicējs par 
to, kā izlietoju savus nopelnītos 
līdzekļus, nevis atdodu tos va -
donim pārdalei.

Vai Stratēģiskās analizes ko -
misija, kuŗā jūs strādājat, ga -
tavojas ieteikt minimālās 
valsts koncepciju?

Labā ziņa ir tā, ka komisija 
nav koalicija (smejas). Bet arī 
komisijā ir viedokļu dažādība, 
tāpēc nevaru teikt, ka minimā-
lās valsts koncepcija ir komi-
sijas viedoklis, es runāju par 

saviem uzskatiem. Protams, sa -
vas idejas esmu paudis pub   -
liski arī komisijā pie preziden-
ta, bet tas nenozīmē, ka tā no -
teikti kļūs par vadošo dok- 
t rīnu. Galu galā – varbūt vēlē-
šanu rezultāti kļūs par būtis  -   
ku pretargumentu minimālās 
valsts idejai un mēs pakāpenis-
ki virzīsimies uz Ziemeļvalstu 
pusi.

Jūs sacījāt, ka šobrīd doda-
mies minimālās valsts vir zie-
nā, – vai tādā gadījumā nav 
vajadzīga nodokļu sistēmas 
maiņa?

Nodokļu sistēmas maiņa ir 
vajadzīga jebkuŗā gadījumā. 
Mēs līdz šim brīdim runājām 
par kopējo nodokļu slogu, kas 
minimālā valstī ir mazāks, bet 
nevis par sabalansētību. Jo  pro-
jām nodokļu slogs nav opti  -
māli sadalīts pat minimālas 
valsts modelim. Domāju, ka 
daži patēriņa nodokļi ir jāmai-
na – kaut vai degvielas akcīzes 
nodoklim ir jābūt augstākam, 
ar laiku jāpaaugstina arī ne -

kustamā īpašuma nodoklis, jo 
tas būs tikai taisnīgāk un pa -
augstinās arī nekustamā īpa-
šuma izmantošanas efektīvi  -
tāti. Savukārt ienākumi no 
darba algas būtu jāapliek ar 
mazākiem nodokļiem.

Teorētiski ir pat tāds vari  -
ants: samazinām ienākuma no -
dokli līdz 15%. Valsts un pa  š -
valdību budžetā radīsies iz -
trūkums aptuveni pusmiljarda 
apjomā, bet ar to 15% likmi 
mēs veicināsim ekonomisko 
aktīvitāti un pēc diviem, trijiem 
gadiem būs lielāki budžeta 
ienākumi. Diemžēl mums nav 
kas iedod šobrīd to lieko pus-
miljardu, jo neviens nav gatavs 
akceptēt budžetā pusotru mi  l-
jardu iztrūkumu esošā miljarda 
vietā un cerēt, ka mēs bei dzot 
darīsim kaut ko ļoti labu un 
pareizu.

Ko darīt ar PVN jeb pie-
vienotās vērtības nodokli,   
par kuŗu Latvijā notiek dis-
kusijas un strīdi?

Es joprojām domāju, ka PVN 
būtu vērts pazemināt, ja Lat  -
vija būtu lielā mērā pašpie-
tiekama, iedzīvotājiem būtu 

lie li uzkrājumi un mums būtu 
viņi jāmudina tos tērēt, lai sti-
mulētu pašmāju ekonomiku. 
Bet ne viens, ne otrs nav Lat-
vijas gadījums, tāpēc PVN, ma -
nuprāt, ir jāsaglabā pašreizējā 
21% līmenī. Paaugstināt PVN 
gan nebūtu prāta darbs.

Vai ir iespējams izķepu  -
roties no krizes, saprātīgi rī -
kojoties? Publiskajā telpā ir 
ieskanējušās runas, ka Balti-
jas valstis var ievelties nāka-
majā krizes bedrē, vēl neiz-
rāpušās no pašreizējās.

Nezinu, kas mūs vēl varētu 
trāpīt, jo patēriņa bums ir bei-
dzies jebkuŗā gadījumā, mēs 
jau aptuveni gadu vairs nedzī-
vojam uz parāda, mums ir ne -
liels pārpalikums tekošajā kon-
tā, un tas nozīmē, ka mēs pa 
drusciņai samazinām savu pa -
rādu pārējai pasaulei. Tāpēc 
nevaru iedomāties, ka Latvijā 
būtu iespējams otrs finanču 
krizes vilnis. Protams, riska 
faktors ir Latvijas eksporta tir-
gi, kas pamatā ir Ziemeļvalstis, 

Vācija, Lielbritanija un Krie-
vija. Šajos tirgos it kā ir sāku-
sies atlabšana – ja tā ir mānīga, 
tad tas kādā brīdī Latviju vēl 
var ietekmēt papildus. Tomēr 
šajā ziņā neesmu pesimists, jo 
mums apkārt ir valstis, kas ir 
bijušas samērā piesardzīgas sa -
vā tēriņu polītikā un kas vai  -
rāk ir krājējas, nevis tērētājas. 
Tāpēc tām tomēr ir zināmi 
uzkrājumi, kuŗus tās var tērēt 
lielākiem valsts izdevumiem, 
bet mums situācija ir pilnīgi 
pretēja. Latvijai ir jādzīvo savu 
līdzekļu robežās, bet minētās 
valstis var atļauties kaut ko tē -
rēt no uzkrājumiem, tādējādi 
stimulējot savu ekonomiku, 
vienlaikus netieši stimulējot, 
piemēram, importu no Latvi-
jas. Sacītais gan neattiecas uz 
Igauniju un Lietuvu – it īpaši 
uz Lietuvu, kur situācija nav 
labāka kā Latvijā. Kopumā 
mūsu situācija nav bezcerīga. 
Lai panāktu 4% iekšzemes kop-
produkta izaugsmi gadā, nepie-
ciešams Latvijas tīro eksportu 
palielināt par pusmiljardu     
latu gadā. Vienai eksporta no -
zarei - atkarībā, protams, no 

apjoma - tas nozīmētu mēnesī 
palielināt eksporta apjomu ap -
tu  veni par 10 miljoniem latu. 
Manuprāt, tas nav neiespē jams 
mērķis.

Vai tas nozīmē, ka brīnum-
zālītes nav un ka vajadzīgs 
laiks, bet pagaidām joprojām 
slīdam pa spirāli uz leju?

Joprojām slīdam lejup, bet    
tā kustība vairs nav pārāk spē-
cīga. Kad lejupslīde apstāsies, 
tas lielā mērā ir atkarīgs no 
mums, kā mēs visi kopā un 
katrs atsevišķi rīkosimies. Ja 
rikai sēdēsim mājās pie tele-
vīzora, lamāsim valdību un 
vaidēsim, no krizes neizkļūsim 
vēl gadus trīs vai pat piecus. 
Brīnumzālītes tiešām nav, un 
jautājums ir – ko darīt? Ma  nu-
prāt, svarīga ir privātā ini ciā-
tīva un nelielu kopienu vei do-
šana un nostiprināšana, ak  tī-
vāka sadarbība starp cilvē kiem. 
Tāds middle-out jeb „no vidus 
uz āru” scēnārijs krizes pārva-
rēšanai pretstatā top-down jeb 
direktīvu gaidīšanai no augšas. 
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Valsts prezidenta Valža Zatlera 
un Stratēģiskās analizes komisijas 
rosinātais sabiedrības pārmaiņu 
kustības 3. Latvijas forums „Mi k-
robiznesa un pašnodar binā tī-
bas ideju darbnīca” notika vien-
laikus četrās Latvijas pilsētās – 
Cēsīs, Valmierā, Rēzeknē un Jē -
kabpilī. Forumā sprieda, kā ik -
vienam cilvēkam atrast savu vietu 
mūsdienu sarežģītajā ekono mis-
ka jā situācijā Latvijā. Lai cilvēks 
būtu ne tikai darba ņēmējs vai pat 
bezdarbnieks, bet gan, liekot lietā 
skolā gūtās zināšanas un iemaņas, 
spētu pats sevi nodar bināt, veido-
jot nelielu uzņēmumu vai kļūstot 
par pašnodarbinātu personu. 

 Diskusiju laikā prezidents iz -
teica apbrīnu, ka Jēkabpilī ir cil-
vēki, kuŗiem nav bijušas problē-
mas savā iemīļotajā profesijā no -
strādāt gadu desmitus. Lai gan 
augs  tas klases profesionāļi vien-
mēr ir pieprasīti.

Tādi ir arī pulksteņmeistari 
Jānis Jusevičs un Ļubova Gur-
tiņa. 

Pirms sākam sarunu, ieskatā-
mies, kas jauns laikrakstos Laiks 
un Brīvā Latvija, jo Jāņa Juseviča 
ģimenes radinieki dzīvo Amerikā, 
bet Ļubovas – Lielbritanijā. Izman-
to  jot izdevību, viņi ar laikraksta 
starpniecību sūta radiem sveicie-
nus. 

 Jānis Jusevičs ir pulksteņmeis-
tars jau 50, bet Ļubova – 40 gadus. 
Interese par pulksteņiem Jānim 
bijusi jau pusaudža gados. Seš-
padsmit gadu vecumā aizgājis uz 
darbnīcu, kur pulksteņmeistars 
bargi noprasījis: „Vai redze laba? 
Vai pietiks pacietības „ķimerēties” 
ap pulksteņa mechanisma smal-

Pulkstenis - ikdienas nepieciešamība

kajām detaļām?” Atbilde skanējusi 
pārliecinoši - pietikšot gan. 

 Jāņa ieskatā katram cilvēkam    
ir dotas kādas spējas, tik dzīves 
laikā jāprot tās atklāt un piln-
veidot. Stabilus pamatus Jāņa per-
sonības veidošanā ielikuši vecāki, 
jau no mazotnes zēnu radinot pie 
darba. Gadiem ritot, darbs pulks-
teņu darbnīcā gājis no rokas un 
iegūta kollēgu uzticība. Skolojies 
arī Rīgas Technisajkā universitātē. 
Jau 11 gadus Jānim ir savs uzņē-
mums „J. Juseviča pulksteņu darb-
nīca”, kur darba vieta ir viņa ilg-
gadējai kollēģei Ļubovai. Abi sa -
strādājušies kā cimds ar roku. 
Turklāt šī ir vienīgā pulksteņu la -
bošanas darbnīca Jēkabpilī - 8. 
lie  lākajā pilsētā Latvijā. Tāpēc šeit 
iegriežas gan jēkabpilieši, gan 
pilsētas viesi, arī no ārvalstīm. 

 Mēdz teikt „laiks ir nauda”, un 

tāpēc pulkstenis vienmēr ir pa 
rokai – gan datora, gan mobilā 
tālruņa ekrānā, bet cilvēkiem jo -
projām tīk lūkoties vecajā labajā 
ciparnīcā. 

 Jānis un Ļubova novērojuši, ka 
ikdienā uz rokas lielākoties tiek 
nēsāti kvarca pulksteņi, kur me -
chanisma barošanas avots ir ba -
terija. Šiem pulksteņiem gan esot 
īss mūžs. Labākie ir Šveicē un 
Japānā ražotie pulksteņi. 

Jebkuŗā pilsētā vislabāk pama-
nāmais vides objekts ir tieši pulk-
stenis, jo cilvēkiem vienmēr ir bi -
jusi vēlme uzzināt pareizo laiku. 
Piemēram, Jēkabpilī ir divi lieli 
laikrāži, bet senākais un populā-
rākais pulkstenis Latvijā ir „Lai-
mas” pulkstenis Rīgā, kas gal vas-
pilsētas sirdī radis vietu pirms 85 
gadiem (1924. gadā) un atrodas 
100 metru attālumā no Brīvības 

pieminekļa. Pulkstenis kļuvis par 
Latvijas galvaspilsētas vizītkarti, 
rīdzinieku un pilsētas viesu iecie-
nītu satikšanās vietu. 

Par pasaules lielāko pulksteņu 
ražošanas meku uzskata Šveici, 
kur gadā tiek saražoti aptuveni 
28,3 miljoni pulksteņu - mechanis-
 kie, elektroniskie, digitālie. Vispa-
zīstamākā eksporta prece ir Rolex. 
Mēdz teikt – Rolex Everestā, Bra-
zīlijas džungļos, Antarktidā, jūras 
dzīlēs un debesīs. To pazīst miljo-
nāri Ņujorkā, Londonā un... Lat-

vijā. Daudziem skatītājiem bija 
liels pārsteigums, Latvijas televīzi-
jā ieraugot Rīgas domes priekš-
sēža vietniekam Aināram Šlese-
ram uz rokas iespaidīgu Breguet 
markas zelta pulksteni ar tur-
bijonu mechanismu, kuŗa vērtība 
ir vismaz 30 000 latu. Piemēram, 
Krievijas prezidents Dmitrijs Med-
   vedevs šīs firmas pulksteņa izvēlē 
bijis pieticīgāks, nēsājot aptuveni 
15 000 latu vērtu Breguet pulkste-
ni. Izsmalcināts pulkstenis liecinot 
par nēsātāja labklājību un esot 
augstā statusa simbols. 

Savukārt Šveices firmas Borge-
aud pulksteņu ražotāji, apvienojo-
ties ar indiešu gaišreģiem, radījuši 
rokas pulksteni, kas spēj paredzēt 
nākotni. Tas ir aprīkots ar īpašu 
pīles formas simbolu. Ja „briest 
kādas nepatikšanas” vai aktīvizējas 
tumšie astrālie spēki, „pīle” iekrā-
sojas brūnā tonī. Kad briesmas     
ir gaŗām, brūnums pazūd. Šie 
laik  rāži ne tik sen parādījušies 
tirdz niecībā, taču ierobežotā dau-
dzumā - 500 sieviešu un 150 vī -
riešu pulksteņu, kas maksā vairāk 
nekā 1500 eiro (aptuveni 1000 
latu) katrs. Ražotāju ieskatā tie 
varētu kļūt populāri starp slave-
nībām un jo sevišķi polītiķiem.

Teksts un foto Valija Berkina

Pulksteņmeistars Jānis Jusevičs: „šis pulkstenis ir klientu visvairāk 
apbrīnotais. Laikam patīk tā šķietami askētiskā forma, kas 
iederētos jebkuŗā interjerā. Dažs vēlas pat nopirkt, bet tas gaida 
savu īsto saimnieku”

Ļubova Gurtiņa: „Man aprit 40 
gadi, kopš laboju pulksteņus, tik-
pat, cik šim sienas pulkstenim”

Tukuma novada dome sadarbībā ar Tukuma mūzeju sāk izstrā  - 
dāt jauno novada ģerboni. Dome sakopojusi arī iedzīvotāju viedokli 
par ģerboni. Lielākā daļa par piemērotāko atzinuši heraldisko rozi.

Gulbenes 2. vidusskolas skolēni krievu valodas stundās nule pie -
vēr  sās Masļeņicas temai – uzzināja visu par šo slavu tautu tradiciju, 
cepa un ēda pankūkas.

100 gadu jubileju nosvinēja auceniece Emīlija švageriene, patla-
ban vecākā Auces iedzīvotāja. Lai arī jubilārei gadu nasta liek sevi ma    -
nīt ar dažādām veselības kaitēm, viņa aktīvi seko līdzi polītiskiem noti-
kumiem valstī un par daudzām norisēm viņai ir savs viedoklis.

Topošās medicīnas māsas no Beļģijas iepazinušās ar vairākām 
Kurzemes slimnīcām. Ventspils stacionāru viešņas nodēvēja par mazu 
un mājīgu slimnīcu. Studentes un viņu lektorus patīkami pārsteiguši 
draudzīgie Latvijas ļaudis un brīnišķīgā daba.

Valmierā 14. un 15. maijā notiks Biznesa dienas. Līdz ar ekspozīciju, 
kur preču un pakalpojumu sniedzēji interesentus informēs un konsul-
tēs, būs gadatirgus, kur interesenti varēs sastapt amatniekus un tir go-
tājus un iegādāties viņu preces. Biznesa dienas organizē Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļa sadarbībā ar Val-
mieras pilsētas pašvaldību.

Daudzus cēsniekus neapmierina pilsētas ielu stāvoklis. Neizves  -
tais sniegs un ledainās ielu rises sagādā grūtības autovadītājiem un 
traucē drošu satiksmi. Pašvaldības deputāti skaidro, ka ziemā nedrīkst 
iztērēt visu ceļiem paredzēto naudu, jo tā būs nepieciešama arī pava  -
sarī ielu bedrīšu “aizlāpīšanai”.

Latgales 19 novadi, kā arī Daugavpils un Rēzekne kopā ar Utenas 
apriņķa (Lietuva) un Vitebskas apgabala (Baltkrievija) tūrisma speciā-
listiem starptautiskā tūrisma izstādē Balttour 2010 piedalījās ar vispla-
šāko materiālu klāstu un tika apbalvoti ar Latvijas Tūrisma aģentu 
aso ciācijas (ALTA) diplomu „Draudzīgākie partneŗi”.

Rēzeknes pilsētas domes delegācija piedalījās Polijas pilsētas Sia-
novo 667 gadu svinībās. Vizītes laikā parakstīts sadarbības līgums, kas 
ir labs pamats 2005. gadā aizsāktai draudzībai. Rēzeknei Polijā sadrau-
dzības pilsētas ir arī Čenstochova un Suvalki.

Vīpes pamatskolā ar Sorosa Ārkārtas palīdzības fonda financē-ju-
mu uzsākta bērnu un jauniešu tālākizglītības un interešu izglītības 
centra izveide. Tādējādi ārpus mācībām būs iespēja iegūt iemaņas kok-
apstrādē un mākslinieciskā daiļradē. 

Daugavpilī notika V Starptautiskais poļu jauniešu garīgās dzies-
mas festivāls, kuŗā piedalījās mūzikālās grupas no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un citām ārvalstīm. Latviju festivālā pārstāvēja Rīgas, Rēzek nes, 
Krāslavas poļu skolu, kā arī Daugavpils valsts poļu ģimnazijas skolēni.

Rēzeknē, festivāla parkā, notika sabiedrības informēšanas kam-
paņa „112”, kuŗas galvenais mērķis bija izskaidrot operātīvā tālruņa 
nu  mura 112 lietošanu. 

Ludzā un tās apkārtnē radio ēterā turpmāk skanēs Krievijas hiti,     
jo Nacionālā radio un televīzijas padome atļāvusi mainīt programmu 
“Eiropas hitu radio Ludza” uz programmu “Krievijas hitu radio Ludza”, 
taču sola iedzīvotājus nodrošināt ar pilsētas un tās apkārtējo vietu ziņām 
un informāciju par ekonomiskiem, sociāliem un kultūras tematiem. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina
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Līmeniski. 2. Pilsēta Spānijas 
austrumos. 7. Apdzīvota vieta 
Priekules novadā. 8. Dzejas for-
ma. 9. Latviešu rakstnieks (1883-
1940). 11. Preces iesaiņojums. 
12. Cietuma telpas  ieslodzīta -
jiem. 13. Lieli spilgtas krāsas pa -
pagaiļi. 17. Galvenā doma (piem., 
mākslas darbā). 19. Dzelzceļa 
stacija Rīgā. 21. Žirafu dzimtas 
dzīvnieks. 23. Mīlas dievs sen-
grieķu mītoloģijā. 24. Pasaules 
daļa. 25. Latviešu aktrise (1907-

1984). 26. Dabiska ūdenstilpe. 
28. Sievietes vārds (martā). 29. 
Laukuma mērvienība angļu 
mēru sistēmā. 31. Mākslinieku 
biedrība Latvijā (1924-1938). 34. 
Kuģa pavārs. 38. Saullēkts. 39. 
Vācu matēmatiķis, astronoms, 
fiziķis (1777-1855). 40. Saules 
sis  tēmas planēta. 41. Ļoti aiz-
rautīga. 

Stateniski. 1. Valsts Eiropā. 2. 
Spožākā zvaigzne Liras zvaigz-
nājā. 3. Mākslas mūzejs Parīzē.  

4. Odiseja dzimtene sengrieķu 
mītoloģijā. 5. Argonautu kuģis 
sengrieķu mītoloģijā. 6. Pilsēta 
Jemenas Dienvidrietumos. 10. 
Riteņa apvalks 11. Adīti izstrā-
dājumi. 14. Namatēvs. 15. Div-
dīgļlapju klases augi. 16. Precīzi 
oriģināla noraksti. 18. Pilsēta 
Vācijā, Rūrā. 19. Krūšutēls. 20. 
Pusdārgakmens. 22. Stīgu mū -
zikas instrumentu meistaru 
dzimta Italijā. 27. Posms kādā 
procesā. 30. Dažu sporta spēļu 
piederumi. 32. Ventas pieteka. 
33. Peldēšanas stils. 35. Ar oglek-
li bagāts kurināmais. 36. Liel  -
upes satekupe. 37. Valsts galvas-
pilsēta D-Amerikā. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 7) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Lingas. 4. Krants. 
9. Madagaskara. 10. Sīks. 12. Sile. 
14. Sasnigt. 18. Selga. 20. Modrs. 
21. Egoists. 22. Pikniks.  23. Ga -
lotne. 25. Nicināt. 28. Stiga. 29. 
Apiņi. 31. Solists. 35. Skat. 37. 
Mats. 38. Impresāriji. 39. Trusis. 
40. Asaras.

Stateniski. 1. Lausks. 2. Gums. 
3. Sēdes. 4. Kraut. 5. Abas. 6. 
Stress. 7. Ogas. 8. Īsti. 11. Kali-
grafija. 13. Indeksācija. 15. Asēt. 
16. Neo. 17. Gani. 19. Arizona. 
20. Mantija. 24. NATO. 26. Ilgt. 
27. Sai. 28. Sasilt. 30. Iesals. 31. 
Sāpes. 32. Liet. 33. Stāt. 34. Saiva. 
36. Tirs. 37. Miga.   
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16. februāris
 komerckurssNoguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 2,50 0,30 1,20

90-119 3 3,50 0,40 1,40
180-209 6 5,00 0,75 1,50
270-299 9 5,25 0,85 1,65
367-395 12 5,50 1,00 1,75

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

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

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 16.01.2010. 

 

  Pirkšana Pārdošana 
AUD/LVL 0,4573 0,4713 
CAD/LVL 0,4889 0,5037 
CHF/LVL 0,4762 0,4908 
DKK/LVL 0,0938 0,0967 
EEK/LVL 0,0446 0,0460 
EUR/GBP 0,8563 0,8823 
EUR/LVL 0,7002 0,7180 
EUR/USD 1,3441 1,3851 
GBP/LVL 0,8035 0,8279 
LTL/LVL 0,2023 0,2085 
NOK/LVL 0,0867 0,0894 
SEK/LVL 0,0709 0,0730 
USD/LVL 0,5131 0,5261 
 

Šāds nosaukums Igaunijai 
dots kādā žurnāla Engineering 
and Technology publikācijā, ku -
ŗā vairāk nekā trīs lappusēs 
aprakstīti Igaunijas sasniegumi 
tīmekļa un bezvada (Wi-Fi) 
tīkla technoloģijas attīstībā. 
Raksta autors Vitalijs Vitaljevs 
neslēpj izbrīnu, ka mazajā Igau-
nijas valstī tīmeklis praktiskā 
lietošanā ir pieejams 75% ie  -
dzī votāju. „Igaunijas valdība  
jau pēc lolotās neatkarības        
at  jaunošanas 1991. gadā par 
savu prioritāti izvirzīja tīmekļa 
ko mūnikācijas technoloģijas 
(IKT) attīstību,” norāda raksta 
autors. Tagad igauņi varot le -
poties, ka šī technoloģija vi -
ņiem ir viena no modernākām 
Eiropā. Kamēr citās Eiropas ze -
mēs tikai eksperimentēja ar 
elek  tronisko vēlēšanu sistēmu, 

Igaunija - Baltijas tīģeris
Igaunija to jau izmantojusi 
praksē. Parlamenta vēlēšanās 
2007. gadā 3000 balsis tika no -
dotas no personāiem dato riem. 
Ministru kabineta sēžu zālē uz 
galda neesot redzama neviena 
papīra lapiņa, tikai pārvietojamie 
datori. Tagad val dība pieņēmusi 
lēmumu, ka, tāpat kā preses 
brīvība, pieeja mība bezmaksas 
tīmeklim ir cilvēktiesību pamat-
princips.

Atzinīgi tiek novērtēti daudzie 
e-pakalpojumi gan nodokļu, 
gan norēķinu un bankas darī-
jumos. Sarunā ar Swedbank di -
rektoru atklājies, ka 98% ban-
kas pakalpojumu tiek kārtoti ar 
tīmekļa starpniecību. Autostāv-
vietu samaksai lieto mobilo 
tālruni. Liels procents iedzī vo-
tāju identitātes pierādījumam 
lieto ID karti, bet kopš 2007. 

gada ir pieejams Mobiil ID tāl-
ruņa ID, kam ir savas priekš-
rocības. Viens no lielākajiem 
sasniegumiem igauņiem ir tī -
mekļa SKYPE komūnikācija, 
kas jau iekaŗojusi pasauli un 
kam igauņi paredz daudzsolo  -
šu turpmāko attīstību. Nepie-
minēts nav palicis Krievijas 
kiberuzbrukms Igaunijas tī -
mekļa tīkliem, kas bija Krie  -
vijas pretreakcija padomju laika 
bronzas pieminekļa pār vie to-
šanai prom no pilsētas centra. 
Taču šī Krievijas rīcība Igauni-
jai būtībā nāca par labu, jo tā   
ne tikai veicināja NATO kibe r-
uzbrukumu pētniecības centra 
atvēršanu Tallinā, bet arī kiber-
aizsardzības modeļa izvei do ša-
nu, un tas pasargā Igauniju       
ne tikai no Krievijas, bet arī    
no finanču blēžiem..

Viesojoties Tallinā 2009. ga -
dā, Vitalijs Vitaljevs kavējas at -
miņās par Igaunijas galvaspil-
sētā pirms 44 gadiem redzēto 
un piedzīvoto, kad viņš 12 ga  -
du vecumā kopā ar vecākiem 
1966. gadā netālu no Tallinas 
pavadījis vasaras brīvdienas. 
Spilgti atmiņā palicis, kā abi   
ar māti iznerroti, prasot vietē-
jiem ceļu uz ielu, kur kādā 
veikalā vajadzējis nodot labo-
šanā fo  toaparātu. Pilsētas ielu 
plāns nebija dabūjams, bet    
pēc vie  tējo norādījumiem ielu 
nebija iespējams atrast, un tikai 
pēc ilgas klaiņošanas pa pil  -  
sē  tu viņi nejauši sasnieguši 
galamērķi. Vēlāk atklājies, ka 
nepareizi dotie norādījumi ir 
igauņu pa  sīvais protests pret 
okupan  tiem, jo tas bija vienī-
gais veids, kā izrādīt dusmas 
un nepatiku. Pēc raksta autora 
domām, šī rīcība ir saprota  -
ma, ievērojot Baltijas valstu 
piespiedu pie vienošanu Pa -

domju Savienī  bai un node  - 
vīgo Ribentropa-Molotova 
paktu. Pārsteigumu jaunajam 
zē  nam toreiz sagā dājis vēl ne -
redzētais pašap kal pošanās vei-
kals, kur katram pircējam bijis 
savs groziņš vei kala iepirku-
miem, ko neviens nav zadzis. 
Kavējoties bērnības atmiņās 
par Tallinā pavadīta jām die-
nām, Vitalijs Vitaljevs uzkāpis 
kalnā, no kuŗa paveŗas skaists 
skats uz Tallinu. Pirmajā brīdī 
viņš nav aptvēris, kas ir mai-
nījies, bet tad pamanījis, ka 
skatu vairs netraucē čekistu 
uzstādītie masti, kas padomju 
gados tika ierīkoti, lai traucē  -
tu „koruptīvos” radio un TV 
raidī jumus no kaimiņu ze  -
mēm. Šo padomju izrīcību, kas 
tautas atsvešina, Vitalijs Vital-
jevs salī dzina ar draudzīgo un 
demo kratisko SKYPE komūni-
kāciju, kas tautas saved kopā 
un vieno.

 zigrīda Daškevica

Pavisam nesen izcilais rakst-
nieks Zigmunds Skujiņš bija 
aicināts paviesoties Limbažos 
ļoti neparastā namā, kuŗa fasā  -
di rotā ne mazāk īpatns nosau-
kums: Teātŗa māja. Zigmunds 
Skujiņš nav no rakstniekiem, 
ku  ŗiem vaļoties laika gana: tik-
ko iznācis vārda meistara kopo-
to rakstu 8. sējums, turklāt tas 
nebūt nebūs pēdējais. Dažs la -
sītājs gudri iebildīs – kas nu tur 
par darbiem ar kopoto rakstu 
krājumu, ņem un vēlreiz ie  -
spiež reiz jau iespiesto! Ar daža 
rakstnieka mūža veikumu tā 
varbūt arī notiek – ja izdodas 
ko   potos rakstus sagaidīt, pa  -
šam nav pat īstas intereses ve -
cos darbus pārlasīt. Toties Zig-
munds Skujiņš visu dara ar ne -
viltotu interesi, kā pirmoreiz! 

Limbažus kādreiz mēdza dē -
vēt par ,,reņģu galvaspilsētu”, 
un limbažnieki vēl joprojām le -
pojas ar seno nosaukumu, lai 
gan reņģu ēšana Latvijas jaun-
polītiķu leksikonā jau gadiem  
ir tautas nabadzības simbols. 
Pilsētiņa ir sakopta, tās iedzī-
votāji pašapziņas pilni, kultū   -
ras dzīve kūsāt kūsā: novembrī 
vien Limbažu tautas nams, Bēr-
nu un jauniešu centrs, mūzejs, 
Galvenā bibliotēka, Bērnu bib-
liotēka, Sociālo pakalpojumu 
centrs un sporta zāle savus lie-
los un mazos ļaudis aicināja 
vairāk nekā uz 30 sarīkoju-
miem. Vēl var piebilst, ka pil-
sētnieki nav lepni un ar interesi 

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

Igate. Ceļā uz Limbažiem

piedalās arī netālo pagastu un 
ap  dzīvoto vietu: Lādezera, Umu r - 
  gas, Pociema, Katvaru, Pāles, 
Skul tes un Viļķenes sarīko ju-
mos. 

Pirms ieplānotā gardā mie-
lasta pašvaldības nama kafej-
nīcā un intervijas Limbažu 
vietējā televīzijā rakstnieku un 
personas, kas viņu pavadīja, 
pār  steidza dāvana: proti, gaŗām-
braucot Igates pilij, kā pēc burv-
ja mājiena vērās tās durvis un 
nama direktore Guna Preimane 
izrādīja 1997. gadā celto un 
2001. gadā atjaunoto renesan-
ses stilā celto ēku (īpašumu 
apsaimnieko Valsts nekustamo 
īpašumu fonds). Var tikai minēt, 

kādos pārdomu rēbusos Zig-
munds Skujiņš iepīs šo jauko, 
nelielo ekskursiju, bet pils pa -
liek pils, katram tā durvis nav 
vērusi un nevērs nekādos lai-
kos. Mūsdienās pili ļoti iecie-
nījuši jaunie pāŗi, gan tie, kuŗu 
kāzu viesu skaits tuvojas sim-
tam, gan tie, kuŗi dzīves tik   
īpa šā dienā vēlas būt kopā      
tikai ar pašiem tuvākajiem cil-
vēkiem. 

Igates pils un tās sakoptā 
apkārtne priecē ikviena ceļi-
nieka acis, ja vien viņu gala-
mērķis ir Limbaži, Salacgrīva, 

Ainaži vai viņi braucienam uz 
Igauniju izvēlējušies veco, bet 
romantisko ceļu, nevis ātrgai  -
tas šoseju. Pils saimniece dār  -
go viesi - rakstnieku Zigmundu 
Skujiņu aicināja arī uz omu  - 
līgo ,,Dzirnavu krodziņu”, kuŗā 
nepavisam ne dārgo cienastu – 
miežu putru un plāceņus no -
baudīt iegriežas gan steidzīgi, 
gan mazāk steidzīgi ceļotāji. 

Limbažu galvenās bibliotē  -
kas darbinieces Zigmundu Sku-
jiņu bija gaidījušas ar neviltotu 
sirsnību, un lasītāju sarīkojuma 
cikla pamatā ir nopietns, Kul-
tūras kapitāla fonda atbalstīts 
projekts. Tieši tajā dienā Lat-
vijas Avīzē bija publicēts liels 
Zigmunda Skujiņa pārdomu 
raksts par mūsdienu Latviju   
un latviešu nelabojamo dabu. 
Bibliotēkāres bija izveidojušas 
nelielu izstādi: par to, cik lasī  -
tas ir autora grāmatas, vislabāk 
liecina vāku nodiluma pakāpe. 
Rakstnieks limbažniekiem uz -
dāvināja visus astoņus savu ko -
poto rakstu sējumus. Atliek 
tikai vēlēties, lai jau pēc da  -
žiem gadiem jauno grāmatu 
vāki būtu tikpat nodiluši kā 
citām tautā iemīļotām grā-
matām.

Grāmatas ir grāmatas, par 
tām nav ko gaŗi runāt, tās jā -
lasa. Cita lieta – dzīvā dzīve. 
Klausītājus cienījamais rakst-
nieks kārtējo reizi pārsteidza    
ar nostāstiem par... viņu pašu 
novadniekiem – Juri Neikenu 

zigmunds Skujiņš un Guna Preimane Igates pils pagalmā

un tam veltīto piemiņas ak -
meni, ko kapos uz savu risku 
1975. gadā novietoja klāteso  -
šais rakstnieks un akmeņkalis 
Andrejs Jansons, kā arī lāde-
nieti Andreju Vīksnu, rakstnie-
ka jaunības un mūža draugu,   
ar kuŗu kopā viņš atmuka mā  -
jās no gūsta Vācijā, neticamā 
kārtā izsprūkot no spaidu dar-
biem Sibirijā... 

Ja nu kāds par šo braucienu 
un visu jauko dienu nebija īsti 
apmierināts, tad vienīgi šofe-
rītis, jo kuŗam gan nepatīk pa -
lepoties, ka vedis ievērojamu 
personu. Zigmunds Skujiņš ša  -
jā auto bija braucis ne jau pir-
moreiz, bet šoreiz viņa vērtību 
šofeŗa acīs ,,krasi pazemināja” 
paša rakstnieka vaļsirdīgais 
stāsts: pirms došanās ceļā brīdi 
esot ar sevi dalījies pārdomās – 
vilkt mugurā vieglo vējjaku     
vai cēlo kamieļvilnas mēteli. Iz -
lēmis par labu pirmajam, jo ko 
nu gumzīt Gunara Janovska dā -
vanu pa auto sēdekli... Te nu ti -
kai jāpiebilst, ka Kazanovas cie-
nīgu mēteli dižais trimdinieks 
savam kollēgam, ilgu, ilgu ga  -
du vēstuļu biedram Zigmun-
dam Skujiņam nopietni un svi-
nīgi novēlēja testamentā... 

Anita Mellupe
Astra Moora

Pirmdiena. Plānošana. Visi 
sēž, gaida priekšnieku. Pēkšņi 
atveŗas durvis un pa tām ie -
spurdz priekšnieks, tāds prie-
cīgs:

- Varat mani apsveikt! Man    
ir piedzimis dēls!

Visi apsveic. Ierunājas sekre-
tāre:

- Un kā jūtas jūsu sieva?
- Lieliski! Viņa vēl neko 

nezina.

- Iedomājies, direktors man 
nogriezis prēmiju par to, ka es 
vakar darba laikā biju stadionā 
un vēroju futbola spēli.

- Kā viņš to uzzināja?
- Sēdēja man blakus tribīnēs.
*
Mana sieva visu laiku dīc:
- Dod naudu! Dod naudu!
- Kam viņai tik daudz naudas?
- Nezinu, vēl ne reizi neesmu 

iedevis... 

A N E K D O T I
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Grandrapidu latviešu biedrības 
dāmu pulciņš Lidijas Tarbunas 
vadībā aicināja uz Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojumu 
31. janvārī. Programmu ievadīja 
Rūtas Puriņas uzruna, kuŗā viņa 
atgādināja, ka  prezidenta Kārļa 
Ulmaņa savā vārdadienā 1935. 
gadā 28. janvārī raidītais labes-
tības stars nav nodzisis. Ziedojot 
skolām grāmatas, gleznas, māks-
las darbus, mūzikas instrumen-
tus vai naudu, esam bagātinājuši 
mūsu kultūru, bērnu izglītību, 
Latvijas un latviešu tautas nākot-
ni. Tas ir arī vislabākais pierā-
dījums, ka dodot iegūstam. 
Draudzīgo aicinājumu sadzirdē-

jām arī trimdā, un gadu no gada 
esam atbalstījuši latviešu skolas 
un jaunatni. Tagad Draudzīgais 
aicinājums atdzimis arī Latvijā.  
Rūta Puriņa aicināja padomāt 
par mūsu dzimteni, kas  pārdzīvo 
grūtas dienas. Viņa citēja dzej-
nieka Andreja Eglīša dzejoļa rin-
das: ,,Nebeidz svešais cirvis cirst, 
/Mūsu tauta mirst!” Neļ au sim 
mūsu tautai mirt – saudzēsim 
latvietību, savas latviskās domas 
un darbu. Saudzēsim savu lat-
visko sirdi!

Pēc R. Puriņas uzrunas Gaŗ-
ezera audzēknis Arnolds Ruperts 
III nolasīja Kārļa Ulmaņa teikto: 
,,Mūsu sarkanbaltsarkanās krā-

sas! Ko saka viņas tam, kas savu 
tēviju karsti mīļo? Tā baltā stāv 
par patiesību un taisnību, un 
brīvo pilsoņu godu un godīgumu. 
Bet sarkanā atgādina mums tās 
asinis, kas lijušas nupat, kas 
lijušas visos laikos un ko esam 
gatavi izliet par brīvību un 
neatkarību, par tautu un tēviju. 
Un, kur sarkanais ar balto sale-
jas, tur stāv rakstīta mūžīga 
uzticība līdz kapam un aiz viņa 
– vienīgi Latvijai. Mūsu Latvijai!”

Mākslas zinātniece Līga Ejupe 
bija aicināta lasīt referātu. Viņa 
dzimusi Linkolnā, Nebraskā, 
studējusi mākslas vēsturi 
Nebraskas universitātē, Rietum-

mičiganas universitātē latviešu 
studentu programmā,  Čikāgas 
universitātē; tagad dzīvo Čikāgā, 
bet vasaras pavada Gaŗezerā, jau 
vairāk nekā 15 gadu mācot 
latviešu mākslas vēsturi Gaŗezera 
Vasaras vidusskolā sagatavošanas 
klasēs. Kopš 2004. gada viņa vada 
Gaŗezera Klinklāva mākslas ga -
leriju. L. Ejupes referāts ,,Ciemo-
šanās ar mākslas meistariem” bija 
par latviešu mākslas vēsturi, 
latviešu vecmeistariem un jaunā-
ko laiku gleznotājiem. Referente 
uz ekrāna parādīja Klinklāva ga -
lerijas dārgumus – daudzu glez-
notāju darbus. 

Sandra Stūre apmeklētājus 

iepriecināja ar  flautas sōlo, liekot 
vēlēties jauno  mākslinieci dzirdēt 
biežāk.

Dāmu pulciņa priekšniece 
Lidija Tarbuna pateicās visiem 
palīgiem, lai sarīkojums  labi 
izdotos – puķes saņēma Līga 
Ejupe, jaunieši, kuŗi sagatavoja 
priekšnesumus, pusdienu gatavo-
tāja Valija Raucepa ar palīdzēm, 
mantu sagādātaji izlozei. No 
sarīkojuma atlikuma Gaŗezeram 
nodeva $250  ziedojumu. Dāmu 
pulciņš ziedojis arī Grandrapidu 
latviešu biedrībai, Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzejam Rīgā 
un jauniešu latviskai izglītībai. 

Rūta Puriņa
Julieta Rumberga

 

Dodot mēs iegūstam

Čikāgas Krišjāņa Barona sest-
dienas skola (lielākā latviešu 
sest     dienas skolas ASV) Drau  -
dzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumā 30. janvarī ieradās 
kupls  at  balstītāju pulks. Latvijas 
karogu ienesa Viktors Lāčkājs, 
Dženija Lāčkāja un Kristīne 
Circene. Viesus apsveica skolas 
pārzine Elisa Freimane. Mācītāja 
Gun dega Puidza svētbrīdim bija 
piesaistījusi palīgus, 8. klases 
skolēnus, kuŗi lasīja svētbrīdim 
piemērotus tekstus. 

Par svētku runas teicējiem bija 
uzaicināti Kr. Barona skolas 
absolventi Ēriks Kīns, Mārtiņš 
Sīmanis un Arnis Šrāders. Vis-
pirms notika aptauja: kas patīk, 
kas nepatīk skolā? Daži bērni 
ieminējās, ka nevarot sestdienā 
izgulēties… Bijušie skolas absol-
venti atbildēja, ka tikai vēlāk, pēc 
skolas beigšanas, viņi sapratuši, 
cik vērtīgs un īpatnējs bijis šis 
latviešu skolas laiks. Viņi arī 
izveidojuši ansambli „Adam 
Zahl“ un nodziedāja pašu aran-
žējumā dziesmu „Pasaciņa“ ar  
Aspazijas tekstu, solo dziedāja 
Mārtiņš Sīmanis.

Skolas pārzine Elisa Freimane 
pieminēja varoņus, Krišjāni 
Baro nu un skolas 60 gadu jubile-
ju. Skolā patlaban ir vairāk nekā 
80 audzēkņu,  visvairāk skolēnu 
ir bērnudārzā un no 1. līdz 3. 
klasei, tātad nākotne ir nodro-
šināta. E. Freimene atgā dināja, 
ka bērniem un jauniešiem patīk 
klausīties stāstus par varoņiem. 
Mums tādu netrūkst, varonis ir 
arī Krišjānis Barons, viņa vārdā 
nosaukta skola.  Kr. Baronu inte-
re  sēja astronomija, viņam patika 
slidot un staigāt, viņš mīlēja kārtī-
bu, un tas viss noderēja viņa mūža 
darbā – latviešu tautasdziesmu 
krāšanā slavenajā Tautas     dziesmu 
skapī ar daudza jām atvilknītēm.   

Priekšnesumus sāka Lāčubērnu 
klase, paziņojot ,,Mums katram 
ir savs varonis!“ un rādīja pašu 
zīmētu varoņu tēlus. 6. klases 
skolēni stāstīja par izciliem lat-
viešu sportistiem.  2. klases au -
dzēk  ņu varone bija Vaira Vīķe- 
Freiberga, kas 1999.  gadā kļuva 
par Latvijas prezidenti. 8. klases 
audzēkņi par savu varoni bija 
izvēlējušies pirmo Latvijas prezi-
dentu Jāni Čaksti, viņi ar 
jautājumiem un atbildēm bija 

sagatavojuši pārskatu par viņa 
dzīvi un darbiem. Toties 5. klases 
skolēnu varonis bija Latvijas 
himnas autors Kārlis Baumanis, 
arī viņi parādīja attēlus par  viņa 
dzīvi. Pirmo reizi „Dievs, svētī 
Latviju“ dziedāja 1873. gadā 
pirmajos Dziesmu svētkos Rīgā.

Skolotāja Benjamiņa Aļļes 
vadī  bā 3. un 5. klases skolēni 
disciplīnēti dziedāja tautasdzies-
mas „Bēdu manu lielu bēdu“ un 
„Rīga dimd“.

Bērndārza klases audzēkņi ar 
pārliecību apgalvoja, ka viņu 
varones bija un ir māmiņas.  3. 
klases skolēnu varone bija māks-
liniece, daudzu bērnu grāmatu 
illustrētāja  Margarita Stāraste. Nav 
nekādu šaubu, ka mēs visi pazīs-
tam un esam jūsmojuši par 7. kla-
ses audzēkņu varoni – Sprīdīti.

Vidusskolas klases varonis 
programmā bija pieteikts kā pār-

steigums. Tāds tas bija arī pašai 
varonei: skolas pārzinei Elisai 
Freimanei. Dzirdējām ziņo  jumus 
par viņas labo audzi nātājas darbu, 
pacietību, labestī bu un cieņu, 
kādu viņa ir iemantojusi.

1. klasītes bērni sagādāja pār-
stei  gumu –  viņu varone arī ir 
Elisa Freimane! Sirsnīgi!

Tautasdziesmas „Skaista mana 
brāļa sēta“ un „Trīcēj‘ kalni, 
skanēj‘ meži“ dziedāja 6., 7., 8. un 
vidusskolas klases skolēni Ben-
jamiņa Aļļes vadībā. Prieks bija 
dzirdēt un jaunajos noskatīties.

Skolas padomes priekšsēde 
Lita Sīmane savā runā atgādināja, 
ka 1935. gadā toreizējais Latvijas 
prezidents Kārlis Ulmanis uzai-
cināja atbalstīt skolas ar dāvanām, 
un  šis aicinājums savu nozīmi 
nav zaudējis arī pēc 75 gadiem. 

Draudzīgais aicinājums savu nozīmi nav zaudējis

Bijušie skolēni savas skolas 
atbalstījuši gan dzimtenē, gan 
svešumā. Lita Sīmane uzslavēja 
jaunās ģimenes, kuŗas savus 
bērnus sūta latviešu skolā, lai 
Latvijai augti jauni varoņi!

Apsveicēju un ziedojumu de -
vēju rinda bija gaŗa, daudzi vēlē-
jās pateikties un atbalstīt skolu un 
skolotāju darbu. Lita Sīmane 
pateicās visiem ziedotājiem, kup-
lajam klausītāju pulkam un 
skolēniem. 

,,Nevis slinkojot un pūstot”, 
kopā dziedot, skanēja iespaidīgi.

Sarīkojuma apmeklētājus aici-
nāja  pasērst pie korporācijas 
Dzintra Čikāgas kopas klātā pus-
dienu galda – ziedojuma skolai. 
Visvairāk visiem garšoja ābolu 
pankūkas.  

OC

Čikāgas Kr. Barona skolas saime. Pirmā rindā labā pusē pirmā: skolas pārzine Elisa freimane

1.klases audzēkņu varone bija skolas pārzine Elisa freimane

2. klases audzēkņi  stāsta par savu varoni – bij. Latvijas valsts 
prezidenti Vairu Vīķi-freibergu

Lāčubērni paziņoja: ,,Mums katram ir sava varonis!“
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• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 
dr.: dievk. 21. febr., 28. febr. ar 
dievg., pēc dievk. draudzes piln-
sapulce un dāmu komitejas siltas 
pusdienas. Visi dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 21. febr. plkst. 3.00 Lankasterā 
Ciešanu laika pirmās svētd. dievk. 
7. martā plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
dievk., pēc dievk. kafija. 28. martā 
plkst. 3.00 Lankasterā Pūpolsvēt-
dienas dievk. ar dievg. 2. apr. 
plkst. 4.00 Kvēkertaunā Lielās 
piektdienas dievk. ar dievg. 4. apr. 
plkst. 11.00 Kvēkertaunā Lieldienu 
dievk. 18. apr. plkst. 3.00 Lankas-
terā dievk. 25. apr. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis un 
māc. Dr. R. Ziedone.

DENVERA (CO)
• 27. februārī plkst. 10.00 Kolo

ra do latviešu kultūras centra gada 
sapulce centra telpas. No plkst. 
6.30 līdz 9.30 mūziķu grupas 
,,Jūrmalnieki” priekšnesumi. Infor-
mā  cija: Aleks Humeijumpteva, 
tālr.: 303-210-2213.

• 7. martā pēc dievkalpojuma 
plkv. Oskara Kalpaka un brīvības 
cīnītāju atceres sarīkojums centra 
telpās, rīko Kolorado studentu 
korporāciju kopa.

• 20. martā no plkst. 6.30 līdz 
9.30 grupas ,,Jūrmalnieki” priekš-
nesumu vakara atkārtojums. 

DETROITA (MI) 
• 21. februārī, plkst. 11.30 Sv. 

Pāvila draudzes un Daugavas Va -
na  gu rīkota pankūku pēcpusdiena 
Visi sirsnīgi aicināti!

• 27. februārī plkst. 6.00 Pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona 91 gada 
dibināšanas atceres balle Italian-
American Banquet and Conference 
Center (39200 5 Mile Road, 
Livonia, MI). Rīko Studenšu 
korporācija kopa Detroitā un 
Korporāciju kopa Detroitā. Vēlams 
vakara tērps. Dalības maksa $75.00, 
studentiem $40.00 (vakariņas, 
dzērieni un deju mūzika). Pie-
teikties, rakstot vai zvanot Vijai 
Markovai (6124 Kingsley Ct., 
Brighton, MI 48116-8067), tālr.: 
810-225-9338, e-pasts markovs@
charter.net līdz 11. februārim. Čeki 
izrakstāmi Vijai Markovai. Izdevī-
gākās apmešanās vietas: tuvu Sv. 
Pāvila baznīcai – Courtyardby 
Marriott, tālr.: 248-553-0000; 
Fairfield Inn & Suites, tālr.: 248- 442-
9800; vai netālu no balles zāles – 
Radisson Hotel, tālr.: 734 464-1300.

• No 26. līdz 28. februārim 
Latviešu apvienība Detroitā rīko 
ALAs valdes sēdi. 26. februārī 
plkst. 6.30 Sv. Pāvila draudzes 
sabiedriskajās telpās, 27. februārī 
sēde baznīcas apakšstāva telpās. 
ALAs valdes locekļi piedalīsies 
pulkveža Oskara Kalpaka bataljona 
91 gadu dibināšanas atceres ballē.

• 7. martā plkst. 11.30 Daugavas 
Vanagu apvienības Detroitā un 
vanadžu kopas gada sapulce un 
pusdienas.

• 21. martā plkst. 11.30 Latviešu 
apvienības Detroitā 60 gadu jubile-
ja. Būs siltas pusdienas. Dalības 
maksa $30.00. Lūdzu pieteikties 
līdz 15. martam, zvanot Mārcim 
Jansonam, tālr.: 313-822-3040, vai 
rakstot Līgai Jēkabsonei, e-pasts: 
jekabson@charter.net

• 4. aprīlī plkst. 11.30 draudzes 
dāmu komitejas Lieldienu brokastis. 

fILADELfIJA (PA) 
• 27. februārī plkst. 7.00 Mardi 

Gras ballīte Brīvo latvju biedrībā 
(531 North 7th Street); Cajun vir-
tuve, krelles un mūzika, masku 
gatavošana bērniem; gardas uzko-
das, Hurricane kokteiļi, Dixie alus. 
Ieejas maksa: $20.00 (bez maskas), 
$ 15.00 (ar masku); bērniem brīva.

• 2. martā plkst. 11.00 Filadelfijas 
pensionāru kopas gada sapulce 
Brīvo latvju biedrības telpās. Darba 
kārta: gada pārskats, amatpersonu 
ziņojumi, amatpersonu vēlēšanas, 
dzimumdienu svinēšana, kafijas 
galds. Viesi arvien laipni gaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI)
• 21. februārī Meteņu dienas 

sarīkojums pēc dievk., kas sākas 
plkst. 10.00.

INDIANAPOLE (IN)
• 8. maijā Indianapoles tautas-

deju kopas ,,Jautrais pāris” 60 gadu 
jubilejas sarīkojums sabiedriskajā 
centrā. Dejosim grupas iemīļotākās 
dejas, būs visu paaudžu sadan co-
šanās, jubilejas mielasts, deju mūzi-
ka. Atjaunosim senās draudzības, 
dalīsimies atmiņas. Kristīna Džon-
so  ne (Johnson) uzņēmusies sagat-
avot jubilejas izdevumu. Bijušie 
un tagadējie dejotāji aicināti 
uzrakstīt par kādu notikumu no 
dejošanas laikiem, kas īpaši 
iespiedies atmiņā vai kuŗam bijusi 
sevišķa nozīme. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 21. februārī plkst. 12.30 Los-

andželosas latviešu nama biedru 
(ziedotāju) pilnsapulce.

• 7. martā plkst. 12.30 Kalpaka 
bataljona atceres sarīkojums. 

• 14. martā plkst. 12..30 Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrības bied-
ru sapulce.

• 21. martā plkst. 1.00 Andras 
Berkoldas viencēliena komēdijas 
,,Bauskas mazā krodziņā” izrāde. 
Režisore – Andra Berkolda. Biļetes 
$20.00; bērniem līdz 12. gadu ve -
cu  mam ieeja brīva. Ienākumus zie-
dos latviešu skolas absolventu klas-
es audzēkņu turpmākai latviskai 
izglītībai.

 Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 323-
669-9027; DKLB informācijas 
tālrunis: 323-663-6267. DK LB 
Informācijas biļetens tīmeklī: www.
biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 21. februārī plkst. 12.30 laik-

raksta ,,Diena” bij. galvenās redak  -
tores Sarmītes Ēlertes referāts 
,,Latviešu identitāte, 21. gs. ieejot, 
krizes pārbaudījumi un Saeimas 
vēlēšanas” draudzes nama telpās 
(3152 17th Avenue South). 

• 27. februārī plkst.1.00 Kultūras 
dienu turpinājumā latviešu drau-

dzes nama lielajā zālē (3152 - 17th 
Ave. S.) mākslas vēsturnieces un 
Gaŗezera Klinklāva galerijas vadī-
tājas Līgas Ejupes referāts ,,Pastaiga 
ar vecmeistariem” par Klinklāva 
gale  rijas bagātīgo mākslas darbu 
kollekciju, laikmetu, kad māks li-
nieki strādāja, dzīvoja, kas viņus 
ietekmēja. Referātu papildinās 
gleznu attēli uz lielā ekrāna, to 
ieteicams noklausīties ne tikai 
mākslas pazinējiem, bet visiem 
mākslas mīļotājiem. Pēc referāta 
kafijas/azaida galds un iespēja 
satikt un aprunāties ar referenti. 
Ieejas ziedojums par vismaz $5 
ziedojumu. Rīko LOAM un folk-
loras ansamblis ,,Teiksma”.

• 11. martā diskusijas grupas 
,,Dialogs” sanāksme no plkst. 2.00 
līdz 5.00 Har Mar iepirkšanās 
centrā St. Paulā, Barnes & Noble 
grāmatnīcas telpās pie sarunu 
galda. Pārrunas par notikumiem 
Latvijā un ārzemēs. 

ŅUJORKA (NY)
• No 26. februāra līdz 28. februā

rim Filadelfijas latviešu jau niešu 
rīcības komiteja rīko ,,Jauniešu 
die  nas” Ņujorkas drau dzes nomet-
nē Katskiļos. Reģistrācija 26. feb-
ruārī plkst. 8.00 vakarā, pēc tam 
iepazīšanās sarīkojums. 27. februārī 
šķēršļu gājiens, sportošana un 
balle. Reģistrācijas maksa $60. 
Istabas atpūtas namā var rezervēt 
r e ģ i s t r ē j o t i e s : 
JauniesuDienas2010@gmail.com 
Informācija: www.fljrk.org. 

• 28. februārī Rīgas 90. skautu 
vienība un Zilā kalna 4. gaidu 
vienība aicina apmeklēt abu 
vienību 61. gada svētkus. Diev-
kalpojums plkst. 11.00 Jonkeru 
baz   nīcā, pēc dievkalpojuma svinīgs 
akts un siltas pusdienas lejas zālē, 
kur skauti un gaidas izrādīs lugu 
,,Muļķītis un princese”. Izloze 
līdzekļu iegūšanai, lai abām vienī-
bām šovasar būtu iespēja piedalīties 
10. Lielo skautu un gaidu nometnē 
Mičigenā. Visi sirsnīgi gaidīti.

• 4. martā plkst. 6.00 bij. Latvijas 
valsts prezidente Dr. Vaira Vīķe-
Freiberga piedalīsies Lutheran 
Social Services of New York prezi-
denta apbalvojumu pieņemšanā 
un vakariņās (Terrace on the Park, 
52-11, 111th Street, Flushing 
Meadow Park, NY 11368). 
Pieteikties: www.lssny.org kā arī 
zvanot Ausmai Ozolai: 941-441-
6904. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 27. februārī plkst. 1.00 Drau

dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums. Marutas Jurjānes filmas 
izrāde ,,Voldemārs Avens”; pēc tās 
dzejnieks, gleznotājs un architekts 

V. Avens stāstīs par savu 2009. 
gada izstādi Rīgā un kopā ar 
Ņudžersijas literārās kopas dalīb-
niekiem lasīs dzejoļus. Pianistes 
Ramonas Kļaviņas priekšnesums. 
Kafijas galds, dalības maksa $20, 
bērniem un studentiem ieeja brīva. 
Atlikums Ņudžersijas latviešu sko-
las darbam.

SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu 

kluba 60 gadu jubilejas sarīkojums 
Trillium Banquet telpās (6415 State 
Street). Plkst. 5.00 kokteiļa stunda, 
plkst. 5.30 priekšnesumi, vakariņas 
un deju mūzika. Lūdzu pieteikties 
līdz 10. aprīlim. Ieeja, samaksājot 
līdz 10. aprīlim, $35.00, pēc šī 
datuma $40.00. Pieteikties, rakstot 
vai zvanot S. Ģībietei, 2744 
Reppuhn Drive, Saginaw, MI 48603, 
tālr.: 989-793-6671; R. Martin-
sonam, 3746 Chilton Drive, 
Saginaw, MI 48603, tālr.: 989-792-
9716; vai J. Skābardim, 3630 E. 
Curtis Road, Birch Run, MI 48415, 
tālr.: 989-777-1607. Čekus izrakstīt 
Latvian Club of Saginaw. Sīkāku 
informāciju var iegūt, rakstot D. 
un R. Martinsoniem, e-pasts: dain-
isrita@aol.com Aicināti visi bijušie 
Saginavas latviešu kluba darbinie-
ki, kā arī viņu draugi un radi, lai 
atjaunotu draudzības, pazīšanās, 
pārtrūkušās saites. 

SV. PĒTERSBURGA
• 22. februārī, plkst. 19.00 

Biedrības kora mēģinājums, tiek 
gaidīti visi, kam prieks dziedāt.

• 23. februārī, plkst. 13.00 
Biedrības namā videoizrāde – 
2009. gada Dziesmu svētki Hamil-
tonā, Kanadā. Tautas deju liel-
uzvedums. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums 
sākot ar $3.00. 

• 27. februārī, plkst. 16.00 
Biedrības namā Profesora Juŗa 
Dreifelda priekšlasījums: „Vai Lat-
vi  jai ir cerības izkulties no „diž-
ķibeles”?” Pēc priekšlasījuma, bau-
dot uzkodas, atspirdzinošus dzē-
rie nus un kafiju, sadziedāšanās 
kopā ar Juri Dreifeldu. Tiem, ku -
ŗiem ir īpašas vēlēšanās dzērienu 
jautā jumā, par to jāgādā pašiem. 
Ieejas ziedojums sākot ar $10.00.

• 28. februārī, plkst. 13.00 Bied
rības namā Biedrības pilnsapulce, 
kuŗā notiks Valdes vēlēšanas. Pēc 
vēlēšanām balsstiesīgos cienās ar 
pankūkām, zafti un desiņām, ne -
skatoties vai tie atbalsta republikā-
ņus, demokrātus, zaļos vai neatka-
rī gos. Lūdzam visus Biedrī bas 
biedrus piedalīties!

• 2. martā plkst. 10.00 Biedrības 
namā Biedrības Valdes sēde.

• 2. martā plkst. 13.00 Biedrības 

nama videoizrāde – 2009. gada 
Dziesmu svētki Hamiltonā, Kanadā. 
Čikāgas Piecīšu koncerts dziesmu 
svētkos. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums 
sākot ar $3.00. 

• 6. martā plkst. 14.00 Biedrības 
namā visu mūsu pazīstamās un 
iemīļotās Aleksandras Ritumas so -
lo  koncerts ne mazāk pazīstamā un 
iecienītā pianista Vladimira Hoh-
lova klavieŗu pavadījumā. Pēc kon-
certa visi tiks pacienāti ar kafiju un 
cepumiem. Ieejas ziedojums sākot 
ar $15.00. Sanāksim kuplā skaitā 
klausīties mūsu māksli niekus!

• 13. martā plkst. 14.00 Biedrības 
namā O. Kalpaka, leģionāru un 
kaŗavīru vakars, kuŗā uzstāsies 
Kana  ku ansamblis un diakons 
Jānis Elberts lasīs priekšlasījumu. 
Pēcpusdienas noslēgumā siltas 
pusdienas. Par alu vai vīnu pie 
pusdienām katram jāgādā 
pašam. Ieejas ziedojums sākot ar 
$15.00.

• 14. martā plkst. 13.00 Biedrības 
namā Biedrības pilnsapulce un 
Valdes velēšanas. Pēc vēlēšanām 
balsstiesīgos cienās ar pankūkām, 
zafti un desiņām, neskatoties vai 
tie atbalsta republikāņus, demokra-
tus, zaļos vai neatkarīgos. Lūdzam 
visus Biedrības biedrus piedalīties! 
Iepriekš izsludinātais pilnsapulces 
datums no 28. februāŗa tika pārcelts 
uz 14. martu sakarā ar to, ka 
biedrības priekšnieks un viņa viet-
nieks svarīgu iemeslu dēļ nevar 
februāri pilnsapulcē ņemt dalību. 

• 27. marta Biedrības namā 44. 
Latviešu biedrības gada svētki. 
Plašāka informācija sekos nākošajā 
„Ziņu” izlaidumā.

VAšINGTONA (DC)
• 6. martā plkst. 6.30 Namejs 

namā: Namejs in the House – tau-
tasdeju izrāde un saviesīgs vakars 
draudzes namā (400 Hurley 
Avenue, Rockville, Maryland). 
Piedalīsies viesi – Washington 
Korean Dance Company un latviešu 
ansamblis ,,Sudrabavots”. Pirms 
koncerta gardumu tirdziņš, kuŗā 
varēs iegādāties saldskābmaizi, 
jāņusieru, pīrāgus. Izlozē būs 
iespēja laimēt George Foreman 
Grill, Amazon.com dāvanu karti, 
šokolādes no Latvijas, akordeonu 
spēles mācībstundu ,,Nameja” 
superzvaigznes Juŗa vadībā un 
daudz ko citu! Pēc uzveduma viesi 
aicināti pakavēties un iedzert glāzi 
vīna kopā ar Vašingtonas apkaimes 
slavenākajiem latviešu tautas - 
deju dejotājiem. Ieeja par vismaz 
$15.00 ziedojumu. Informācija: 
www.sarikojums.com vai 703-
673-9277.

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. dr. 
(30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 21. febr. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. pan-
kūku pēcpusdiena. 28. febr. plkv. 
O. Kalpaka piemiņas dievk., pēc 
dievk. plkv. O. Kalpaka piemiņas 
brīdis. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte un A. Greiema.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut 
dr.: 21. febr., 21. martā,18. apr. 
dievk. Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lauderdale). 
Diakone Abija Venta, tālr.: 954-
427-3558 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 

tālr.: 610-353-2227): 21. febr. 
dievk. plkst. 11.00. 28. febr. dievk. 
ar dievg. plkst. 11.00, pēc dievk. 
draudzes gada sapulce. 7. martā 
plkst. 11. 00 plkv. O. Kalpaka 
atceres dievk., pēc dievk. studenšu 
korporāciju rīkotas pusdienas. 14. 
martā plkst. 11:00 dievk. angļu 
val. ar dievg., māc. Dr. R. Ziedone; 
pirms dievk. plkst. 10.00 pankūku 
brokastis. 21. martā plkst. 11.00 
dievk.; Vilmingtonā plkst. 3.00 
dievk. ar dievg. 28. martā plkst. 
11.00 Pūpolsvētdienas dievk. ar 
dievg., valdes ievešana amatā. 1. 
apr. plkst. 2.00 Zaļās ceturtdienas 
dievk. ar dievg. 2. apr. plkst. 7.00 
Lielās piektdienas dievk. ar dievg. 
4. apr. plkst. 8.00 Lieldienu dievk., 
pēc dievk. Lieldienu brokastis ar 
groziņiem. Informācija: www.lat-

vianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 

21. febr. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. Meteņu dienas sarīkojums. 
7. martā plkst. 6.00 vakarā dievk. 
28. martā plkst. 10.00 Pūpolsvētd. 
dievk. Mācītājas 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 Apvienotā 
Ev.-lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 21. 
febr. plkst. 10:00 ar dievgaldu. 
Sadraudzības kafija. 28. febr. 
plkst.10.00 dievkalpojums angļu 
valodā, māc. R. Franklins. 
Sadraudzības kafija. Bībeles stun-
da 3. februārī plkst.15.00, ciemā 
„Latvija” 24. febr. plkst.16.00.

• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 21. 

febr. un 27. febr. plkst. 10.00 
dievk. Māc. Dr. Sarma Eglīte.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 21. febr. dievk. 28. febr. dievk 
ar dievg. 7. martā plkv. O. Kalpaka 
bataljona un Latviešu leģiona 
piemiņas dievk. 14. martā dievk. 
ar dievg. 17. martā plkst. 11.00 
Bībeles stunda baznīcas lejas zālē. 
21. martā dievk. 28. martā 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 2. 
apr. Lielās piektd. dievk.. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. 4. aprīlī plkst. 
9.00 Lieldienu dievk., pēc dievk. 
brokastis. Māc. D. Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
21. febr. dievk. plkst. 11.00. 7. 
martā dievk. ar dievg. plkst. 11.00. 
21. martā dievk. plkst. 11.00. 28. 
martā Pūpolsvētd. ar dievg. plkst. 
1.00. (Turpināts 19. lpp.)
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(Turpināts no 18. lpp.)

Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jauniešus no 4. jūlija līdz 7. augustam –
mācības latviskā vidē, sporta un vakara nodarbības, rokdarbi un ekskursijas sagādās 

vienreizēju piedzīvojumu! Sveiks, sveiks, sveiks Kursā!
Visus, kuŗiem ir interese, lūdzu rakstīt vai zvanīt  prāv. Dāvim Kaņepam:

tālr.: 310-621-9572; e-pasts: davis_kaneps@verizon.net
vai: 611 Pruitt Drive

Redondo Beach, CA 90278

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 21. 
febr. dievk. ar dievg. angļu val., 
pēc dievk. Milvoku organizāciju 
kopēja sēde. 28. febr. Plkv. Oskara 
Kalpaka un visu cīnītāju piemiņas 
dievk., pēc dievk. pusdienas, ko 
rīko ,,Talcinieki Latvijai“, draudzes 
pilnsapulce un draudzes saiets. 2. 
martā plkst. 7.00 draudzes pa  do-
mes sēde. Dievk. sākas plkst. 
10.00.

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 21. febr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg., īpaša mūzika; pēc 
dievk. sadraudzība. Plkst. 2.00 
draudzes pilnsapulce. 28. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. un 
draudzes darbinieku ievešanu 
amatā; pēc dievk.sadraudzība.7. 
martā plkst. 11.00 Kalpaka 
piemiņas dievk. un uzruna 
bērniem; pēc dievk. sadraudzība. 
Māc. M. Cepure-Zemmele. 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.: 14 febr. plkst. 
11.00 Draudzes dievnamā Īst-
bransvikā ar dievgaldu (12 Gates 
Ave East Brunswick). 17 febr. 10:00 
Draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick) 
Pelnu dienas svētbrīdis. Sekos 
pankūku brokastis un Bībeles 
stunda. 21 febr. plkst. 8.30 
Leikvudā dievkalpojums; I Ciešanu 
laika svētdiena (Igauņu baz. 607 E. 
7th St.) 28 febr. plkst. 11.00 
Draudzes dievnamā Īstbransvikā 
ar dievgaldu; II Ciešanu laika 
svētdiena; seko DRAUDZES 
PILNSAPULCE; (12 Gates Ave 
East Brunswick). 7. martā plkst. 
8.30 Leikvudā dievkalpojums ar 
dievgaldu III Ciešanu laika 
svētdiena (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.). 14. martā plkst. 11.00 
Dievkalpojums draudzes dievna-
mā Īstbransvikā ar dievgaldu IV 
Ciešanu laika svētdiena (12 Gates 
Ave East Brunswick). 21. martā  
plkst. 8.30 Leikvudā dievkalpo-
jums V Ciešanu laika svētdiena 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 28. 
martā plkst. 11.00 Pūpolu svēt-
dienas dievkalpojums draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). Dievkal-
pojumus vada māc. I. Pušmucāne-
Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 21. 
febr. Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10. 30 dievk, māc. L. Saliņš, 
pēc dievk. Bībeles stunda. 28. febr. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk., 

Esmu saņēmis manas grāmatas

    P R Ē R I J A S    Ā R S T S
nedaudz   eksemplāru

  Cena $ 20.oo  iesk. sūtīšanu
    Dr. Paulis  Dzintars
      2232  Pinecrest  Dr.

      Rapid City  S.D. 57702

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

Great Opportunity has come, 
I hereby introduce a Part Time Payment Collection Representative to you and it 

take little out of your time, it pays any amount in a month plus benefits and takes 
only little of your time. 

Please send e-mail to remedytexltd1@hotmail.com

māc. J. Saivars, pēc dievk. skautu 
un gaidu sarīkojums; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk, māc. L. Saliņš. 
7. martā Jonkeru bazn. plkst 
10.00 Kalpaka piemiņas dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk, māc. L. Saliņš. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 27. 
febr. 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. Kal-
niņa. Pēc dievk. saiets ar groziņiem. 
Draudzes priekšnieces Irēnes 
Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
21. febr. un 28. febr. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvi-
anchurch.org

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. dr.: 
21. febr. plkst. 14.00 dievkalpo-
jums. To kuplinās Aleksandra 
Rituma. Pēc dievkalpojuma drau-
dzes pilnsapulce baznīcas blakus 
telpā. Tiks piedāvātas arī sviest-
maizītes. Lūdzam visus draudzes 
locekļus piedalīties! 7. martā plkst. 
14.00 dievkalpojums. To kuplinās 
Andris Ritums. 21. martā plkst. 
14.00 dievkalpojums. To kuplinās 
Ilmārs Vilmanis.

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
14. febr. plkst. 10.30 dievk. angļu 
valodā ar dievg. 21. febr. un 28. 
febr. plkst. 10.30 dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seattle-
latvianchurch.org

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: 21. febr. plkst. 11.00 dievk. 24. 
febr. plkst. 7.00 vakara svētbrīdis. 
28. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 3. martā plkst. 7.00 vakara 
svētbrīdis, plkst. 7.30 padomes 
sēde. 7. martā plkv. O. Kalpaka 
piemiņas dievk. 21. martā draudz-
es pilnsapulce. Informācija: http://
www.dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 
301-251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
28. febr. plkst. 11.00. 14. martā 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 28. 
martā Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 
plkst. 10.00.
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Lauris
845-893-1731

O W L - 7 7 7
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine

OWL-777@hotmail.com

NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA

Janis A. Meija, Attorney at Law
Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

VESELīBAS
APDROšINĀšANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

NAUDAS PĀRSŪTĪJUMI

UZ LATVIJU

Likmes:  līdz $100 - $20
no $101 līdz $500 - $25

virs $500 - $25 plus 3% no sum-
mas virs $500. Summas nododam
ASV dolāros.  Piegāde Rīgā $11,
ārpus Rīgas $0.40/km, min. $19.

Piegādājam summas līdz $1000.

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

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

Lūdzu zvanīt Kristīnei:

(973) 746-3075

Kārtojam nodokļu un citus

maksājumus Latvijā!

Mīļās daiļās dāmas!
Gaŗezerā no 
23. līdz 25. aprīlim notiks 
piektais saiets

        ”DAIĻĀS DĀMAS”.
Tas paredzēts tikai dāmām, tikai izpriecām

un tikai par labu Gaŗezeram!
šogad mūsu programmā paredzētas tikšanās:

■ ar psīchologu JĀNI GRANTU – viņš runās par 
tematu „Ķermeņa valoda un tās noslēpumi”;

■ ar TV zvaigzni DIĀNU EzERIŅU – viņa  dalīsies 
savās zināšanās par harmonisku vides veidošanu 
saskaņā ar telpas, laika un cilvēka mijiedarbību    (Feng 
Shui);

■ vakariņas gatavos kulinārijas eksperte 
LIENE RAVA.

šis, daiļās dāmas, ir tikai kumosiņš
no šī pavasaŗa interesantās programmas!

Pieteikšanās anketa sameklējama:

 www.garezers.org
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Inter v ija

 Vai ir kāda vieta, kur lat  vietis, 
spiests vai no brīvas gribas, ne -
būtu jau kādreiz aizceļojis? Vār-
pā, veikali ar uzrakstiem latviešu 
valodā, pilsētā Nova Odesa, lat-
vie šu valodas apgūšana kursi, 
nometnes, draudze un kongre  -   
si – izrādās, nelielu latviešu rosī-
bu joprojām var sastapt arī no 
dzimtenes tālajā Dienvidameri-
kas valstī Brazīlijā. Par turienes 
latviešiem Jauno Laikam stāsta 
An   dre, viņš Latvijā dzīvo un 
strādā jau piecus gadus. 

Kad tu Latvijā aizej uz kādu 
valsts iestādi, iepazīsties ar jau-
niem draugiem, vai viņi nav 
pārsteigti, dzirdot tavu vārdu ?

Pārsvarā ir. Viņi jautā: „Kāpēc 
jums tāds garš vārds un uzvārds?” 
Un tad es stāstu, ka esmu Brazī  -
li jas latvietis. Īstenībā man šeit    
ir daudz problēmu, jo nav pietie-
kami daudz vietas, kad jāpara ks-
tās uz dokumentiem. Tomēr cil-
vēki saka: „Nē, nē, tev ir foršs 
vārds – Adre Perez…… – ļoti 
inte  resants” un tā tālāk, viņi grib 
zināt, kas es esmu, ko daru un 
kā  pēc Latvija ir labāka par Bra-
zīliju.

Kā tev radās interese iemācī-
ties tekoši runāt latviešu valo-
dā? Bija doma, ka brauksi dzī-
vot uz Latviju?

Mēs Nova Odesā uzņēmām 
ko  ri no Latvijas, un tad es arī   
vai rāk iesaistījos  latviešu pasā  -
ku mos. Diemžēl nevarēju ar Lat-
vijas latviešiem komunicēt, tas 
man nepatika, un tad es nodo-

Ja jaunieši neturpinās, tad uz nākotni nevar cerēt
Intervija ar Brazīlijas latvieti Andre Perez Kavals Farias de Souza

māju – labi, tagad zinu, kas ir 
Lat vija. Mani vecvecāki tur ir 
dzimuši, tātad jāiemācās arī va  -
loda. No vienas puses tā bija ie -
dvesma, no otras – nepiecie ša-
mība, lai ar viesiem no Latvijas 
sarunātos latviski. 

Vairāki latviešu valodas sko-
lotāji no Latvijas ir braukuši  
pie Brazīlijas latviešiem. Kāds 
bija viņu devums?

Es, piemēram, esmu no tiem, 
kurš iemācījās latviešu valodu 
tieši no šīm skolotājām, jo es līdz 
1999. gadam zināju tikai „labrīt”, 
„labdien”, „labvakar”, „sveiks”, ne -
ko vairāk. Mani vecāki - tēvs bra-
zīlietis, māte latviete, latviski ne -
runā.

Bet kāpēc tu nolēmi pārcel  -
ties uz Latviju, studēt, strādāt 
un palikt šeit uz dzīvi? 

Pirmo reizi biju Latvijā 2001. 
gadā, kad notika Rīgas 800 gadu 
svinības, biju vienkārši tūrists. 
Man patika, lai gan tad bija va -
sara, un man nebija jāsaskaras    
ar birokrātiju, jo es dzīvoju pie 
draugiem, viss bija brīnišķīgi,  
ne  vajadzēja ne par ko uztrauk-
ties, domāju – te ir labi, man pa  -
tīk. Tad es aizbraucu atpakaļ, ie -
guvu bakalaura grādu un sāku 
meklēt iespējas pārcelties uz Lat-
viju. Sākumā es gribēju tikai uz 
vienu gadu, bet, kad atbraucu, 
manas domas mainījās, nolēmu, 
ka palikšu te dzīvot ilgāk,  jo viss 
jau bija daudzmaz nokārtots, 
darbs bija un kur dzīvot arī bija. 

Kā tu tiec galā ar to, ka vāji 
pārzini krievu valodu?

Es vispār nemāku krieviski 

runāt, un tā man ir ļoti liela 
problēma, jo Latvijā man ir grū  -  
ti atrast atbilstošu darbu. Brazī  -
lijā es strādāju tūroperatora fir  -
mā, tas bija ļoti labs darbs. Kad 
at  braucu uz Rīgu, es aizgāju pie-
teikties darbam viesnīcā. Viņi 
teica, tā kā tu  krieviski nerunā, 
tad mēs varam piedāvāt portjē 
darbu pie durvīm, jo tur mazāk 

jārunā. Tad aizgāju uz citu vies-
nīcu, tikai tāpēc, ka es nerunāju 
krieviski,  man piedāvāja darbu 
recepcijā, lai gan man bija ba -
kalaura grāds tūrisma uzņēmu -
mu vadībā. Piesakoties darbā tū -
risma aģentūrās, man bija pro-
blēmas arī darba intervijās. Uz -
reiz pateica, ka viņiem ir daudz 
klientu, kas runā krieviski. Es   
gan dabūju darbu tūroperatora 
firmā, kas strādāja ar Portugāli 
un Spāniju, tas bija labi. Tā kā ne -
runāju krieviski, ir liela pro  -
blēma dabūt labu darbu tieši 
privātā sektorā. Cilvēki  Latvijā 

pārspīlē, viņi saka, ka ir daudz 
biznesa  sakaru ar Krieviju, bet   
es neticu, tā ir tīri iekšēja pro-
blēma, ka cilvēki ir vienkārši ie -
domājušies, ka viņiem jāmāk 
krieviski un viss, ka ar klien  -  
tiem jārunā tajā pašā valodā,  
kādā viņi runā. Vairākas reizes, 
kad iegāju veikalā un pārdevējs  
ar mani runāja krieviski, es      

teicu: „Labdien,” un viņš atkal at -
bildēja krieviski. Kur tad ir tas 
princips? Kāpēc tad ar mani ne -
var runāt latviski, ja viņš ir pār-
devējs un es esmu klients? Tā  - 
das lietas es nesaprotu. Tā kā šeit 
ir liels krievu valodā runājošo 
skaits, es domāju, ka situācija    
var mainīties tikai pēc kādām 
divām paaudzēm.

Tu laikam esi viens no reta-
jiem latviešiem Dienvid ame ri-
kā, kura vecvecāki ir izceļo  -    
juši no Latvijas 1922. gadā uz 
Brazīliju, bet kuram ir Latvijas 
pavalstniecība?

Jā, Nova Odesā ir nosacīti 
daudz tādu, kuri līdz 1995. ga -
dam ieguva Latvijas pavalst nie cī-
bu. Mēs Latvijā esam pieci Bra-
zīlijas latvieši, kuriem ir dubul t-
pilsonība.

Vai Brazīlijā notika  diskusija 
par to, ka latvieši gribētu iegūt 
Latvijas pavalstniecību, bet  ne -
var, jo viņu senči ir izceļojuši 
pirms 1918. gada, pirms Latvi-
jas neatkarības atgūšanas?

Jā, ir liela problēma tiem, kuru 
senči aizbrauca laikā,  kad vēl   
bija Krievijas impērija un nebija 
Latvijas valsts, un līdz ar to viņi 
nevar iegūt pavalstniecību. Lai 
gan vārds un uzvārds ir Andris 
Ozoliņš, tas neko nedod.

Brazīlijas latviešu baptistu 
kongresā piedalījās vairāki 
simti latviešu, bet cik jaunās pa -
audzes latviešu runā latviski?

Nova Odesā ir vislielākā lat vie-
šu kopiena Brazīlijā, es īsti skait-
ļus nezinu, jo nav nevienas at -
skaites, cik daudz latviešu izcels-
mes cilvēku tur dzīvo. Esam kādi 
trīs jaunieši, kas runā latviski. 
Vienam ir jau 45 gadi, bet viņš  
vēl nav  apprecējies,  arī viņš runā 
latviski. Jaunieši latviski nerunā, 
jo, pirmkārt, ģimenes daudzmaz 
jau ir sajauktas un pielāgojušās 
brazīliešu sabiedrībai un dzīvei. 
Protams, viņi zina, ka vecvecāki 
izceļojuši no Latvijas uz Brazīliju. 
Vēlme iemācīties valodu nav tik 
liela, un nerunāsim par vēlmi 
dzīvot Latvijā, jo, ja viņi nerunā 
latviski, kā tad var šeit dzīvot.

Par ko tur īsti spriež Brazīlijas 
latviešu kongresā, kas ir tas 

pamats un skats uz nākotni 
Brazīlijas latviešu sabiedrībā?

Tas ir tīri reliģisks kongress. 
Tur netiek runāts ne par kultūras 
jautājumiem, ne par to, ka latvie-
šu paliek mazāk, un kā to mainīt, 
nerunā par to, ka jauniešiem 
jāmācās runāt latviski. Tas ir tā -
pat kā jebkur baznīcā, mācītājs 
lasa sprediķi un Bībeles pantus, 
koris dzied...  Es pats uzskatu, ka 
tā ir iespēja satikties cilvēkiem, 
kuri dzīvo kaut kur tālāk Brazī -
lijā, jauki pavadīt laiku kopā,     
bet diemžēl netiek runāts par 
kultūrpolitikas jautājumiem.

Brazīlijas latviešu sabiedriskā 
dzīve taču nenotiek tikai drau-
dzēs ?   

Mums ir divas apvienības: Bra-
zīlijas latviešu kultūras apvienī  -
ba un Dienvidamerikas un Ka -
rību salu latviešu apvienība 
(DAKLA). Gan vienas, gan otras 
apvienības priekšsēdētājs dzīvo 
Nova Odesā un viņi cenšas dar-
boties vairāk ar  kultūras projek-
tiem, uzņemt korus un deju ko -
pas no Latvijas, sporta koman  -
das, skolotājus.  

Un kāds ir atbalsts no Latvi  -
jas valsts iestādēm?

 Latviešu valodas skolotājas  at -
brauca ar Latvijas piešķirto nau -
du, ja nemaldos, ar  Kultūr   ka-
pitāla fonda atbalsu. Viņas dzī-
voja par velti pie vietējiem lat-
viešiem un mācīja latviešu va  - 
 lo du.

Un cik daudzi cilvēki gāja 
mācīties latviešu valodu Nova 
Odesā?

Pirmā skolotāja bija 2001. ga  -
dā, tad 2003. un 2004. gadā. Sā -
kumā bijām kādi trīsdesmit, bet  
tad, kad ķērāmies pie gramati  -
kas, daudzi skolnieki izklīda. No 
tiem kursiem es esmu vienīgais, 
kas turpināja valodu apgūt tālāk.

Latvijā tu esi beidzis Stradi  - 
ņa universitātes starptautisko 
attiecību maģistrantūru. Varē  -
tu domāt, ka tu varētu iegūt 
labu darbu Ārlietu ministrijā, 
tu pro ti spāņu, portugāļu valo-
du. 

Es mēģināju tur dabūt darbu,  
jo ir skaidrs, ka Latvijā nav tik 
daudz cilvēku, kas mācījušies tieši  
starptautiskās attiecības,  pārval-
da Dienvidamerikas reģiona va -
lodas, pārzina šo valstu politikas 
sistēmas. Vairākas reizes esmu 
mē  ģinājis kontaktēties ar cilvē-
kiem, kas strādā Ārlietu minis-
trijā. Līdz šim esmu saņēmis at -
bildi, lai neceru, ka dabūšu tur 
kādu darbu.  

Ar ko tu gribētu nodarboties 
Latvijā? Tagad tu strādā loģis ti-
kas uzņēmumā, bet kāds ir tavs 
skats uz tavu nākotni Latvijā?

Es gribu būt par Latīņamerikas 
speciālistu vai nu valsts iestādē 
vai akadēmiskā nozarē par mā -
cībspēku. Gribētu vairāk nodar-
boties ar Latīņamerikas jautā ju-
miem, jo šeit par to zina ļoti maz. 
Ja jautā, ko tu zini par Brazīliju, 
tad vidējais latvietis pateiks, ka 
tur ir jūra, meži, karnevāls, sam-
ba, saule, futbols un neko vairāk 
nezina. Daži jau nemaz nezina, 
ka mēs runājam portugāliski.

Agate
Vucina
studē Biznesa 
augstskolā 
"Turība"

(Turpināts 8. lpp.)

Brazīlijas latviešu baptistu kongresā Nova Odesā
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Grāmatas 
autore Dr.hist 
A. Jan   sone ir 
zinātniece, 
kas gadiem 
ilgi strādājusi 
etnoloģijas 
no  zarē, izde-

vums savukārt ir populār zi  nāt-
niska rakstura un domāts  koriem, 
deju un folkloras ko  pām, visiem, 
kas interesējas par latviešu tau-
tastērpa pareizu da  rināšanu un 
valkāšanu. Labi at  ceros, kā 80.
gadu nogalē Minste res latviešu 
centrā viesojās Lat vijas Universi-
tātes folkloras ko  pa. Koncerta 
vidusdaļā klāteso  šie tika iepazīs-
tināti ar dalībnie  ku tautastēr  - 
piem. Liels pārsteigums bija Lat-
vijas viesiem sa  ņemt nevienu vien 
aizrādījumu no sirmajām Vācijas 
latviešu rok darbniecēm par tau-
tastērpu nē  sāšanu, kļūdainu kom-
plektē  šanu utt. Latvijas koristi, 
dejo  tāji, folkloristi aizgājušajos 
gados spēruši nozīmīgu soli etno-
grā fiski pareizu tautastērpu izga-
tavošanas un nēsāšanas virzienā, 

Kā  pareizi valkāt tautastērpu

Dainis 
Mjartāns

lai gan šī joma joprojām piekli  bo 
tik pat labi Rietumos, kā Dzim-
tenē. Jaunajā izdevumā uz  skatā mi 
parādīti tautastērpu kom    ple k tē-
šanas piemēri, atsevišķi apskatot 
sieviešu, vīriešu un bēr nu tērpus 
atkarībā no gadalai  ka – ziemas vai 
vasaras tērps, at  ka  rībā no dzīves 
notikuma – svēt    ku, goda vai darba 
tērps, kā arī atkarībā no tā vai val-
kātāja ir precēta sieva. Vīriem  tiek 
snie  g   ta pamācības kaklauta sieša-
nā un cepuru valkāšanā, meite-
nēm - brunču garumā un bižu 
pīšanā, zēniem – kāju āvumā un 
bikšu garumā.  Lasītāju var pār-
steigt mazais grāmatas formāts, 
tamdēļ 7.-12. gadsimtu sadaļā 
ievietotie tērpu un rotu attēli ir 
pilnīgi lieki, jo tos bez lupas nu 
nekādi nevar saredzēt. Žēl, jo tieši 
par arheoloģiskajiem tērpiem Lat-
vijā ir pieaugoša interese, tuvāks 
nēsāšanas apraksts būtu visnotaļ 
noderīgs. Grāma tas ievadā autore 
provokatīvi jau tā: „Vai tas, ko mēs  
saucam par tradicionālo tautas-
tērpu un ko velkam mugurā 
Dziesmu svētkos un citos tautas 
svētkos, vispār ir latviešu tradi-
cionālais tautastērps?” Autore at -
bild padomju laika leksikā: 
”Viennozīmīgi uz šo jautājumu 

at  bildēt nevar,” pie   bil stot, ka jāveic 
liels vēstures un etnogrāfijas avotu 
pētniecības un izvērtēšanas darbs. 
Autore ne ar vienu vārdu nepie-
min, ka tautastērpus godos un 
sarīkojumos valkā arī tūkstošiem 
latviešu ār  pus Latvijas, kur laika 
gaitā pielikts ne mazām pūļu tau-
tastērpu valkāšanas kultūras sagla-
bāšanā un izpētē. Grāmatas lasī   -
tāji uz  zina, ka Latvijā 2004. gadā 
izveidota ekspertu padome, kas 
iz  strādājusi tradicionālo tautastēr-
pu komplektēšanas principus. Šī 
padome sastāv tikai no četr  ām 
personām (!). Jāpiekrīt autorei, ka  
nav vēlams vīriem, Dzies mu svēt-
kos, kas notiek vasarā  vilkt mugu-
rā vilnas garos svārkos. Rietumos 
ne reti redzami puiši un meitas, 
kam aiz jostas pašā vasaras karstu-
mā  aizbāzti krāšņi izrakstīti cimdi. 
Autore sastādot grāmatu nevadās 
pēc novadu principa, bet sniedz 
padomus  pēc tērpa sastāvda  ļām, 
meitām un sievām – krekls, brun-
 či, jakas, ņieburi, jostas, villaines, 
galvassegas, vainagi, priekš auti, 
apavi, cimdi, apakšsvārki. Līdzīgi 
tas ir arī ar vīru tērpiem. Atsevišķa 
nodaļa veltī  ta  ieteikumiem bērnu 
tautastērpiem. Galvassegu sadaļā 
autore ne ar vienu vārdu nemin 

pārpie  ri un tā valkāšanas, kas ir 
piem. Varakļānu sievas godu tērpa 
sa  stāvdaļa.  Jaunajā izdevumā va -
rēja būt vairāk konkrētu aizrā-
dījumu koristiem un dejotā  jiem, 
kas bija lasāmi autores iepriekšē-
jos izdevumos, kas plašākam lasī-
tāju pulkam nav pieejami piem., 
ka mūsu senčiem nebija pieņemts 
dejot āra virs drēbēs, tāpēc dejot 
garajos vil  nas mēteļos nav pieņe-
mami. Vīri  dejojot var ģērbt linu 
kreklu,  īsos vai pusgaros svārkus, 

vai arī īsās vestes. Zīmīgi, ka bikses 
labāk saturēt ar ādas jostu, jo 
populārās Aulejas tipa jostas ir 
sievie  šu jostas. Autore uzsver, un 
to mums vajadzētu ņemt   vērā, ka 
zem garajiem svārkiem vīriem 
jāvelk īsie svārki, bet zem tiem 
vestes. Mūsdienās būtu pieļau-

jams, ka zem garajiem svārkiem 
velk tikai vesti. Sievas un meitas 
nedejoja ar villaini, kas uzskatāma 
par virs drēbju sastāvdaļu. Mazās 
mei tenes vienkāršās villaines sāka 
segt no12 gadu vecuma. Diem  -žēl 
grēko pat viena no jau minētās 
ekspertu padomes loceklēm M.
Grasmane. Viņas vadītā tautas 
tērpu centra „Senā klēts” reklām-
kartiņā redzams puisis, kas uz 
krekla uzvilcis garos svārkos. Ir 
apsveicami, ka lasītājus sasnie dzis 
kārtējais izdevums, kas veltīts tau-
tastērpu valkāšanai. Grā matā ir 
apkopots plašs vizuālais materi  - 
āls – fotogrāfijas un zīmējumi, kā 
arī kopsavilkums angļu valodā. 
Taču daudz lietderīgāk būtu vienā 
izdevumā apkopot visas autores 
A. Jansones atziņas, kā arī izvilku-
mus no 1991.gadā iznākušās  E.
Si  liņas  „Latviešu tau   tastērpu val-
kāšanas tradīcijas,” M.Slavas, A.
Zariņas u.c. au  toru grāmatām. Ar 
nepacietību gaidīsim ASV tautie-
tes L.Kau guras grāmatas „Tautas-
tērpus valkāsim pareizi” iznākša-
nai, ku  rai sēklas naudu piešķīris 
ALA Kultūras fonds. Varētu do -
māt, ka A. Jansone grāmata  „Lat-
vie šu tra   dicionālais tautastērps un 
tā valkāšanas tradīcijas” domāta 
pla  šām lasītāju lokam, diemžēl  ie -
gā dāties to var  vienīgi  Nema te ri-
ālā kultūras mantojuma vals ts 
aģentūrā, Rīgā, Pils lauku  mā 4. Kā 
pie izdevuma nonāks inte resenti 
no Latvijas mazpil  sē  tām, laukiem 
un ārzemēm  lai paliek uz izdevēju 
sirdsapziņas.

Pastāsti, lūdzu,  par sevi!   
Esmu uzaugusi Dienvidka li-

fornijā, netālu no Losandželosas.  
Jūnijā beigšu    mācības Dartmutas 
(Dartmouth) koledžā Hanoverā, 
Ņūhempšīrā, kur studēju vides 
mācību un vācu valodu. 

Tu šoruden ceļoji pa Āfriku, 
kur tieši biji un ko tu tur darīji?

Visiem Dartmutas studentiem  
ir iespēja piedalīties šādā Dabas 
mācības programmā, ja vi  ņiem 
izdodas atrast un ieplānot laiku 
starp pārējām nepieciešamām 
mā       cībām, man laimējās!  Mēs ap -
ceļojām Dienvidāfriku, kā arī Na -
mībiju un Lesotho. Desmit ne -
dēļu garumā iepazināmies ar šo 
valstu ekoloģiskajām un sociā-
lajām problēmām, piemēram, 
ap   meklējām Tembes ziloņu dār-
zu,  kur vietējiem lauksaimnie-
kiem, ir bijušas problēmas, kā ie -
robežot un „savaldīt“ ziloņu da   -
bisko pieaugumu . Šie milzīgie, 
ap   draudētie, un, pēc izskata mī  -
ļie dzīvnieki staigā pa  pļavām   
un druvām, izārda saknes un stā-
dus, no viņiem ir  cietuši arī cil-
vēki. Kā lai mēs Amerikā un  
citās bagātajās valstīs apzinā  -
mies,  kuri dzīvnieki ir jāsargā, ja 
šie paši dzīvnieki citur apdraud 
cilvēkus un apkārtējo vidi? Mēs 
mēģinājam meklēt abildes uz šo 
un citiem jautājumiem. 

Kas tavuprāt Āfrikā ir visat-
šķirīgākais no dzīves Amerikā?

Es biju pārsteigta, sastopot  tik 
daudz   tautu  ar  atšķirīgām  va -

Par latvietību un Āfriku
Intervija ar Britu Stepi

Imanta Nīgale

lo  dām. Dienvidāfrikai vien ir 
vienpadsmit oficiālās valodas - 
tas ir milzīgi daudz, un šis skait  -
lis atspoguĮo Āfrikas pagātnes 
daudzveidību.  Tāpēc, ka uz vie-
tas ir tik daudz  tautu, cilvēkiem 
ir jāsāk jau bērnībā  mācīties vai-
rākas valodas.  Piemēram, es 
Pre   torijā satiku kādu meiteni, 
kas  prata angliski, afrikāniski, 
sotho, un drusku arī  zulu valo-
du, un viņai bija tikai desmit 
gadi! Vai varam iedomāties, kā 
tas būtu,   ja mums jau pamat-
skolā būtu jāiemācās trīs sveš-
valodas?

Vai Tev ir kāda īpašs piedzī-
vojums, kas palicis visspilgtāk 
atmiņā?

Kādu nakti  pavadījām mazā 
ciematā Vendā, Limpopo pro vin-
cē.  Mūsu saimnieka bērni ne -
saprata angliski. Viena  septiņ-
pad smit gadus veca meitene   
man parādīja kā vārīt papu -  skā-
bu, baltu, biezu putru no kuku-
rūzas graudiem. Mēs tupējām 
zemē pie ugunskura, klusu un 
cītīgi strādājām. Kad man pēdīgi 
kaut kas sanāca no lipīgās masas, 
mana jaunā draudzene sāka dzie-
dāt: „Yeso wanga, Yeso wanga, 
usongo tchat tu wa, Yeso wanga, 
Yeso wanga, usongo tchat tu 
wa…“ Vārdus es gan nevarēju sa -
prast, bet pēc dažām taktīm, me -
lodija man bija saprotama,   un es 
piebiedrojos viņas klusa jai balsij.  
Viens jauneklis, kas sē  dēja uguns-
 kuram otrā pusē, dzir dēja mūsu 

balsis un pievieno  jās dziesmai, 
līdz kamēr mums bija mazs, 
trīsbalsīgs koris. Garām gā     jēji 
mums uzsmaidīja un droši vien 
pasmējās par manu izrunu.  Bet 
mēs, dziedātāji, sapratāmies bez 
valodas.

Vai tev Āfrikā no kaut kā bija 
bail?

Noteikti. No lauvām, no žira-
fēm, no dažādiem  īstiem un ie -
domātiem briesmoņiem, un da  ž-
reiz arī no cilvēkiem.  Bet vien-
kārši jāatceras, ka visi Āfrikas 
dzīvnieki nav izsalkuši vienā 

reizē!
Kā tu uzturi savu latvietību?
Kā es jau minēju, Āfrikas tautas 

ir daudzas und dažādas.Vie  -
nalga, kur mēs bijām, man ienā  -
ca prātā jautājums, „kā to, ko es 
tur redzu, var salīdzināt ar lat-
viešu kultūru?“ Vērojot tautas 
dejas, dainas, dziesmas, tērpus- 
krāsas un skaņas, es turēju savu 
latvietību par piemēru, lai varē  - 
tu šīs tautas vieglāk saprast un 
analizēt. 

Ko tev nozīmē latvietība?
Lai cik atšķirīgi būtu iedzīvo-

tāji, Āfrika pieder visiem, un tas 
mani pārsteidza.  Zinu, ka dau -
dziem , arī man, ir grūti iedomā-
ties sevi par latvieti, dzīvojot 
trimdā.  Es nekad neesmu dzīvo-
jusi Latvijā, mana māte ir ame-
rikāniete, un Amerika ir un droši 
vien būs manas mājas uz visiem 
laikiem.  Bet kā ir ar manu tēv ze-
mi ? Es esmu pusamerikāniete, 
puslatviete, un Amerikā ir vieta 
arī man.  Mana latvietība ir dār  -
ga dāvana, un es varu to uzturēt, 
dzīvojot  Losandželosā, Rīgā vai 
Johanesburgā.

Pa labi Brita Stepe Āfrikas savannā

Aija Jan so  ne. „Lat vie šu tradicionālais tautastērps un tā 
valkāšanas tradīcijas” ,63.lpp. izd.,  Ne  materiālā kultūras man-

tojuma valsts aģentūra, Rīga, 2009

6



2010. ga da 20. februāris – 26. februāris Jauno LAIKS

Ku ltūra

Latviešu  Skyforger 
paraksta līgumu ar  ASV
smagās mūzikas izdevēju

Latvijas smagā metal grupa 
„Skyforger” parakstījuši līgumu 
ar vienu no pasaulē slavenāka  - 
jām  neatkarīgajām ierakstu kom-

pānijām -  „Metal Blade Records”. 
Šī ASV ierakstu kompānija  pa -
stāv jau  divdesmit gadus, un sa -
vas darbības laikā pārstāvējusi 
visā pasaulē pazīstamus smagās 
mūzikas izpildītājus, to skaitā 
„Cannibal Corpse”, „Amon 
Am arth”, „Six Feet Under”, „Be -
hemot”, savulaik arī „Metallica” 
un „Slayer”. 

„Metal Blade Records” paspār-
nē iznāks arī grupas jaunākais 
albums „Kurbads”,  tā izdošanas 
datums Eiropā paredzēts 26.ap -
rīlī. „Skyforger” pastāv kopš 1995.
gada, darbības pēdējos desmit 
gados viņi kā muzikālo stilu raks-
turojošo apzīmējumu izvē lēju  -
šies „latviešu pagānu metāls”, 
savā mūzikā apvienojot tradi-
cionālo Baltijas folkmūziku ar 
dažādiem smagā metāla žan  -
riem, no black metal līdz astoņ-
desmito gadu smagā metāla ie -
zīmēm. Pēdējos gados „Skyfor-
ger” izvēlējušies koncertēt lielā-
ko ties ārpus Latvijas, līdz ar to 
katra šīs grupas uzstāšanās Lat -
vijā ir liels retums. 

Latvijas vēsture pamatskolai
Zvaigzne ABC

 Induļa Ķēniņa pirmā grāmata 
apskata Latvijas aizvēsture un 

agros viduslaikus. Izdevums do -
māts skolēniem, kas sāk ap  gūt 
Latvijas vēsturi. Tajā stāstīts, kas 
ir ģimene, tauta un Dzimtene, 
kādas ciltis un tautības dzīvoja 
Latvijas teritorijā senatnē, kāda 
bija viņu sadzīve, materiālā kul-

tūra, savstarpējās attiecības un 
saskarsme ar tālākiem kaimi  -
ņiem laika posmā līdz 12. ga  d-
simta beigām. Pateico    ties autora 
lieliskajam stāstījumam, bagā-
tīgajam aplūkoto faktu klāstam 
un izvirzītajām hipotēzēm grā-
mata ir interesanta lasāmviela    
ar vidusskolēniem un visiem 
vēstures interesentiem. Otrajā 
grāmatā autors ietvēris viduslai-
kus – laikposmu no 13. gs. sā  ku-
ma līdz 15. gs. beigām. Skolēni 
uzzina kā notika Latvijas terito-
rijas iedzīvotāju pievēršana kris-
tīgajai ticībai, kādēļ izveidojās 
Livonijas konfederācija, kā Rīgas 
pilsēta kļuva par vienu no spē-
cīgākajām un bagātākajām pil-
sētām Baltijas jūras piekrastē, 
kāpēc mūsu zemes pamat iedzī-
votāji pakāpeniski nonāca vācu 
virskundzībā un kas šajā laik-
posmā notika kaimiņu zemēs. 
 

Baltų menas / Art of the Balts 
A. Butrimas 
Vilnius Art Academy

 Baltu senās bronzas rotas  ir 
smagas. Veselus sešus kilogra -
mus sver arī 799 lapaspušu biezā 
Lietuvā iznākusī grāmata, kas ir 
līdz šim plašākais izdevums par  
dzelzs laikmeta baltu tautu ro -
tām. Grāmata ir ļoti bagātīgi 
ilustrēta, tajā netrūkst arī  pār-

skats par seno latgaļu ar bron  -  
zas rakstiem rotātajām villainēm, 
kā arī dzintara izstrādājumiem.  
Neskatoties uz to, ka  izdevums 
vel  tīts baltu tautu rotām, grāma  -
tā ievietoti arī materiāli par citu 
kaimiņtautu rotājumiem, kas 
vēs  tures gājumā atrasti baltu teri-
torijā. Teksti iespiesti  lietuviešu 
un angļu valodā. Vērienīgais iz -
devums lieti noder arī kā dāvana 
ārzemju draugiem.

Grāmatas cena tikai 49 eiro.

Praktiskā ziemassvētku 
grāmata

Lai arī Ziemas saulgrieži pa -
gājuši, jauniznākušo grāmatu 
klāstā nevaram paiet garām       
Ne  materiālā kultūras mantoju  -
ma valsts aģentūras izdevumam 
„Prak     tiskā Ziemassvētku grāma -
ta”. Izdevums sniedz praktiskus 
pa  domus tradicionālo Ziemas-
svētku rotājumu un ēdienu ga -
tavošanā, stāsta par maskošanās 
un masku gājienu tradīcijām   
Lat vijā, iepazīstina ar Ziemas-
svēt kos dziedātajām dziesmām 
un skaidro atšķirības starp kristī-
gajiem un pagāniskajiem Zie-
mas svētkiem. Grāmata diemžēl 

nopērkama tikai aģentūras tel -
pās, Rīgā, Pils laukumā 4.

Pētījumi kuršu senatnē  
Latvijas Nacionālās vēstures 
muzejs

Rakstu krājums  „Kurši senatnē”   
ir konferences materiālu apko-
pojums, kurā piedalījās vadošie 
kuršu pētnieku no Latvijas, Lie-
tuvas un Vācijas. Apskatīto tēmu 
loks aptver agro un vidējo dzelzs 
laikmetu, pilskalnu un kapu  -
lauku pētījumus, kuršu vēstures 
problēmas Baltijas jūras reģiona 
vēstures ietvaros, kā arī atrastās 
senlietas. Ar šo izdevumu tiek 
noslēgts 12 gadu garumā īste-
notais projekts „Latviešu saknes”, 
kura ietvaros izdotas grāmatas 
par - sēļiem, latgaļiem, lībiešiem, 
zemgaļiem un kuršiem. Kurši 
dzelzs laikmetā bija viena no lie-
lākajām baltu tautām, kas ap -
dzīvoja mūsdienu Kurzemi un 
Lietuvas ziemeļrietumu daļu. 
To savdabīgā un krāšņā mate-
riālā kultūra vēl nav pilnīgi 
izpētīta. Senākās rakstītās lie-
cības par kuršiem ir no 9. ga  d-

simta. Gal venais avots kuršu 
pētniecībā ir arheoloģijas mate-
riāli, mazāk - valodniecības un 
vēstures dotumi. Interesentiem 
ir jāpastei  dzas ar šī vērtīgā iz -
devuma iegādi, jo “Pētījumi 
kuršu senat nē” izdoti tikai 500 
eksemplāros un nopērkams vie-
nīgi muzejā.

Atrast pilskalnu
J.Urtāns 
Nordik

Grāmata „Atrast pilskalnu” ir 
aizrautīgs arheologa un  kul tūr-
vēsturnieka Jura Urtāna stāsts 
par to, kā vairāk nekā 30 gadu 
laikā  Latvijā tika atrasti 14 ie -
priekš nezināmi pilskalni: Up -
ur salas, Anspoku, Celensku, Vē  - 
     jiņu u.c. Dzīvi aprakstīta daž -
kārt pat dīvainu sakritību pilnā 
pilskalnu atrašanas gaita, raks-
turoti atrastie pilskalni un to 
vieta Latvijas senākajā un mūs -
dienu kultūrvidē, savda  bīgi 
savijot personīgās pilskal  nu 
atklājēja izjūtas ar zināt  nisko 
analīzi.

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.

„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

Amerikas latviešu apvienība 2010. gada vasarā 
organizē četrus ceļojumus saviem biedriem.

Nodrošiniet iespēju piedalīties ALAs ceļojumos 
2010. gadā uz LATVIJU!
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L atv ijā  un Ameri k ā

Atgriežoties pie dzīves Brazī-
lijā un Brazīlijas latviešiem, 
k  āda tavā ieskatā ir viņu nā -
kotne?

Es domāju, ka pamazām viss 
sāk mainīties, jo lielākā problēma 
bija ar vecās paaudzes baptistu 
mā cītājiem, kas pilnīgi aizliedza 
runāt par kultūru, tradīcijām un 
folkloru, nedeva iespēju rīkot no -
metnes. Mums bija lielas pro blē-
mas 1983. gadā, kad tika rīkota 
3x3 nometne Nova Odesā.  Baz-
nīca negribēja dot telpas tikai tā -
pēc, ka tā bija kulturas nometne. 
Beigu beigās gan dabūjām baznī-
cas telpas, bet tas bija ļoti grūti.   
Mūsdienās jau ir drusciņ savā  -
dāk. Ir daži jaunieši, kas grib ie -
saistīties kultūras pasākumos. Es 
ar draugiem domāju šogad iz   - 
vei dot kādu latviešu jauniešu no -
metni, bez saistības ar baznīcu. 
Kultūras nometni, lai jauniešu 
vidū radītu lielāku interesi. Ja 
jaunieši neko neturpinās, tad uz 
nākotni nevar cerēt. 

Kur jūs cerat iegūt atbalstu tā -
dām nometnēm, ja, teiksim, 
baptistu draudzes nepiešķir 
līdzekļus, Integrācijas lietu mi -
nistrijas Latvijā vairs nav. Vai ir 
kādi mecenāti Brazīlijas latvie  -
šu sabiedrībā? Kā jūs domājat 
finansēt šādu pasākumu?

DAKLA priekšsēdētāja ir arī 
PBLA valdes locekle, viņu sauc 
Daina Gūtmane, un mums ar 
viņu ir labi kontakti. Šo projek  -  
tu viņa cenšas atbalstīt. Morā  -   
lais atbalsts ir, protams, finansiā-
lais atbalsts arī ir vajadzīgs, bet 
mēs redzam, ka jauniešiem ir in -
terese kaut ko darīt. Mēs varam 
atrast  vietu, kurā nometni taisīt 
par lētāko samaksu.

Bet tur vajadzētu arī cilvēkus no 
Latvijas, kas uz turieni aiz lido...

Redzi, šobrīd Brazīlijā no Lat-
vijas pazīstu trīs cilvēki, kas aiz-
braukuši uz turieni dzīvot. Do -
māju, arī viņus varētu iesaistīt ša      -
jā nometnē kā vietējos, bet tomēr 
Latvijas latviešus.

Kas Brazīlijas latviešu sabied-
rībā atbalsta DAKLu?

DAKLA, nav tādu oficiālu bied-
ru, kas maksā biedru naudu. Ir 
Brazīlijas latviešu kultūras ap  vie-
nība. Katru gadu Nova Odesā 
no     tiek tautību svētki. To atbalsta  
pilsētas domes un katra  apvienī-
ba būvē savu telti un pārdod na -
cionālos ēdienus. Tur ir arī latvie-
šu telts. Visa iegūtā nauda  aiziet 
Brazīlijas latviešu kultūras apvie-
nībai, lai finansētu gan daļu no 
latviešu valodas skolotājiem, kas 
brauc uz Brazīliju, gan lai uzņem-
tu deju kolektīvus, koristus, spor-
ta komandas.

Kad tu runā ar Brazīlijas lat-
viešu vecāko paaudzi, kāds ir 
viņu skatījums uz latvietību? 
Kāpēc reliģija visus šos gadus 
viņiem bijusi tik primāra?

Jā, reliģija ir primāra. Esmu 
dzirdējis, ka mācītāji savulaik 
pilnīgi aizliedza visu latvisko, tas 
veicināja krasu asimilēšanos vie-
tējā kultūrā. Brazīlijas latviešu 
ba p  tisti zina, ka viņu senči ir no 
Latvijas, bet viņi  nezina Latviešu 
kultūru un mūsdienu Latviju.   
Lielākā daļa nekad mūžā nav 
bijuši Latvijā bet, protams, viņiem 
patīk paklausīties latviešu 
mūziku.  

 Tu esi sava veida tilts starp 
Brazīlijas latviešu sabiedrību   
un Latviju.

No vienas puses -  jā. Starp citu, 
Daina Gūtmane mani izvirzīja 
par DAKLA pārstāvi šeit, lai    
būtu tuvāk PBLA. Uz Dziesmu 
svētkiem pirms diviem gadiem 

Ja jaunieši neturpinās, tad uz nākotni nevar cerēt
Intervija ar Brazīlijas latvieti Andre Perez Kavals Farias de Souza

Latvijā uzņēmām 20 cilvēku lielu  
Brazīlijas latviešu grupu. Es biju 
atbildīgs par organizēšanu. Dau-
dzi no viņiem bija pirmo reizi 
Latvijā. Viens kungs, pāri 70 ga -
diem, izkāpa no lidmašīnas un 
raudāja. Es kaut kādā veidā esmu 
šis tilts, bet sākumā man bija vai-
rāk jādomā par to, kā šeit ie  kār-
toties. 

Vai no vienas puses nav labāk 
atrast finansējumu un pēc ie -
spējas vairāk jauniešus no Bra-
zīlijas aicināt uz nometnēm 
Latvijā?

Tas jau arī ir viens variants, bet 
tas ir atkarīgs no tā, cik jauniešu 
būtu gatavi braukt uz šejieni. 
Nevar finansēt, teiksim, 20 jau-
nie šus... Cik zinu, 2007. gadā ar 
DAKLA un PBLA  atbalstu bija 
atbraukuši trīs jaunieši tieši uz 
3X3 nometni Latvijā, pēdējos 
gados, man šķiet, nav bijis ne -
viena.

Kā tu pats esi iedzīvojies 
Latvijā?

Esmu sabiedrisks cilvēks. Dzie-
du Mazās ģildes un korporācijas 
korī. Satiekos ar draugiem, ap -
meklēju teātri, Operu, koncertus. 

Dienvidamerikā ekonomis  -
kās krīzes nav retums. Kā tu 
skaties uz to, kas noticis Latvijā 
pēdējos gados, kas notiek tagad 
un kas notiks nākotnē?

Es domāju, ka latvieši vienmēr 
ir pierādījuši, ka viņi ir spējīgi uz 
daudz ko. Mēs redzam, ka viņi     
ir aizbraukuši uz Brazīliju, Austrā-
liju, Ameriku un daudz darījuši 
svešās zemē. Ir saprotams, ja aiz-
brauc uz citu valsti, tad tur strā  - 
dā labāk, jo svešumā nebūs at -
balsta, nebūs pie kā griezties, tad 
vajag darīt un rīkoties. 

Kā tu domā, vai Latvija tiks 
laukā no krīzes?

Es domāju, Latvija ka tiks laukā 

no krīzes. Valdībai gan  jāmaina  
fiskālā politika pret uzņēmu-
miem, kas grib šeit būvēt savas 
rūpnīcas. Piemēram Brazīlijā ir   
tā - Volkswagen grib pilsētā celt 
rūpnīcu, ražot un eksportēt ma -
šīnas, nodarbināt cilvēkus. Ko 
dara pilsētas pašvaldība   – tā  at -
vieglo zemes nomu, atvieglo no -
dokļus, piemēram, uz desmit ga -
diem, arī dod dažādas priekšro-

cības, jo viņi nodarbinās cilvē  -
kus, cilvēki pelnīs un tērēs vai  - 
rāk. Līdz ar to ekonomika uz -
plauks.

Kāds ir tavs skatījums uz to, 
ka latvieši emigrē no Latvijas?

Es domāju, ka tas ir vairāk sais-
tīts ar materiālām lietām, nevis 
īstām vērtībām. Cilvēki grib strā-
dāt un pelnīt daudz naudas, bet 
tas tik ātri uz vietas nenāk.

Vai ir kādi jauni vārdi vai 
izteicieni, kas tev šķiet inte-
resanti?

Mani mazliet pārsteidz, cik 
bieži lieto angļu valodas vārdus. 
Piemēram saka šovs nevis uz  ve-
dums vai seanss, saka printēt 
ne     vis izdrukāt. Lieto arī šobrīd 
po   pulāro angļu žargonu - kāds 
man reiz stāstīja par dziesmas 
episko koverversiju (epic cover 
version).

Kāda ir Latvijas naktsdzīve?
Rīgas nakstdzīve ir dažāda - 

var klausīties dzīvo mūziku ne -
sen atvērtajā Folkklubā, var mie-
rīgi iedzert aliņu kafejnīcā Gau  -
ja vai arī dejot salsu Cafe Cuba.  
Kad laiks ir silts un dienas ga  -  
ras, man vislabāk patīk  sēdēt ar 
drau  giem  kādā alus dārzā.  

ziemas Latvijā, man šķiet, ir 
ļoti tumšas un aukstas.  Kā tu  
tu Latvijā jūties ziemā? 

Nu nav tik traki.  Kādu laiku 
bija tumšs jau četros pēcpusdienā, 
bet tas mani pārāk daudz 
netraucē, jo pierod. Visvairāk 
man traucē auks  tums, šoziem ir 
bijis nenor māli auksts, pat pēc 
Lat  vijas mē  rogiem. Kad ārā ir -24 
grādi pēc Celsija, negribas atstāt 
dzīvokli.  Bet pārsvarā - nav ko 
skumt, la  bāk aiziet ar draugiem 
uz Doma laukumu un iedzert 
karstvīnu, tad viss ir kārtībā. 

Ko esi sapratis par latviešiem 
Latvijā?

Latvijā var gadīties, ka cilvēki 
no sākuma nav īpaši pretimnā-
koši, bet tas nenozīmē, ka viņi 
nav draudzīgi.  Mazliet vairāk 
jā  cenšas iepazīties, nav jā -
kautrējas. Es arī esmu ievērojis, 
ka Latvi  jas latviešos nav tik       
stipri izteikts patriotisms kā 
trimdniekiem, īpa  ši mūsu pa -
audzē.  Man arī sāk  zust ro -
mantiskās domas par Lat viju,    
jo tagad  tās nomainītas ar rea-
litāti, bet tas nav tāpēc, ka re -

alitāte manas cerības būtu pie-
vīlusi. Vienkārši Latvija man nav  
tikai doma, tā ir konkrēta.   

Ko tu ieteiktu Amerikas jau-
niešiem, kuri arī vēlās ilgāku 
laiku pavadīt Latvijā?

Es ieteiktu pieteikties Fulb  -
raita stipendijai.  Ja to iegūst, tad 
tiek samaksāts ceļš uz Latviju,  
kā arī nodrošināta uzturēšanās 
de  viņu mēnešu laikā, maksa  
par dzīvokli, iztilu utt. Pēdējos 
ga  dos ļoti maz ir pieteikušies 
stu  dēt Latvijā. Fulbraita sti pen-
diju ie  gūt tiešām ir reāli. Maz  -
liet pla šāk runājot, es ieteiktu 
braukt uz Latviju negaidot, ka 
tevi uzreiz pieņems par savējo.  
Ir pašam jāatzīst - lai gan esi   
latvietis, reizē esi arī 
amerikānis.

Vispār dzīve Latvijā ir ļoti pa -
tīkama - te ir daudz ko iegūt un 
piedzīvot, un Rīga top arvien 
at  vērtāka. Šis laiks man ir bijis   
vienreizējs, un jūnijā būs patie-
šām žēl braukt  projām. 

„Latvija man  nav tikai doma, 
tā ir konkrēta“   

      Intervija ar Geibu Barketu (Gabe Burkett)
(Turpināts no 3. lpp.)

KO TU DARīSI NĀKAMVASAR?  
EKONOMISKĀ STĀVOKĻA DĒĻ GRŪTI ATRAST 

DARBU? 
VAI TEV IR IDEJA KĀDAM PROJEKTAM LATVIJĀ?

NEGAIDI! PIESAKIES ALJAS STIPENDIJU  
PROGRAMMAI! 

← Zemāk  informācija alja.org „stipendijas”
← ProLAT stipendija! ,,Projekts Latvija”
← Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja (LOM) stipendija
u n arī: 
← Brauc uz ALJAs kongresu stipendija!
← Jaunā Kultūras nometnes (2x2 un 3x3) stipendija!
← Stipendija mācībām Latvijā! (vidusskolā vai augstskolā)

JAUTĀJUMI? GRIBI PIETEIKTIES?
Raksti vai zvani Annai Jansonei
ajansons@nd.edu vai
311 Farley Hall 
Notre Dame, IN 46556

Raksti un fotogrāfijas adresējamas 

Jauno Laika
redaktoram Dainim Mjartānam, 

dmjartans@inbox.lv
Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010

Fakss: (+ 371) 67326784

(Turpināts no 5. lpp.)

Brazīlijas latviešu jaunā paaudze Nova Odesā
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