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Nākamā avīze iznāks 

2011. GADA 1. JANVāRĪ

Liekas,  Ziemsvētki ir vienīgais 
laiks, kad runa ir par bērnu Jēzu 
Kristu – Kristus bērniņu! Vācijā, 
kur es uzaugu, tas nav nekas 
neparasts. Cik gan Adventa laikā 
nav tā saukti Kristus bērniņa 
tirdziņi un bodītes? Un pat 
Ziemsvētku vecīša vietā vienā 
otrā pavalstī pie bērniem nāk 
Kristus bērniņš. Un man kopš 
bērnības prātā stāv zviedru rak-
stnieces Zelmas Lāgerlefas „Kris-
tus leģendas” un ausīs man skan 
pazīstamās Ziemsvētku dzies-
mas „ Jūs, bērniņi, nāciet” vārdi. 
Skaisti! Bērns nāk pie bērniem 
– bērni iet pie Bērna - bez aiz-
spriedumiem! 

Mums, 2007.gadā no Vācijas 
pārvācoties uz Latviju, pazuda 
Ziemsvētku silītes Kristus bēr-
niņš! Ziemsvētku silīte nu ir 
tukša, un mēs ilgojamies pēc šī 
tēla, un tieši Adventa laikā un 
Ziemsvētku vakarā mums jo 
vairāk trūkst šī bērniņa. Bēr-
niņam bija atvērtas rokas, it kā 
Viņš gribētu visu pasauli ap -
kampt, it kā, silītē guļot, jau 
aicinātu: „Nāciet šurp pie Manis 
visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, 
Es jūs gribu atvieglināt” (Mt. 11, 
28). Šī mazā lellīte bija pārāk 
maza, lai īsti saskatītu sejas vaib-
stus, bet man viņa likās smaidām, 
kaut ar acīm nevarēju saskatīt 
„Dieva godības atziņas gaismu 

„Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem”
(Tit. 2, 11)Mīļie kristīgie draugi, mīļie latvieši visā Dieva plašajā pasaulē!

Kristus vaigā”, par ko Dievs ir 
sacījis, lai gaisma aust no 
tumsības un atspīd mūsu sirdīs, 
- ar sirdi es to varēju, ar bērna 
sirdi! 

Gandrīz viss dievišķais no 
silītes šķiet pazudis, vienīgi 
eņģeļu tēli vēl pielūdz tukšo silīti. 
Arī Marija un Jāzeps turpat vien 
stāv, gani vēl, nometušies ceļos, 
gaida, un vērsis un ēzelis sērš pie 
sava kunga siles” (Jes 1:3).

Vai tas nav raksturīgi mums, 
mūsu sabiedrībai, pat baznīcai 
un valstij? Izgaist, pazūd saturs, 
bet ārējā čaula paliek, reizēm pat 
grezna. Ap to mēs pulcējamies, 
darbojamies un gudri runājam. 
Un, ja nav ar mani vienprātis, tad 
tas, kas labs, jānomelno, tas, ko 
nesaprot vai negrib saprast, ir uz 
ļaunu. Nav jāveic savi pienākumi, 
bet jānopeļ kaimiņš. Droši varam 
dzīvot pāri saviem līdzekļiem – 
gan jau kāds samaksās?

Gribētu jautāt - vai tā dara 

Priecīgus Ziemsvētkus!

bērni? Mīlestību piedzīvojušiem 
bērniem nav aizspriedumu, viņi 
pieņem visus. Reizēm gan 
pastrīdas, bet vai tur naidu, kā to 
dara pieaugušais, vai ir paštaisni? 
Vai mēs visu, ko bērnībā mā -
cījāmies, esam aizmirsuši? Vai 
mums tik tiešām rūp tikai pašu 
maldīgais labums? “Patiesi Es 
jums saku: ja jūs neatgriežaties 
un netopat kā bērni, tad jūs 
nenāksit Debesu valstībā” (Mat. 
18, 2).

Ja arī  mūsu Ziemsvētku silīte 
ir tukša, šis Kristus bērniņa tēls, 
Kristus pats, Viņa mīlestība ir 
manī, manā sirdī! Es jaunu Kris-
tus bērniņu negribu, jo šī tukšā 
silīte man atgādinās, ka ir labāk 
apzināti paskatīties tukšajā vietā 
nekā raudzīties grezni pušķotās 
silītēs un neko nere dzēt. 

Un es nekaunēšos būt kaut vai 
tikai reizi gadā atkal bērns debe-
su valstības cerībā un varbūt 
mazliet nojaust no tā, ko acs nav 
redzējusi un auss nav dzirdējusi 
un kas neviena cilvēka sirdī nav 
nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, 
kas Viņu mīl (1. Kor. 2,9). 

Gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus!

Rīgas evaņģeliskās draudzes 
mācītājs

un LELBĀL Vācijas prāvests
Klāvs Bērziņš

Šobrīd top Laika Ziemsvētku numurs kopā ar mūsu pieliku-
mu Jauno Laiks, kas piepulcējis gan mūsu lasītāju, gan rakstītāju 
pulkam „jaunas asinis”. Un līdz ar to devis cerību, ka „vecā 
trimda” neaiziet, neatstājot aiz sevis latviskās druvas kopēju 
turpinājumu. Nu, pāršķirstīsim aizvadītā gada Jauno Laika 
apcirkņus, pārlasīsim, ko un kā (!) raksta, piemēram, Imanta 
Nīgale, Aiva Ieviņa, Māra Pelēce, Rita Pelēce un citi!

Latviskā stīga taču joprojām ir dzīva, tā skan – latviešu valodā, 
latviešu sarīkojumos, latviešu skolās, Gaŗezerā, Katskiļos, 
Kursā... 

Pārlapojot aizvadītā gada Laika numurus, tā rimti un mierīgi 
pārlasot, – kā tikai Ziemsvētku apcerīgajā laikā var atļauties, 
kad darbs nedzen darbu, – patiešām iezīmējas optimisma pilna, 
krāsaina aina...

Mēs sparīgi piedalījāmies šā gada galvenajā notikumā –  
Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanu sagatavošanā un norisē. 
Ārzemju latviešu organizācijas – ALA, PBLA, Daugavas Vanagi 
– paveica milzīgu darbu, lai atmodinātu arī dažkārt snaudā 
iegrimušu un varbūt arī cerības zaudējušu latviešu sabiedrības 
daļu ārzemēs. Rezultāts spārno – iesim tālāk!

Latviešu centrs Gaŗezers svinēja savu nozīmīgo 45 gadu 
jubileju. Čikāgas Latviešu biedrība – savus 75 gadus. Katskiļu 
saime iesaucās: „Lai top!" un ielika pamatus jaunai būvei – laikā, 
kad latviešu īpašumus galvenokārt pārdod. Milvoki pošas 
kārtējiem Dziesmu svētkiem, no visiem „pagastiem”, kur vien 
mīt latvieši, pienāk ziņas par pacilājošiem Valsts svētku 
sarīkojumiem. Un vēl, un vēl!

Mēs dzīvojam, mēs turpinām pastāvēt – ar savu valodu, 
savām tradicijām, ar savu polītisko stāju.

Laika misija ir to atspoguļot, kultivēt, vēstīt, saukt kopā.
Nu to darām arī globālajā tīmeklī – Laika mājaslapa –www.

laiks.us!
Dzīvojam tālāk! Strādāsim kopā! 
Priecīgus Ziemsvētkus, laimīgu, veiksmīgu, bagātu Jauno 

gadu!
Jūsu Laiks  

 
  

mīļie Laika lasītāji, autori, 
draugi, labvēļi!
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Skaistus ceļojumus, 
možu garu un labu veselību 

jaunajā 2011. gadā!
Priecīgus Ziemassvētkus!

„Priecājieties iekš Tā Kunga 
vienumēr; es vēlreiz teikšu, 
priecājieties! Jūsu lēnība lai kļūst 
zināma visiem cilvēkiem; Tas 
Kungs ir tuvu!” (Fil.4,4-5)

Rīgas Evanģēliskās draudzes 
Adventa/Ziemsvētku dievkalpo-
jums notiks š. g. 19. decembrī, 
pulksten 15.00, Vecajā Sv. 
Ģertrūdes baznīcā. Dievkal-
pojumu kuplinās Mārtiņa koris 

Aicinām uz Adventa/Ziemsvētku 
dievkalpojumu 19. decembrī!

un mūsu svētdienas skolas bērnu 
svētku luga “Bērnu sarunas ar 
enģeļiem”! Kalpos draudzes mā -
cītājs Klāvs Bērziņš. Bērniem 
vienlaicīgi notiks Svētdienas 
skolas nodarbība – visi bērni 
laipni aicināti, pulcēšanās notiek 
pirms sprediķa. Pēc dievkalpo-
juma kafijas galds ar līdzpa-
ņemtajiem groziņiem. Būšot arī 
Ziemsvētku vecītis!

Esam arī ievietojuši lapu Drau-
giem.lv - lūdzu aplūkojiet un 
pierakstieties par  sekotājiem!  
Šajā lapā vienmēr ievietosim 
ziņas par nākamiem dievkalpo-
jumiem un citu informāciju par 
draudzi.

Visi mīļi lūgti un aicināti!
Jūsu Rīgas Evanģeliskā 

draudze

Aplausi un cieņas 
izrādīšana

Man aizrādīts, ka aplausi 
jāraksta ar vienu “p”. Taisnība, jo 
līdz šim vārdnīcās tā norādīts. 
Vajadzētu pazemīgi atvainoties 
un miers. Bet kur nu! Pazemība, 
jau nav “mūsu kārtas dūša”, kā 
teiktu Blaumanis.

Ed. Ozoliņa sakārtotajā un J. 
Endzelīna rediģētās Svešvārdu 
vārdnīcas papildinātajā 3. Izde-
vumā (1958) pēc vārda aplaudēt 
ir paskaidrojums, ka vārds atva-
sināts no latīņu applaudere. Arī 
angļu Oksfordas vārdnīcā norā-
dīts uz latīņu applaudere, bet 
rakstīts ar dubulto “p”. Vienmēr 
tiek uzsvērts, ka latviski raksta, 
vadoties no izrunas. Varbūt 
Amerikā nodzīvoto 60 gadu 
iespaidā pēc manas izrunas vaja-
dzētu rakstīt ar diviem “p”, bet lai 
nu tas paliek gudrāku cilvēku 
ziņā...

tiek izteikta arī ar  lakatiņu 
mājieniem. Būtu jāizpēta, vai tas 
nav nācis no Latviešu Dziesmu 
svētkiem, kas vienmēr beidzās ar 
balto kabatas lakatiņu mājie-
niem. Par aplaudēšanu baznīcā 
esmu dzirdējis sakām, ka tā esot 
velna piesaukšana. Bet ir baznī-
cas, kur dziedāšanu pavada ar 
roku plaukšķināšanu. Zēna ga -
dos, ejot gar Brīvības pieminekli 
bija jānoņem cepuri. Toreiz vēl 
ielu dzelzceļš gāja gar pieminekli 
un daži pacēla cepures arī tram-
vajā. Agrāk bija pieņemts, ka, 
klausoties Hendeļa Allelūjā jā -
pieceļas kājās, tagad koncertu  
programmās norāda, ka jāpaliek 
sēžot. Ja dažas cieņas parādīša-
nas formas, piemēram, militārie 
sveicieni var mainīties, aplau-
siem, šķiet, vienmēr būs palieka-
ma vieta publikas arēnā. 

Gribētos tikt vaļā no šī sveš-
vārda, bet neviens latviskojums 
lāga neskan: plaukšķinot, plauk-
s tojot, plaukstinot, plaukstsitot, 
plikšķinot, roksitot, pat vāciskais 
klapējot neder. Minētajā vārdnī-
cā vēl ir minēts klaķieris( 
fr.claqueur), kas ir salīgts piekri-
šanas plaukšķinātājs izrādēs. 
Vārds klaķēt arī neiztur kritiku.

Lai nu paliek tie paši aplausi, 
līdz nākamai vārdnīcas iznākša-
nai. Bet varētu jau arī tādus kus-
lus aplausus, kādi bieži dzirdami 
Bostonas latviešu sarīkojumos, 
rakstīt ar vienu “p”, bet skaļus, 
brāzmainus, vētrainus aplausus 
ar diviem?...Vienu mums latvie-
šiem nevar pārmest –  spītības 
trūkumu, vienalga, vai dzīvotu 
saulainajā un miermīlīgajā Kali-
fornijā, vai mākoņainajā un kaš-
ķīgajā Jaunanglijā. 

Galivars

Patīk vai nepatīk, tas ir 
jautājums

Grūti saprast cilvēkus, kuŗi 
raksta, ka viņiem nepatīk ka -
lendārs, ko abonētāji saņem bez 
maksas. 

Protams, domas var dalīties, 
bet galvenokārt protestē tie, 
kuŗiem tas nepatīk. Tie, kuŗiem 
patīk, reti kāds raksta, un tiem, 
kuŗiem nav tik svarīgi, arī vēstuli 
nesūtīs. 

Man kalendārs patīk, un es 
nemaz nerakstītu, bet tā kā ir 
vairāki protestētāji, tad domāju, 
ka jāatbild. Katrā ziņā man 
šīgada kalendārs patīk labāk 
nekā 2010. gada, bet tas arī bija 
labs. Varbūt Laika tīmeklī 
vajadzētu rīkot aptauju, tad 
redzētu, cik daudziem kalendārs 
nepatīk, lai gan domāju, ka tādu 
skaits nebūtu procentuāli liels.

Aivars Kuplis

Aplausi ir daļa no cieņas un 
atzinības izteikšanas. Dažās 
sa nāksmēs piekrišanu izteica ar 
kāju švīkāšanu. Atceros no Vā -
cijas nometņu laikiem, ka kāju 
klaudzināšana izteica pretējo, 
līdzīgi izsvilpšanai. Runājot par 
izsvilpšanu, piemērs no Kārļa 
Ulmaņa kampaņas laikiem. Kā -
dā Ziemeļvidzemes pagasta mājā 
viņa runas laikā no pārpildītās 
zāles tālākā gala atskanējuši svil-
pieni. Ulmanis runu pārtraucis 
un jautājis, vai viņi gadījumā 
mēģinot viņu izsvilpt. Noteicis, 
ka arī svilpt ir jāprot.  Ielicis di -
vus pirkstus mutē un atskanējis 
spalgs svilpiens. Pēc publikas 
aplausiem runu turpinājis bez 
starpgadījumiem un policijas 
palīdzības.

Sporta sacīkstēs Amerikā pēc 
valsts himnas vienmēr atskan 
svilpieni, brīžam pat pirms him-
nas nobeiguma. Tāpat Amerikas 
sporta sacensībās tagad sajūsma 
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Pēc ilgiem mēnešiem... (nē, nē - 
gadiem) beidzot atkal viesojamies 
pie Jums. Nevaram teikt, ka ag -
rāk esam bijuši slinki rakstītāji. 
Nē, tieši otrādi: spēks un griba 
vienmēr ir bijusi. Tomēr īpatnējie 
apstākļi pēdējos četros gados 
pavērsuši mūsu dzīvi pilnīgi citā 
virzienā. Tie ir - mana vājā redze 
un Spodras nejaukais artrits.  

‘’Lielie’’ notikumi risinājās 
2006. gadā, kad veselības iemes-
lu (drīzāk trūkumu) dēļ bija 
drastiski jāmaina dzīvesveids un 
sabiedriskās sadzīves stils. ‘’Drā-
matiskākais’’ notikums bija mā -
jas pārdošana, kas līdz ar 
saimnieciskās krizes iestāšanos 
bija sarežģīta, vienlaikus gaŗlai-
cīga un pat grūta. Tad – 
„at raisīšanās” no laicīgās mantas. 

Es esmu bagāts! 
Gada vēstule

Šo uzdevumu veicām viegli, jo 
visu lieko mantu sadalījām un 
atdevām tiem, kas to vēlējās. 
Vienīgi par „smuku” naudiņu 
pār  devām latviešu gleznotāja 
Jāņa Tīdemaņa trīs gleznas 
igauņu mākslas aģentam, kas 
bija atbraucis no Tallinas. 

Kaut arī pāris vārdos teiktais 
skan ‘’viegli’’, visa minētā darbība 
tomēr bija smags psīcholoģisks 
pārdzīvojums: bija jāatstāj vieta, 
kuŗā aizritējis mūsu dzīves ra -
žīgākais un skaistākais periods - 
Spodras gleznošana, mani  rak-
stu darbi un divu maz mei  tiņu 
audzināšanu.

Uz jauno dzīves vietu Plum 
Creek Senior Supportive Living 
pārcēlāmies 2007. gada no  vem-
brī. Ar savām mēbelēm un Spod-
ras gleznām iekārtojām omulīgu 

divistabu dzīvokli. Ēdam skaistā 
ēdamzālē. Medicīniskā palīdzība 
ir laba. Mums šeit ir neierobežota 
brīvība ar pilnu apkalpošanu. 
Esam patstāvīgi un neatkarīgi. 
Šeit ir arī interesanta apdzīvotības 
statistika: sievietes apmēram 
80%, vīrieši 20%, turklāt un mēs 
esam vienīgais precētais pāris! 

„Es esmu bagāts: man pieder 
viss, kas ar mani ir noticis” – 
rakstīja dzejnieks Māris Čaklais. 
Tā arī mēs – Spodra un es – 
esam bagāti un savā bagātībā 
dalāmies viens ar otru. Šajā 
sakarībā jau vairākus gadus 
praktizējam īpatnēju pasākumu, 
ko dēvējam par social hour. Šī 
stunda sākas tieši deviņos vakarā, 
kad jāizbeidz visas personiskās 
aktīvitātes un laiks jāveltī tikai 
laulātam draugam. Mēs kopīgi 
lasām latviešu autorus, klau-
sāmies old world mūziku un 
nepārtraukti runājam par „veca-
jiem” laikiem.

Mēs atceramies notikumus un 

draugus, kas bija šķērsojuši 
mūsu dzīves daudzās takas un 
„atstāju ši pēdas atmiņā”. Mēs 
runājam un jūsmojam par katru 
no Jums. Mēs Jūs pat „aprunājam” 
un priecājamies par katru dienu 
un stundu, ko esa ar Jums kopīgi 
pavadījuši. Protams, pa starpām 
baudām arī pa glāzītei vīna. 
Savādi - viss sliktais un ļaunais 
aizmirstas. Mēs smaidām un 
smejam, un priecājamies - cik 
skaists ir bijis pārdzīvotais laik-
mets, cik skaista bijusi mūsu 
dzīve. Jā, atmiņas... Nav brīnums, 
ka mūsu social hour bieži ieilgst 
pat pēc pusnakts... 

Kopumā varam droši teikt, ka 
Plūmju strautiņā (Plum Creek) 
esam labi iedzīvojušies. Mums 
šeit patīk.

Jūs varbūt to nezināt, bet ar 
jaunās tūkstošgades sākumu 
atgriezos žurnālistikā un pat 
kļuvu „rakstnieks’’. Savu 400 lpp. 
atmiņu grāmatu „Kā mēs pār-
dzī  vojām vēstures „visintere-

santāko" laikmetu’’ nākamā gada 
pirmajos mēnešos publicēs „Lai-
ka grāmatas” serijā, kas iznāk 
mūsu redaktores Ligita Kovtunas 
vadītajā apgādā VESTA-LK . Tajā 
es rakstu par  mūsu paaudzi, kā 
mēs, spītējot likteņa nežēlībai, 
pārvarējām kaŗu un terorru, lai 
atgrieztos civīlizācijā. Kaut grā-
matu dēvēju par stāstu, es zinu, 
ka jūs to lasīsit kā romānu, ar 
baudu. 

Ceram, ka pavadīsiet skaistus 
svētkus. Novēlam Jaunajā gadā 
turpināt dzīvi ar možu prātu un 
optimismu – kā līdz šim. Mūsu 
vecumā arvien biežāk dzirdam 
brašo novēlējumu – turies! Arī 
mēs sūtām Jums šo novēlēju - 
mu – „Turieties! Tam pievieno-
jam mūsu pašu novēlējumu: 
atceraieties savas dzīves skais-
tākos brīžus, priecājieties un 
esiet laimīgi!

Visu labu vēlot, 
Juris un Spodra 

Nākamvasar kārtējo – nu jau trešo reizi – uz represēto latviešu 
dzīvesvietām Krievijā dosies fonda Sibirijas bērni filmēšanas grupa 
kopā ar domubiedriem, lai iemūžinātu no ļaunās varas režīma 
cietušo tautiešu piemiņu un noliktu piemiņas plāksnes viņu atdu-
sas vietās.
Šīs ekspedīcijas īstenošanai nepieciešams financiāls atbalsts, ko ar 
savām iemaksām daļēji sedz līdzbraucēji. Taču – ar to diemžēl ir 
par maz. 
Ja arī jūs, cienījamie tautieši, vēlaties sniegt savu ārtavu šā piemiņas 
projekta īstenošanā, lūdzam atbalstīt to ar ziedojumu. Naudu 
sūtiet:

Būsim kopā, iemūžinot Sibirijas bērnu piemiņu!

Dokumentālo filmu 
„Pie mi ni Sibiriju” varat 
iegādāties, sazinoties ar 

Laika biroju ASV:
e-pasts: laiksDSR@aol.

com
fakss: 732-549-0466

Cena – USD 18, - plūs 
pasta izdevumi.

Nodibinājums „Fonds Sibirijas 
bērni”
Reģ. Nr. 40008057169
Graudu 41a, Rīga, LV – 1058
Reģ. Nr. 40008057169
A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts:
LV47UNLA0002058469357 (LVL)
LV 6 8 U N L A 0 0 0 2 0 5 8 4 6 9 6 5 8 
(USD)

Tieši Ziemsvētku vakarā pie-
dzima Jēzus Kristus, bet gandrīz 
2000 gadus vēlāk Rīgā piedzima 
Natālija Videnieks, kuŗai šogad 
pirmajos Ziemas svētkos paliks 
105 gadi. Otrā Pasaules kaŗa 
vētras viņu aizveda uz Mineapo-
li. Par viņas dzīves gājumu daudz 
rakstīts, bet īsumā to var rak-
sturot  „Per aspera ad astra”- 
ērkšķainais, grūtais ceļš, ko viņa 
sekmīgi veikusi, pateicoties savai 
labsirdībai, cilvēk mīlestībai un 
apbrīnas vērtai enerģijai. Radi, 
draugi un paziņas viņu pelnīti 
sauc par Krustmāti Nati, jo pat 
vēl tagad jubilāre nodarbojas ar 
labdarību, pirms pāris mēnešiem 
ziedojot no savas pensijas dzīv-
nieku patversmei, mazre dzīga-
jiem un mazdzir dī gajiem cilvē-
kiem Latvijā. 

No visas sirds apsveicam 
Krustmāti Nati lielajā jubilejā! 
Vēlam Priecīgus Ziemsvētkus un 
veselīgu, jauku, laimīgu Jauno 
2011. gadu!  Lai Dieva Svētība 
pavada viņu arī turpmākajos 
gados !

Radu un draugu vārdā
sirsnībā un mīlestībā – 

akadēmiķis
Henriks Grigalinovičs, 

M.D.,Ph.D.

Sveiciens 
105. 

dzimšanas 
dienā!
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J A U N U m I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K ā  

ministru prezidents Valdis Dombrovskis (Vienotība) pieņēmis 
Igaunijas Ministru prezidenta Andrusa Ansipa uzaicinājumu Jauno 
gadu sagaidīt Igaunijā. Vecgada vakarā Igaunijā plānotas svinības par 
godu Eiropas vienotās valūtas eiro ieviešanai.  Dombrovskis uz Igau-
niju sagaidīt Jauno gadu dosies kopā ar ģimeni.

Jautro Ziemsvētku vecīšu labdarības skrējiens ap Vecrīgu 12. 
decembrī pulcēja vairāk nekā 350 dalībniekus. Ziemsvētku vecīši bija 
tērpušies gan Rīgas starptautiskā Rotari kluba sarūpētajos tērpos, ko 
varēja iegādāties par piecu vai desmit latu ziedojumu, gan pašdarinā-
tos oriģinālos tērpos. Visi skrējēji saņēma Ziemsvētku vecīšu skrējie -
na medaļas, kā arī nelielas piemiņas balvas.

Vašingtonas centrā iepretim Latvijas vēstniecībai ASV uzstādīta 
un izrotāta piecus metrus augsta Ziemsvētku egle. Tā tiek svinēta 500 
gadus vecā Rīgā radusies tradicija rotāt Ziemsvētku eglīti. 

Rīgā darba pusdienās tikās Latvijas Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis, Igaunijas Ministru prezidents Andruss Ansips un 
Ungārijas Ministru prezidents Viktors Orbāns. Sarunu temats bija 
Ungārijas prezidentūra Eiropas Savienībā, kas sāksies 2011. gada         
1. janvārī, ES 2013. – 2020. gada finanču perspektīvas un citi 
jautājumi.

ASV minesotas universitāte īsteno projektu – digitālizē  no 1850. 
līdz 1970. gadam Ziemeļamerikā iebraukušo imigrantu rakstītās 
vēstules, tostarp latvietes Annas Paikens vēstules dēlam.  Pag. gs. 50. 
gadu beigās viņš ieradās Mineapolē. Darbu veic universitātes studen -
te Ilze Garoza kopā ar citiem studentiem un mācībspēkiem, kuŗi 
izraudzīti labo angļu un latviešu valodas zināšanu dēļ. 

Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira VīķeFreiberga Vācijas 
pilsētas Ķelnes Rātsnamā saņēmusi Konrāda Adenauera balvu. 
Žūrijas komisija augstu novērtējusi Latvijas sadarbību ar Vāciju Vīķes-
Freibergas prezidentūras laikā un īpaši viņas ieguldījumu tā sauktā 
“Austrumu bloka” integrācijā paplašinātajā Eiropā. Balva piešķirta par 
darbu demokratijas attīstības sekmēšanā Latvijas un Eiropas labā. 

Izskatot nākamā gada valsts budžeta likumprojektu paketi, Sa -
eimas Budžeta un finanču (nodokļu) komisija pirms galīgā lasījuma 
atbalstīja grozījumus Administrātīvo pārkāpumu kodeksā (APK), 
būtiski paaugstinot dažus naudas sodus par pārkāpumiem valsts va -
lodas lietošanā. Deviņiem komisijas locekļiem, arī  Andrim Šķēlem, 
balsojot par un četriem SC deputātiem – pret, komisija akceptēja 
vairākas pārmaiņas APK. Ja par tām nobalsos arī Saeima, par valsts 
valodas nelietošanu profesionālo un amata pienākumu veikšanai 
nepieciešamā apjomā varēs sodīt ar naudas sodu līdz 250 latiem 
tagadējo 50 latu vietā. Savukārt par gada laikā atkārtotu šādu pār-
kāpumu VVC vainīgajam varēs uzlikt naudas sodu no 250 līdz 500 
latiem – šobrīd tas ir 100 līdz 200 latu robežās.

ārlietu ministrija paziņojusi, ka Sudānā no gūsta atbrīvota hē -
likoptera apkalpe no Latvijas – kapteinis Artjoms Nalbadjans, otrais 
pilots Jānis Gindra un mechaniķis Kaspars Reichlers. Atbrīvoto pilotu 
veselības stāvoklis esots apmierinošs.  

Pirmajā lasījumā pieņem 
2011. gada valsts budžeta 

projektu
Saeimā par likumprojektu „Par 

valsts budžetu 2011. gadam” bal-
soja 69 deputāti, pret bija 26, ne -
viens neatturējās.

Ministru kabinets 13. decembrī 
neņēma vērā opozicijas partiju 
iesniegtos priekšlikumus būtis kā-
kajās nākamā gada valsts budžeta 
pozicijās un virzīja likumprojek -
tu “Par valsts budžetu 2011. ga -
dam” izskatīšanai Saeimā otrajā 
lasījumā. Valsts budžeta projek-
tam un to pavadošajiem likum-
projektiem kopumā bija iesniegti 
ap 420 priekšlikumi.

Valdība neatbalstīja opozicijas 
priekšlikumus būtiskākajās no -
dokļu polītikas maiņās - pievie no-
tās vērtības nodokļa, sociālā no -
dokļa likmes, nekustamā īpašuma 
nodokļa, kā arī citās budžeta iz -
devumu pozicijās. Daļa  šo nodok-
ļu polītiku skaŗošo jautājumu sēdē 
pat netika izrunāti, un Finanču 
ministrijas ierēdņi par tiem ne -
maz neziņoja. Valdības iepriekš 
nolemtais tika pieņemts kā paš sa-
protams, un liela daļa saņemto 
priekšlikumu  vispār netika vēr-
tēti.

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis  pēc valdības sēdes 
žurnālistiem uzsvēra, ka valdības 
uzstādījums bijis neatbalstīt tos 
priekšlikumus, kuŗi vērsti uz      
valsts budžeta deficita palielinā-
šanu, un nodrošināt to konsoli-
dācijas apjomu un budžeta defi-
citu, par kuŗu panākta vienošanās 
ar aizdevējiem. Vienīgais izņē-
mums bijis atvieglojums transpor-
ta nodevā daudzbērnu ģimenēm.

TB/LNNK arī turpmāk vadīs 
Roberts Zīle

TB/LNNK 11. decembrī kon-
gre sā pārvēlēja vadību un disku-
tēja par nacionālo spēku konso-
lidāciju.  Par Robertu Zīli balsoja 
94, par otru kandidātu Ģirtu La -
piņu, kas kongresā kritizēja va -
dītāju, - 29 partijas biedri. Apvie-
nības valdē arī turpmāk būs Sa -
eimas deputāts un Zīles vietnieks 
Gaidis Bērziņš, Bauskas domes 
deputāts Raitis Ābelnieks, bijušais 
Rīgas pilsētas galva Jānis Birks, 
bijušais tēvzemiešu Saeimas frak-
cijas vadītājs Māris Grīnblats, Bal-
vu novada domes priekšsēdis Jā -
nis Trupovnieks, savukārt par 
jauniem valdes locekļiem ap  stip-
rināti lektors Jānis Tomels, tēv ze-
miešu jauniešu vadītāja Laura Da -
bare un Saulkrastu novada domes 
priekšsēdis Ervīns Grāvītis. Par ti-
jas vadībā vairs nav iekļauti Aivars 
Aksenoks, Juris Dobelis, Aigars 
Eniņš, Kaspars Gerhards, Emīls 
Jakrins, Ģirts Lapiņš, Romāns 
Nau   diņš, Māris Pūķis, Inguna 
Raituma, Dzintars Rasnačs un 
Pēteŗis Tabūns.

Roberts Zīle uzrunā atzina, ka 
piekrīt kongresā paustajai kriti -  
kai – partijai tiešām trūcis emo-
cionālā piesitiena. “Es esmu tāds, 
kāds esmu, es daudz nemainīšos,” 
sacīja polītiķis.

Par partiju Visu Latvijai! Zīle 
atzina - nevienu brīdi nav iz  ska-
nējusi doma, ka viņi nav partneŗi. 
Viņš atzinīgi novērtēja sabied -
rotās partijas pārstāvjus - gan 
Nacionālās apvienības Saeimas 
frakcijas vadītāju Eināru Cilinski, 
gan Raivi Dzintaru, kuŗā saredz 
milzīgu polītisko potenciālu. 

Nākamgad ir svarīgi nekļūdīties 
taktikā.

“Svarīgi, ko domā sabiedrība 
Latvijā un ārpus Latvijas, kāds 
zīmogs tiek uzlikts. Es runāšu ar 
visiem polītiskajiem spēkiem. 
Latvijas zaļie vienmēr ir bijuši 
nacionāli spēki. Kāpēc viņi nav 
mūsu partneŗi? Arī es dažreiz 
nepiekrītu Sarmītei Ēlertei (Vieno-
tība), bet man ir pieņemami vi -
ņas uzskati valodas jautājumā. Ja 
mēs teiksim, ka mums ar viņiem 
nav pa ceļam, kas tad  vairs atliek?” 
sacīja Zīle un piebila, ka vienmēr 
ir mēģinājis rast kompromisus.

“Ir ļoti liela jautājuma zīme par 
Vienotību - viņiem ir ambīcija iz -
veidot vienu partiju, un tas ir liels 
pārbaudījums. Mēs nezinām, kas 
notiks ar Tautas partiju - pašval-
dībās viņiem ir nacionāli polītiķi, 
bet šīs partijas kļūda bija zaudēt 
ideoloģiju, aizejot ar LPP/LC,” 
citus polītiskos spēkus raksturoja 
Zīle.

Lai nezaudētu Rīgu kā valsts 
un nācijas galvaspilsētu, 

latviskā elektorāta partijām Rīgā 
būtu jāstartē ar kopēju sarakstu 
2013. gadā paredzētajās pašvaldī-
bu vēlēšanās. Ar šādu priekšliku-
mu apvienības Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK kongresā klajā nāca 
partijas līderis Roberts Zīle.

“Rīgā ir jāmēģina atrast kop-
saucēju ar latviskā elektorāta par-
tijām un iet ar kopēju sarakstu.. 
Pašlaik Rīga ārēji  tiek pārvaldīta  
ļoti sekmīgi, jo krievu valodā 
iznākošā prese nekad nekritizēs 
Saskaņas centru, un tā tas būs      
līdz vēlēšanām,” sacīja Zīle. Tādēļ, 
lai nezaudētu Rīgu kā valsts gal-
vaspilsētu, latviskā elektorāta par-
tijām pašvaldību vēlēšanās Rīgā 
būtu jāstartē vienā sarakstā.

Runājot par nākotnes redzē-
jumu, Zīle atzina, ka vēlētos re -
dzēt daudz plašāku nacionālo 
spēku apvienību. “Ir labi, ka mums 
ir Visu Latvijai!, bet es gribētu 
redzēt šo nacionālo spēku ap -
vienību daudz plašāku, lai pa -
nāktu lielāku ietekmi, un tikai     
tad mēs varam reālizēt savu ideo-
lo ģiju,” uzsvēra Zīle. Viņaprāt, vie-
nīgās viedokļa atšķirības parti - 
jām pašlaik ir par to, cik ātrā 
tempā apvienoties ar VL un vai ir 
jāmeklē vēl citi partneŗi.

Zīle atzina, ka pēc Saeimas vē  lē-
šanām izjutis vilšanos, taču tas 
neesot nekas traģisks. Sāpīgākais, 
pēc apvienības līdeŗa vārdiem, 
bijis tas, ka, cīņā ar konkurentiem 
partijai izdevies parlamentā iegūt 
tikai divas vietas. Nacionālajai 
apvienībai klājies veiksmīgāk -      
tai ir astoņas deputātu vietas.

Arī valdes priekšsēža vietnieks 
Gaidis Bērziņš  uzrunā kongresa 
dalībniekiem uzsvēra nepiecie ša-
mību pēc plašas nacionālo spēku 
konsolidācijas, lai tādējādi varētu 
strādāt valdībā un reālizēt savu 
ideoloģiju.

Arodbiedrību organizētajā 
”Tautas sapulcē”

Latvijas Brīvo arodbiedrību sa -
vienības (LBAS) rīkotajā Tautas 
sapulcē Esplanādē, kuŗā pieda -
lījās nepilns simts cilvēku, iedzī-
votājus un Saeimu aicināja neat-
balstīt valdības sagatavoto un   
parlamenta pirmajā lasījumā jau 
apstiprināto nākamā gada valsts 
budžeta projektu. 

Sapulce tika rīkota, lai paustu 
attieksmi pret arodbiedrību ie -

skatā  netaisnīgo Valsts budžeta 
likumprojektu 2011. gadam, lai 
polītiķiem atgādinātu  viņu dotos 
solījumus un lai uzstātos par     
katra Latvijas iedzīvotāja tiesī -   
bām dzīvot demokratiskā, stabilā 
un pārtikušā valstī.

Uzrunājot sanākušos, LBAS lī -
deris Pēteris Krīgers visus sveica 
Ziemsvētkos. Lai arī laika apstākļi 
rosinot domāt par piparkūkām   
un citiem svētku gardumiem, 
“taču valdības roka no cilvēku 
maciņiem ir izvilkusi naudu, un 
viņi šos gardumus iegādāties ne -
var,” sacīja Krīgers. Kaut valdība 
sākumā izliekas uzklausām sa -
biedrības, tostarp arodbiedrību 
ie rosinājumus, taču, tiklīdz jau tā-
jumi nonāk līdz lemšanai, visi 
solījumi ir aizmirsti. Šobrīd Lat-
vijā esot tikai divas nozīmīgas lie-
tas: Latvijas zeme un tās cilvēki. 
Tāpēc Krīgers aicināja  sanākušos 
cīnīties “pret valdības patvaļu”       
un panākt, lai ikvienai ģimenei 
“pietiktu naudas piparkūkām”. 

Arodbiedrības pārstāvji valdī -
bai sagatavotajā uzsaukumā no -
rāda, ka valdības priekšlikumi par 
nodokļiem krizes smagumu pār-
liek uz strādājošo pleciem, taču 
viņi nav atbildīgi par ekonomis -
ko krizi. Arodbiedrība sarēķinā-
jusi - ja Saeima atbalstīs valdības 
priekšlikumus, tad nākotnē triju 
līdz četru cilvēku ģimene Latvijā 
zaudēs vismaz 300 - 400 latus 
gadā. 
Plāni Baltijas valstu aizsardzībai

NATO un ASV izstrādājušas 
plānus Baltijas valstu aizsardzībai 
pret Krieviju, liecina tīmekļa viet-
nes WikiLeaks atklātībai nodotie 
Savienoto Valstu diplomātiskās 
sarakstes dokumenti. Plānots pa -
plašināt Polijas aizsardzības stra-
tēģiju, iekļaujot tajā arī Igauniju, 
Latviju un Lietuvu. Saskaņā ar 
plānu, ja notiktu uzbrukums Po -
lijai vai kādai  no Baltijas valstīm,  
kaujas darbībā tiktu iesaistītas 
deviņas NATO divīzijas no ASV, 
Lielbritanijas, Vācijas un Polijas. 
ASV un Lielbritanijas kaŗaflotes 
triecienspēku un jūras kājnieku 
uzņemšanai tiks sagatavotas ostas 
Polijas ziemeļos un Vācijā. 

NATO līdeŗi galīgo apstipri-
nājumu Austrumeiropas aizsar-
dzības plāniem devuši novembrī 
Lisabonas galotņu apspriedes 
laikā. Pirmie NATO manevri 
saskaņā ar jauno plānu Baltijas 
jūrā notiks nākamgad. 

Krievija paudusi neizpratni par 
NATO izstrādāto Baltijas valstu 
aizsardzības plānu, tomēr  pazi-
ņojusi, ka alianses plāni tai ne - 
esot bijis nekāds noslēpums.

Ekspertu vērtējums
Eksperti dažādi vērtē WikiLeaks 

publiskoto informāciju par      
NATO un ASV izstrādātajiem 
plāniem Baltijas valstu aizsar dzī-
bai pret Krieviju, liecina aģentūras 
LETA veiktā aptauja.

Saeimas Ārlietu komisijas 
priekšsēdis un bijušais Latvijas 
vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš 
(Vienotība) aģentūrai LETA at  -
zina - šī informācija tikai pa  -     
rāda, ka ASV un NATO uz Lat-
vijas interesēm skatās kopīgi, un 
šādu nostāju viņš vērtē pozitīvi.

Pēc Kalniņa domām, šādi plāni 
tikuši izstrādāti pēc Krievijas uz -
brukuma Gruzijai un bijusi reak-
cija uz to. Pēc tam gan NATO       
un ASV attiecības ar Krieviju 

uzlabojušās, tāpēc viņš nedomā, 
ka  publiskotā informācija paslik-
tinās attiecības ar Krieviju. Ne 
Maskavu, ne kādu citu šī infor-
mācija nepārsteigšot, jo nevie-
nam neesot bijis lielu šaubu par 
šādu plānu esamību un tie neesot 
nekāds drauds Krievijai.

Aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks (Vienotība) LNT raidījumā 
900 sekundes ne apstiprināja, ne 
noliedza šāda plāna esamību. Uz 
jautājumu, vai tiešām NATO un 
ASV ir noslēgušas šādu vienošanos 
par Baltijas valstu aizsardzību, 
Pabriks sacīja: „Neatkarīgi no tā, 
vai šādas ziņas ir spekulācija vai 
patiesība, tas tikai liecina,  ka 
WikiLeaks spekulē ar demokrati-
jas principiem, un tas pielīdzi-
nāms visatļautībai.”

Pabriks uzsvēra - kopš Latvija ir 
NATO dalībvalsts, „uz mums 
attiecas Vašingtonas līguma 5. 
pants, pārējais ir detaļas. Mēs 
varam justies drošībā.”

Vašingtonas līguma 5. para -
grafs paredz sabiedroto atbalstu 
jebkuŗas dalībvalsts apdraudē-
juma gadījumā un  kopēju dro-
šības operāciju veikšanu ārpus 
NATO robežām.

Pabriks uzsveŗ, ka pati šī dis-
kusija, ko rosinājusi WikiLeaks,       
ir bīstama no nacionālo sabied-
rības interešu viedokļa. Viņa -     
prāt, šī diskusija „lej ūdeni uz 
visatļautības dzirnavām, nepa-

domājot par sekām”.
Valsts valodas centra atzinumi
Valsts valodas neprašana ir 

problēma gan dažiem Saeimas 
deputātiem, gan deputātiem pa  š-
valdībās, intervijā raidījumam  
900 sekundes sacīja Valsts valodas 
centra (VVC) kontroles nodaļas 
vadītājs Antons Kursītis. Šogad 
par valsts valodas neprasmi sodīti 
15 pašvaldību deputāti, taču jaun-
ievēlētajā - 10. Saeimā latviešu va -
lo da problēmas sagādā aptuveni 
25 tautas kalpiem. Daži  Saeimas 
deputāti atzīst – viņu valodas zinā-
šanas ir sarunvalodas līmenī vai 
viduvējas. VVC pārbaudīs depu-
tātu zināšanas. Lielākā daļa de -
putātu sadarbojas ar centru un 
zināšanas labprāt uzlabotu. Kur-
sītis uzsveŗ – deputāti, kuŗiem 
valoda sagādā problēmas, nevar 
brīvi piedalīties Saeimas darbā, 
diskutēt un aizstāvēt savu vēlētāju 
intereses.

Valodas neprasmes dēļ par-
laments atsauca Saeimas depu -
tātu Valeriju Kravcovu (SC) no 
Saeimas Pilsonības likuma izpil-
des komisijas. Kravcovs ir viens 
no tiem deputātiem, kuŗiem ir 
grūtības ar valsts valodas lieto-
šanu. Iepriekšējā darbavietā  Lie-
pājas domē  Kravcovs sarunājās   
ar tulka palīdzību. Tagad viņš 
solījis valsts valodu iemācīties, 
algojot privātskolotāju.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Laimes santims
Emīls Skujenieks

Oskars piesarka un nodūra 
acis.

„Tā es to nebiju domājis...”
Liepas kundzei kļuva viņa žēl.
„Protams, jūs tā nebijāt do -

mājis,” viņa turpināja jau daudz 
mīkstāk. „Jūs par to vispār 
nebijāt domājis. Tas jums tā 
pēkšņi ienāca prātā, sak, cik tas 
būtu jauki, un tā tas jums negri-
bot paspruka. Vai nē?”

Viņa drusku paliecās uz 
priekšu un raudzījās Oskaram 
acīs, un šai skatā nebija ne 
dusmu, nedz pārmetuma.

„Tā nu gluži nebija,” viņš ne -
gribēja atzīties.

„Tomēr, tomēr,” viņa mierināja. 
„Nedomājiet vis, es sapratu gluži 
labi, kā tas bija domāts. Jūs, 
mīļais draugs, vēl esiet liels bērns. 
Nu, nu nespurojieties un 
nerunājiet pretim,” viņa to 
apsauca, redzēdama, ka tas grib 
kaut ko iebilst. „Tas runā jums 
tikai par labu. Es šo nepārdomāto 
piedāvājumu nebūt neņemu 
ļaunā. Drīzāk otrādi – tas man 
pat glaimo. Citādos apstākļos es 
par to būtu priecīga un piekristu 
bez mazākā iebilduma. Bet šoreiz 
tas neiet, to jūs pats sapratīsit.”

Jā, labi pārdomājot, Oskaram 
nācās atzīties, ka viņš rīkojies 
tiešām pārsteidzīgi.

„Redziet nu, grumbas jūsu 
pierē atkal sāk izlīdzināties. Tas 

man patīk. Tiešām, ļoti žēl 
izpostīt jūsu projektu, bet tā jau 
tas vienmēr dzīvē pagadās. 
Nevajag visu tūliņ ņemt tik ļoti 
pie sirds. Šoreiz jūs pats bijāt 
vainīgs. Būtu jūs iepriekš visu 
labi pārdomājis, man šķiet, tad 
jūs nebūtu par to pat ierunājies. 
Mans sprediķis būtu 
aiztaupījies.”

„Un tomēr es nenožēloju, ka 
tas tā iznāca,” Oskars spurojās. 
„Mana muļķība bija mācību 
pelnījusi, un to tā tagad saņēma 
bagātīgos apmēros.”

„Neesiet atkal pārāk ciets pret 
sevi,” Liepas kundze aprāja. „Tik 
liels jau nu šis pārkāpums atkal 
nav. Man patīk tas, ka jūs to 
nenožēlojiet. Dzīvē notikušo 
nekad nevajaga nožēlot. Viss 
notiek tā, kā tam jānotiek, un ja 
arī brīžiem šķiet, ka liktenis dara 
mums pāri, tad tomēr pēc kāda 
laika redzam, ka no notikušā 
esam kaut ko guvuši.”

„Jā, tur jums taisnība,” Oskars 
domīgi piebilda. „Es jau arī līdz 
šim esmu turējies pie tādiem pat 
uzskatiem.”

„Redziet nu, tad jau ir labi. Pēc 
agrākām audzināšanas metodēm 
mīļiem bērniem pēc pēriena 
deva medus maizi,” viņa kā atkal 
nemanot atgriezās savā parastajā, 
zobgalīgajā tonī. „Arī es šoreiz tā 

gribētu rīkoties. Par saņemto 
rājienu, kaut arī pelnītu, gribētu 
dot jums kompensāciju.”

Oskars pacēla acis, un viņa 
skats iedzirkstīja.

„Nepriecājieties par agru,” 
Liepas kundze brīdināja. „Vēl es 
jums nekā noteikta nevaru 
pasacīt. Arī man būtu patīkami 
pavadīt Jāņus ar jums kopā, gan, 
varbūt, ne tā, kā jūs to bijāt 
iedomājies. Ceru, ka tas izdosies. 
Viss atkarīgs no viena apstākļa, 
kuŗu patlaban vēl nevaru minēt. 
Šā vai tā, bet par to jums paziņošu 
laikus. Ja neizdodas, tad jūs vēl 
tomēr variet aizbraukt pie sava 
skolasbiedra. Ar mieru?”

Viņa sniedza Oskaram roku, 
kuŗu tas cieši saspieda.

„Iedodiet man savu tālruņa 
numuru – redziet, es pat zinu, ka 
jums tāds ir – vislabāk abus, 
darba un mājas. Es jums 
piezvanīšu.”

Oskars uzmeta uz piezīmju 
bloka lapiņas abus numurus un 
pasniedza viņai.

„Tā, paldies,” viņa noglabāja 
zīmīti rokas somiņā un apstājās. 
„Mēs esam pie mērķa. Šeit man 
jāiegriežas. Jūs varētu pagaidīt, 
bet tas var ievilkties pārāk ilgi. 
Negribu jūs lieki vārdzināt. Un, 
man šķiet, ka pēc šīs sarunas jūs 
labāk gribēsiet būt viens. Vai 
nē?”

Viņa paspieda Oskara roku, 
uzsmaidīja un steigšus nozuda 
tuvējās parādes durvīs.

Oskars kā apmāts brīdi 
noraudzījās viņai pakaļ un tad 

sāka lēni soļot tālāk, uz 
ūdenstorņa pusi. Pagāja labs 
laika sprīdis, iekams viņš varēja 
sākt kaut cik sakarīgi domāt. Kas 
tā īsti bija par sajūtu, kas lika 
viņa sirdij dauzīties kā dobjam 
zvanam – prieks, bēdas, apvain-
ojums, uzvaras gaviles, maz-
vērtības sajūta? To acumirklī 
nemaz tik viegli nevarēja izlobīt. 
Vai viņš ieguvis, vai zaudējis?

Mazpamazām viss sāka skaid-
roties, kā pēc negaisa. Viņš bija 
Liepas kundzei sacījis visu pa -
tiesību, ka šo savu izlēcienu viņš 
nenožēlo. Rūgtā patiesība, kuŗu 
viņam nācās uzklausīt, bija 
samērā maza maksa par iegūto 
atziņu: Liepas kundze tiešām ir 
tāda sieviete, kāda vis nav ik uz 
soļa sastopama. Līdz šim viņš 
bija tikai viņas tīkamās ārienes 
savaldzināts. Tagad viņš sajuta 
milzīgu respektu arī pret viņas 
garīgajām īpašībām. Vērīgais 
skats, smalkā takta izjūta, kādā 
tā Oskaru ar maigu, bet noteiktu 
roku atbīdīja atpakaļ, aiz tās 
robežas, kuŗu tas savā karst-
galvībā bija pārlēcis, otra cilvēka 
domu gaitas izpratne – vai tā 
nebija liela iekšējā bagātība?

Bet tas taču vēl nebija viss. 
Līdz ar to starp vārdiem bija 
izskanējusi atzīšanās kā no vie-
nas, tā arī no otras puses, un tas 
bija noticis bez banālām, no -
drāztām frazēm, kuŗas ir tik pat 
vecas, kā pasaule. Viss tas nāca 
tik spontāni, ka nebija vairs 
iespējams izvairīties. Oskara ilgi 
lolotais domu auglis bija no -

briedis, šaubas un neziņa izklie-
dētas. Nākamo reiz, kad viņi 
tiksies vienatnē, Oskars varēs 
runāt noteiktu un atklātu val-
odu. Tad noskaidrosies viss tas, 
kas vēl tagad nezināms un – 
sāksies jauna dzīve!

„Ko staigā kā aizmidzis? Vai 
acu pierē nav?” nikns kliedziens 
viņu nometa kā no mākoņiem. 
Tik tikko viņam izdevās izvai-
rīties no belziena ar ilkss galu 
krūtīs. Smagais ormanis, kas 
pat  laban grieza savu pajūgu 
šķērsielā, kuŗai Oskars gāja pāri, 
bija tas, kas viņu atkal atgrieza 
īstenībā.

Jā, nevarēja domās staigāt pa 
padebešiem, kamēr zemes virsū 
draudēja dažādas reālas bries-
mas. Viņš paātrināja soļus un 
drīz vien iznāca pie tramvaja 
piestātnes. Gandrīz varēja aiz-
braukt līdz pilsētai.

Nāca jau ap pusdienas laiku, 
kad redakcijā sāk lasīties darba-
biedri. Gan jau viens – otrs atkal 
pazobosies, bet kāda tam tagad 
vairs nozīme?

Pagāja otrā diena, pagāja trešā, 
tālrunis bija zvanījis daudzas 
reizes, bet neviena no šīm reizēm 
nebija īstā.

Tomēr Oskars degunu neno-
kāra. Tagad viņam bija cits prieks 
strādāt. Rakstu serija drīz vien 
bija nobeigta, prāvs avanss ka -
batā un vesela virkne darbu vēl 
padomā. Varēja sākt lēnā garā 
gatavoties Jāņiem. 

(Turpinājums sekos)

Kāds nostāsts zin vēstīt, ka ģeniālais 
komponists Ludvigs van Bēthovens tad, 
kad viņš jau bija gandrīz pavisam zaudējis 
dzirdi, kādā Ziemsvētku naktī aiz pār-
pratuma aizturēts par klaidonību, policijas 
iecirknī komponējis savas nemirstīgās De -
vītās simfonijas finālu.

„Es esmu nelaimīgs un nabags!”
Kliedziens, pilns izmisuma, izlaužas no 

krūtīm
Un nesadzirdēts dobji pagaist telpā.
„Es nelaimīgs un nabags – kurls un 

vientuļš!”
Un atkal vārdi izskan nesadzirdēti.

Straujš vēziens kalendāru grūž no galda,
Tad roka gurdi ceļ to atpakaļ.
Pie atzīmes, ka aiziet kalpone,
Velk spalva skaitļus: divi, līdzās četri,
Tad: decembris. Ak, diena šī, kā visas – 
Tā aizvadīta cīņa nebeidzamā
Ar apnicīgām rūpēm, sīkiem ļaudīm,
Ar vientulību – putnu svina spārniem,
Ar lielo klusumu, kas nemitīgi
Māj projām skaņas savām baigām 
vēdām,
Liek darbam krist no nogurušām rokām
Un liec diendienā zemāk smago galvu.

Sen pamests, aizmirsts vecais klavesīns,
Pa kaktiem zirnekļi auž gaŗas bārkstis,
Pa grīdu izkaisītas nošu lapas,
Tām pāri bieza kārta putekļu
Vieš jumta telpā iznīcības dvašu.
Gulst zemie griesti pār un smacē nost,
Kā šauram sprostam sakļāvušās sienas.
Pa reizei žēli iečīkst grīdas dēlis,
Kad pāri aizdimd dobjie, smagie soļi,
Kas pēkšņi klust un izbeidzas pie loga.

Palss novakars klāj aizmigloto āri,
Par sauli pagaisusi katra miņa.

Gar blāvām rūtīm rit kā asaras:
Ar lietu cīnās sniegs jau trešo dienu,
Un negants vējš kož nikna zvēra zobiem.
Bet tomēr tā ir dabas brīvā elpa,
Kas sauc un vilina no mūŗiem laukā.

Ar skaudru troksni aizkrīt greizās durvis,
Pa kāpnēm steigā raiti aizgrand soļi -
Tik tālāk, tālāk prom! Vienalga kurp!
Uz klavesīna paliek platmale
Un virssvārks aizmirsts karājas 
pie sienas.
Kurn pretimnācēji par drūmo vīru,
Kas neredz ceļa, visiem drāžas krūtīs
Un, īgni rūcot, atkal aiztrauc gaŗām.
Tik tālāk, tālāk prom! Vienalga kurp!
Gaist sīkās pārslas izspūrušos matos,
Vējš aiznes kaklautu kā putnu gaisos,
Dzeŗ caurās kurpes ūdeni no bruģa...
Bet gājējs nejūt to – viņš steidz uz priekšu 
– 
Tik tālāk, tālāk prom! Vienalga kurp!

Jau zudis laiks un gaisis ceļa tālums,
Aizvienu retākas kļūst namu rindas
Un klajākas starp dārziem platās ielas,
Līdz paliek pilsēta aiz muguras,
Un priekšā veŗas krēslā tītais lauks.
Ceļ gājējs mirklim skatu izbrīnā:
Kas viņu vedis šajā svešā pusē?
Tad rokas sakļaujas uz muguras,
Līkst atkal lejup domu smagā galva
Un kājas neviļus rod šauro taku.

Šķiet, debess apžēlojusies par viņu:
Sāk aprimt vējš, vairs valgme nesit sejā,
Caur mākoņskrandām pavīd retas 
zvaigznes.
Vēl daži soļi – gaita pēkšņi stāj:
Kā stinga čūska, aizgūlusies ceļā,
Zviln kanālis ar taisniem vilktiem 
krastiem,
Kas tagad izroboti seklām tērcēm.
Plūst, klusi murdot, gaŗām laiskā straume
Kā gausa, velti aizvadīta dzīve.
Iet gājējs tālāk viens gar krasta malu,
Nes līdzi savas kvēlās, skaudrās sāpes,
Nes vientulību, smagāku par dzīvi,
Un klusumu, kas baigāks vēl par nāvi.

Nē, tomēr viņš nav viens! Pa viņu krastu
Veļ migla savus palsos, mitros vālus.
Tie ceļas augšup, vijas, veidojas,
Un acu priekšā rodas dārgie tēli:
Tur Džuljeta, skaistā princese,
Tur Terēze, kā liega sonāta,
Tur rāmi soļo lielais veimārietis,
Kas Egmontam liek runāt dižus vārdus,
Tur meistars Volfgangs nāk no Zalcburgas 
– 
Viņš laipni uzsmaida un māj ar roku – 
Tur daudzi vēl, ko vārdā nenosaukt...
Tie cits pēc cita parādās un gaist.
Brien atkal gājējs tālāk viens caur miglu
Un jūt: pa pēdām soļo nopakaļ
Tam vienīgs ceļa biedris – izmisums.

Kā pēkšņa liksta uzbrukusi tumsa.

Jau pagaisusi kājām šaurā taka...
Ak, kaut jel pagaisis šis vajātājs,
Kas nedod miera ne uz īsu mirkli – 
Šis drausmais klusums, kas, kā bieza 
sega,
Ik dienas vairāk viņu šķiŗ no dzīves,
Liek skaņām galvā dzimt, bet neskart 
dzirdi,
Tvert koku šalkas tikai kāriem skatiem
Un tikai pirkstiem sajust stīgu trīsas.

Viņš iet un iet, vairs nemeklēdams ceļa,
Līdz pēkšņi atduŗas pret augstu mūri.
Ak, tā nav pirmā reize šajā dzīvē!
Pret debesīm rēg divi tumši torņi – 
Tie iesveļ gājējā kā jaunu jausmu.
Viņš stāv kā sastindzis un veŗas tumsā – 
Caur nakti izurbties grib asais skats:
Klau, vai tas nebij zvans, kas iedunējas?
To taču viņš vēl spētu sadzirdēt.
Tam jābūt zvanam! – viņš sev alkās čukst
Un ilgi, izmisīgi klausās naktī.
Nē – tās tik sabangotas asinis,
Kas dobji dungo nedzirdīgās ausīs.
Uz krūtīm atkal smagi nokrīt galva.
„Ak, Dievs, Tu lieci savām skaņām skart
Diendienā tik daudz vienaldzīgu ausu,
Bet man – kam man Tu nodarīji gauži?”

Gar salto mūri roka slīd bez maņas – 
Nav ceļa tālāk vairs – tik atpakaļ.
Tik atpakaļ – bet jau pēc nedaudz 
soļiem
Viņš atkal stāv pie virmojošā ūdens.
Cik tagad tuva liekas tumšā straume!
Tik draudzīgi tā paveŗ plašās skavas
Un, it kā mājot, aicina pie sevis:
Tik pāris soļus vēl – un viss būs galā,
Vairs nebūs ikdienas un sīko rūpju,
Bēgs izmisums un gaisīs baigais klusums,
Miers smago galvu skaus kā maigās 
rokās,
Nāks lielā saskaņa – tik pāris soļu...

Emils Skujenieks

Bēthovena Ziemassvētki

Sigismunda Vidberga grafika. (No A. 
Sēļzemnieka apgāda izdevuma 
Gēstachtā, „Saules” nometnē)

(Turpinājums sekos)
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Neue Zuercher Zei-

tung (NZZ) ir cie nī-
jams laikraksts, pa -
saulē tikpat augsti 
vērtēts kā New York 
Times vai Le Monde.

29. novembrī šai 
Šveices avīzē parādījās Gerharda 
Gnauka (Gnauck) reportāža no 
Rīgas - ar šādu virsrakstu: Der 
Hang zur Parallelgesellschaft 
(Tieks me pēc parallēlas sabied rī-
bas). Apakšvirsrakstā konstatēts: 
“Daļa krievu iedzīvotāju Latvijā 
nevēlas integrēties” (izcēlums 
mans. - F.G.) Un tekstā vēlreiz at -
zīmēts, ka šie cilvēki dod priekš-
roku dzīvei parallēlā sabiedrībā, 
viņi ir integrationsresistent, t.i., 
noraida integrāciju.

Pamattautas valodas apgūšana 
velkas gliemeža tempā, konstatē 
Šveices žurnālists: 1996. gadā ti - 
kai 9 procenti cittautiešu labi ru -
nāja latviski, un patlaban tādu ir 
“veseli” 26 procenti...

NZZ: Latvijā daudzi krievi uzvedas kā Herrenvolk

Daudzi krievi Latvijā uzskata 
sevi par “atbrīvotājiem”, uzvedas  
kā Herrenvolk, kā kungu tauta. 
Otrā pasaules kaŗa gados nacistu 
propaganda nekautrējās piešķirt 
šādu titulu vāciešiem... Šveices 
žurnālists Rīgā bijis redzīgs un iz -
vēlējies īsti trāpīgu metaforu. 

Kāds krievu šoferis sarunā ar 
Gnauku dziļdomīgi teicis: “ Mūsu 
kaimiņi visi runāja krieviski, es 
agrāk nemaz nezināju, ka tie ir 
latvieši.” 

Šo ļaužu mentālitāti žurnālists 
raksturo tā: “Kungu tauta, kas kaut 
kāda negadījuma (Betriebsunfall) 
rezultātā zaudējusi savu impēriju.”

Nu negrib un negrib integrēties! 
Ko tu viņiem padarīsi?! 

Negrib integrēties un spītīgi at -
sakās atzīt, ka Latvija 1940. gada 
17. jūnijā tikausi okupēta. Rīgā 
dzī  vo tāds Viktors Guščins - t.s. 
Baltijas vēsturisku un sociāl po-
lītisku pētījumu centra direktors. 
Guščins bija ieradies Viļņā, kur 

notika starptautiska “antifašistu” 
konference ar  saukli “Pasaule bez 
nacisma”. Tur Guščins savā refe-
rātā apgalvoja, ka tezi “Padomju 
Savienība 1940. gadā okupēja Bal-
tiju” neesot iespējams pierādīt 
nedz vēsturiski, nedz tiesiski. 

Bet kas tad īsti notika 1940. ga -
da jūnijā? Tai pašā konferencē 
vārdu ņēma Krievijas vēsturnieks 
(?) Jurijs Jemeļjanovs un apgal -
voja, ka “tās bija tautas revolū -       
cijas un nebūt ne PSRS iejaukša-
nās”. Tātad tajās jūnija dienās trijās 
valstīs vienlaikus notika tautas 
revolūcijas? Šāda versija gan tika 
mācīta padomju Baltijas skolās  
līdz pat 1989. gadam, bet skolotāji 
paši tai diez vai ticēja. Un biedrs 
Jemeļjanovs to baigi nopietni  
klāsta 2010. gadā, vēl piebilzdams, 
ka “PSRS staļiniskā vadība nebija 
gatava Baltijas valstu sovjetizācijai. 
Baltijas tautas godprātīgi simpa-
tizēja Padomju Savienībai, un      
taisni šis apstāklis noteica noti -

kušo pārmaiņu saturu un ātru mu.”
Atgriezies Rīgā, Viktors Guš -

čins atbildēja uz aģentūras 
ROSBALT jautājumiem, norādot, 
ka “Latvijā ceļ galvu nacisms”, un 
pamatoja šo apgalvojumu šādi:     
18. novembrī daži tūkstoši rīdzi-
nieku piedalījās lāpu gājienā, un         
šī lāpu gājienu tradicija esot pār-
ņemta no nacistiskās Vācijas.      
Labi, ka tīmeklī tūdaļ parādījās 
komentāri, kuŗos tika uzskaitīti 
desmitiem lāpu gājienu Krievijas 
pilsētās par godu Lielās Uzvaras 
65. gadskārtai...

Daudzējādā ziņā tikpat “krie-
visks” kā Guščins ir Saskaņas       
centra (SC) vadītājs Jānis Urbano-
vičs. NRA slejās viņš nācis klajā ar 
tādu kā manifestu: Latvijas (ne)
laime vakar, šodien un rīt. Urba-
novičs  atgādināja, ka ASV pre-
zidents Džordžs Bušs juniors 
pirms pieciem gadiem, būdams 
vizītē Rīgā, esot teicis, runājot par 
mazākumtautībām, - “jūsu daudz-

veidība ir jūsu bagātība”, un pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga, 
“klau soties šajos vārdos, novērsa 
skatienu un skatījās grīdā tā, it       
kā būtu tur zem galda ieraudzī -   
jusi ko īpašu. Par ko viņa domāja? 
Droši vien par to, cik daudz spēka 
un līdzekļu iztērēts, lai savā starpā 
sanaidotu latviešus un krievus.” 

Bet viņi taču negrib integrēties! 
Un atsakās pat izrunāt vārdu 
“okupācija”! 

Te nu Jānis Urbanovičs ir ne -
pārspējams: “Latvijas iekļaušanas 
procesu Savienības sastāvā var 
saukt jebkuŗā vārdā - sākot ar 
anek  siju un beidzot ar kontribū-
ciju (varbūt te domāta inkor po-
rācija? Urbanovičs sajaucis sveš-
vār dus. - F.G.). Taču esošā vara 
uz   stāj, ka tā bijusi okupācija. Es 
daudz esmu domājis, kas stāv aiz 
šīs ietiepības.” 

Kurš tad te ir ietiepīgs? Un 
nevēlas integrēties? 

Franks Gordons

Pēdējo nedēļu 
laikā pasauli ap -
šalcis skandals, 
kuŗa centrā ir tī -
mekļa portāls 
Wiki Leaks un tā 
veidotājs Džulians 
Asanžs. Jaunākais, 

ko minētais portāls nopludinājis, 
ir milzīgs skaits vēstījumu no ASV 
vēstniecībām visā pasaulē. Tas  
seko citam gadījumam, kuŗā tas 
pats portāls laida klajā vēl lielāku 
kaudzi materiālu par kaŗu Af  gā-
nistānā. Abos gadījumos dažam 
labam nācies sarkt - un kā vēl.

Amerikas reakcija uz notikušo  
ir visnotaļ skarba. Valsts aizsar-
dzības ministrs paziņojis, ka Dž. 
Asanžam un tā kollēgām rokas 
„mirkstot asinīs”. Dažs labs karst-
galvis aizrunājies pat tik tālu, ka 
WikiLeaks censoņus salīdzina ar 
terroristiem. Zināmā mērā to var 
saprast. Nopludinātā informācija 
tomēr visos gadījumos skaitījās 
slepena. Taču tāpēc jau nav jāse-
cina, ka notikušais būtu salīdzi-
nāms ar terrorismu. Neba Dž. 
Asanžs ar kollēgām nolaupījis lid-
mašīnu, kaut ko spridzinājis vai 
tml. Aicinājumi Dž. Asanžu izdot 
Amerikai, lai viņu varētu tiesāt,       
ir nesakarīgi, jo grūti spriest, kādu 
kriminālkodeksa pantu pret viņu 
varētu vērst. Pats viņš minēto in -
formāciju nav zadzis, tas „gods” 
piederas ASV bruņoto spēku iz -
lūk  dienesta analitiķim Bredlijam 
Maningam. Kā zināms, viņš jau 
sēž aiz restēm, pret viņu vērstā 
apsūdzība ir - klasificētas infor mā-
cijas neatļauta izmantošana un 
izplatīšana. Ja tādu pašu apsūdzī -
bu kāds vēlētos vērst pret Dž. 
Asanžu, tad tas būtu jādara arī 
saistībā ar jebkuŗu citu cilvēku, 
tostarp arī ar mani, kuŗš informā-
ciju ir izmantojis un izplatījis tā -
lāk. Tad jau pat šis komentārs 
Laikā un Brīvajā Latvijā būtu 
noziedzīgs. Muļķības!

Ko tad mēs īsti uzzinājām no 
diplomātu sarakstes? Vācijas kanc- Kārlis Streips

Par nopludinātu informāciju un tās nozīmi
lere Angela Merkele esot neiz-
lēmīga, lai gan citā diplomāta vēs-
tījumā teikts, ka viņa esot vienīgā 
polītiķe Eiropā, kuŗa ir pietiekami 
„vīrišķīga,” lai vadītu kontinenta 
procesus. Viņas ārlietu ministrs 
Gvido Vestervele – nekompetents. 
Kazachstānas premjērministram 
tīk apmeklēt naktsklubus un dejot 
uz skatuves. Lībijas vadonis Mua-
mars Kadafi reti kad ceļojot bez 
savas „ukraiņu tautības medicīnas 
māsas,” kuŗu kāds diplomāts ap -
rakstījis - „blondīne ar lielām krū-
tīm”. Italijas premjērministrs Sil -
vio Berluskoni kļuvis par „galīgi 
nekārtīgu” cilvēku, jo viņam patī-
kot, kā dažkārt saka Latvijā, ne -
mitīgi tusēties. Krievijas premjēr-
ministra Vladimira Putina radītā 
„mafijas valsts” viņā vairs neieklau-
soties. Afgānistānas prezidents 
Ha  mids Karzai esot paranoiķis, 
kas „absolūti nesaprot, kā veidot 
valsti”. U.tml.

Taču WikiLeaks nopludinātajā 
saturā ir arī krietni nopietnākas 
temas. Kādā vēstījumā teikts, ka 
Vatikāns izmisīgi centies novērst 
priesteŗu pedofilu atmaskošanu. 
Citā vēstīts par notikumu 2007. 
gadā, kad ASV bruņoto spēku 
pārstāvji no hēlikoptera nošāva 
acīm redzami neapbruņotus cil-
vēkus Irakā, arī divus žurnālistus. 
Par šo gadījumu laikraksta Diena 
korespondents Atis Klimovičs 
rakstīja, ka „šādam šaušalīgam  
no  ziegumam nevar būt nekāda 
attaisnojuma”. Piekrītu. Citā do -
kumentā ziņots, ka ASV valdība 
2003. gadā izdarījusi ļoti nopiet - 
nu spiedienu uz Vāciju, lai tā 
nearestētu Amerikas Centrālā iz -
meklēšanas dienesta pārstāvjus, 
kuŗi aizturējuši Vācijas pilsoni 
aizdomās par terrorismu. Pasaule 
uzzinājusi, ka vairākas arabu val-
stis aicinājušas uzbrukt Irānai, lai 
arī oficiāli tās skaitās šīs valsts 
atbalstītājas vai vismaz ir neitrālas 
attieksmē pret to. Savukārt no  
ASV vēstniecības Krievijā nācis 
ziņojums, ka nesen no amata 

padzītais Maskavas mērs Jurijs 
Lužkovs esot „kleptokrats,” kas 
„pārvalda sistēmu, kuŗā, šķiet, 
gandrīz vai katrs cilvēks katrā lī -
menī ir iesaistīts kaut kāda veida 
korupcijā vai noziedzībā”. Vēl tur 
teikts, ka Kremlis J. Lužkovu tik 
ilgi piecietis tāpēc, ka viņš varēja 
nodrošināt vēlētāju atbalstu Krie-
vijas vadoņu Medvedeva un Putina 
partijai.

Skaļākais apgalvojums nopludi-
nātajos dokumentos par Latviju - 
brīdī, kad sākās Krievijas uzbru-
kums Gruzijai, diviem redzamiem 
Latvijas polītiķiem, kādreizējam 
valdības vadītājam Andrim Šķē-
lem un kādreizējam satiksmes 
ministram Aināram Šleseram par 
notikušo bijusi telefonsaruna ar 
Krievijas vēstnieku Latvijā Alek- 
s andru Vešņakovu. „Jūtīgi avoti 
mums ir likuši saprast, ka tūlīt pēc 
krizes sākuma Krievijas vēstnieks 
Latvijā zvanījis [Šleseram un Šķē-
lem], lai paskaidrotu Krievijas   
viedokli. Mūsuprāt, tā nav nejau-
šība, ka viņš zvanījis diviem no 
Latvijas trim oligarchiem (Aiva-
ram Lembergam vēstnieks tieši 
nezvanīja, viņš piezvanīja tās par-
tijas līderim parlamentā, kuŗa 
Lembergam ir vistuvāk), lai iz  spē-
lētu biznesa kārti ar nolūku vei-
cināt polītisku atbalstu Krievijai.” 
Abi polītiķi ir stingri nolieguši,     
ka viņi ar A. Vešņakovu būtu ru -
nājuši par kaŗu, savukārt Lem ber-
gam tuvajā Neatkarīgajā Rīta Avīzē 
(NRA) komentētājs Juris Paiders 
par apgalvojumu ņirgājās, apgal-
vojot, ka Krievijas vēstnieks ne -
kādā ziņā neko tādu nepārrunātu 
atklātā telefonsarunā.

Vēl pēc WikiLeaks informācijas 
esam uzzinājuši, ka sešas dienas 
pirms minētā uzbrukuma Gruzi-
jas vēstnieks Latvijā Ārlietu mi -
nistrijas valsts sekretāram Nor ma-
nam Penkem ziņojis, ka Gruzija 
(!!) „okupē” Dienvidosetiju, savu-
kārt N. Penke par to esot tikai 
pasmaidījis un teicis, ka vārds 
„oku pācija” neesot vietā. Esam arī 

uzzinājuši par aizkulišu sarunām 
2006. gadā, kad Rīgā notika NATO 
galotņu apspriede un kādu brīdi 
tika baumots, ka uz to varētu ie -
rasties toreizējais Krievijas prezi-
dents Putins, lai toreizējo Franci jas 
prezidentu Žaku Širaku ap sveiktu 
dzimšanas dienā. Tele grammā no 
ASV vēstniecības teikts - plāns iz -
gā  zies tāpēc, ka krie vi nav bijuši 
gatavi tikšanos rīkot Latviešu bied-
rības namā - „šķietami tāpēc, ka tas 
atrodas mazāk nekā 200 met  rus no 
Latvijas Okupācijas mū  zeja”.

Ko pēc tā visa secināt? Pirmām 
kārtām ir vērts pajautāt, kādi ir 
ASV vēstniecības informācijas 
avoti mūsu valstī. Tīmekļa portāls 
pietiek.com 30 novembrī  ziņoja - 
labi situēti informācijas avoti tam 
stāstījuši, ka vēstniecībai ir kon-
takti gan Satversmes aizsardzības 
birojā, gan Militārajā izlūkošanas 
un drošības dienestā. Vienošanās 
par šo sadarbību slepenas infor-
mā cijas ieguvē esot panākta laikā, 
„kad bijušais ASV prezidents 
Džordžs Bušs bija vizītē Latvijā 
(2005. g. 6.-7. maijā). Sarunas par 
sadarbību starp Latvijas drošības 
dienestiem un ASV vēstniecību 
notikušas augstākajā līmenī, tajās 
piedalījusies un sadarbību atbal- 
s tījusi bijusī Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga. Amerikas Sa  vie-
no tās Valstis toreiz pat esot solīju-
šas financiālu atbalstu Latvijas 
dro šības struktūrām, " portālā rak-
sta žurnāliste Baiba Rulle.

Ja tā, tad līdz ar iespēju, ka šīs sa -
darbības ietvaros noticis kaut kas 
nelikumīgs, jāpiebilst, ka tas nav 
nekas pārsteidzošs. ASV Lat vijai 
skai  tās ciešākais stratēģiskais part-
neris, tāpēc, gluži loģiski, abas val-
s tis sadarbojas arī izlūkošanas jo- 
mā. Tas gan nepatīk tiem Lat vijas 
po  lītikāņiem un viņu atbals tītā jiem 
plašsaziņas līdzekļu vidē (ru na 
konkrēti ir par jau minēto NRA), 
kuŗi labprātāk vēlētos Ame riku 
redzēt aizejam no Lat vijas, taču tas 
nav nekas cits kā demagoģija.

Man, piemēram, ir interesanti 

uzzināt, ko par mūsu valsti pa -
tiesībā domā ASV diplomāti. Pub-
liski kritika skan reti, izņēmums 
bija 2007. gada oktobrī, kad torei-
zējā ASV vēstniece Katrīna Toda 
Beilija Latvijas Universitātē uzstājās 
ar neierasti skarbu un atklātu ru -
nu par korupciju mūsu valstī. Arī 
toreiz Neatkarīgā par notikušo 
ņirgājās, apgalvojot, ka vēstniece 
esot nez kāda dāmīte, kas pati savā 
galvā izdomājusi sakāmo un pēc 
šīs runas esot bijusi spiesta priekš-
laikus aiziet no amata. Lieki pie-
bilst, ka ASV vēstnieki publiski 
ne   saka neko, kas nebūtu aprobēts 
ASV valdības līmenī. Atkal – de -
ma  goģija.

Temas, par kuŗām rakstījuši  
ASV diplomāti, tomēr nav pilnīgi 
saprotamas, ja mēs nezinām, ko 
par tām teikuši diplomāti no ci -
tām valstīm, galvenokārt jau no 
Krie vijas. WikiLeaks ļaudis apgal-
vo, ka viņu rīcībā ir arī dokumenti 
par  to, kas notiek Krievijā, savu-
kārt Krievija uz to reaģējusi ar ie -
rasto skarbumu, - ja portāls noplu-
dinās informāciju par Kremļa iz -
darī bām, „mēs varam nodrošināt, 
ka WikiLeaks kļūst mūžīgi nepie-
ejams”. Tomēr īpaši saistīgi būtu 
uzzināt, kādi teksti nākuši no Krie-
vijas vēstniecības par mūsu valsti,  
it vairāk tāpēc, ka Krievija nekad  
nav kautrējusies iejaukties mūsu 
valsts iekšējās lietās. Taču  tas ir 
maz ticams, jo, kā teikts mi  nē tajā 
A. Klimoviča komentārā, Krie vija 
notikumu dokumentē šanā nav  
tikpat „pedantiska” kā Amerika. 
Taču interesanti tas būtu tik un tā.

Par to, ka nācies sarkt ameri-
kāņiem, Krievija acīmredzot ir ļoti 
priecīga. Anonims avots Krievijas 
prezidenta kancelejā 10. decem -
brī pat nāca klajā ar ieteikumu - 
Dž. Asanžam piešķirt Nobela  
mie ra prēmiju. Taču varam būt 
droši, - ja WikiLeaks sāks noplu-
dināt dokumentus par Krieviju, šī 
doma Kremlim aizmirsīsies pat 
ļoti, ļoti ātri.
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Lielais izbīlis par 
1929. gada krizes 
atkārtošanos ir no -
placis. Austrum āzi-
ja pat sākusi runāt 
par jaunu uzplū du-
ma vilni, kas ne -

skai tāmus miljonus iedzīvotāju 
izcels no nabadzības. Ķīna jo -
projām  velk  uz savu pusi vairāk 
un vairāk dabas bagātību un         
vēl sparīgāk grasās pasauli ap -
laimot ar lētu patēriņa preču 
produkciju.  Amerikas kapitālis tu 
vaimanas, ka Ķīnas komūnistu 
dižvīri nelietīgā kārtā savu valū-
tas vērtību pazemina un tādē - 
jādi palielina savu preču kon ku-
rētspēju pasaules tirgos, paliek 
bez ievērības. 

Retrospektā jāatzīst, ka vainīgi 
vien būs paši Amerikas naudas-
maisi ar savu globālizācijas po -
lītiku. Sauklis, ka rūpniecība jā -
pār ceļ uz turieni, kur atrodams 
lētākais darbaspēks, ir ieplūdi nā -
jis lētā darbaspēka zemēs miljar -
du miljardus vērtu ražošanas ka -
pacitāti. Lielkapitālistiem nav lie -
la bēda, ka pašu mājās - ba  gā tajās 
zemēs strādnieku šķira ir sama  - 
 zi nāta līdz minimumam, jaunā 
pa  audze vairs nespēj rūp niecībā 
darbu atrast, dzīves lī  menis vi  dus-
šķiras zemākajai pu  sei, ko vēl ne -
sen veidoja labi kva lificēti un sa -
maksāti strādnieki, ir slīdējis le -
jup. Laikam Vācija ir palikusi vie-
nīgā lielā rūpniecības valsts, kas 
nav aizrāvusies ar sa vas rūp nie-
cības eksportu uz lētā darba spē - 
ka zemēm. Un tieši Vā  cijā ir sa -
mērā mazs bezdarbs, rūpnie cība 
strādā gandrīz ar pilnu jau du, 
valstī plaukst lab klājība un ie   - 
p lūst eksportā iegū tie miljardi. 

Krize ir ne vien saimniecībā, bet arī demografijā
Speciālisti, kas seko līdzi saim-

nieciskiem notikumiem pasau - 
lē, pareģo, ka nākamajos desmit 
ga  dos Vācija un Ziemeļeiropas   
valstis veidos izteiktu labklājības 
kodolu. Tam piesliešoties kāda 
daļa agrāko PSRS satelītvalstu.  
Baltijas valstis no pašreizējās kri-
zes iznākšot spēcīgākas un kon-
kurētspējīgākas, paiešot gaŗām 
Portugalei, Spānijai un Grieķijai 
dzīves standarta ziņā. 

Vidusjūras valstīm raksturīga 
drīzāk būšot lejupslīde un dzī - 
ves līmeņa pazemināšanās. La  bi 
klāšoties  Polijai, bet tālāk  uz 
dien   vidiem, Balkānos, stā  vok lis 
nebūšot tik spīdošs. Par vie nu no 
iemesliem eksperti min čigānus, 
kas vairojoties gandrīz tikpat       
ātri kā musulmaņi, bet neesot 
ieinteresēti iekļauties mo  dernās 
dzīves rāmjos.

Mūsu lielais Austrumu kai -
miņš pašreiz izveidotās iekārtas 
ietekmē arī nokļūšot arvien lie-
lākās grūtībās kā saimnieciski,     
tā polītiski. Tik liela valsts nevar 
sek  mīgi pastāvēt, tikai pārdodot 
savas dabas bagātības un nevei-
dojot saimnieciski izsvarotu dzī-
ves sistēmu. Zemā dzimstība 
Krie vijā  gādāšot par to, ka bez-
darbs nedraudēs jaunajai paau-
dzei, taču valsts nespēja savest 
kārtībā savu ekonomiju nove-
dīšot pat pie dabas resursu iz -
mantošanas grūtībām. Patukšajā 
Sibirijā pieaugšot Ķīnas un Ja -
pānas spiediens, bet musul ma-
ņiem bagātie apgabali Krievijā 
joprojām slīdēšot ārā no krievu 
apkampieniem. Tas pats sagai -
dot attiecībās ar Ukrainu un Balt-
krieviju, kuŗās interese par sa - 
  dar bību ar Rietumiem pieaugšot, 

bet sakari ar Krieviju paslikti nā-
šoties.

Eiropai kā attīstīto zemju ko -
pībai ietekme pasaules mērogos 
palikšot  apmēram tāda pati, bet  
proporcionāli iedzīvotāju skai-
tam  tās ietekme mazināšoties. 
1960. gadā 21,6% pasaules iedzī-
votāju dzīvoja Eiropā,  bet  2010. 
gadā te atrodas vairs tikai 10%, jo 
Eiropa iedzīvotāju pieauguma 
ziņā kļuvusi statiska, bet pārējos 
kontinentos, it sevišķi Afrikā, cil-
vēki strauji vairojas. 1999. gadā 
pasaules iedzīvotāju skaits sa  snie-
dza 6 miljardus, bet jau 2012. ga -
dā šais īsajos 13 gados būs ra  dies 
klāt vēl viens miljards. Cil vēku 
vairošanās tempi saimnie ciski 
ne  attīstītajās valstīs jopro jām ir 
strauji, bet attīstītajās vals tīs pie-
augums kļuvis lēns vai pat apstā-
jies.

Izņēmums ir Austrumeiropa, 
PSRS bijusī imperija un ietek -
mes zona. Tajā iedzīvotāju skaits 
krītas. Anglu ekonomists Tomass 
Maltuss (1766-1834) pirms nepil-
niem divsimt gadiem nāca klajā 
ar teoriju, ka pasaules cilvēces ga -
lu izraisīšot bads, kas radīšoties 
tāpēc, ka cilvēki vairojas ģeome t -
riskā progresijā, bet pārtikas ra -
žošana augot aritmētiskā pro  - 
g re sijā.

Par cilvēku vairošanās inde-
vēm Maltuss bijis kopumā pre-
cīzs. Viņa dzīves laikā pasaulē 
bija apmēram viens miljards cil-
vēku, pēc 120 gadiem to skaits 
bija dubultojies, bet vēl pēc ne -
pilniem 50 gadiem atkal dubul-
tojies. Kaut lēnāk, cilvēku vairo-
šanās inerce turpinās, un paredz,  
ka  no četriem miljardiem 1974. 
gadā  tas dubultosies līdz asto-

ņiem miljardiem 2026. gadā.
Taču bads pasaulē nav sācies. 

Proporcionāli kopskaitam nepie-
tiekami paēdušo skaits nav seviš-
ķi palielinājies. Tas noticis tāpēc, 
ka pārtikas ražošanas technolo-
ģija ir attīstījusies daudz straujāk, 
nekā to paredzēja Maltuss. Visam 
ir savas robežas, arī pārtikas ra -
žošanas iespējām. Ir paredzams, 
ka šogad pasaules iedzīvotāju 
skaits palielināsies vairāk nekā 
par  76 miljoniem. Gandrīz viss 
pieaugums nāks no neattīs tītām 
zemēm. Globālās sasilša -nas 
radītās klimata pārmaiņas  ražu 
daudzviet pasaulē apdraud ar    
vēl nepieredzētiem sausuma pe -
riodiem,  plūdu briesmām un 
citām dabas apstākļu svārstībām. 
Šādos apstākļos iespēja, ka var 
pie nākt draudīgi neražas vai ra -
žas izpostīšanas gadi, strauji pa -
lielinās. Pārtikas krājumi pasaulē 
jau tagad nevar novērst bada 
bries mas daudzās vietās. Nāka-
ma jos 10 gados iedzīvotāju skaits 
pieaugs par saviem 750 miljo-
niem,  bet iespējas tiem visiem 
tikt normāli  pabarotiem kļūst 
ar   vien mazākas. Maltusa pareģo-
jumi pēkšņi ir kļuvuši reāli un 
draudīgi.

Par to gan nemaz nav jāuz-
traucas mūsu mazajai Latvijai. 
Mēs spējam sevi ne vien paēdi-
nāt, bet pārtiku ievērojamos vai-
rumos eksportēt. Un, ja cenu 
po   lī  tika būs labvēlīga, Latvija      
bez grūtībām nedaudzu gadu 
laikā var savu produkciju pat 
dubultot.

Latvijai, mazapdzīvotai zemei,  
pagaidām nedraud ne pārtikas 
trūkums, ne arī liels pusbadā dzī-
vojošu bēgļu pieplūdums. Visi 

bada draudu apvidi ir ļoti tālu no 
mūsu zemes. Draudi šeit var ras-
ties no cilvēku trūkuma. Nemā-
kulīgās saimniekošanas ietekmē 
te ir pieaudzis bezdarbs, pagri-
musi saimnieciskā dzīve. tūksto-
šiem cilvēku ik gadus Latviju 
atstāj, meklēdami labāku dzīvi 
citur. Arī latviešu mirstība pēdē-
jos 16 gados ir pārsniegusi dzim-
s tību. Laikā, kad lielai daļai pa -
saules draud bads no pārāk lie - 
las vairošanās, Latvijā notiek pre-
tējais – draud izmiršana.

Cerēsim, ka turpmākajos 10 
ga  dos mūsu valstsvīri un polītiķi 
šīs problēmas draudus izpratīs 
labāk  un sāks vairāk rūpēties par 
jaunu ģimeņu atbalstīšanu un 
dzimstības veicināšanu. Nedo-
mā    ju, ka tāpēc būtu jāaizmirst 
Latvijas pensionāri,  taču nedrīkst 
aizmirst, ka tautas nākotnes jau-
tājums risināms nevis ar aizejo-
šās, bet gan ar nākamās paaudzes 
atbalstīšanu. Paraugu redzam te -
pat kaimiņos pie igauņiem. Arī 
viņiem draud tās pašas tautas 
atražošanas problēmas. Taču pē -
dējos gados Igaunijai izdevies 
apturēt tautas izmiršanas proce-
su. Arī laimi meklēt ārzemēs no 
Igaunijas dodas cilvēki daudz 
mazākā skaitā.  

Mūsu varasvīriem būtu mazāk 
jāklausās padomi Briselē un va -
reno banku pasaulē. Jāpaskatās 
tepat tuvāk, kā šādi jautājumi 
pareizi  jākārto. Igaunija rāda pa -
raugu, ko nevajadzētu ignorēt. 
Viņi savā zemē ir arī labāki saim-
nieki. Varbūt atšķirība radusies 
Somijas ietekmē, kas  savai dien-
vidu māsai nesavtīgi palīdzējusi 
gan ar padomu, gan līdzekļiem.

O. celle

Mūsu autorei Astrīdai Janso
nei, kas pirms septiņiem gadiem 
no Klīvlandes atgriezusies Latvijā 
uz pastāvīgu dzīvi, skaistākie, ne -
aizmirstamie Ziemsvētki bijuši 
1955. gadā Jo tad notika viņas lau-
lības ar Laimoni Jansonu. 

Astrīda stāsta: Ziemsvētku vaka-
rā mūsu ģimene aizgāja uz diev-
kalpojumu Klīvlandes baznīcā. 
Nākamajā dienā, pirmajos Ziem-
svētkos, bija paredzētas manas 
lau lības. No uztraukuma biju ap   -
ā vusi kurpes  no diviem dažādiem 
pāŗiem – vienu tumši zilu, otru – 
melnu. Kā lai tur neuztrauktos? 
Kaut gan man jau bija 25 gadi, 
man šķita, ka laulības ir ļoti sva-
rīgs un nopietns solis. Nebiju pār-
liecināta, vai tiešām vajag pre cē-
ties. Turklāt pie mammas taču  
bija tik viegla dzīve! Biju tā sa -
traukta un nobijusies, ka, pārnā-
kusi svētku vakarā no baznīcas, 
visu nakti nevarēju aizmigt. Jo 
nebiju pārliecināta, vai rīkojos 
pareizi.

Nākamajā rītā pēc brokastīm 
ģimene sāka gatavoties laulību 
ceremonijai. Protams, arī es. Diev-
kalpojums svētku dienā sākas 
pulksten vienos, ilgst stundu, un 
pēc tam bija paredzēta laulību 
ceremonija. Ieradās brūtes māsas 
un brūtgāna brāļi, taču brūtgāna 
nebija. Viņš ieradās kādu pus -
stundu vēlāk. Jo viņa mamma   
ļoti nevēlējās, ka viņas vienīgais 
dēliņš aizprecas. Arī puķes „at -
nāca” ar nokavēšanos. Man bija 

mANI SKAISTāKIE ZIEmSVēTKI

astoņas brūtes māsas, visas gaŗās 
baltās kleitās. Vedēji bija mana 
māsa ar savu vīru. Vedējmātei bija 
gaŗa kleita tumšā egļu skuju za  ļu-
mā. Vedējtēvs bija tumši zilā uz  -
valkā. Baznīcas ejas vienā pusē 
stā  vēja visas brūtes māsas, otrā – 
visi brūtgāna brāļi. Mācītājs ieve-
da vedējtēvu. Un aiz vedējtēva 
gājām mēs abi ar Laimoni – jau-
nais pāris. Visas Klīvlandes latvie-
šu sabiedrības priekšā tikām s a -
laulāti.

Ziemsvētkus laulībām izvē lē jā-
mies tāpēc, ka bija dzirdēts - vīri 

bieži aizmirstot lau-
lību jubileju. Es biju 
dro ša, ka mans vīrs 
to nekad neaizmir-
sīs, jo laulājāmies 
ta  ču tādā zīmīgā 
dienā. Bet... jubileju 
aiz  mirsām abi. 
Turp  mā kajos gados 
Ziem svētki bija kā 
jau Ziemsvētki. 

Mūsu laulību die-
na bija ļoti skaista. 
Silta, saulaina, ne -
liels sniedziņš. Bija 
tik silts, ka uz baz-
nīcu aizbraucu bez 
mēteļa, tikai apli-
kusies šalli. Pēc lau-
lību ceremonijas 
de     vāmies uz mie-
lasta vietu. Ballē jā-
mies līdz sešiem no 
rīta. Un, kad vaja-
dzē ja braukt mājās, 

sniegs bija kā  das piecas collas 
biezs. Manam vīram nācās izturēt 
pārbaudīju mu, jo viņam vajadzē -
ja nest mani pāri slieksnim, kad 
man mugurā gaŗa kleita un smags 
mētelis. Viņš, nabadziņš, laikam 
pārstie pās. Taču neko darīt – sieva 
pāri slieksnim bija jāpārnes.

Laulībā nodzīvojām 43 ga dus. 
Vīrs vienmēr bija ļoti labs. Rū pē-
jās par mani un mani aiz stāvēja.

***
Latvijas Ārstu un zobārstu 

asociācijas (LĀZA) prezidents 
Jānis Dimants:

Visi Ziemsvētki ir skaisti, cits 
par citu skaistāki, taču īpaši un 
vienreizīgi mums abiem ar dzī-
vesbiedri Boženu tie bija 1984. 
gadā. Pirmo reizi Ziemsvētkos 
bijām projām no savām mājām 
Mineapolē. Mums radās izde - 
vība būt Italijā, Romā. Jo tur jau  
uz trīs mēnešu ilgām studijām  
bija ieradies mūsu draugs, ame-
rikāņu mācītājs  Vincents. Viņš 
mūs uzaicināja uz Romu un lū -
dza, lai paņemam līdzi viņa sir -
mo māmuļu. Protams, ar lielāko 
prieku to darījām! Iespaidīgākais 
un neparastākais bija tas, ka va -
rējām piedalīties Ziemsvētku 
nakts misē Vatikānā, kuŗu cere b-
rēja pāvests Jānis Pāvils II. Tā       
kā mūsu draugs mācītājs Romā 
studēja, tad bija izgādājis mums 
biļetes. Sēdējām priekšā, tūlīt aiz 
bīskapiem. Tāds piedzīvojums      
var gadīties tikai reizi dzīvē! Mi - 
se, kā jau Ziemsvētku mise, bija 
ļoti skaista un iespaidīga. Kad 
sākās sasveicināšanās, mana sieva 
Božena sasveicinājās ar kardi nā   - 
lu Racingeru, tagadējo pāvestu 
Benediktu XVI. Ļoti iespaidīgi, 
protams, bija saņemt svēto va  kar-
ēdienu tieši no pāvesta rokām.      
No tā brīža mums atmiņā pali -
kuši vienreizēji foto. Otra tāda 
reize mūžā nebūs. Tā gan bija, kā 
jau teicu, pirmā reize projām no 
mājām, no ģimenes.

Ziemsvētkos parasti visa ģi -
mene tiekas mūsu mājās. Vis -
pirms ejam baznīcā uz pusnakts 

dievkalpojumu.  Pārnākuši mājās, 
ieturam svētku maltīti. Mana   
sieva ir poliete, tāpēc ēdieni mēdz 
būt arī poļu gaumē. Piemēram, 
biešu zupa vai borščs ar mazām 
„austiņām”, kas pildītas ar gaļu. 
Maltītē parasti ir arī zivs. Ir  kā -
postu tīteņi. Mums ir ierasts, ka 
ikviens paveic savu darbu, katrs 
kaut ko pagatavo. Ir dažādi salā-
tiņi un citi ēdieni. Protams, arī 
vīns – sarkanais vai baltais. Jā, vēl 
nepateicu, ka pirms svētku mal tī-
tes, pirms vakariņām (kas gan ir 
naktī), ejam ap galdu, laužam 
trauslo dievmaizīti un vēlam cits 
citam laimi un visu to labāko.       
Tas ir tāds mīlestības saiets. Pa -
raža kopš pašiem kristietības 
sākumiem.

No Latvijas, kur esmu pavadījis 
trīs mēnešus, 21. decembrī  lidoju 
atpakaļ uz mājām, uz Mineapoli. 
Ziemsvētkos atkal būsim kopā. 
Dažreiz pie mums svētku vakarā 
ir arī kāds draugs vai paziņa. Kā 
mēs sakām – ceļotāji. Mēs vienmēr 
pie galda atstājam brīvu vietu 
kādam ceļotājam, kuŗam tajā va -
karā nav kur palikt. Viņu tad ie -
lūdzam pie sevis. Tas pieder pie 
lietas un sniedz gandarījumu. Es 
domāju – visiem.

Latvijai Ziemsvētkos man ir  
divi vēlējumi. Pirmkārt, depu tā-
tiem un valdībai strādāt valstiski. 
Otrkārt - vairāk bērnu valstij. Jo 
bez bērniem nebūs nākotnes.

Armīda Priedīte    

Astrīda un Laimonis 1955. gada Ziemsvētkos
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Pirmā Adventa svēt-
diena atnāca balta, ar 
sniegu un salu. 

 Pirmais sniegs Balti-
jas valstīs parasti uz -
snieg novembrī. Visba-
gātākā sniegiem Baltijā 
ir Igaunijas dienvidu   
un Latvijas ziemeļaus- 
t rumu daļa – tur atro-
das arī populārākie 
slēpo šanas kalni. Latvijā 
ir  34 labiekārtotas kal-
nainas vietas, kur iespē -
jams baudīt ziemas 
priekus, jo tur  izveido-
tas dažādas sarežģītī -
bas pakāpes slēpošanas 
trases ar pacēlājiem, ap -
gaismojumu un snie -  
ga lielgabaliem. Netālu 
atrodas kafejnīcas un 
inventāra nomas punk-
ti,  kur var īrēt gan slē-
pes, zābakus un sniegadēļus,       
gan slēpošanas apģērbu.

Nepacietīgākie tūdaļ steidza 
baudīt pirmos ziemas priekus, 
taču slēpošanai  nebija uzsnidzis 
pietiekami daudz sniega, tāpēc 
nācās darbināt sniega „lielga-
balus”, lai salto baltumu sara -
žotu papildus.

 Pirmie sezonu atklāja slē -       
po tāji cēsu “Žagarkalnā” 
(tālr.+371 26266266, e-pasts: 
info@zagarkalns.lv), uz ku -
rieni bija devušies atpūtnieki 
ne vien no Rīgas un vietējās 
apkārtnes, bet arī no Igau - 
ni jas un Lietuvas. 

Ik gadus liels ziemas prieku 
baudītāju pieplūdums ir “Rei        
ņa trasē”( +371 29272255, 
e-pasts: info@reinatrase.lv), 
kas atrodas ceļa TuraidaRa 
gana 3. kilometrā. Sezonā       

Ziemas priekiem vārti vaļā

tiek atklātas piecas slēpošanas 
trases 150- 300 metru gaŗumā. 
Turpat ir kafejnīca, kur atpūs - 
ties un ieturēt siltas pusdienas, 
kā arī viesu māja, kur pārnak-
šņot. 28. novembrī ziemas prie-
ku baudītājus gaidīja arī Riek 
s tukalnā (+371 28777888, 
e-pasts: info@riekstukalns.lv) 
pie Baldones, kur ir gan   slalo-
ma trases, gan iekārtots snie-
gadēļu parks, kā arī distan ču 
slēpošanas trse un ragaviņu 
kalniņš. 

 Atpūtnieku iecienīts ir Ka 
ķīšu kalns (+371 67976886, 
e-pasts: info@kakiskalns.lv) 
pie Siguldas un “milzkalns” 
Engures novadā. 

 Tomēr ziemas sporta veidu  
un aktīvās atpūtas cienītāju vis-
vairāk apmeklētā vieta Latvijā 
pagājušajā gadā bija slēpošanas 

kalns „Lemberga hūte” ( +371 
28611333, e-pasts: info@oc -
vents  pils.lv) Ventspils pilsētā - 
viens no galvenajiem „Piedzī-
vojumu parka” objektiem. Šis 
mākslīgais  kalns ir unikāls, jo 
pēc ilggadējā Ventspils pilsētas 
domes priekšsēža Aivara Lem-
berga ierosinājuma tas uzbērts  
no būvgružiem un nederīga ielu 
grunts seguma ar domu, lai      
turpat pilsētā būtu ērta vieta,       
kur baudīt ziemas priekus. Kopš 
2005. gada, kad šis kalns pirmo 
reizi tika atvērts apmeklētājiem, 
katru vasaru notiek tā paaugs ti-
nāšanas darbi,  un nu jau tas ir 
sasniedzis 47 m augstumu. No 
kalna virsotnes paveŗas brīniš-
ķīgs skats pāri priedēm uz pil-
sētas panorāmu un jūru. Pagā-
jušā gada aukstajā, sniegotajā 
ziemā kalnā rosījušies vairāk 

Latvijas sniegotie kalni aicina baudīt ziemas priekus

Līmeniski.  2. Pirms ilga laika. 
4. Sievietes vārds (martā). 5. 
Garastāvoklis. 7. Senāk lietota 
tilpuma mērvienība. 10. Sieviete, 

kas nodarbojas ar labdarību.  12. 
Skaņdarbs vienam atskaņotā -
jam. 13. Top, kļūst; nokļūst. 14. 
Territorija ārpus pilsētas. 15. 

Pārliecība; ticības apliecinājums. 
16. Ne šīs, bet otras. 17. Veci, 
sarūsējuši, neasi naži. 18. Vēl 
vieni tādi paši. 19. Tāda, ar asu 
rūgtenu garšu. 21. Ķīmiskā ele-
menta vismazākā daļiņa. 

Stateniski. 1. Latvijā reti sasto-
pams mūžzaļš skujukoks vai 
krūms. 2. Vēsa. 3. Uz muguras 
nesams sainis. 6. Mācība par 
mēriem. 8. Neticība, šaubīšanās. 
9. Sniegt. 10. Katēgorisks iebil-
dums pret ko. 11. Iedarbīgs. 20. 
Briesmu signāls.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 47) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Kolbergs. 8. 
Amalgama. 10. Spoki. 11. Vasas. 
12. Pasakalja. 16. Dainas. 19. 
Karūsa. 20. Tecilas. 21. Tanka. 
22. Elsas. 23. Ciba. 24. Elfi. 25. 
Steķi. 27. Rasma. 29. Aramiss. 
31. Merimē. 32. Angola. 36. 
Sindikāts. 40. Kokle. 41. Rotas. 
42. Arbalets. 43. Neseseri. 

Stateniski. 1. Sloka. 2. Krijas. 
3. Esona. 4. Čarka. 5. Paduja. 6. 
Pakas. 7. Kapibara. 9. Arabeska. 
13. Keči. 14. Ragaciems. 15. 
Taleirāns. 17. Pelagra. 18. Latekss. 
26. Trentona. 28. Malagasi. 30. 
Mīti. 33. Ziepes. 34. Stokss. 35. 
Klubs. 37. Drisa. 38. Krāni. 39. 
Lotes. 

Līvānu novada dome sākusi Ziemsvētku pabalstu (20 latu) 
izmaksu 1. un 2. grupas invalidiem un represētajām personām. 
Kopumā šādu palīdzību saņems vairāk nekā 700 novada iedzīvo - 
tāju gan laukos, gan pilsētā. Ziemsvētkos ir sarūpētas arī saldumu 
tūtas visiem novada bērniem, kas mācās Līvānu novada izglītības 
iestādēs.

“Latvijas Pasts” laidis klajā divas jaunas Ziemsvētku pastmar
kas ar nominālu 35 un 60 santimi. Mākslinieks Ģirts Grīva. Izdota 
arī pirmās dienas aploksne un zīmogs. 

Viļānu novada domes zālē atklāta vietējās labdarības bied   
rības “Atbalsts” rīkotā pārdošanas izstāde “Ziemsvētku dāvanas” - 
audēju, kokgriezēju darbi, tamborējumi, adījumi, izšuvumi, apglez-
notas šalles, bižuterija, keramika un Ziemsvētku apsveikuma 
kartītes. 

Rēzeknes pilsētas dome sadarbībā ar Nordea banku izsludinā-
jusi ikgadējo konkursu par skaistāko pilsētas Ziemsvētku izrotā-
jumu. Vērtēs izrotājuma atbilstību Ziemsvētku noskaņai, idejas 
oriģinālitāti un izrotājuma saderību ar ēkas architektūru un apkār-
tējo vidi. Labāko apbalvošana notiks gadu mijā. 

Rēzeknes pensionāres Jevģenijas Kiļupes Ziemsvētku izstāde 
apskatāma Rīgā, galerijā „ISTABA”. Tās ir krāšņas Latvijas mežos un 
mājās mītošo dzīvnieku maskas, kas veidotas gadsimtiem senajā 
papjēmašē technikā. 

Līvānu folkloras kopa „ceiruleits” ar koncertu „mana tautas
dziesma” nosvinēja 20 gadu jubileju. Kopā ir 70 dalībnieku trijās 
paaudzēs. Tās dibinātāja un vadītāja ir skolotāja Anna Kārkle. 
„Ceiruleits” apbalvots ar Latvijas Dižo folkloras balvu, Ministru 
prezidenta Pateicības rakstu par Latgales tradicionālās kultūras   
mantojuma saglabāšanu, Latvijas Universitātes Literātūras, folkloras 
un mākslas institūta Lielo folkloras gada balvu.

Rēzeknē svinīgi atklāja pirmo siltināto daudzstāvu namu 
Latgalē, kam veikta ārsienu renovācija, nomainīts jumts logi, 
uzstādīts automatizēts siltummezgls. Projekta kopējās izmaksas -           
Ls 60 519, no tām 50 % financēja Eiropas Reģionālās attīstības   
fonds. Pārējais ir mājas iedzīvotāju aizņēmums SEB bankā. 

Rēzeknes dome meklē krustmāti vienam no pieciem Nacio 
nālo bruņoto spēku Jūras spēku patruļkuģiem, kas top Rīgas kuģu 
būvētavā un kam plānots dot Rēzeknes vārdu.

Visu decembri Aizputē tiek organizēti labdarības pasākumi. 
Tajos uzstājas gan Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi un skolo -       
tāji, gan E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas simfoniskais 
orķestris. Ieeja koncertos ir par ziedojumiem.

Liepājas teātrī pirmizrāde  priekškaru skatītājiem vēris 
pasaulslavenais mūzikls „Vestsaidas stāsts”. Sadarbībā ar Liepājas 
Simfonisko orķestri to iestudējis režisors Valdis Lūriņš. Iestudē - 
jumā piedalās vairāk nekā 30 mākslinieki, bet orķestrī spēlē 33 
mūziķi.

Liepājas universitātē beigusies rektora amata kandidātu 
pieteikšana. Pieteikti četri kandidāti ir Liepājas universitātes pro-
fesori. Rektora vēlēšanas notiks 21. decembrī, un tajās piedalīsies 
profesori Anita Līdaka, Alīda Samuseviča, Jānis Rimšāns un Edgars 
Lāms. Viņiem vērtētāji būs jāpārliecina par to, kādu viņi redz 
Liepājas universitātes nākotnes vīziju.

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā notika liepājniekam, rakstnie 
kam un kinoscēnāristam Egonam Līvam (1924.–1989.) veltīts 
sarīkojums, kuŗā paziņos par Egona Līva piemiņas balvas ”Krasta 
ļaudis” dibināšanu 2011. gadā.

Liepājā, Raiņa parkā, janvārī paredzēts ierīkot brīvdabas slido
tavu. Viss atkarīgs no laika apstākļiem, turklāt nepieciešams 
financējums, tāpēc šis jautājums, visticamāk, tiks izskatīts pēc pa  š-
valdības nākamā gada budžeta apstiprināšanas.

Alsungā un Aizputē atvērta kārtējā starpnozaŗu mākslas gru 
pas “Serde” tradiciju burtnīca. Šoreiz tā veltīta ārstniecības augiem 
un to vākšanai. Tradīciju burtnīca, jau astotā, tapusi pēc šovasar 
notikušās starptautiskās ekspedīcijas Aizputē un Alsungā. 

Somas un cepures. Konfekšu pušķi un Adventa vainagi. Auskari 
no greznām pērlītēm. To visu var iegādāties Grobiņas novada Sko-
lēnu interešu un Pieaugušo izglītības centrā sarīkotajā pārdošanas 
izstādē.

SIA “Liepājas RAS” atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
poligonā “Ķīvītes” uzlabos par 4,3 miljoniem latu.

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. mielava

nekā 27 000 atpūtnieku, kuŗi  
gan slēpoja, gan vēl tikai ap - 
guva slēpošanas un sniegadēļa 
iemaņas, kā arī apmeklēja sa -
censības un dažādus interesan -
tus notikumus. Tika atvērta jau-
na trase distanču slēpošanai. Sa -
vukārt ģimeņu iecienītajā atrak-
cijā – kameršļūkšanas trasē –  
izveidoja divas starta platfor - 
mas, ļaujot apmeklētājiem pa -
šiem izvēlēties nobrauciena āt -

rumu un gaŗumu. Izveidota 1,5 
km gaŗa apgaismota slēpošanas 
trase, kur pilsētnieki līdz vēlai 
vakara stundai var izkustēties 
svaigā gaisā. 

Meteoroloģiskais dienests šo -
gad sola sniegiem bagātu zie - 
mu, tātad 34 kalnos Latvijā          
būs iespējams baudīt ziemas 
priekus.

Teksts un foto Valija Berkina
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Jaunjelgavas novads ir Sēlijas 
daļa Daugavas kreisajā krastā,  
kas izveidots 2009. gadā, bijušā 
Aizkraukles rajona Jaunjelgavas 
pilsētai apvienojoties ar lauku      
territoriju un Daudzeses, Seces, 
Sērenes, Staburaga un Sunākstes 
pagastu. Vēstures avoti vēstī, ka 
Jaunjelgavai, kas savos pirmsā ku-
mos saukta par Sēreni, Jelgaviņu, 
Jauno Jelgavu, Kurzemes hercogs 
Fridrichs 1590. gadā piešķīris mies-
ta tiesības. 1646. gadā miestu her-
coga Fridricha atraitne Elizabete 
Magdalēna nosauca par Frid ri ch-
štati un uzdāvināja tai 2830 
desetīnu zemes. 1647. gadā mies-
tam piešķīra pilsētas tiesības.

Tātad pilsētai ir sena, pārmai-
ņām bagāta vēsture.Uz sarunu 
aicinājām Jaunjelgavas novada 
do  mes priekšsēdi Gunti Libeku.

Jau ir ierasts, ka ikdienā pie 
Jaunjelgavas novada domes 
plīvo Latvijas sarkanbaltsarka
nais karogs, atgādinot, ka dzī   
vo jam savā valstī. 11. un 18. no 
vembris ir svarīgi datumi Lat
vijas valsts vēsturē. Kā tos godi
nāja Jaunjelgavas novadā? 

Jaunjelgavas novads ir ievē-
rojams ar to, ka Jaunjelgavas pil-
sētā un tās apkārtnē savulaik no -
risinājās Latvijas Brīvības cīņas. 
Jaunjelgavas pilsētas kapos ir pie-

Jaunjelgavas 420 gadu vēsturiskās impresijas 
Jaunjelgavas novada domes priekšsēža Gunta Libeka saruna ar žurnālisti Valiju Berkinu 

mineklis Latvijas atbrīvošanas 
cīņās kritušo kaŗavīru piemiņai, 
bet Seces pagasta Stalānu ka  -     
pos - piemineklis 3. Jelgavas kāj-
nieku pulka 1919. gadā cīņās pret 
Bermonta kaŗaspēku kritušo ka -
ŗavīru piemiņai. Katru gadu pa  š-
valdības un sabiedrības pār -   
stāvji, skolēni, vietējie zemessargi 
Lāčplēša dienā pulcējas piemiņas 
sarīkojumos pie kritušo varoņu 
pieminekļiem. Šā gada sarīko-
jums atšķīrās no iepriekšējiem - 
zemessardzes goda sardze bija 
tērpusies to tālo gadu kaŗavīru 
mundieŗos, ar tolaiku ekipējumu. 
Jaunjelgavā un pagastos tika de -
monstrēta Askolda Saulīša jaunā 
dokumentālā filma „Bermon ti āde”. 

Latvijas Valsts proklamēšanas 
92. gadadienas priekšvakarā, 17. 
novembrī, pie Sērenes Tautas 
nama  atklāja atjaunoto piemi - 
ņas plāksni „Sērenes pagasta ie -
dzīvotājiem, kritušiem par Tēv-
zemes brīvību”, kur iemūžināti   
20 varonīgo sēreniešu vārdi. 
Pirmo reizi plāksni 1927. gadā 
uzstādīja vietējie aizsargi un 
Zemnieku savienības nodaļa. 
Padomju gados plāksne tika 
noņemta, bet vietējie iedzīvotāji 
to bija noslēpuši drošā vietā - 
Tautas nama bēniņu skaidu 
siltinājumā. 1996. gadā plāksni 

nejauši atrada vietējā bibliotē -  
kāre un nodeva mūzejam. Tagad 
plāksne atrodas goda vietā. 

Šo Valsts svētku ieskaņā inte-
resantu tradiciju atjaunoja Jaun-
jelgavas vidusskola un citas sko-
las, rīkojot skates - soļošanu ie -
rindā vecāko klašu skolēniem. 
Tās mērķis ir pilnveidot skolēnu 
stājas un ierindas mācības pa -
matelementu apguvi, iemācīties 
latviešu kaŗavīru dziesmas, kā      
arī sekmēt skolēnu patriotisko 
audzināšanu un pilsonisko aktī-
vitāti. Daļa jauniešu jau ir ie  sais-
tījušies jaunsargu kustībā un būs 
mūsu valsts nākamie kaŗavīri. 

 17. novembrī Jaunjelgavā no -
tika svinīgs Valsts svētku sarī ko-
jums ar svētku koncertu un iz -
cilāko novada cilvēku godinā-
šanu, viņiem pasniedzot novada 
domes Atzinības rakstus. Pēc 
koncerta – tradicionālā balle. Arī 
novada pagastos notika svētku 
sarīkojumi: Daudzeses pagastā 
18. novembrī - koncertprogram-
ma ar aktieŗu piedalīšanos, Se   - 
ces pagastā - dziedošo ģimeņu 
sadziedāšanās „Tā spožākā zvaig-

zne ir Latvija”.
Jaunjelgavā pirms kāda laika 

viesojās Latvijas prezidents Val
dis Zatlers. Ar  ko lepojas Jaun
jelgavas pilsētā un novadā, un 
ko jūs stāstāt ciemiņiem? 

 Tiekoties ar prezidentu Valdi 
Zatleru, novada domē pārru-
nājām iespējas attīstīt mežsaim-
niecības nozari, jo Jaunjelgavas 
novads ir viens no zaļākajiem 
valstī. Šeit atrodas viens no lie-
lākajiem Latvijas mežizstrādes 
uzņēmumiem SIA „Latsin”. Sa -
vukārt Sērenē prezidents iepa-
zinās ar Daudznozaŗu firmas 
„Daugava” darbību – maizes un 
piena ražošanas procesu. Firmas 
kvalitātīvā produkcija ir pazīs-
tama ne tikai novadā, bet arī      
Rīgā un citviet Latvijā. Prezidents 
ar kundzi aplūkoja daiļamatu 
meistara Pēteŗa Grauduļa no   
koka veidotos darbus, kā arī 
apmeklēja Jaunjelgavas Romas 
katoļu baznīcu, kuŗai aprit 100 
gadu un kur Jelgavas diecēzes 
bīskaps Antons Justs aizlūdza par 
Valsts prezidentu, valsts vadītā-
jiem, Latvijas iedzīvotājiem pa  š-
rei zējo ekonomisko grūtību lai kā, 
kā arī par jaunizveidoto Jaun-
jelgavas novadu. 

Novadā tūristu iecienītas vie -
tas ir Jaunjelgavas vēsturiskais 
centrs - 17. – 19. gs. valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis       
ar koka apbūvi, baznīcām, „val-
des” namu. Pilsētas telpiskajā 
struktūrā ir vērojamas renesan -
ses kultūras atbalsis. 

Savukārt Staburaga pagasts no -
saukumu ieguvis pēc teiksmainās 
Staburaga klints Daugavas krastā. 
Turpat uzstādīta Staburaga pie-
miņas zīme „Dieva auss” un ne -
tālu dzīvo rakstnieki Māra Svīre 
un Jānis Kaijaks. Skudru mājās 
dzimis un audzis Latvijas Valsts 
Konservātorijas (tagad Mūzikas 
akadēmija) profesors, kompo-
nists, Dziesmu svētku himnas 
„Dziesmai šodien liela diena” 
autors Pēteris Barisons. Mājā 
iekārtots mūzejs. Pagastā kopš 
2003.gada dzīvo Latvijā pazīs ta-
mais līliju selekcionārs, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis 
Vasarietis.

 Seces pagasts ir ievērojams ar 
kultūras pieminekli - luterāņu 
baznīcu (1792., pārbūvēta 1862. 
g. pēc I. Helda projekta), kur 
dominē gotiskas formas. Kapos 

Latvijas prezidenta Valža Zatlera (vidū) darba vizīte Jaunjelgavas 
novadā. Domes priekšsēdis Guntis Libeks (pa kreisi) un izpilddi
rektors Jānis Dimitrijevs, 18. novembrī apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni

blakus baznīcai apglabāts dzej-
nieks un skolotājs Fridrichs 
Mālberģis (1824–1907). 

Jaunjelgavas pilsētai ir sena 
vēsture, tikai pēdējos 40 gados       
tā bijusi pieticīgas mazpilsētas 
lomā, jo rajona centrs atradās 
Aizkrauklē. Priecīgs notikums 
mums ir ilgi gaidītā asfalta segu-
ma uzklāšana autoceļam Sece - 
Staburags, kas atdzīvinās satiks -
mi caur novadu un veicinās tū -
risma attīstību. Jaunjelgavas no -
vada izveide 2009.gadā ir cēlusi    
tā nozīmīgumu un devusi jaunu 
iespēju. 

 Ilgus gadus jūs bijāt toreizējā 
Aizkraukles rajona padomes 
priekšsēdis, vēlāk tās izpild
direktors, un tagad tauta jūs 
ievēlējusi Jaunjelgavas novada 
domē, kur deputāti jums uzti
cēja priekšsēža pienākumus.      
Kā jūs vērtējat Latvijā notiku   
šo administrātīvi territoriālo 
reformu, un kā tā ietekmējusi 
jaunizveidoto Jaunjelgavas 
novadu? 

Pēc administrātīvi territoriā -   
lās reformas Jaunjelgavas novadā 
apvienojušās sešas administrā-
tīvās territorijas: Jaunjelgavas 
pilsēta ar lauku territoriju, Dau-
dzeses, Seces, Sērenes, Staburaga 
un Sunākstes pagasts. Mūsu no -
vada priekšrocības ir ģeografiski 
ainaviska territorija, novads atro-
das tuvu Rīgai (100 km), te ir 
Daugava, attīstīts ceļu tīkls un 
labvēlīga vide tūrisma attīstībai. 
Jaunjelgavas  novads atrodas 
Zem  gales plānošanas reģionā. 

Novads aizņem 685 km² lielu 
territoriju. Lielākā daļu ir meža 
zemes – 60,7%, vairāk nekā vidēji 
Latvijā (43%), lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes – 17393 ha 
(25,4%). Jaunjelgavas novads ir 
viens no mazākajiem iedzīvotāju 
skaita ziņā - 6540, no tiem 79,9 % 
ir latvieši, krievi - 12,2%, balt-
krievi - 2,3 %, lietuvieši - 2,3 %, 
ukraiņi.

Novada territoriju šķērso 
dzelz ceļa līnija Krustpils – Jel  ga-
 va ar stacijām Secē, Dau dze  vā     
un Mentā (Sērenes pagasts), pa 
kuŗu kopš  2000. gada pārvadā 
tikai kravas, lai gan arī iedzī   -  
vo tājiem vilciena satiksme būtu 
noderīga.

Kopumā manas domas par 
administrātīvi territoriālo refor-
mu ir pozitīvas, bet palicis rūg-
tums par pagastu piespiedu  ap -
vie nošanu, neievērojot vietējo ie -
dzīvotāju viedokli. Stimuls pa -
gastiem apvienoties bija izmak-
sātā „prēmija” 200 000 latu.

Jūs vairākkārt esat bijis ār 
zemēs  gan darba vizītēs, gan 
pieredzes apmaiņas braucienos. 
Ar kādām atziņām esat atgrie
zies Latvijā? 

Pieredzes apmaiņa un citu 
zemju dzīves izzināšana sniedz 
ied vesmu un ierosmi, kā attīstīt 
Jaunjelgavas novadu, kā arī rosi -
na jaunus impulsus ikdienas dar-
bam. Nākotnes nodomi, kas no -
darbina prātus un domas, sākot 
no Strasbūras vai Briseles insti-
tūcijām, līdz vienkāršo lauku ko -
pienu līmenim, liek apjaust savus 
nākamības ceļus, prognozēt no -
tikumus un rast iespējas attīstībai 
un jaunradei.

Foto: Jaunjelgavas novada  
domes archīvs

Pie Sērenes Tautas nama 17. novembrī atklāta piemiņas plāksne „Sērenes pagasta iedzīvotājiem, 
kritušiem par Tēvzemes brīvību”, kur iemūžināti 20 varonīgo sēreniešu vārdi

Jaunjelgavas vēsturiskais centrs
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18. novembŗa svētki jau aiz 
mu    guras. Parīzē tos atklāja zvied-
ru baznīcā ar mācītāja Alfrēda 
Lappuķes vadīto dievkalpojumu. 
Svētku akta laikā jaunā vēstnie  -
ce Sanita Pavļuta-Deslandes jo 
enerģiski referēja par Latvijas 
pašreizējo stāvokli, kā arī izteica  
cerības par ekonomikas uzlabo-
šanos Latvijā. LAF viceprezi -
dente Sandra Sūmane pārskatīja 
biedrības visa gada darbību, mu -
dināja klātesošos kļūt par bied-
riem, kā arī cēla gaismā Andre-
jam Krūmiņam piešķirto Triju 
Zvaigžņu ordeni par veikto   
rakstnieka un vēsturnieka dar -
bu, it sevišķi par četros sējumos 
iemūžināto latviešu trimdinieku 

PIE LATVIEŠIEm FRANcIJā
dzīvi Francijā (izdevējs ERSETA, 
Aizkraukles iela 23, Rīga, 
LV-1006). Ordeni Andrejam Krū-
   miņam pasniedzis goda konsuls 
Alain Pelfrène latviešu un franču 
draugu pulciņā kādā Grenobles 
apkārtnes pilī, arī tur Valsts svēt-
ku ietvaros. Pēc runām māksli-
nieces Magdalēna Geka (vijole) , 
Iveta Cālīte (klavieres) un soprā-
ne Ksenija Jakuņina ar unikā-
liem priekšnesumiem pacēla šo 
goda dienu it sevišķi smalkjūtīgā 
noskaņojumā. Grāmatu tirdziņš 
un saviesīga vakarēšana visiem 
kā parasti atstāja ilgas pēc nāka-
mās tikšanās, kur vien skanētu 
latviešu valoda!

Nedēļu vēlāk, 27., 28. novem-

brī  Chinon pilsētā, dažu kilo-
met ru attālumā no bijušās lat-
viešu pils „Abrenes”, Latvijas tēls 
tika no jauna spodrināts, un par 
to var pateikties Ilonai Uskalis 
un jaunajai Latvijas bezpeļņas 
biedrībai „Piena ceļš”. Ilona kopš 
„Abrenes” laika nemitīgi uztur 
augstā līmenī latviešu-franču at -
tiecības pilsētas kultūras aprin-
dās. Viņa pati par sevi ir īsta lat-
viešu folkloras krātuve. Dzies -
mas plūst pār viņas lūpām, villai-
nes un jostas top zem viņas pirk-
stiem, un jautrība, uzticība un 
draudzība pastāvīgi mirdz vi -     
ņas acīs. Kad Chinon(ā) veidojās 
starp  tautiskā audumu un audēju 
izstāde, Ilona pieteicās pārstāvēt 
Latviju, iesaistot „Piena ceļu”, kas  
šim nolūkam piesaistīja no 
Zviedrijas izcilo latviešu audēju 
Dzidru Cīparsoni. Pirms dau-
dziem gadiem  Zviedrijas latvie-
šu kopiena  kāzu dāvanā karalie-
nei Silvijai pasniedza Dzidras 
austo villaini, tik vienreizīga ir 
Dzidras audējas māksla un tik 
vienreizīga vēl ir Dzidras pūra 
lāde. 

Tā nu Ilona, aužot jostu, divas 
dienas stāstīja par Latviju, līdz 
viņai pazuda balss. No otras 
pasaules puses atbraukušie liet-
pratēji augsti novērtēja Dzidras 
smalki izdarināto celaini, prie-
cājās par sienas segu dabisko 
krāsu kārtojumu un ieturēto 
tonālitāti. Blakus latviskajiem 

au  dumiem varējām apbrīnot, kā 
Panamas audējas ieaudušas vai 
uzšuvušas savos tērpos vai veselu 
šīs dienas dzīves stāstu vai savu 
mīļu priekšmetu, piemēram Har-
ley Davidson motociklu, iegau-
mēt, kā Afrikas Godon audējs 
strādājis 15 stundas, lai noaustu 
vienu baltu dvieli no pašaudzē -
tas un pārstrādātas kokvilnas. 
Senegalā labdarības nolūkos tiek 
uzturētas skoliņas, veicinot vie-
tējo audēju ražojumus. Tāpat 
tiek uzturētas sieviešu un bērnu 
kopienas Amazonijā. Ilona rā -
dīja prievīti, kā auž Latvijā, vi -
ņas apmainījās ar techniskiem 
„knifiem”. Šveices audēja pie -
dāvāja cēli plašus un biezus, 
pamatīgi nostrādātus apģērbus, 
tikpat cēlus kā viņas pašas au -
gums. 

Vai mēs zinājām, ka izsmalci-
nātais un ar sudrabiem izrotā -
tais apģērbs Laosā tiek valkāts 
ikdienā līdz izdilšanai, nemai-
nāms kā paša āda, bez kuŗas cil-
vēks justos bez identitātes?  Un 
cik vienreizīgi ir ieraudzīt latvie-
šu rakstiem līdzīgus musturus 
Vietnamas un Ziemļindijas tēr-
pos! Viens latviešu zeķu pāris 
aiz  ceļoja uz Meksiku, otrs uz La -
osu... cilvēkam ir jābūt skais
tam ikdienā! Apģērbs rāda per-
sonību, bet kas tā par lepnu per-
sonību, ja turklāt tērps paša da -
rināts!!! Chinon pilsētas starp-
tautiskajā kultūras centrā l’Ecrin 
vienu dienu mēnesī Ilonas vadī-
bā nu jau septiņi mācekļi mācās 
aust un divi ir jaunpieteikušies,  
kopš redzējuši šo izstādi! 

Anita Kļaviņš 

Vēstniece Sanita PavļutaDeslandes 

No kreisās: Roberta Dale  un Ilona Uskalis

Fo
to

: A
. K

ļa
vi

ņš

Fo
to

: m
. G

no
tt

Ejot tālu pa  gātnē, laikā, kad 
izklīdām Vācijā trimdā kaŗa 
sadauzītā vidē, 1947. ga  dā  iznā-
ca grā  mata „Trim das rakstnie -   
ku autobiogra fijas”. Redak tori 
bija Pēteris Ērmanis un Arturs 
Plaudis. Izrādās, ka vaja dzēja iz -
dot trīs pamatīgus sēju mus, lai 
uzņemtu visus rakstniekus, kas 
piesūtīja savas autobiografijas. 
Autoriem bija dota pilnīgi brīva 
izvēle kā temata, pieejas, tā darba 
apjoma ziņā. Velta Sniķere ne -
bija vienīgā, kas izšķīrās rakstīt 
dzeju starp ne  daudz citiem. Vi -
ņas dzejolis rei zē uzrunāja un 
pieteica sevi.      Tajā bija jautājums, 
kas veltīts vēl nezināmai publi-
kai: „Es esmu.” 
 Es esmu nomirušas bēdas,
 Es esmu nepiedzimis prieks
 Un atnākšu kā zilu rožu sniegs.
 Bet ja es būtu – kā jūs mani 

sauk  tu?

 Es esmu netecētas pēdas,
 Viesulis un izputējis nieks,
 Es esmu vējavas un vētījuma 

sieks.
 Bet ja es būtu – kā jūs mani 

sauk tu?

 Pats klusums es, pats čūsku    
stabulnieks,

 Es esmu netveŗamas vēdas
 Un klintenieks.
 Pats sapnis es, pats dzelmainā-

kais miegs;
 Tu sauktu mani,
 Lai es būtu? 

Te derētu pieskarties vārdiem: 
„lai būtu”, kas tajā sajukušajā 
laikā nozīmēja: „lai neizklīstu”, 
un „zilu rožu sniegs” sniedz no -
jautu par vēl nezināmu ačgār-

Pārdomas par dzejnieces Veltas Sniķeres dzeju

nību. – Kopš 1946. gada dzej nie-
ce dzīvoja Londonā. Stokholmā 
„Daugavas” apgādā 1950. gadā 
iznāca dzejoļu grāmata „Trīs 
autori”. V. Sniķere publicēja savu 
dzeju kopā ar diviem citiem 
autoriem – Dzintaru Sodumu un 
Ojāru Jēgenu. 

Laikrakstā Laiks ievietotā re -
cenzijā Zinaida Lazda liecina,      
ka V. Sniķeres dzeja jau bijusi 
pazīstama Latvijā pirms aiz-
brauk  šanas, bet nu tā bija iz -
nākusi krājumā. „Šī ir jaunā lat-
viešu dzeja, kas pēc vairāk ga -
diem svešās zemēs izkaisītai 
latviešu tautas daļai iesit acīs 

svaigu vēju,” raksta Z. Lazda. Tā -
lāk viņa raksturo Sniķeres dzeju 
kā īpatnēju nesamaināmu iekš-
pasauli un tai atbilstošu mākslas 
formu. „Tā ir viņas zemapziņas 
straume un tās veidojumi ie    -
tverti dzejā.” 

Tuvāk iedziļinoties šī jaunā 
krājuma dzejoļos, uznirst arī 
jautājums: „Kas bija īsts, kas šķi-
ta? Kas bija nenotveŗams? Īste-
nība cita...” (..) Reālitāte un šķi-
tums – „Mēles galoda Prātu trin; 
Ko nesaredz, samin, Uzmin un 
zin”. (55. lpp.)

1961. gadā iznāca nākamais 
dze joļu krājums „Nemitas Mi -

namais”. Sakarā ar izceļošanu uz 
jaunām mītnes zemēm mainījās 
arī attieksme pret līdzšinējām 
mērauklām. Krājuma nodalīju-
ma lapaspusē apakšvirsraksts 
skan: „Lai es neapmaldītos di -
mensijās” un, tālāk meklējot, pa -
vīd šaubas: „Kā atgriezties laikā 
un telpā no tālas aizritēšanas?” 
(47. lpp.). Parādās kaut kas di -
vējāds, daudzveidīgs, kad jāpie-
ņem divējas pasaules: „Divējāds 
un vienmēr vērdamies, Skais-
tums visā savā godībā. Vēdeklis”. 
„Baltais visā savā godībā”. (39. 
lpp.) Tiktāl „Nemitas Minamais”. 

1967. gadā iznāk krājumiņš 
„Piesaukšana”. „Cits dārzs pēc 
manis izstiepj savas smaržas.       
Te viz, te veŗas varavīkšņu vār - 
ti.” - „Es sevi atrodu vispār stei-
dzo šākās vietās. Un ārā izlabi not 
staigāju kā spietos.” (6. – 7. lpp.) 
(Spiets – saņemt bišu spietu – 
saimi, kas spieto.) Daudzveidība 
pievelk un virza prātu „Es saucu 
uz visām sešām pusēm Ieskaitot 
uz augšu un leju Un arī šķērsām.” 
(19. lpp.)

Dejošanas māksla saistījusi 
dzej  nieces interesi. No 1954. līdz 
1958. gadam viņa uzturas Indijā 
kādā dejas trupā. Tai sakarā in -
teresanti ir sekot viņas dzejās 
dar bības vārdiem, kam sakars ar 
kustībām. No vienas puses rau-
go ties, ir saskatāmas visādas kus-
tību variācijas. -

Saules zaķīši Te lec un lēkā – 
Nāk un iet ar spulgu – Zib un ir 
un aušojas, - sasitas, sakļāvās un 
slēdzas virsmas viļņi Skrējos, sa -
tikos – saspēlējos. Aizskrējos. Ātri 
steigties, iztriekties cauri – atveŗas 
avoti pēkšņi – Uzlec un gaisā si -
tas. Atpakaļ atkrīt pret zemi un 

mitas. Vējš atrauj vārtus Vējš at -
grūž durvis -    

No otras puses, virmo arī klu-
sums un gudrība. Indijā dzī vo-
dama, dzejniece iepazinās ar 
aust rumu filozofijas atziņām,      
un tās atbalsojas viņas dzejā ar 
nedaudziem dzejoļiem. Piemē-
ram, minēts Šiva, kas ir dieva 
vārds senajā indiešu mītoloģijā. 
Šiva ir Iznīcinātājs. – Jau pirmajā 
dzejoļu krājumā parādās „klu-
sums” (22. lpp.). „Caur klusumu 
sauc dziļāks klusums kāds” un 
„Gudrības akmens” (41. lpp.). 
Baltā gaisma ir apziņas pilnība 
indiešu garīgā pasaulē. Tā ir arī 
tīrās apziņas baltā gaisma – pa -
tiesība, kas izstaro no Brahmas. 
(R. Tagore, 91. lp.)

Rīgā 1991. gadā iznācis vēl 
viens neliels krājums „Lietu mu -
tes”. Tur sakopoti autores izvē -
lēti dzejoļi no līdzšinējiem un 
ārpus krājumiem publicētiem 
dzejoļiem. Šeit atrodams uzai-
cinājums kādā apakšnodaļā „Ej 
savērp klusumu un nostaigā kā 
virvi.”(91. lpp.)

Vēl Rīgā 2003. gadā  iznācis 
krā  jums „Pietuvoties vārdiem”. 
Tajā atrodama dzeja: „Aizsaules 
taurētāj, baltais”. 

Aizsaules taurētāj, baltais,
Griez savu vaŗa tauri
Lai ietu taures auri
Pasaulei cauri.

Lai mostas klusušās,
Akmeņos dusošās

Sirdīs
Pukstienu dārdi. 

(„Pietuvoties vārdiem”, 145. lpp.)
Vēre: Rabindranats Tagore, 

„Filozofiski apcerējumi”, 1939. g. 
Rīgā.

mirdza Krastiņa

Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē pulcējās Veltas Sniķeres 
daiļrades cienītāju pulks, lai nosvinētu viņas 90. dzimšanas dienu 
un atvērtu jauno dzejoļu krājmu „Pieredze”, ko izdevis Rīgas 
apgāds „mansards”. 
Gavilniece saņēma daudz jo sirsnīgu apsveikumu un pateicības 
vārdu. Viņas uzruna saviem talanta cienītājiem bija garīgi spriega 
un asprātīga. Velta Sniķere uzklausīja  daudz pelnītu komplimen
tu par savu lielisko garīgo un fizisko formu.

Attēlā no kreisās: mūziķes Ilze Grunte un Zane Šmite, Velta 
Sniķere, izdevējs Jānis Oga 
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Cerība, ka no 
krizes izrāpsimies, 
kaut vārga, bet lī -
pi nās ziemas va -
ka ru tumsā. To -
mēr no prāta ne -
iziet nesen lasīts 

jo  ciņš melnā humora garā: kri -
zes laikā un taupības nolūkos 
izslēdziet gaismu tuneļa galā!      
Tā sacīt, netērējiet enerģiju ce -
rībai, jo mums jātaupa viss, kas 
vien taupāms. 2011. gada valsts 
budžeta projektam un to pava-
dītājiem likumprojektiem ie -
sniegti aptuveni 440 priekšli-
kumi. Gandrīz 40 priekšlikumi 
saņemti likumprojektā „Par 
valsts budžetu 2011. gadam”, 
visvairāk priekšlikumu iesniegts 
par iecerētajām pārmaiņām so -
ciālās jomas likumos. Par bu -
džeta likumprojektu paketi at -
bildīgā Saeimas Budžeta un fi -
nanču (nodokļu) komi   si  ja in  for-
mē, ka iespēju iesniegt priekšli-
kumus izmantojušas visas Saei-
mas frakcijas, arī komisijas, in -
dividuāli deputāti un vairākas 
ministrijas. Protams, Latvijas 
valsts budžets nākamajam ga -
dam tiks pieņemts neatkarīgi no 
tā, cik un kādus labojumus Sa -
eima tajā iebalsos, un tas lāgā 
nepatiks nevienam. 

Manuprāt, lielākā nelaime, ko 
intervijā Latvijas Avīzei vārdā 
nosauc dzejniece Māra Zālīte, 
paliek: „Kollaboracionismam ir 
daudz gradāciju. Piesliešanās 
spē  kiem vai tendencēm, kas 
vērs tas pret tautas kopīgo labu-
mu savtīgu interešu vārdā, – tas 
notiek, un tam netiek dots mo -
rāls novērtējums.” Dzejnieces   
sa  cītajam varētu vienīgi piebilst,    
ka savtīguma kollaboracionis-

Summa summarumSallija Benfelde

mam netiek dots nekāds vēr tē-
jums, tas tiek pieņemts kā pašsa-
protams – gluži tāpat, kā zinām 
un pieņemam, ka ūdens ir slapjš 
un ka ar to katrs saprātīgs cil -
vēks rēķinās. Latvijā, protams, 
tiek meklēti vaininieki visām 
ne laimēm un nebūšanām un, 
protams, tie tiek atrasti –  visā 
vainīgi polītiķi.

 Pēdējo dienu „pikantākā ziņa” 
ir par diviem nu jau bijuša     
jiem Latvijas polītiķiem – Ingrī
du Ūdri un ēriku Jēkabsonu. 
Izrādās, Latvijas polītiķi baudī-
juši Krievijā skandalozu slavu 
iemantojušā miljonāra Borisa 
Berezovska labvēlību – bijušais 
iekšlietu ministrs Ēriks Jēkab-
sons atpūties Berezovska villās, 
bet bijusī Saeimas spīkere Ingrīda 
Ūdre saņēmusi kasti vīna. TV3 
raidījums „Nekā personīga” in -
for mē, ka beigusies Korupcijas 
novēršanas un apkaŗošanas bi -
roja (KNAB) piecus gadus ilgā 
izmeklēšana pret bijušo Saei -  
mas spīkeri Ūdri, iekšlietu mi -
nistru Jēkabsonu un zaļajiem 
zemniekiem pietuvinātajiem - 
Robertu un Ilonu Līčiem. KNAB 
bija sācis kriminālprocesu un vē -
lējās noskaidrot, vai amatper-
sonas nav pārkāpušas likumu 
sais tībā ar Berezovska vizītēm 
Lat vijā. Izmeklētājiem nav iz -
devies gūt pietiekamus pierādī-
jumus, ka amatpersonas būtu 
ļaunprātīgi izmantojušas dienes-
ta stāvokli vai nonākušas inte -
rešu konfliktā.

Tomēr gaismā parādījušies bū -
tiski fakti, kas atklāj, kāpēc pa -
tiesībā bija spiests atkāpties iekš-
lietu ministrs Jēkabsons un kāda 
loma tur bijusi Berezovskim, – 
Jēkabsons ļāvies miljonāra kār -

di nājumam ne vienu reizi vien, 
slēpti ticies ar viņu ārpus mūsu 
valsts un pat atpūties Berezovska 
villās Francijā. Brīvdienu ceļo ju-
mu Jēkabsons nopelnījis, izman-
tojot savu statusu un gādājot     
par Berezovska drošību Latvijā. 
KNAB izmeklētāju rīcībā ir zi -
ņas, ka Jēkabsons divas reizes 
devies pie Berezovska arī uz 
Londonu. Tīmekļa komentāros 
abu bijušo polītiķu vārdi tiek 
locīti uz nebēdu un saņem ni  ci-
nājuma un pat naida pilnus vēr-
tējumus.

Kāpēc pieminu šos nu jau 
senos notikumus ar minētajiem 
polītiķiem, kaut arī ziņas par 
pierādījumiem, kas apstiprina 
viņu darīto, parādījušās tikai 
tagad? Likums tieši nav pār -
kāpts, runa ir tikai par morāli      
un ētiku, komentētāji tīmeklī ir 
dusmīgi, bet notikušais liek at -
cerēties jau par banālu kļuvušo 
teicienu, ka ikvienai tautai ir      
tādi valdnieki, kādus tā pelnī -
jusi. Var atrunāties, ka Ūdri vairs 
neievēlēja, ka Jēkabsons vairs 
nekandidēja uz Saeimu, jo sapra-
ta, ka par viņu nebalsos, un ka 
galu galā šī rudens vēlēšanās 
cilvēki lielāko tiesu balsoja par 
tiem, kuŗu godīgumam noticēja.

Un tomēr  jautājums ir - vai 
mēs tiešām esam mainījušies? 
Vai neprasām tikai no citiem, 
sevi neredzot un pat negribot 
redzēt? Vai godīgi ir tie cilvēki, 
kuŗus pieņemts uzskatīt par ga -
rīguma un sirdsapziņas nesē-
jiem, pie kuŗiem grūtā brīdī 
vēršas daudzi jo daudzi? Runa      
ir par Latvijas ev. lut. Baznīcu 
(LELB). Kā zināms, LELB pē  dē-
jos gados ir tuvojusies bankrota 
slieksnim, pretrunas tās iekšienē 

aizvien biežāk izskan publiskajā 
telpā un LELB archibīskaps Jānis 
Vanags lūdza Sinodi balsot par 
viņa palikšanu vai nepalikšanu 
amatā. Sinode ar 70 procentiem 
balsu nobalsoja par archibīskapa 
palikšanu amatā, bet stāsts patie-
sībā ir nevis par katastrofālo nau-
das trūkumu LELB, bet gan par 
to, ka LELB lēni, bet noteikti 
virzās katoļu Baznīcas virzienā, 
un par to liecina kaut vai Sinodes 
pieņemtās pārmaiņas svinamo 
dienu sarakstā un Dziesmu grā-
matā.

Ja kāds vai kādi cilvēki saprot,  
ka viņu sirds un prāts vairāk tie  -
cas pie katoļu Baznīcas un tās 
uzstādījumiem, tas nav nekas no -
sodāms. Bet amorāli ir tas, ka ar -
chibīskaps vārdos to noliedz, bet 
darbos rīkojas tieši pretēji. Biju      
tik naīva, ka vairākiem LELB cil-
vēkiem vaicāju, kāpēc Jānis Va -
nags un tie, kas domā un jūt tāpat 
kā viņš, nevar pāriet ka  toļticībā. 
Atbildē skanēja ar kriet nu devu 
ironijas sajaukts rūg tums: „Katoļu 
Baznīcā Vanags vairs nebūs augsts 
priesteris, viņš tāds nevar būt kaut 
vai tāpēc vien, ka nav ievērojis ce -
libātu, vi  ņam ir ģimene. Viņš būs 
tikai katoļticīgs cilvēks bez tās 
varas, ko dod archibīskapa krēsls       
LELB. Vieglāk ir vest LELB uz 
katoļu Baznīcu, pie sliekšņa ap -
stāties, pārtapt kādā oikūmenis kā 
Baznīcā, kas īstenībā seko visiem 
katoļu Baznīcas norādī jumiem. 
Amats paliek, vara arī, un katoļu 
Baznīca ir bagāta. Daļa Sinodē 
balsojošo labi saprot, kas notiek, 
bet viņi labi saprotas ar archibīs-
kapu un apzinās, ka archibīskapa 
atbalsts dod labumu arī viņiem. 
Otra balsotāju daļa nesaprot,        
kas patiesībā notiek, viņi gandrīz 

ar asarām acīs uzklausīja Vanaga 
atvaino ša nos par savu greznī bas 
kāri un to, ka savulaik sāpinājis       
tik dau dzus LELB patiesi mīlo -   
šus un uzticamus cilvēkus.”

Neapšaubāmi, LELB Sinodes 
pieņemtās pārmaiņas ir teologu 
diskusiju objekts, ne mana ko -
men  tāra temats. Uzmanīgu dara 
veids, kā LELB slēpšus, aizse-
dzoties ar dažādiem tekstiem, soļo 
vadībai un tai pietuvināta jiem tī -
kamā virzienā. Līdzīgi Latvijas 
polītikā, uzņēmēj dar bī bā, ikdie-
nas gaitās notiek ik uz soļa. Jau 
iepriekš esmu minējusi, kas notiek 
vai, pareizāk, neno tiek Latvijas 
veselības aprūpē. Divas lielas 
Latvijas slimnīcas: P. Stradiņa Klī-
niskā universitātes slimnīca un 
Bērnu klīniskā uni versitātes slim-
nīca gaida jaunus valdes priekš-
sēžus, jo viens ie  snie dzis atlū-
gumu, otrs ir tikai pienākumu 
veicējs. Neoficiāla informācija lie-
cina, ka konkursa sagatavošana       
ir apturēta, tiek pār  rakstīts tā no -
likums, jo  jāno drošinās, lai ne -
vienu no abām slimnīcām ne -
varētu vadīt kāds, kuŗš ir ārpus 
„savējo loka”. Val dību vada vēlē-
tāju uzticību ie  guvušais Dom-
brovs kis, Ministru kabinetā viņa 
pārstāvētā vēlēša nu apvienība         
nav bārenītes lomā, bet vecie ti -
kumi zeļ un plaukst.

Un tomēr – gribu ticēt, ka aiz-
vien vairāk cilvēku vairs neklu  - 
sēs, redzot ačgārnības, un skaļi 
runās, nosaucot lietas īstajos vār-
dos. Ticu, ka nākamgad, rakstot 
gada summa summa  rum, va  rē -
sim sacīt, ka savtīguma kolla bo-
racionisms ir gājis mazumā. Tā -
dēļ lai mums visiem pietiek gais-
mas un drosmes ne tikai Ziem-
svētkos!

Saņemot Valsts Kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) piešķirto finan-
cējumu Ls 1500 apmērā, ir uz -
sākta Rīgas Reformātu baznīcas 
ērģeļu restaurācijas pirmā kārta. 

Reformātu baznīcas ērģeles ir 
vecākās ērģeles Rīgā, tapušas 
pirms 162 gadiem, un tās bū -
vējis ievērojamais vācu ērģeļ-
būvētājs Johans Frīdrichs Šulce.  
Interesanti, ka šis instruments        
ir arī vienīgais saglabātais J. F. 
Šul  ces instruments Baltijā. 

Patlaban Rīgas Reformātu baz-
nīcas ērģeles ir izjauktas un ne -
skan, jo vairākkārt mainījušas  
atrašanās vietu, tāpēc piedzī vo-
jušas gan bojājumus, gan detaļu 
zudumus. Taču ērģeļu restau rā-
cijas speciālisti secina, ka ir sa -
glabājies pietiekams daudzums 
oriģinālo detaļu, lai  instrumen -
tu varētu atjaunot.

Ērģeļu restaurācija plānota 
vairākos posmos. Par VKKF 
piešķirtajiem līdzekļiem ir uz -
sākts ērģeļu izpētes darbs, tiek 
sašķirotas un uzskaitītas detaļas, 
kā arī izbūvēti plaukti drošai 
detaļu uzglabāšanai. Darbus     
veic IK „Melbārža mūzikas in  -  
s trumentu darbnīca” ērģeļu eks-
perta Mikus Dzenīša vadībā. 
Pirmā posma darbus plānots 
pabeigt 2011. gada janvārī.

Uzziņai: Johans Frīdrichs Šulce 
(Johann Friedrich Schulze, 1793-
1858) 1848.gadā Latvijas terri -
to rijā uzbūvēja divas ērģeles: 

Atjaunosim Rīgas vecākās ērģeles
Reformātu baznīcā Rīgā un Sv.
Trīsvienības baznīcā Jelgavā. 
Līdz mūsu dienām, kaut arī 
izjaukts, ir saglabājies tikai Re -
for mātu baznīcas instruments. 
No visām vairāk nekā 100 J. F. 
Šulces būvētajām ērģelēm visā 
pasaulē saglabājušās ap 20, bet 
Rīgas instruments reģistru skai -
ta ziņā ir trešais lielākais. Tieši 
J.F.Šulce bija viens no pirma -
jiem, kuŗa radītie instrumenti 
radikāli iezīmēja jauna virzie -     
na – tā sauktā romantiskā stila 

ērģeļu izveidošanos. Šis stils 
noturīgi dominēja līdz pat 20. gs. 
30. gadiem, un šī stila instru-
mentiem mūziku rakstīja tādi 
romantiskās mūzikas dižgari         
kā F. Mendelszons, J. Brāmss,           
F. Lists u.c.

Lūdzam atsaukties ziedotājus, 
kas vēlas dot savu ieguldījumu  
šo ērģeļu atajunošanas turpinā-
šanā.  Pirmās kārtas darbi tiks 
paveikti līdz 2011. gada 1. feb-
ruārim, tās kopējās izmaksas ir 
Ls 1500. Šo naudu mums piešķī-

ra Valsts Kultūrkapitāla fonds. 
Otrās kārtas darbus - plēšu lī -

mēšanu, sākot ar 2011. gada 2. 
februāri, varēsim uzsākt, ja ar 
Dieva palīgu izdotos savākt vēl 
Ls 5150 pilnīgai darbu paveikša -
nai. Šobrīd mūsu rīcībā ir jau 
pirmie Ls 50. Lūdzam atsaukties 
un financiāli palīdzēt šī projek - 
ta īstenošanā!

Baznīcēku Atjaunošanas fonda 
rekvizīti:

Baznīcēku Atjaunošanas 
fonds 

Upes iela 47, Ozolnieki, Ozol
nieku novads, LV3018

Reģ. Nr. 40008142003
Nor. konts 

LV41UNLA0050014209061
SWIFT kods: UNLALV2X
SEB bankā 
Ar norādi - Rīgas Reformātu 

baznīcas ērģeļu atjaunošanai! 
Nepieciešamības gadījumā 

zva nīt +371 2718 3333 fonda 
valdes priekšsēdim Edgaram 
Bukavam

Fo
to

: I
m

an
ts

 U
rt

ān
s

Doma laukums

12

11



LAIKS 2010. ga da 18. decembris – 24. decembris

Šo sprediķi Austrumvācijā      
1945. gada Ziemsvētkos kādās   
sa  brukušās lauku mājās teica ma -
na krustmāte Irēne Celtnieks. 
Pul ciņā latviešu bija galvenokārt 
mā  tes ar bērniem un veci ļaudis, 
jo jaunie vīri cīnījās Eiropas 
frontēs. Lai gan Irēnei pašai jau 
bija trīs mazi bērni un martā viņa 
gaidīja ceturto, viņa bija stipra un 
spējīga sieviete, studējusi tieslie -
tas, un  nu  uzņēmās teikt šo 
Ziemsvētku sprediķi mazam,    
bez cerīgam tau tiešu pulkam.

S. Janovska-Ērenpreiss

*******************

Ir Ziemas svētki – un mēs esam 
svešumā… Šai brīdī katram at -

Ziemsvētku pārdomām
mi ņā nāk agrāk pavadītie Ziemas 
svētki – vai nu tas  bija pilsētā, 
kur visos logos atmirdzēja sve-
cīšu gaisma, ielās šķindēja ka -
manu zvaniņi un dievnamu zva-
ni aicināja dievlūdzēju, vai tas 
bija lauku klusumā, kur pāri 
laukiem un mežiem klājās bieza 
sniega sega. Tad likās - svētku 
noskaņojums valda visur. Un 
mums bija labi, mēs visi bijām 
kopā, un miers bija mūsu sirdīs. 

Šī miera mums vairs nav. Mēs 
esam daudz zaudējuši, mēs esam 
daudz pārcietuši, un cik nav šeit 
svešumā negulētu nakšu, un cik 
nav raudātu asaru, un cik nav 
bijuši dziļa izmisuma brīži, kad 
liekas: zaudēts ir viss un dzīvei 
vairs nav nekādas vērtības. Tādos 
brīžos tad lai atceramies kādu 
tēlu mūsu tālajā dzimtenē. Tas ir 

Mātes Latvijas tēls mūsu tautas 
svētnīcā Brāļu kapos. Šai tēlā 
mākslinieks ir iemiesojis domu 
par latvieša gara stiprumu, kā 
mēs to kādreiz sakām: par latvie-
ša sīkstumu, jo Māti Latviju nav 
veidojis raudošu, sabrukušu sā -
pēs par visu zaudēto.  Māte Latvija 
stāv stingri – vīrīšķīgā mierā un, 
tikai noliekusi galvu, sāpēs no -
skatās uz saviem kritušajiem dē -
liem, kuŗu ir tik daudz. Un rokā 
viņa tur vainagu - kā mūžīgās 
dzī vības simbolu.

Mēs tagad svinam Ziemas svēt-
kus. Tie ir miera un gaismas svēt-
ki. Jau pirmskristīgo laikmetā 
svinēja Ziemas svētkus kā Saul-
griežu svētkus – kad saule, pārva-
rējusi ziemas tumsu, sāk pama-
zām modināt zemē dusošo, mū -
žīgo dzīvību. Mēs, kristīgie, Zie-

mas svētkus svinam mūsu dzi -
ļāko, cēlāko un pilnīgāko ideju 
nesēja Kristus piedzimšanas at -
cerei. Un abiem šiem svētkiem, 
kā mūsu kristīgo Ziemas svēt-
kiem, tā senajiem Saulgriežu 
svētkiem, pamatā ir viena un tā 
pati doma - doma par gaismas 
uzvaru pār tumsu. Kā saule uz -
var ziemas tumsību, tā viss dai-
ļais, garīgi pilnvērtīgais tomēr 
galu galā uzvar visu zemo un 
nekrietno. Tāpēc arī mēs dzīves 
grūtajos brīžos nezaudēsim 
mums, latviešiem, piemītošo gara 
stiprumu un ticēsim: labā uzva -
rai pār ļauno, gaismas uzvarai  
pār tumsu un mūžīgai dzīvībai.

Lūgsim Dievu:
Un Tu, gaismas Dievs, palīdzi 

mums pārvarēt visas dzīves grū-
tības. Un palīdzi arī tiem mūsu 

tuvajiem, kuŗi šai brīdī nav ar 
mums, ka viņi zem tās nastas, kas 
viņiem uzlikta, nesabruktu, bet 
lai viņi būtu stipri un izturētu.  
Un dodi, lai pār mūsu dzimteni 
atspīd saule, tā saule, kas izkliedē 
visu ziemas un maldu tumsu.

Lai Tavā vārdā lūdzamies: 
Mūsu Tēvs debesīs…

Gross-Latzkow’ā 1945. g. 25. 
decembrī (I Ziemas svētkos)

Piebilde: Irēne Celtnieks dzem-
dēja savu ceturto bērnu citās vācu 
lauku mājās, jau krieviem ienā -
kot (par to ir cits apraksts – ‘’Bērna 
dzemdības’’). Pēc kaŗa viņa atrada 
savu vīru Edgaru Celtnieku, manu 
krusttēvu, un vēlāk visa ģimene 
izceļoja uz ASV, kur pirms dažiem 
gadiem viņa Vašingtonā nomira.

Šis gads izdevies apskaužami 
piepildīts. Tiesa, tā nevar teikt, do -
mājot par pasaules ekonomisko 
krizi un krizi tepat pašu mājās, 
Latvijā. Taču ir vērtības, kuŗas 
nekāda krize vairs nespēs aizslau-
cīt no zemes. Pavasarī domu - 
biedri dibināja fondu „Viegli”. 
Pavasarī Tukumā domubiedru 
grupas „Mazā kavalerija” Dižkoku 
atbrīvošanas grupas ļaudis stādīja 
Imanta Ziedoņa ķiršu dārzu. Pie-
dalījās arī pats Tautas dzejnieks   
un viņa draugi. Mālkalnā tagad 
saknes pleš 77 ķirši, – tik arī Tau -
tas dzejniekam gadu apritējis. 

Šajā vēsturiskajā brīdī piedalījās 
arī fonda „Viegli” padomes priekš-
sēde Žaneta JaunzemeGrende,  
Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kameras valdes priekšsēde.

Ikdienā jums ir saspringts dar
ba ritms. Dvēseles mieru gūs tat, 
brīvajos brīžos pievēršoties sir 
dij tuvām aktīvitātēm?

Man dzīvē ir ārkārtīgi veicies.  
Tā ir tāda veiksme! Veiksme ir 
mani draugi. Man ir vislabākie 
draugi, kādi Latvijā vien iespējami. 
Viens no viņiem ir Imants Ziedo-
nis un otrs ir Renārs Kaupers.   
Mūs vieno dvēseles radniecība.

Tagad arvien vairāk saprotu, 
kādēļ izveidots fonds „Viegli”, 
kādēļ top Imanta Ziedoņa mū 
zejs. Jums ir ļoti interesanta  
kompanija.

Tomēr sākām ar mazumiņu. 
Kad pirms diviem gadiem krize 
bija pašā plaukumā un šķita, ka 
tūdaļ mirsim nost, ļoti daudziem 
cilvēkiem bija idejas, ko darīt. 
Nejauši satiku Renāru. Pirms        
tam viņš bija piedalījies jauniešu 
inteliģences forumā un smēlies 
daudz jaunu ideju. Domājām:  
kaut kas ir jādara, jāglābj Latvija. 
Man vienmēr plāni ir lieli un 
globāli – noteikti jārīkojas, jāorga-
nizē tautas sacelšanās... Renārs 
teica: „Klau, darīsim kaut ko ma -
zu.” Nespēju iedomāties un sap-
rast: kā – mazu, kas tas ir?! Es taču 
vienmēr esmu darbojusies ar vē -
rienu. Tomēr piekāpos, un mēs 
nolēmām darīt mazas lietas. Sa -
nācām kopā līdzīgi domājošie un 
nosaucām sevi par „Mazo kava-
leriju”. Atradām, piemēram, jau-
niešus, kuŗi ļoti gribēja savā cie -
mā, savā pilsētiņā kaut ko mainīt. 
Piemēram, kaut kur bija sakop-
jams pilskalns, taču vietējiem 

„mazās kavalerijas” plašā sirds

pašiem īsti nepietika iniciātīvas,        
lai sāktu darboties, kaut kā pie -
trūka. Vasarā mēs reizi mēnesī 
devāmies uz dažādām Latvijas 
vietām, lai darbi kopīgi raisītos.

Ko nozīmē – paši nevar? Vi 
ņiem noteikti vajadzēja kādu,  
kas ierāda, ko un kā darīt? Ka 
mēr Žaneta un Renārs ar drau
giem neparādīja, vietējie nesa
prata, ko iesākt?

Cilvēkiem, iespējams, bija nepie-
ciešama iedvesma. Mēs pie vi -
ņiem aizbraucām. Vietējie sarū pē-
juši visu nepieciešamo, un mēs 
diezgan īsā laikā kopējiem spē -
kiem ar visu tikām galā. Pēc tam 
uzspēlējām futbolu, padziedājām, 
pamūzicējām. „Mazā kavalerija”      
ir bijusi ļoti daudzās vietās. Esam 
soliņus krāsojuši un tiltiņus tai-
sījuši, grābuši lapas un dedzinā -
juši nevajadzīgo. Tas ir ārkārtīgi 
interesanti, arī mums pašiem. Es 
ikdienā darbā „peŗos, peŗos”, bet 
ne vienmēr redzu rezultātu. To -
ties te es nokrāsoju šūpoles. Agrāk 
tās bija netīras, bet tagad ir smu-
kas, sarkanā krāsā. Bērni šūpojas 
un priecājas. 

Pēkšņi sapratām, ka tas, ko 
darām, ir ļoti līdzīgi tam, kā rīko -
jās Ziedonis savā Dižkoku atbrī-
vošanas grupā. Tā kā ar Imantu 
man ir sena draudzība, sanācām 
kopā un teicām viņam: „Klau, te ir 
kaut kādas līdzības!” Interesanti, 
ka, dodoties ceļojumos uz dau-
dziem Latvijas nostūŗiem, sākām 
runāt Imanta dzeju un fragmen -
tus no „Epifanijām”. Šobrīd mums 
pat izveidojusies koncertprog ram-
ma – pilnīgi jaunas vienpadsmit 
dziesmas ar Imanta Ziedoņa vār-

diem, kuŗas klausītāji vēl nav dzir-
dējuši. Drīz esam paredzējuši           
laist klajā disku.

Kuŗš ir mūzikas autors? 
Renārs Kaupers, Jānis Holšteins, 

Māra Upmane-Holšteina. Mēs ak -
tīvi mēģinām, jo ar šo koncert-
programmu esam uzaicināti uz 
Vīni pie Austrijas latviešiem.

Kā Austrijas latvieši zina, ka 
jums ir koncertprogramma?

Kāda meitene, kas darbojās 
„Mazajā kavalerijā” un uzņēma 
mūs dzimtajā miestiņā, šobrīd 
strādā Vīnē radio. Viņa bija dzir-
dējusi mūsu dziesmas un tagad 
mūs uzaicina mūzicēt Austrijā. 

 Vai visas šīs nodarbes ir ciešā 
saistībā arī ar Imanta Ziedoņa 
mūzeja veidošanu?

Imantam ir sens sapnis - izvei -
dot mūzeju savās Murjāņu mājās, 
kuŗās viņš sarakstījis vienu no 
ģeniālākajiem latviešu darbiem 
„Epifanijas”. Taču viņš negrib mū -
zeju, kuŗā pie katra krēsla būtu 
piestiprināta zīmīte „Rokām ne -
aiztikt!”. Tās būs nevis memoriā -
lās mājas, bet dzīvs mūzejs, kur 
mājo jaunrade, kur notiek darī-
šana, kur ir prieks. Visa mūsu 
„Mazā kavalerija” šovasar nedēļu 
dzīvoja šajās Murjāņu mājās. 
Imanta klētī tika ieskaņots mūsu 
jaunais mūzikas tvarts. 

Viss iepriekš teiktais ir arī 
atbalsts Tautas dzejniekam?

Ar laikraksta starpniecību gri-
bēju aicināt visus latviešus, ja kāds 
vēlas palīdzēt šim mūzejam un 
veicināt jaunradi Latvijā, ziedot 
ārtavu šajā fondā www.fondsviegli.
lv. Imants ir viens no mūsu Latvijas 
ģenijiem, tāpat kā Vācie -tis, Rainis 

un vēl daudzi citi. Es gribēju vaicāt: 
kā mēs cienām savus ģenijus? Vai 
mēs zinām, ko Imants šodien dara, 
ko viņš ēd,       kā viņš jūtas, vai 
viņam ir nauda iztikšanai? Mēs 
pērkam no Imanta šo īpašumu, lai 
viņam nebūtu jālūdzas nauda, lai 
viņam tā būtu dzīvošanai. Tiesa, 
Imants negrib ne dzirdēt par nau-
das vākšanu, viņam tā ļoti nepatīk. 
Liekas, viņš labāk nomirtu, nekā 
kādam lūgtu naudu.

Ko nozīmē – mēs pērkam 
Iman ta Ziedoņa īpašumu? 

Mēs, fonds „Viegli”, vācam nau-
du, lai nopirktu viņa īpašumu un 
naudu atdotu Imantam. Mēs ierī-
kosim mūzeju, kas ir paša Imanta 
izlolots. Tas ir fantastiski – veidot 
savu mūzeju jaunradei. Tam,       
kam cilvēks tic, ko mīl. Veidot mū -
zeju priekam. Imants ir ģeniāls 
vecis, es viņu mīlu! Un mūsu gru-
pa aktīvi darbojas, lai arī Latvijas 
valstij ir vienalga, kas notiek ar 
ģeniju Ziedoni. 

Uzreiz daudzi iebildīs, ka 
mums ir ģeniji arī citās jomās...

Protams. Bet, ja mūsu valstī       
40% iedzīvotāju nemaksā nodok-
ļus, varbūt to daļiņu, ko nemak-
sājat nodokļos, samaksājiet kul tū-
rai. Izvēlieties savu prioritāti - do -
diet tam, kam uzskatāt par nepie-
ciešamu, lai kultūru uzturētu. Tā    
ir mūsu kultūra, ko var uzturēt no 
budžeta vai no ziedojumiem. Tra-
dicija ziedot mums diemžēl ir vāji 
izteikta. Es varu reizēm nogurt, 
naudu lūgdamās, taču es to nelū-
dzu sev. 

Kā izveidojās jūsu domubied
ru grupa? 

Dzīvē ir ļoti daudz nejaušību.  Ar 
Imantu iepazinos uz ielas. Viņš 
man pienāca klāt un teica - viņam 
liekoties, ka esmu ļoti simpatiska 
sieviete, iesim iedzert ka  fiju. Iman-
tam patīk staigāt pa kafejnīcām    
un runāties ar cil vē kiem. Un viņa 
sieva Ausma Kan tāne ir ģeniāla 
sie  viete un aktrise. Kā viņa Imantu 
apčubina, kā par viņu rūpējas! 
Do māju, „Epi fanijas” nebūtu tapu-
šas, ja nebūtu Ausmas. Starp citu, 
man ar Iman tu pat kādu brīdi bija 
kopīgs bizness. 

Ziedonis un bizness? 
Imanta ideja ir ideāls, ko Lat -

vijai vajadzētu īstenot, taču es ne -
zinu, kad tas varētu notikt. Ideja 
bija Latvijas skaistākajās vietās, 
kuŗas Imants norādīja, izveidot 
viesnīcu tīklu. Turp brauktu ār -

zem nieki baudīt Latviju. Doma ir 
ļoti skaista. Taču tūrisma indus- 
t rija attīstās, ievērojot to, kā valsts 
sevi pozicionē. Piemēram, Peru 
saka: sapakojiet savas sešas maņas 
un brauciet uz Peru. Latvija nav 
sevi spējusi pasniegt kā vienotu 
skatījumu. Tūristi patiesībā uz 
Latviju nebrauc. Viņi iekāpj auto-
busā Viļņā, pa Rīgu pamuļļājas      
un skrien tālāk uz Tallinu. Reti 
kuŗš izbrauc pavērot Latviju aiz 
Rīgas robežas. Latvija sevi nepo-
zicionē pasaulē, parādot, cik skais-
ta tā ir. 

Kas turpmāk notika ar ideju?
Izveidojām tūrisma kompaniju, 

kas joprojām darbojas, bet diem - 
žēl redzējām, ka tūristi brauc ci -
tur. Mēs savu ideju apstādinājām, 
tā ir iekonservēta. Imants iedēs - 
tīja pamatu, taču nevarējām reāli-
zēt to, ko vēlējāmies. Varbūt nā -
kotnē viss notiks.

Tikpat nozīmīga ir labdarība, 
murjāņos veidojot pirmo digi
tālo mūzeju Latvijā.

Mēs esam ļoti tālu no ideāla 
cilvēka. Manā skatījumā tas ir 
cilvēks, kuŗš, pārskatot savu dzīvi, 
ir gatavs savu laiku, daļu savas 
naudas ziedot sabiedrībai. Ja es 
skaidri zinu, ka desmito daļu no 
saviem ienākumiem ziedošu, sāk-
šu meklēt, kam ziedot. 

Neviļus veidotos veselīga kon
kurence...

Tā parādītu, kuŗi ir labākie pro-
jekti, kam ziedot. Galvenais ir savs 
lēmums, izšķiršanās un vēlme dot 
sabiedrībai. Taču cilvēki tagad ir  
kā komā, un viņi nav gatavi zie -
dot. Arī vadoņi, kuŗi cilvēkus tur 
bailēs un stresā, nav gatavi ziedot. 
Katram jāuzdod sev jautājums: ko 
es dodu sabiedrībai? Ja runājam 
par ģenijiem - mums ir viņi jāaiz-
stāv un jāuztur ideja, ka būt ģe -
nijam ir forši un pareizi. Mēs izvei-
dosim mūzeju, kāds nebūs nekur 
pasaulē. Zināt, kas ir mūzejs? Tul-
kojumā - mūzu māja, kur viss no -
tiek, kur dzīvo mūzas, kur valda 
mīlestība. Nolieciet kādu naudas 
summu Latvijas radošumam un 
Latvijas ģenijiem. Un paši nāciet 
radīt un darīt. Tā ir būtiska izšķir-
šanās. 

Par mīlestību, jauno gadu sākot,
par citu it neko – par mīlestību – 
par pašu skaistāko un varenāko,
par citu negribu, par viņu gribu.

/Imants  Ziedonis/

māra Jurševica

No kreisās: Ausma Kantāne, Žanete JaunzemeGrende un Imants 
Ziedonis
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Lausks uzsit ar cirvi pa mājas 
paksi, no akas atnestais ūdens 
spainis virtuves siltumā apra-
sojis ar sidraba pilienu kažociņu. 
Uz auklītes galda maza eglīte ar 
rotājumiem, to nav daudz, bet 
man tie visi liekas īpaši, kad 
bērnībā tos kaŗu auklītes eglītē, 
jo tie ir seni, ilgi glabāti. Arī 
trausla un gleznaina porcelāna 
Sniega  feja atrod savu vietu uz 
egles zara. Mēs esam sagaidījuši 
sniegu un nu gaidām Ziem-
svētkus.

Sniegs un sniegpārsla. Kristālu 
rakstā tie man stāsta savu 
pasaku par balto mistēriju, to 
netveŗamo, salto ziemas elpu un 
sniega dabu – nepastāvīgu, 
nepaturamu, dažkārt bīstamu, 
bet nenoliedzami skaistu.  Gan 
Sniegbaltīte krievu tautas pasa-
kās, gan „snowmaiden” – sniega 
jaunava dažādu tautu leģendās 
ir līdzīgas, bet kopīgs viņām ir 
tas, ka sniegs tiek personificēts 
skaistas sievietes tēlā, kas ir pati 
ziema.

Šovakar gribu pastāstīt japāņu 
leģendu par Sniega feju, man to 
izstāstīja japāniete Mari, viņas 
dzimtenē šo leģendu dažādās 
provincēs stāsta atšķirīgi.  

Vēstules sniegā
Jaunava ir tērpusies baltā kimo-
no, un mati tai krīt brīvi 
mežonīgā skaistumā - tikpat 
skaisti un tikpat bīstami vilinoši 
kā sniegputeņa klātā zeme. 
Viņa ir daiļa un pārsteidz ceļi-
niekus, dažkārt parādoties arī 
meža cirtējiem, ieputinātiem  
un tiem, kas  ceļā nomal dīju-
šies. 

Tā notiek arī ar kādu tēvu un 
dēlu, kas ceļā apmaldījušies. 
Tēvs ziemas salā nosalst, bet 
jaunākais no vīriem, stingdams 
no augstuma sniegputenī, savā 
acu priekšā ierauga daiļu sie-
vieti. Viņa, pārliekusies pār 
puisi, grasās to noskūpstīt. 
Sievietes acu skats sastopas ar 
jaunā vīrieša skatu, tajā lasāms 
pār steigums, apmulsums un vēl 
kādas dīvainas izjūtas, kas  attur 
Sniega sievietes ledus skūpstu.

Mēness princese nespēj no  -
saldēt puisi, jo acu skatienos ir 
piedzimusi mīlestība. Sniega 
feja čukst: „Es tevi atstāšu dzīvu, 
tu esi tik jauns un spēcīgs, un 
skaists, bet tu nekad nevienam 
nedrīksti stāstīt, ko šonakt 
piedzīvoji, satiekot mani”.

Drīz pēc tam meža cirtējs 
apņem jaunu sievu, viņš to sa -

met, jo tu esi lauzis solījumu 
nevienam nestāstīt par tikšanos 
ar Sniega sievieti!” Skaistā sieva 
meža cirtēja acu priekšā izkūst, 
viņa paceļas kā migla un aizli-
do, pametot vīru un bērnus... 
Viņa no cilvēku dzīves atgriežas 
baltajā sniega un sniegputeņu 
valstībā. Zemes cilvēka un 
Sniega sievietes savienība  ir 
beigusies...

„ Šis stāsts ir kā sniega vēstule, 
ko Mēness princese uzrakstījusi 
un atstājusi mums,” es piebilstu 
pēc Mari stāsta. Tātad egļu 
rotājuma trauslā Sniega feja, ko 
atceros no savas bērnības, tomēr 
reiz  ir piedzīvojusi zemes mīles-
tību...

Kad vakarvakarā japāņu 
leģendu ieviju savā stāstā, tā 
naktī turpina dzīvot manā 
sapnī. Visapkārt mirdzošs sniegs 
kā plāna, pūkaina sega, es zem 
tās palienu, saraušu sniega 
kupenu ap sevi, bet sniegs 
nekūst. Vai es pati esmu tas 
sniegs?

Manā sapnī sniega laukā kā 
uz skatuves stāv kāds melni 
tērpts stāvs,– vai tas ir vīrs, kuŗš 
piedzīvoja mīlestību ar būtni no 
Mēness ? Melns siluets ir kā 
apmaldījies, kādu meklēdams  
sniega lauku bal tumā. Melnais 

un baltais, zemes 
cilvēks un Mēness 
princese, sie višķais 
gaistošais Jiņ un 
vīrišķais ze  mes spēks 
Jaņ. Jaņ un Jiņ, kopā 
savijušies mīlestības 
kamolā. 

Vai viņiem būs 
lemts vēlreiz tikties, 
vai varbūt, no tālu-
ma sajūtot mīļotā 
klātbūtni, viņi viens 
otram rakstīs mīles-
tības vēstules snie-
gā?

Dace micāne 
Zālīte

 

Reiz Mēness princese nolēma 
apciemot zemi un iepzīties ar 
cilvēku dzīvi. Bet nelaimīgā 
kārtā viņa vairs nespēja atgriez-
ties uz Mēness. Tā nu princese 
pārtapa par Sniega feju, citkārt 
sauktu par Sniega sievieti un 
ieguva vārdu Juki-onna. Tie, 
kas to redzējuši sniegputeņa 
laikā, stāsta par viņas skaistu-
mu un tai pašā laikā mežonīgi 
brīvo dabu. Sniega sieviete ar 
savu stindzinošo skūpstu spēj 
nosaldēt ieputināto ceļinieku. 

stapis nejauši,  iedams pa meža 
ceļu, uzreiz daiļo meiteni 
iemīlējis, atvedis savā māja un 
apprecējis. Viņas vārds ir 
O-Yuki, kas nozīmē „sniegs”.

Lai gan citas ciema sievas, 
dzemdējot bērnus, zaudē savu 
skaistumu un noveco, O-Yuki 
skaistums ir nemainīgs, kaut 
arī viņa ir māte jau vairākiem 
bērniem. Reiz kādu nakti meža 
cirtējs, lampas gaismā lūko  
damies uz savu skaisto sievu, 
izstāsta viņai par jaunībā 

piedzīvoto tikšanos ar Sniega 
feju. Vīrs piebilst :”Sniega sie-
vietes skaistums man palicis at -
miņā uz visu mūžu, un tu man 
viņu atgādini...”

„Es esmu tā pati Sniega sie-
viete,” ieraudas O-Yuki, viņas 
balss kļūst arvien klusāka un 
klusāka, tā līdzinās vēja vai-
dam. „Man tevi tagad ir jā  pa-
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LŪDZAm IEVēROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt tikai no kantora.        

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEmS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  pievienoto kuponu.

Laiks, Inc.
596 middlesex Ave., metuchen, NJ 08840, USA

2011. gada kalendārs:  .................. gab.      X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,25;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

ārpus ASV – par pirmo $2,50
     par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā......................................                    US $.............................
                           
Vārds, uzvārds ..............................................................................................
Adrese ............................................................................................................
.........................................................................................................................

Tālr.: .............................................  E-pasts ..................................................

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!

LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
2011

Kaut kas traks! Tā tiešām esmu 
es! Smieklos samiegusi acis, bez 
jebkādas grācijas un nopietnī-
bas, kā tas pienāktos cilvēkam, 
kas pretendē būt uz kalendāra 
vāka!!!

Un nu, redzot to bildi, man 
neatliek nekas cits, kā vēlreiz 
krietni izsmieties – gan par to, ka 
esmu tur nokļuvusi, gan par to, 
KĀ es smejos, gan par tanti ar 
mazo šuneli villainē, kas katras 
dziesmas kulminācijas brīdī 
iztrausās ārā un rāva līdzi, ko 
spēj. Nu jā - tagad es saprotu, par 
ko sacēlies tracis visā pasaulē. 
Tieši un burtiski. 

Bet viss jau notiek uz labu. 
Līdz šim no tā sauktajiem trim-
das laikrakstiem esmu publicē-
jusies tikai „Latvija Amerikā” un 
„Austrālijas Latvietī”. Un nu pēk-
šņi vienā rāvienā man tikusi 
izdevība iepazīties gan ar Laiku, 
gan arī tā galveno redaktori 
Ligitu Kovtunu, un vēl dabūt 
veselus divus kalendārus piede-
vām! 

Bet sākšu ar pašu notikumu. 
Šis pavasaris pēc gaŗās un bar-

gās ziemas bija ļoti vēls. Pēc 
dažām neparasti siltām dienām 
aprīļa beigās 4. maija rītā atkal 
ausīs knieba sals. Tā man bija 
sen gaidīta brīvdiena, jo piecas 
dienas nedēļā strādāju Tautas 
tērpu centrā „Senā klēts”. Varētu 
arī būt, ka tie Laika lasītāji, kas 
pēdējā gada laikā iegriezušies 
jaunajā salonā Rātsnamā, būs 
mani satikuši. 

Biju nolēmusi piedalīties tau-
tas sadziedāšanās pasākumā pie 
Brīvības pieminekļa un ierasties 
tur tautastērpā. Ārzemju latvie-
šiem tā ir pavisam ierasta lieta, 
taču Latvijā vēl joprojām ir ļoti 
maz to cilvēku, kuŗiem pašiem ir 
savs tautastērps un, kas ir bēdī-
gāk, - nav tradcijas, ko uzvilkt 
mugurā. Man nu beidzot ir īsts 
Ziemeļvidzemes tērps, un tād-
pēc gribēju gan palepoties, gan 
ar savu rīcību iedrošināt citus, 
kas joprojām neprot atrast gadī-
jumu un drosmi, lai to uzvilktu. 
Man šķita, ka 4. maijs nu reiz ir 
īstā diena. 

Puķainā ziemas cepure (kopija 
no Latvijas Vēstures mūzeja eks-
ponāta – tādas Vidzemē 19. gs. 
bija ļoti izplatītas) gan tika aizlie-
nēta no „Senās klēts” Ziemeļ    - 
vi dzemes manekena un no plauk-
    ta paķerti rakstaini dūraiņi – nebi-
ju gatava, ka būs tik ļoti auksts. 

Tuvojoties Brīvības pieminek-

Kaut kas traks! 
Stāsts par kādu foto

lim, mani patīkami pārsteidza 
tas, ka satiku arvien vairāk sie-
viešu tautastērpos un, galvenais, 
– tie nebija ierastie pilnīgi vienā-
die deju kopu un koŗu „formas 
tērpi”. Vēlāk iepazinos ar dažām 
dāmām un uzzināju, ka viņas 
pārstāv kādu trimdas latviešu 
kori. Nosaukumu diemžēl neat-
ceros, bet man šķiet, ka arī kun-
dze ar sunīti bija no šī koŗa. 

Pasākums izvērtās negaidīti 
sirsnīgs un jauks. Augstākās kla-
ses koŗi un izcili diriģenti stāvēja 
plecu pie pleca ar vienkāršiem 
cilvēkiem „no tautas”, kas, par 
spīti vispār izplatītai savas valsts 
pulgošanai un noliegšanai, ar 
savu klātbūtni apliecināja: „Mēs 
mīlam Latviju. Lai nāk, kas nāk-
dams - mēs te esam un būsim.” 
Tā varētu raksturot gaisotni un 
kopības sajūtu, kas skanēja balsīs 
un mirdzēja acīs. Es domāju, ka 
lielākajai daļai sanākušo pagājusī 
ziema bija īpaši smaga visādā 
ziņā - arī man un manai ģime-
nei. Pilnīgi sveši cilvēki saķērās 
elkoņos, dziedāja un šūpojās 
līdzi taktij. Tā bija arī siltāk. 

Gāja minūtes un stundas, bet 
cilvēku joprojām nepalika ma -
zāk. Es nostājos uz Brīvības pie-
minekļa augšējā pakāpiena, kur 
visu labāk varēja redzēt. Tad arī 
aprunājos ar blakus stāvētāju 
kundzi. Taču to, ka viņai ir sunī-
tis, pamanīju tikai kādas dzies-
mas vidū, kad viņš pēkšņi parā-
dījās no villaines apakšas un sāka 
sirsnīgi dziedāt līdzi. Nenolie-
dzami, tas bija tik smieklīgi, ka 
smējos gan es, gan visi apkārt 
stāvētāji. Īpaši liels prieks bija 
bērniem un fotografiem. Kad 
dziesma beidzās, suņuks trīcē-
dams no aukstuma, atkal tika 
ievīstīts villainē – līdz nākamās 
dziesmas kulminācijai, kuŗu viņš 
nemaldīgi uzķēra, lai pievieno-
tos ar visu savu suņa sirdi un 
balsi. Tas bija tikai dabiski un 
jauki – gan tas, kā kundze bija 
saposusies tautastērpā, gan tas, 
kā viņa no aukstuma trīcošo 
uzticamo draugu bija ietinusi 
villainē. 

Jā – varbūt es neliktu šo bildi 
uz vāka. Varbūt es izvēlētos 
kalendāram visspožākās un svi-
nīgākās bildes no visiem latviešu 
dziesmu svētkiem visā pasaulē. 
Es nezinu, kādi izskatījās iepriek-
šējie Laika kalendāri. Un varu 
piekrist, ka okupācijas laikā tau-
tastērps tika nonivelēts līdz lētam 
skatuves tērpam „ar tautisku 

piesitienu”. Taču kopš neatkarī-
bas atgūšanas ar katru gadu 
situācija mainās uz labu, un gal-
venais – cilvēki, par spīti naba-
dzībai un citām, patiešām neat-
liekamām vajadzībām, iegādājas 
un darina paši savus tautastēr-
pus un arvien rūpīgāk domā par 
to, lai tas būtu pareizs un saska-
ņots. 

Kalendāram par labu bildīšu 
to, ka tas parāda, - mēs joprojām 
esam. Ka dziedam. Ka dzīvs ir 

tautastērps. Ka to nēsā jaunas 
meitenes un arī kundze cienīja-
mā vecumā, kas atnākusi svinēt 
svētkus kopā ar savu suņuku. 
Priecāsimies par to! 

Bet bilde uz Laika kalendāra 
vāka patiešām ir sirsnīga, kaut 
arī tā nebūt neglaimo manam 
izskatam. Un galu galā - tiklīdz 
atvērts un pie sienas piekārts 
„janvāris” tā taču vairs nav re -
dzama un dusmīgāku kundzīšu 
acis var mieloties ar staltajiem 

or ķestra puišiem!
Vēlu skaistus Ziemsvētkus un 

mīlestības pilnu Jauno gadu 
visiem latviešiem visā pasaulē! 
Un lūgsim Dievu, lai Viņš mūs 
visus kādreiz saved atkal mājās 
– ar visiem bērniem un mazbēr-
niem, suņiem un kaķiem, raks-
tainiem cimdiem, Bārtas villai-
nēm un ziemas cepurēm! 

Ar cieņu
Ieva Nikoleta Dāboliņa

ES PROTESTēJU!!!
Izlasījis Lasītāju balsīs dažus protestus par jaunākā Laika 

kalendāra vāku , kur kopā ar tautumeitām nofotografēts gaudo-
jošs sunītis, arī es vēlos protestēt, bet par to, ka nekur nav 
nobildēts kāds mīlīgs Latvijas runčuks vai kaķenīte, kādus mīl 
tūkstošiem Latvijas bērniņi un pensionāri. Es domāju, ka tā ir 
diskriminācija augstākā mērā! Varbūt aiz visa tā slēpjas valdības 
pirksts, lai palielinātu dzīvnieku nodokli, kas varētu glābt 2011. 
gada budžetu? 

Kaķīšu dzinavnieks 
no Lombardas

L A S Ī T ā J U  B A L S I S

Ieva Nikoleta Dāboliņa
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marta Nereta

manas sniegā iemītās pēdas

Manas sniegā iemītās pēdas...
Vējš pārvilks tām plīvuri drīz,
diena atkal būs balta bez bēdas,
viss norims, pārklāsies, dzīs,
es aprakšu bēdu zem sniega
un atdošu ziemai it visu,
lai glabā tā sapnī liegā
manu dvēselē iešķelto risu.
Nāks pavasar’s, atraks sniegu,
zeme auglības alkās degs,
pēc dziļa un saulaina miega
manas pēdas zaļa zāle segs. 

Ingrīda Vīksna

Sniega nakts

Ir rāma nakts, ir miera nakts.
Aiz sniega mākoņiem
pa reizei pazib zvaigznes.
Man nav vairs jābīstas –
pa nezināmiem ceļiem
dziļš klusums labu vēsti
tālā malā aiznes.

Ir miera nakts.
Aiz sniega mākoņiem
pa reizei pazib
klusa, laba zvaigzne.

Līvu laukums šoziemDoma laukums šoziem

Elza Ķezbere

Ir atkal Ziemassvētki

Ir atkal Ziemassvētki,
Aiz rūtīm klusi snieg.
Tā liekas: līdz pat sirdij
Būs sniegos jāiestieg.

Tā liekas – visas bēdas
Šīs pārslas atņemt spēs;
Šķiet – ceļā puteņainā
Vēl satiksimies mēs.

Ir atkal Ziemassvētki.
Kur esi šovakar?
Aiz tuksnešiem un tundrām
Sirds just vai svētkus var?

Es pieminu, kā bijis.
Sens gaišums acīs spīd.
Tā liekas – Tava roka
Vēl man pār matiem slīd.

Ir atkal Ziemassvētki.
Aiz rūtīm klusi snieg un 
snieg.
Es ceļos – es jau eju –
Ir sniegos jāiestieg.

Jūras sarkanais. Foto Imants Urtāns.
Šis foto saņēmis Zelta medaļu Trierenberg Super Circuit 2010 fotokonkursā, kas notika Lincā, Austrijā un ko rīko FIAP (Starptautiskā 
fotomākslas federācija) un PSA (Amerikas fotografu asociācija).
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Ziemsvētku vecis bija lat-
vietis, kas dzīvoja Ziemeļpola 
ledus kalnos. Viņa īstais vārds 
bija Kristaps Kriņģelis, bet bērni, 
kas rakstīja viņam vēstules un 
neprata skaidri runāt latviešu 
valodā, sauca viņu par Kris 
Kringels. 

Vēstuļu sanāca daudz, tik 
daudz, ka vajadzēja pieņemt 
palīgus. Izvēlīgs nevarēja būt, 
tāpēc par palīgiem Kringels 
pieņēma rūķus. Rūķi bija maza 
auguma, nevajadzēja daudz 
drēbju, viņi bija čakli darbā un 
maz ēda. Rūķi izlasīja vēstules, 
atbildēja, ja mācēja rakstīt, un 
palīdzēja gatavot rotaļlietas. Brī-
vajā laikā rūķi ganīja ziemeļ-
briežus, kuŗus Kringels Ziem-
svētku vakarā iejūdza kamanās 
un uzbrauca zvaigžņu pilnajās 
debesīs. 

Gatavot mantas nebija viegli. 
Rūķi tās gatavoja no veikalā 
pirktā materiāla. Sevišķi grūti 
bija kaŗa laikā, daudz kas aizgāja 
kaŗošanai un bērni palika bešā. 
Bet viņi iztika ar mazumiņu. Šai 
laikā bērni prasīja vairāk tankus, 
lielgabalus, šautenes, revolveŗus 
un citas lietas, ko bija grūti paga-
tavot. Šodienas bērni prasa 
lidmašīnas, hēlikopterus, raķetes, 
kas skrien gaisā un birdina dzirk-
steles un lidojošos šķīvjus.

Kringels domāja šā un tā, bet 
beigās atzina, ka jābrauc uz pil-
sētu meklēt izejvielas.

Tikai nedomājiet, ka Kringelim 
dzīve rit bez bēdām, ka viņš sēž 
siltumā, strīdas ar rūķiem un 
gatavo rotaļlietas. Nē, viņš dienas 
pavada kā ikviens no mums. No 
rīta piecēlies, Kringels apvelk 
biezu, sarkanu kažoku, jo ziemeļu 
leduskalnos ir auksti. Kažokam 
ir balta apkakle un apakša apšūta 
ar baltu atloci. Tad uzvelk sarka-
nas bikses un apjož tās ar platu, 
melnu jostu. Kājas ieauj gaŗos, 
melnos zābakos un galvā uzliek 
sarkanu cepuri, kuŗas galā piešūts 
bumbulis. Tad viņš sēžas pie 
galda, kur uzliktas sātīgas brokas-
tis. Pēc brokastīm viņš rokās 
uzvelk dūraiņus.

Kringels ir apaļš apvēlies 
pavecs vīrs. Viņš nekad neskujas. 
Šad tad apgriež pilnbārdu un 
matus, un ar to pietiek. Paēdis 
viņš pārskata, kas ir un kas nav 
gatavs. 

Izrādās, ka darāmā ir vairāk 
nekā darītā.

Tad Kringels iesēžas krēslā un 
domā. Domās viņš savelk pieri 
grumbās. Ko darīt? Līdz Ziem-
svētkiem mantas nebūs gatavas, 
jo materiāla nepietiek. Vai bērnus 
atstāt tukšā, lai raud? Nē, to 
nevar un nedrīkst!

Neko darīt – jājūdz ziemeļbrieži 
kamanās un jābrauc uz pilsētu 
meklēt vajadzīgo.

Todien sniga, un neviens Krin-
geli neredzēja. Arī viņam aiz 
mākoņiem bija grūti saskatīt 
pilsētu un veikalus. Nolaidies 
zemāk un tuvāk pilsētai, Kringels 
apturēja kamanas. Atstājis brie-
žus neizjūgtus, viņš apstaigāja 

veikalus. Veikalos viņu nepazina, 
un viņš neprasīja palīdzības. 
Galu galā kamanas sanāca tik 
pilnas, ka ziemeļbriežiem bija 
grūti tās pavilkt un pacelties 
mākoņos. 

Kad viņi bija noskrējuši labu 
gabalu mākoņos, ziemeļbriedim 
Rūdolfam, kas bija iejūgts kā 
vadonis un ceļvedis, paslīdēja 
kāja, un kamanas apstājās. Krin-
gels izkāpa, apstaigāja briežus, 
apglaudīja viņus, iekāpa atpakaļ 
ragavās un sarāva grožus, lai 
atsāktu skrējienu. Ziemeļbrieži 
atskatījās, bet palika uz vietas. 
Kringels parāva grožus vēlreiz, 
bet bez panākuma. Tad atkal 
izkāpa un pielika plecu pie 
kamanām, lai palīdzētu stumt, 
arī tas nelīdzēja. Nekas cits neat-
lika, kā izkraut pusi preču un 
doties mājup ar mazāku kravu. 

Atstājis pusi kalnos, Kringels 
iesēdās kamanās, un brieži atkal 
pacēlās virs mākoņiem. 

Jau no tālienes varēja redzēt 
Kringeļa sētu. Māju jumti bija 
apsniguši un pažobelēs piesalušas 
gaŗas ledus lāstekas. Logos zie-
dēja sarmu puķes un no skursteņa 
cēlās dūmu strūklas. Rūķi skrai-
dīja iekšā ārā, ka durvis klaudzē-
ja vien.

Kringels nolaidās pagalmā. Ap 
viņu saskrēja rūķi, izkrāva man-
tas un, uzzinājuši, ka puse atstāta 
ledus kalnos, devās turp, lai 
atnestu. 

Kringels nokratīja sniegu no 
zābakiem un iegāja siltā istabā. 
Rūķi viņu sagaidīja ar vakariņām: 
brūni ceptu cūkas cisku, kraukš-
ķīgiem kartupeļiem un skābiem 
kāpostiem. Kringels ēda dūšīgi, 
jo visu dienu bija aukstumā 
braucis tālu ceļu. Pēc vakariņām 

viņš likās uz ausi un sāka skaļi 
šņākt. 

Rūķi pa to laiku izjūdza zie-
meļbriežus un atlaida tos brīvē. 
Brieži izklīda un pazuda, kur 
kuŗais. Pa nakti rūķi atnesa at -
likušās mantas no ledus kalniem 
un arī likās uz auss. 

Kringeļa mājā iestājās klusums, 
tikai peles grabinājās pa kaktiem 
ēveļu skaidās. 

No rīta Kringels pamodās un 
modināja rūķus. Rūķi izberzēja 
miegu no acīm, nožāvājās, cēlās 
augšā un sāka dienas darbus. 

Kringels paskatījās ārā pa logu, 
nogrozīja izspūrušo galvu un 
norūca: „Sniega mākoņi.” Tad 
viņš pašķirstīja kalendāru – 
Ziemsvētki jau durvju priekšā. 
Nekas cits neatliek, kā ar dar-
biem pasteigties. „Tagad pie 
darba! Divi pa desmiti – pie 
zāģiem! Ēvelēs – divi! Krāsos 
divi! Naglos – divi! Galdiņus 
tēsīs – divi pa desmiti! Saiņos – 
divi! Saites sies – divi pa desmiti! 
Adreses rakstīs – desmiti, tie, 
kuŗi prot un kuŗiem ir glīts 
rokraksts. Adreses jāraksta ar 
lieliem burtiem, lai varu salasīt 
bez brilles un lai nav jāpietur pie 
aptiekas, dot aptieķerim lasīt 
man priekšā. Rotaļlietas labos – 
divi pa desmiti! Riteņus ratiņiem 
liks divi katrā pusē. Izsūtāmie 
būs divreiz divi, pa visiem kopā 
– četri. Nedrīkst kalnos klaiņot 
un ar draugiem ilgi runāt, bet 
pielikt soli, kur sūta un skriet 
atkal mājās! Jēcis un Pēcis 
uzmanīs briežus. Māris aizdzīs 
pieklīdušos ziemeļbriežus. 
Andža un Udža stāvēs kaktā par 
citu grēkiem. Divi uzraudzīs 
katlu, lai ūdens būtu silts. Divi 
kurinās krāsni un divi piebakstīs 

pagales, lai uguns neizdzistu. 
Divi brauks mežā malku zāģēt! 
Divi skaldīs un divi kraus strēķī. 
Divi, ja vēl būs pāri palikuši, 
vārīs rīsu putru ar rozīnēm, ceps 
zosi un taukos kraukšķinās 
kartupelīšus. Divi nesīs ūdeni 
nodzerties. Tagad sēdīsimies pie 
galda, ēdīsim brokastis, lai būtu 
spēks un darbs veiktos! Darbs ir 
jāpabeidz Ziemsvētku vakarā! 
Visu, ko teicu, lieciet aiz auss, lai 
neaizmirstas!” Tā Kringels izrī-
koja rūķus.

Tā arī notika. Divi pa desmiti 
zāģēja un neiezāģēja pirkstos. 
Viņi zāģēja dēlīšus un līstes. 
Lielas, gaŗas, mazas un ieapaļas. 
Divi strādāja ēveļu solos. Ēveles 
rūca, uz augšu palēkdamās. 
Skaidas skrēja, kur kuŗā, gan 
baltas, gan dzeltenas, priežu, 
egļu, bērzu un ābeļu. Rūķi zāģēja, 
ēvelēja un tēsa. Sviedri lija, bet 
nebija laika noslaucīt. kamēr citi 
locīja dzelzs stīpas riteņiem un 
pielāgoja, citi gatavoja ratiņus, 
bet citi šuva lelles, kādas meitenes 
prasīja. Kur lelles, tur jāšuj arī 
kleitas un izrakstītas jakas, tām 
vajadzēja būt skaistām.

Tad dienas kārtībā nāca tanki, 
lielgabali, kas šāva, taisīja troksni 
un dūmus. Citi darināja lid-
mašīnas un hēlikopterus, bet citi 
– lidojošos šķīvīšus. Tādas 
mašīnas, kas nebija vēl redzētas, 
rūķi taisīja pēc zīmējuma un 
plāna. Vajadzēja locīt skārdu. 
Daudz kas neizdevās un daudz 
kas iznāca citādi nekā iecerēts. 
Daudz kas tomēr sanāca. Par to 
rūķi lepojās un viens otru slavēja. 
Darbs dzina darbu, rūķi strādāja 
dienu un nakti. Īss pārtraukums, 
lai iekostu gaļu un maizi un – 
atpakaļ pie darba. Tikai naktī 
rūķi aizvēra acis un šņāca.No 
rīta cēlās un atsāka darbu. Šis un 
tas, šad un tad pietrūkās. Rūķi 
tad sūtīja skrējējus uz pilsētu 
iepirkties. Ledus kalnos visās 
malās klaudzēja rūķu koka tupe-
les...

Ziemsvētku vakarā darbi bija 
padarīti. Adreses bija glīti uz -
rakstītas uz saiņiem. Vēl atlika 
kamanās iejūgt ziemeļbriežus, 
iesēdināt un silti sasegt Ziem-
svētku veci un novēlēt laimīgu 
ceļu.

Kringels iesēdās kamanās, un 
rūķi atvadījās. Kringels sarāva 
grožus, ziemeļbrieži sacirtās un 
kamanas pacēlās mākoņos. Tās 
cēlās arvien augstāk, līdz Kringels 
redzēja pilsētu un mājas. Viņš 
nolaidās laukumā, kuŗam apkārt 
bija apliktas svētku eglītes. Tur 
bija saceltas būdas. Kringels 
pazina laukumu no citiem gad-
iem, tas bija Ziemsvētku tirdziņš.
Tur galdos bija saliktas grāmatas 
ar krāsainiem zīmējumiem. 
Bērni drūzmējās un, acis ne -
nolaiduši, pētīja grāmatu vākus. 
Viņiem patika pasakas, stāsti un 
brīnišķīgi piedzīvojumi. Te bija 
arī kalendāri, gan sieti kā grā-
matas, gan kā noplēšamas katras 
dienas lapiņas.

Visvairāk cilvēki drūzmējās ap 
krējuma vafeļu būdām. Vafeles 
kraukšķēja, kad koda, un krējums 
tecēja ārā pa abiem galiem.

Kringels redzēja, ka daudzi 
bija nopirkuši sveces, gan baltas, 
gan krāsainas. Pārdeva arī 
brīnumsveces, kas dega, sprakš -
ķēja un meta dzirksteles. 

Citos galdos bija izlikti dažādi 
stikla greznumi: apaļas bumbas, 
čiekuri un zvaniņi. Bija arī daudz 
svētku kartīšu. Uz dažām bija 
uzzīmēts viņš, Kringels, ar 
dāvanu maisu plecos. Bija arī 
svētku konfektes, kam galos bija 
izspūrušas papīra bārkstis. Bija 
karuseļi, kur bērni sēdēja zir-
dziņu, lauvu un citu dzīvnieku 
mugurā. Karuseļi griezās, mūzika 
skanēja un bērni priekā smējās. 
Tur bija šūpoles, kas skrēja augšā 
lejā, augšā lejā, līdz sēdētāji 
no reiba. Bija vēl daudz un da -
žādu izpriecu, un visur apgrozījās 
ļaužu pulks. 

Kringels piestāja pie būdas, 
kur pārdeva „ampelmaņus” – ja 
aiz auklas tos raustīja, tie cilāja 
rokas un kājas. Bija arī spalvaini 
mērkaķīši, kas lēkāja, pakārti 
gaŗās atsperēs, un „jo – jo”, kas 
riņķoja augšā lejā, kad to svieda 
šurpu turpu.

Kringels būtu staigājis un ska-
tījis citus krāšņumus, bet atcerē-
jās bērnus, pie kuŗiem viņam 
vajadzēja ierasties Ziemsvētku 
vakarā.

Bet bērni, paaugušies lielāki, 
viņam vairs neticēja. Kringels 
esot izdomāts, patiesībā viņa 
nemaz neesot.

Tas Kringelam sāpēja, bet neko 
nevarēja darīt. Viņš iesēdās 
kamanās un devās tālāk. Pilsētā 
vajadzēja uzmanīties. Visapkārt 
dūca un šaudījās lidmašīnas un 
hēlikopteri. Dažiem gaisa kuģu 
vadītājiem Kringels pamāja ar 
roku, tie atmāja.

Kringels savilka grožus, un 
brieži apstājās. No maisa viņš 
izņēma dāvanas un atkal nozuda 
skurstenī. Nevienam viņš neiz-
pauda, kā to darīja – kā skurstenī 
neiesprūda.

Dažā vietā bērni viņu gaidīja, 
bet pirms ierašanās viņš tiem 
uzsūtīja miegu, un bērni aizmi-
ga. Dažās mājās viņam bija atstā-
tas kūciņas. Kringels tās apēda 
un atkal nozuda skurstenī. Citās 
mājās pie krāsns bija piekārtas 
zeķes, viņš tās piepildīja ar sal-
dumiem un našķiem, un nema-
nīts nozuda, kā nācis.

Braukājot pa pasauli, Kringels 
bija daudz ko redzējis un piedzī-
vojis. Vislielākie draugi bija un 
palika bērni, kas viņu gaidīja no 
gada gadā. Arī veci cilvēki viņu 
gaidīja.Viņi skatījās zvaigžņota-
jās debesīs, centās Kringelu 
ieraudzīt. Viņš tiem pamāja un 
pasmaidīja: 

„Priecīgus Ziemsvētkus!”  
                 

L A S Ī S I m  K O P ā  A R  m A Z B ē R N I E m

Teodora Lilienšteina illustrācijas
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GRāmATU VAR IEGāDāTIES:

Latvijā
	 •	grāmatnīcās	un	mūzikas	veikalos;
	 •	avīzes	"LAIKS"	redakcijā;
	 •	mūzikas	izdevniecībā	Musica Baltica (http://www.musicabaltica.lv)

ASV
	 •	sazinoties	ar	Albertu	Legzdiņu
   e-pasts: piecitis@aol.com
   Adrese: 2.S.080 Valley Rd., Lombard, IL 60148

Cena USD 18,  (t. sk. pasta izdevumi)

LAI LABI SKAN!

Atbalstītāji:

ČIKāGAS 
PIEcĪŠU 

JAUNUmI
Dāvana visiem 
latvju bērniem, 
illustrēta nošu 

grāmata 
ar kompaktdisku, 

kuŗā iekļautas 
16 jaunas un 
tradicionālas 

Čikāgas Piecīšu 
dziesmas

D Z I E D ā S I m  K O P ā

Ziemsvētku svecīte
Alberta Legzdiņa 

vārdi un mūzika

Ak, baltā svētku svecīte,

Cik skaista esi tu,

Tik visu gadu jāgaida,

Lai kāds tev’ iedegtu.

Tu spožāka par bumbuļiem,

Par raibiem ķipariem,

Par brūniem mīklas vīriņiem,

Kas ož pēc pipariem.

No tavas spožās gaismiņas

Visiem acis iemirdzas,

Pat mazam plīšu lācītim

Tās lielas paliekas.

Un saposušās lellītes

It kā nākušas no pirts,

Šajā Ziemassvētku vakarā

Arī viņām pukstēs sirds.    

Un rūķīši aiz loga

Sārtiem vaigiem noklausās,

Kas istabā ap eglīti

Šajā naktī notiekas:

Dzied daudzbalsīgi ģimene,

Gan Do, gan Re, gan Mi, 

Un, ķepu mutei aizlicis,

Lācīts klusi šķaud’: „Apčī!”
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Visi bērni katru gadu ar 
nepacietību gaida Ziemsvētkus. 
Bērniem attīstoties, viņiem rodas 
interese par visu, kas apkārt, un 
vēlēšanās daudz ko noskaidrot. 
Vispirms uz jautājumiem atbild 
vecāki, vēlāk – skolotāji, daudzas 
atbildes atrodamas grāmatās. 
Pēdējos gados televīzijā, radio, 
presē, tīmeklī ir īsta informācijas 
eksplozija. Baznīcas uzvedumos, 
eglītes vakaros var uzzināt par 
dažādām paražām. Visi mēģina 
bērnu pārliecināt par savu vie-
dokli. Kam un kuŗam lai tic? 

No agras bērnības es ticēju 
saviem tuvākajiem – mātei vai 
tēvam, vecākiem brāļiem vai 
māsām. Laikam ritot, redzēju, ka 
par Ziemsvētkiem visi cilvēki 
man nebija stāstījuši patiesību, 
un vilšanās reizēm bija ļoti 
sāpīga. Secināju, ka visiem nevar 
uzticēties, pat ne personām ar 
visaugstāko izglītību. Kā lai atšķiŗ 
tradicijas, pasakas, maldi nāju-
mus, reliģijas un māņticību no 
patiesības? Kas man jādara, kad 
atrodu patiesību? Vai man 
vienmēr jābūt patiesam? Kas 
būtu jādara Ziemsvētku vakarā? 
Kas būtu jādara pēc Ziem-
svētkiem? Visas atbildes var at -
rast Bībelē.

Iesākums 
Mans ceļojums, meklējot pa -

tie  sību par Ziemsvētkiem, ilga 
daudzus gadus. Man bija ap -
mēram četri vai pieci gadi, un 
pirmā ziema, ko atceros, liels 
piedzīvojums. Tēvam bija lauk-
saimniecība netālu no Nesaules 
kalna. Tūlīt pēc pirmā sniega 
viss tika plānots un sagatavots 
apmēram vienu līdz divu mēnešu 
ilgam periodam, kad mājas 
nevarēja atstāt, jo ceļi bija aiz-
putināti. Malku sakrāva pie 
mājas ieejas. Ar produktiem 
papildināja pārtikas plauktus, 
klēti un pagrabu. Tolaik mums 
elektrības un ūdensūkņa vēl 
nebija. Katram gadījumam sagā-
dāja rezerves petrolejas lampas. 

Tad kādu dienu sāka pamatīgi 
snigt. Pēc trijām dienām visu 
klāja bieza sniega kārta. Nevarēja 
pat atvērt āra durvis. Ārā viss 
bija balts, gluži kā pasakās, koki 
un zari noliekušies aiz smaguma. 
Tēvs izraka takas uz kūti, klēti, 
cūku un vistu mājiņu un 
labierīcībām! Sniegs bija tik dziļš, 
ka, ejot pa izrakto taku, nevarēju 
redzēt pāri sniega vaļņa malām. 
Ik pēc pāris stundām tēvs gāja 
laukā ar lāpstu, lai takas atjauno-
tu, jo lopus nevarēja atstāt bez 
apkopšanas. 

Apmēram nedēļu pirms Ziem-
svētku vakara sākās cepšana un 
vārīšana. Nocirsto eglīti ienesa 
istabā, un visu māju piepildīja 
skuju smarža. Eglīti izpušķoja ar 
spīdīgām lentēm, iesprauda 
svecītes, piekāra piparkūkas un 
citus rotājumus. Bērniem bija 
jāmācās dzejolīši un tautasdzies-
mas. Visus brīdināja būt rātniem, 
jo citādi Ziemsvētku vecītis 
nedošot dāvanas. Man bija 
jāmācās ,,Balts sniedziņš snieg 
uz skujiņām...”. Tas bija gaŗš dze-
jolis. Nosvīdis klausījos dekla-
mējam brāli. Neatceros dzejoļa 
nosaukumu, bet tajā bija teksts: 

ZIEMSVĒTKU VĒSTS JAUNIEM UN VECIEM

,,Pašu sala tētiņu šodien ciemos 
gaidām.” Otrs brālis skandēja 
īsāku dzejoli par sniegamāti, kas 
,,sniega pārslas bēra atpakaļ 
maisā...” Dziedājām arī ,,Jūs, 
bērniņi, nāciet...” Pieaugušie arī 
kaut ko darīja, vairs neatceros, 
ko īsti. Visas šīs izdarības man 
skaidrību par Ziemsvētkiem ne -
deva: es tikai gaidīju ierodamies 
Ziemsvētku vecīti. Protams, viņš 
ieradās ar lielu troksni, noprasīja 
katram, vai esam klausījuši tēvu 
un māti, izdalīja dāvanas un ātri 
izgāja pa durvīm, jo esot jāiet pie 
daudziem citiem bērniem. Šīs 
atmiņas palika prātā gandrīz līdz 
pavasarim.

Nākamie pāris Ziemsvētki bija 
līdzīgi, līdz pienāca baigais gads, 
kad Latvija tika okupēta un 
tūkstošiem latviešu lopu vago-
nos nosūtīti uz Sibirijas vergu 
darba nometnēm. Izsūtīja arī 
manu māti (vienīgo no visa 
pagasta), skolotāju ar izglītību 
un vadīšanas spējām. Mūsu 
mājas ar visu inventāru komūnisti 
paņēma savā rīcībā, protams, 
bez atlīdzības. Savu māti nekad 
vairs nesatiku. Kur tad bija pali-
cis ,,mūsu Dievs”? Varbūt viņš 
bija tikai dieviņš, ko aprakstīja 
tautasdziesmās un ko Laima 
veda nepareizā virzienā.

Trimdas gadi
Mūs ar tēvu gaidīja nezināma 

nākotne, turklāt bijām bez 

draugiem, bez naudas, bez valo-
das, bez izglītības, dzīvo Dievu 
nepazinām. Mazā vācu kaŗa 
kuģītī visus darbspējīgos no 
Liepājas aizveda uz Vāciju. Kaŗš 
vēl nebija beidzies, un Kurzemē 
mūs gandrīz sagrāba krievu 
kaŗaspēks. Vācieši mūs pārveda 
uz Auzigu, netālu no Elbas, kur 
bija jāstrādā munīcijas fabrikās. 
Nonācām kādā žīdu šķirotavas 
nometnē, kur pavadījām dažus 
mēnešus līdz kaŗa beigām. Kādu 
dienu nometnes sargus vairs 
nekur neredzēja, viņi visi bija 
aizbēguši. Bijām apmēram 60 
latviešu, un nolēmām iet rietu-
mu virzienā. Līdz angļu zonai 
bija apmēram 500 kilometru. 
Divas reizes krievu kaŗaspēks 
mūs visus atkal gandrīz sagūstīja. 
Teicām, ka pateicamies par 
atbrīvošanu un dodamies atpakaļ 
uz Latviju. Viņi mūs palaida 
vaļā! Nonācām Blombergā, kas 
izveidojās par galveno latviešu 
kultūras un mākslas centru 
Vācijas ziemeļos. Te iepazinām 
ievērojamus latviešu dzejniekus, 
skolotājus, rakstniekus, mūziķus, 
teātŗa un Rīgas filmas māk  - 
s  liniekus, zinātniekus un ārstus. 
Tomēr dzīvo Dievu vēl nepa-
zinām, un vairāk nekā piecus 
gadus svinējām Ziemsvētkus 
latviešu un vācu kultūras ietek-
mēti, jo augsti izglītotiem cilvē-
kiem ,,Dievs ir reti vajadzīgs”. 
Tolaik es vēl nezināju, ka Pāvils 

brīdināja kolosiešus: ,,Uzma-
nieties, ka neviens jūs nesa-
valdzina ar savu prātniecību un 
tukšu maldināšanu, kas balstās 
uz cilvēku mācībām, bet ne uz 
Kristu.” Es beidzu ģimnaziju un 
apprecējos. Mēs devāmies pro-
jām no Vācijas, nezinādami, kas 
gaida nākotnē, un nepazīdami 
dzīvo Dievu.

Populārākās izdarības 
Ziemsvētkos Amerikā

Ziemsvētki tiek svinēti dažādos 
veidos, visu nosaka kultūra, tra-
dicijas, dzīvesvieta, reliģiskā 
sistēma un ko mēs katrs ticam 
par Jēzu Kristu kā personu. 
Modernos laikos katrs domā 
pats par sevi un ir pārliecināts, 
ka viņa ticība ir pareiza. Dievs, ja 
Viņš vispār ir, taču būs ap -
mierināts, ja mūsu labie darbi 
būs pārsvarā. 

Bībele neatklāj Kristus tiešo 
piedzimšanas datumu. Ir 232 
dažādi datumu minējumi. No 
Bībeles var skaidri secināt, ka 
Kristus nepiedzima 25. decemb-
rī, bet droši vien septembrī. Nav 
svarīgi, kāds ir īstais datums, 
tradicijas un izdarības, galvenais 
ir visu uzmanību veltīt Jēzum 
Kristum kā personai.

Ziemsvētki ir 19. gadsimta iz -
gudrojums. Pēc Amerikas civil -
kaŗa ekonomika sāka plaukt. 
Mo  dē nāca dāvanu došana, un 
kapitālismam (kas ir Dieva 

svētība) cilvēku dzīvē bija liela 
nozīme. Dievs pamazām tika 
nostumts malā, un ,,vienlīdzības” 
dēļ viņu uzskata par vienu no 
daudziem līdzīgiem dieviņiem. 
Mēdz teikt, ka Bībele neesot 
pietiekami toleranta grāmata. 
Pēdējo 50 gadu laikā ASV 
latviešu dievkalpojumu apmek-
lētāju skaits arvien samazinās, jo 
,,tur jau nekas aizrāvīgs nenotiek”; 
tas viss ir veciem cilvēkiem. Pēc 
iesvētībām jaunieši baznīcā vairs 
nerādās. Dievu meklējam un 
piesaucam tikai lielu traģēdiju 
gadījumos, piemēram, pašrei-
zējās pasaules financiālās krizes 
laikā. 

Klements Klarks Moors 1822. 
gadā uzrakstīja dzejoli par svētā 
Nikolasa apmeklējumu tieši no 
ziemeļpola Ziemsvētku vakarā. 
Protams, pirmie Amerikas ie -
braucēju pēcteči un kristieši 
(puritāņi u. c.) neko tādu neatzi-
na. Masačusetas pavalstī pat ar 
likumu aizliedza svinēt Ziem-
svētkus, jo tajā datumā bija ro -
miešu pagānu saules dieva Mit-
ras dzimšanas dienas atcere.

Amerikā kopš 1865. gada pie-
ņemts sūtīt Ziemsvētku kartītes, 
tiek izrotāta māju ārpuse, cilvēki 
skatās filmas (Harry Potter, 
White Christmas u. c.), ciemojas, 
dodas ceļojumos, apmeklē kon-
certus, ballītes, Ziemsvētku tir-
dziņus, eglīšu sarīkojumus (kopš 
Lutera laikiem), gleznu izstādes; 
ir iespēja iepirkties līdz nemaņai 
(86 stundas nepārtraukti 
Wallmart un K-Mart), ir arvien 
vairāk savstarpēji konkurējošu 
svētku (Kwansa, Ramadāns, Ha -
nuka, Ziemas saulgrieži u. c.).

2010. gads gandrīz beidzies, 
un šogad daudzi latviešu jaunieši 
ārpus Latvijas būs līdzīgā 
stāvoklī, kādā mēs bijām pirms 
60 gadiem. Vecie palikuši Latvijā 
un mēģina iztikt, kā var. 
Juzdamies vientuļi, viņi no jauna 
meklē atbildes, kas ir dzīves jēga 
un kāda paredzama nākotne. 

 Pirms atdzimšanas biju stu-
dējis simtiem reliģisku un filozo-
fisku grāmatu un ticies ar dau-
dziem to kustību pārstāvjiem. 

Reliģiju un filozofijas 
novirzienu pārstāvju 

padomi 
Pirms atdzimšanas man vēl, 

protams, nebija garu pazīšanas 
dāvanas (1. Ko 12:10). Tāpēc 
turpināju maldīties cilvēku filo-
zofijās un meklēt, kā tikt pie 
Dieva. Vēlāk, evaņģelizācijas 
brau    cienos pa 25 pasaules 
vals tīm dzirdējām dažādus 
viedokļus, ko darīt, lai atrastu 
dzīves jēgu. Dažu pasaules 
,,gudro” padomi smagās dzīves 
situācijās ir ap  mēram šādi:

 KONFŪCIJS: Ir labāk, ja no 
šādām problēmām izvairās...

 BUDA: Lai šī tev ir laba mā -
cība, nākamā reinkarnācijā 
varbūt būs labāk... 

 HINDUISTS:Attīries, nākamā 
reinkarnācijā blusas vietā būsi 
muša...

JOGISTS: Transcendē savu 
problēmu, pārslēdzies citā plāks-
 nē...

ZOROASTERS: Pielieto savu 
gribas spēku...

(Turpināts 19. lpp)

Irēnes ēberšteines (Venecuēla) zīmējums, 1998. g.
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Teiciens, ka mīlestība akla, ir 
pārspīlēts. Vairāk vietā būtu tei-
ciens, ko lieto Amerikā – “legāli 
akls”. Tas nozīmē, ka cilvēks kaut 
ko redz, bet ne visu tā, kā vaja-
dzētu. Šāda mīlestības redze labi 
raksturo vecvecāku skatījumu uz 
savu mazbērnu pasauli. 
Vecākiem uzdevums ir bērnus 
audzināt, toties dižvecāki var 
atļauties vairāk lutināt...

*
Kādu rītu pie Sandras ierodas 

kaimiņiene, viņai līdzi dēlēns. 
Kaimiņienei rokā 10 dolaru nau-
das zīme, un viņa to sniedz 
Sandrai. Tad dēlēns stostīdamies 
sāk savu atvainošanās runu. 
Izrādās, ka naudu iedevusi 
Annelī, lai kaimiņu zēns viņu 
liktu mierā. Zēns vairākkārt 
nācis un traucējis Annelī spēlē-
šanos. Raudāšanas un sūdzēša-
nās vietā Annelī izšķīrusies rīko-
ties pati. Izņēmusi no savas krāj-
kases naudu un iedevusi kaimiņ-
zēnam ar noteikumu, ka viņš liks 
viņai mieru.

Iznākumā viņa ieguvusi abus 
- mieru un arī nauda atgriezu-
sies krājkasē.

Lai gan Annelī vēl nav sasnie-

G A D U m I J A S  P ā R D O m A S

ARĪ BēRNĪBā mIERAm IR 
SAVA cENA

Mazbērnu pasaule dižvecāku skatījumā
gusi 10 gadu vecumu, viņai patīk 
izkārtot lietas. Ģimenes sanāk-
smēm viņa gatavo galda kartes 
un arī izdomā, kam ar ko būtu 
jāsēž blakus. Ejot uz restorānu, 
viņai patīk iepriekš uzrakstīt, ko 
viņa pasūtīs. Ja brālis Ansis, kuŗš 
ir par četriem gadiem vecāks un 
gandrīz pustik gaŗāks augumā, 
nevar uzreiz izšķirties, kādu 
dzeŗamo pasūtīt, toties Annelī 
nosaka, ka „mans brālis dzers to 
pašu, ko es”.

Annelī ir savai mammiņai 
iepirkšanās biedre. Viņas arī pie-
augušo līmenī pārrunā pirku-
mus. 

Nesen ģimene nolēmusi iegā-
dāties jaunu auto. Kad vecāki jau 
sēdušies parakstīt līgumu, Annelī 
ienākusi birojā un paziņojusi, ka 
mašīnai trūkst video ierīces, kas 
dotu iespēju aizmugurē sēdētā-
jiem skatīties filmas, ko pārde-
vējs bija solījis. Ierīce tikusi 
iemontēta, kaut gan uz jauno 
mašīnu bijis jāgaida vairākas 
dienas.

*
Skolā bijis klases darbs uzraks-

tīt vecākiem vēstuli. Annelī savā 
vēstulē aprādījusi, ka ir atbildīga 
meitene (responsible), jo viņa 

nereti vedot pastaigāties ģime-
nes sunīti Mikiņu un viņam 
uzvelkot vestīti. Mammiņai būtu 
mazāk raižu, ja Annelī aizkavē-
tos pie draudzenes vai skolā, 
tāpēc meitenei vajadzētu savu 
līdznēsājamo telefonu. Vārdiņu, 
ka viņa ir atbildīga, atkārtojusi 
vairākas reizes.

Nav vēl zināms, kādi panāku-
mi būs vēstulei. Ir cerība, ka par 
to padzirdēs arī Ziemsvētku 
vecītis. Ja adresāts būtu cits, 
panākumi būtu droši, bet ir lie-
tas kur “vecīšiem” jāpastāv 
malā.

*
Jaungada pārdomām gribētu 

ieteikt sekojošo: izvairīties no 
vārdiņa “ vecs”. Citas valodas to 
ir veiksmīgi paveikušas. Kā būtu, 
ja vecvecāku un vecvecvecāku 
vietā būtu dižvecāki un senči?

Gribu lasītājiem vēlēt vecveco 
vecgada vēlējumu: “Laimīgu 
Jauno gadu!”

Opīts, dižtēvsIvars

Šis ir manas vecmāmiņas 
stāsts. Viņa bija dzimusi tālajā 
1877. gadā, dzīvoja Latvijas lau-
kos zemā lauku mājā, kur toreiz, 
kad notika šajā stāstā aprakstītie 
notikumi, naktī bija sasnidzis 
milzums sniega, kaut gan tobrīd 
laiks jau gatavojās uz pavasari, 
un šis varbūt varēja būt ziemas 
pēdējais sniegs. 

Arī viena vistiņa jau bija 
izperinājusi savus mazos cā -
lēnus, un viņi visi šai sniegotajā 
rītā bija atnesti uz istabu, uz 
virtuvi ar tās bedraino māla 
klona grīdu. Tur bariņš bija 
izklīdis pa visu telpu, priecīgi 
darbojoties un skrai de lējot.

Es varu iedomāties, ka virtuve 
bija diezgan krēslaina, jo sniegs 
bija sasnidzis tik biezā kārtā, ka 
sniedzās līdz pat zemās lauku 
mājas jumta pārkarei, pie ēkas 

Sniegotais rīts
ārsienas izveidojot tuneli. Mana 
vecmāmiņa tajā sniegotajā rītā 
bija vēl pavisam maza meitene, 
nepilnus četrus gadus veca. 
Brālītis bija vecāks, un mazās 
māsiņas, iespējams, šai pasaulē 
vēl vispār nebija. Es iedomājos, 
ka viņi, visa ģimene, tobrīd 
uzturējās virtuvē. Brokastlaiks? 
Jā, varbūt. Vistiņa lasīja dru-
pačiņas no galda Cālīši ar? Diez  
vai. Mazā meitene skrēja. Jā, un 
viņa neredzēja cālēnu, kas bija 
nelīdzenā māla klona bedrītē.

Viņa man vēlāk stāstīja: ,,Es 
viņu tiešām neredzēju. Cālītis 
bija viens no tiem melnajiem, es 
nepamanīju.”

Cik nu tur vajadzēja! Pastaliņas 
pieskāriens, un tūlīt meitenes 
mātes sauciens: ,,Vai! Cālītis 
beigts!”

Beigts? Cālītis beigts? Un viņa 

MUHAMEDS: Šī ir Allaha 
griba, ... iznīcini pagānus, ja tie 
nepievienojas islāmam...

DARVINS: Spēcīgākie 
uzvarēs... tavi priekšteči ir mēr-
kaķi, mācies no viņiem...

EVOLŪCIONISTS: Viss, kas 
tev ir vajadzīgs ir vairāk laika... 
laiks dziedē visu...

HUMĀNISTS: Nejūties vai-
nīgs, nejūties grēcīgs, ej un dari 
vēl vairāk...

PSĪCHOLOGS: Tava domā-
šana ir kļūdīga, izmēģini citu 
(manu) metodi...

DIEVTURIS: Atbildes ir tau-
tas  dziesmās, sendievībās, sa -
kāmvārdos...

ARISTOTELIS: Cilvēk, iepa-
zīs  ti sevi...

Šie teicieni sameklēti no 
vairākiem simtiem grāmatu. 
Pro  tams, visi kulti nav pieminēti, 
to ir vairāk nekā 3600 (pēc kādas 
kristiešu organizācijas datiem). 
Pats galvenais, ka visi šo novir-
zienu izgudrotāji ir miruši. Viņu 
ieteiktais ceļš uz Dievu ir bez 
Kristus, ko aizstāj ar labiem dar-
biem, ar kuŗiem pie Dieva un 
debesīs tomēr netiek iekšā!

Ko tad saka vienīgais dzīvais 
Padomdevējs, kas gaida, kad 
viņu piesauks:

 JĒZUS KRISTUS: Es esmu 
ceļš, patiesība un dzīvība, nevi-
ens netiek pie Tēva, kā vien caur 

mani (Jņ 14:6). Es esmu maize, 
kas no debesīm nākusi (Jņ 
6:41,51). Es esmu pasaules gais-
ma; kas seko man, tas patiesi 
nestaigā tumsībā. Bet tam būs 
dzīvības gaisma (Jņ 8:12). Es 
esmu durvis, ja kāds caur mani 
ieiet, tas tiks izglābts (Jņ 10:9). 
Nāciet šurp pie manis visi, kas 
esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs 
gribu atvieglināt (Mt 11:28); ... 
jūs atradīsiet atvieglinājumu 
savām dvēselēm (Mt 11:29). 
Redzi, es stāvu durvju priekšā 
un klaudzinu. Ja kas dzird manu 
balsi un durvis atdara, es ieiešu 
pie viņa un turēšu ar viņu mie-
lastu, un viņš ar mani (Jāņa Atkl. 
3:20).

Kā SVINēT JēZUS 
KRISTUS 

PIEDZImŠANU 
(ZIEmSVēTKUS)

Lūdzu, paņemiet Bībeli un 
lasiet Lūkas evaņģelija 2. nodaļā 
pirmos 20 pantus. Izlasiet vēlreiz! 
Vai atradāt, kā svinēt kristīgos 
Ziemsvētkus pēc Bībeles aprak-
sta?

 KAS JĀDARA? – Lk 2:17 – 
izpaudiet (aplieciniet, sludiniet, 
dariet zināmu un saprotamu) 
visiem...

 KAS JĀSAKA? – Lk 2:11 – 
Jums šodien Pestītājs dzimis, 
Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas 
Kungs.

Jēzus teica (Mateja Ev. 19:14): 

,,Laidiet bērniņus un neliedziet 
tiem pie Manis nākt, jo tādiem 
pieder debesu valstība.” Jēzus 
teica (Mateja Ev. 10:32): ,,Tad nu 
ikvienu, kas mani apliecinās 
cilvēku priekšā, to ir Es ap -
liecināšu sava Tēva priekšā, kas 
ir debesīs.” 

Ja savas sirds durvis atvērsit 
un šo aicinājumu pieņemsit, tad 
no tā brīža jums katru dienu būs 
Ziemsvētku miers (Jņ 14:26.27), 
un Jaunais gads būs svētības 
pilns, ar jaunām idejām un 
cerībām nākotnei.

Mācītājs 
Otomārs mednis, B.S., 

M.S., D.D.

to bija izdarījusi!
Es domāju, ka tā varbūt bija 

pirmā reize, kad meitene redzēja 
nāvi. Viņa bēga. Ārā no telpas, 
prom no mazā, nekustīgā, nelai-
mīgā cālēna. Pagalms piesnidzis, 
bērnam neizbrienams. Viņa 
paslē  pās aukstajā sniega tunelī.

Tēvs sekoja meitenei, kad viņa 
izskrēja ārā no virtuves, bet snie-
ga sprauga pie mājas sienas bija 
par šauru, lai pieaugušais varētu 
tur iespraukties. Tēvs redzēja 
savu meitiņu, piespiedušos pie 
guļbalķu sienas un elsojam.

Viņa nenāks atpakaļ, viņa 
nosals, tēvs domāja, redzot bērna 
izmisumu. Žēlums un bailes par 
meiteni. Viņš sauca, viņš lūdza. 
Mazā papurināja galvu, un uz 
brīdi viņš pamanīja asaraino 
sejiņu. Viņš turpināja runāt. 
Tēva bailes auga. Varbūt tās no -

deva viņa izmisumu par bērnu, 
un beidzot meitene atsaucās, 
sniedzot roķeles pretī tēvam. 
Viņš ilgi mierināja bērnu, čukstot 
ausī labus, mīļus vārdus, ko 
vecmāmiņa atcerējās līdz mūža 
galam. Jā, viņa atcerējās sniegai-
no rītu un sava mīļā tēva labos 
vārdus šajā rītā, jo vecmāmiņai 
jau nebija daudz atmiņu, ko par 
viņu glabāt. Tēvs nomira agri. 
Vecmāmiņa tad bija vēl pavisam 
maza meitene. Viņai tad bija 
tikai četri gadiņi.

,,Tēvs palīdzēja kaimiņam iz -
vilkt ratus no grāvja, kur tie bija 
ieslīdējuši,” viņa man stāstīja. 
,,Laikam kaut kas viņam iekšā 
pārtrūka. Pēkšņi viņš juta lielas 
sāpes. Ja toreiz būtu bijis tā, kā 
ir tagad, tad droši vien viņam 
būtu varējuši palīdzēt, bet to -
reiz… Viņš nomira jau pēc 

pāris die  nām...”
Es domāju par šo tālo 19. 

gadsimta latviešu zemnieku, 
manu vecvectētiņu. Viņš prata 
mierināt savu mazo meitu ar 
mīļiem, labiem vārdiem. Viņš 
atdeva savu dzīvību, palīdzot 
kaimiņam. Viņš nepiedzīvoja, 
neredzēja savus trīs bērnus 
pieaugam un pašiem ieejot savā 
dzīvē. Viņš nekad nezināja, ar 
kādu mīlestību vidējā meitiņa 
glabāja viņa sniegotajā rītā teik-
tos labos vār dus, un viņš 
nevarēja paredzēt, ka pie viņa 
reiz sacītajiem vār diem un viņa 
paša reiz domās kavēsies viņa 
mazmazmeita, kad pati jau būs 
sirma, veca sieva. Varbūt viņa 
arī tad vēl smelsies morālu 
spēku no vecvecāku dzī ves.

Laima Kalniņa

(Turpināts no 18. lpp)

Annelī ar mikiņu
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… 
Atkal tuvojas Ziemsvētki. Die-

nas kļūst īsākas, vakari gaŗāki. 
Dzīves soļi kļuvuši mazdrusciņ 
īsāki un lēnāki. Aizvien biežāk 
jāapstājas un jāpadomā par 
aizvadītām dienām un gadiem. 
Domas slīd pāri pagājušajiem 
laikiem, un vismaz uz brīdi 
apstājas vai nu pie mīļa cilvēka, 
vai kāda neaizmirstama notiku-
ma.

 Pasaule ir ļaunuma pārpilna, 
bet Ziemsvētku laikā negribas 
par to domāt. Pirms svētkiem 
jāmēģina pašam paveikt ko labu, 
kas mazinātu pasaules sāpes un 
nevajadzīgas ciešanas. Nav ne -
maz tik grūti iemest mazu prieka 
staru cita cilvēka sirdī. 

 Esmu ļoti laimīgs, ka man 
Augstāka vara piešķīrusi gluži 
gaŗu mūžu, mīļu dzīves draudze-
ni un ārkārtīgi jauku bērnu, 
bērnubērnu un bērnu bērnu-
bērnu pulciņu, kuŗi ir tuvumā, 
gluži priecīgi „vecīšus“ aplido un 
it bieži ienes mūsu istabā 
smaidīgu gaismas staru. Kad 
viņi bija mazi, centāmies viņiem 
„dot spārnus“. Tagad ir liels 
prieks, vērot viņus, šajā saban-
gotajā pasaulē slaidi un sparīgi 
lidojot. 

Gadi arvien ātrāk „aizslīd ap 
stūri“, uz pleciem jau sakrājies 
vesels vezums. Sakrāts arī daudz 
visādu mantu, vajadzīgu un 
nevajadzīgu. Nav vairs, kur likt. 
Priecājos, ja varu aizdāvāt ko 
tādu, kas pašam mīļš, taču bez 
kā gluži labi var iztikt, zinot, ka 
citam tas daudz vairāk vajadzīgs 
un noderīgs. Jūtam gandrījumus, 
ja tādas dāvanas tiek labprāt 
saņemtas.

Taču no dažām nemaz negribas 
šķirties. Tās citam varbūt būtu 
maznozīmīgas, bet man tās ir 
„daļa no dzīves“. 

Ik rītu paskatos uz savu „Sta-
buragu“. Maza daļa no Latvijas 
varenās, teiksmainās klints jau 
ilgus gadus atrodas goda vietā 
uz mana grāmat plaukta. Viņu 
sargā Latvijas ka  rogs un tau-
tumeita. Pašu milzīgo Staburagu 
nogremdēja Daugavas dzelmē 
pirms četrdesmit pieciem gad-
iem.

Kā mana Staburaga daļa no 
skaistās Daugavas senlejas atce-
ļoja pāri jūrām otrā pasaules 
malā un ik rītu man atgādina, no 
kurienes esmu nācis, kas esmu 
un kur ir mana tēvzeme? Stāsts 
ir pagaŗš. 

Staburags, 19 metru augsts un 
ap 60 metru plats, vairāk nekā 
5000 gadu lepni stāvēja Daugavas 
kreisajā krastā kādus deviņus 
kilometrus augšpus Kokneses. 
Pie Staburaga latvieši nāca smel-
ties spēkus un ticību savai tautai. 
Leģenda stāsta par meiteni, viņa 
Daugavas kreisajā krastā gaidījusi 
savu iemīļoto puisi, kas no 
Daugavas labā krasta mazā laivā 
vētras laikā īries pāri upei. Laiva 
apgāzusies, jauneklis noslīcis. 
Meitene ilgi ilgi krastā raudājusi, 
līdz pārvērtusies par klinti ar 
daudziem avotiņiem, kuŗi kā 

Dzīvē netrūkst brīžu, kad 
skaistums un labestība staro 

Andŗa Ritmaņa pastāsts Ziemsvētku laikā

Šorīt atvēru logu,
Man pretī staroja rīts.
Likās, ka kaut ko es zogu, 
 Jo tik daudz kas jau sagaidīts.

asaras satecējušas Daugavā. Tā 
esot radies raudošais Staburags. 

Patiešām, no Staburaga izplūda 
saldūdens avoti, pārkaļķojot au -
gus un sūnas un veidojot cietu 
čaulu – šūnakmeni, kas nepār-
traukti auga, bet pa 300 gadiem 
reizi daļa no tā nolūzusi un 
nogāzusies klints pakājē. No 
viena klints gabala tika veidots 
piemineklis dzejniekam Eduar-
dam Veidenbaumam.

Valdis (Voldemārs Zālītis) 
uzrakstīja grāmatu ,,Staburaga 
bērni“. To bērnībā lasīju ar lielu 
sajūsmu. Jancis bija izrīcību 
vadonis, Marčs viņa uzticīgais, 
pasīvais sekotājs. Abu gaitas 
aprakstītas, viņiem darbojoties 
Daugavas krastos, tuvējās Vīgan-
tes muižas apkaimē un pie 
Staburaga varenās klints.

,,Un tad šis bija Staburags, tas 
pats, kurp devās visi daudzie 
ļaudis no Vidzemes un Kurzemes, 
kā kādu brīnumu skatīties, tas 
pats, kurp katru svētdienu gar 
Vīganti peldēja cēli, lielas ļaudīm 
pildītas laivas ar kuplām meijām, 
sarkanbaltsarkaniem karogiem, 
ar kareivju mūziku un skaņām 
gaviļu dziesmām…“

Jancis un Marčs: „Un augsts, 
tik augsts mūsu Staburags, ka 
krūmi un koki, kas auga viņa 
virsū, likās aizsniedzam vai pašus 
mākoņus. No pašas augšas gan 
varēja tālu redzēt – tālu, tālu pār 
Daugavu un Vidzemi, pat 
Avotiņu kalnam pāri…“ 

Vasarā Jancis bija mēģinājis 
nostāties zem lielās klints. Sta-
buraga ūdeņi daudzās bezgalīgās 
strāviņās plūda tai kā jumtam 
pāri.Tās krita uz cietajiem ak -
meņiem un sadrupa smalkās 
pilītēs, kas nemitīgi lēca uz visām 
pusēm, slapinādamas drēbes un 
saldēdamas kailās kājas. Ziemā 
šīs pilītes pārvērtās cietās lāstekās 
un, cita pie citas piedurdamās, 
sasala skaidrā kristalla sienā, pār 
kuŗu vietvietām mazas, tīras 
strīpiņas likās kustamies…

Auseklis uzrakstīja vārdus, un 
Baumaņu Kārlis komponēja 
dziesmu: „Trimpula“: „Kā Dau-
ga  va vaida un bangas kā krāc, Kā 
Staburags asaras rauda! Kā ozoli 
piekrastē briesmīgi šņāc: Tur 
Dievi un sentēvi gauda...“ Šo 
dziesmu dziedāju neatkarīgajā 
Latvijā un trimdas gados.

Jau ilgus gadus gan jaunie, gan 
arī mēs citi, kopā sanākot, pa 
reizei dziedam: „Kam raudi tu, 
ak, daiļā Staburadze, Vai tava 
cietā akmens sirds ar pukst? Pie 
tavām kājām glaužas klinšu 
krāces, Un vilnis vilnim klusas 
miņas čukst…“ Neviens īsti 
nezina, kas šo dziesmu sacerējis 
un komponējis.

Jā, Staburags ilgus gadus bija 
un vēl arvien ir latvju tautas 
brīvības un lepnuma simbols, lai 
arī nepārtraukti no tā plūda 
asaru pilieni, kas ietecēja Dau-
gavā. Staburags simbolizē arī 
latviešu dziesmoto garu. 

Tagad mūsu varenais Staburags 
raud Daugavas dzelmē, septiņus 
metrus zem Daugavas ūdeņu 
virsmas. Kas pie tā vainīgs? Vai-
nīgi bija ļaunas varas pakalpiņi.

Latvijā padomju vara 1956. 
gadā nolēma Daugavā pie Pļa-

viņām būvēt elektro spēk sta ciju. 
Tika izveidoti divi šīs spēkstacijas 
būves projekti. Maskavas varenie 
ar Chruščovu priekšgalā ļāva 
latviešiem pašiem izvēlēties, 
kuŗu īstenot. Latvijas komūnistu 
varas vīri nolēma taupīt naudu 
un izvēlējās pirmo variantu, līdz 
ar skaistās Daugavas senlejas 
iznīcināšanu un apzinātu cir-
tienu latviešu tautas pašapziņai. 
Ja būtu izvēlēta otra iespēja, tas 
nebūtu noticis. Staburags vēl aiz-
vien lepni stāvētu Daugavas 
krastā.

 Kad tauta uzzināja par šo pro-
jektu, sākās protesti, taču tie 
nelīdzēja. Protestētāji nokļuva 
padomju varai nevēlamo sarak  -
s tā. Par spīti latviešu tautas pro-
testiem, 1965. gadā applūdināja 
daudz latviešu saimniecību, kā 
arī simtgadīgus ozolus, Oliņ-
kalnu, senus pilskalnus, Vīgantes 
dziesmu svētku estrādi un 
Staburagu – raudošo latvju tau-
tas lepnuma un varenības sim-
bolu. 

Pirms šī plānotā iznīcināšana 
notika, uz Staburagu devās mans 
Rīgas pilsētas 1. ģimnazijas sola 
biedrs un mīļš draugs Arvīds un 
izglāba savu daļu Staburaga no 
iznīcināšanas. To lielā maisā pār-
nesa mājās un nolika goda vietā. 
Mūs ar Arvīdu izšķīra 1943. 
gadā, kad pirmo jauno latviešu 
ģimnazistu grupu no skolas sola 
ierāva Latviešu leģionā. Arvīds 
kaŗu pārdzīvoja, arī „mežu ķem-
mēšanu“ pēc kaŗa, kad viņa 
slēptuvē acis iemetis sarkanarm-
ietis, bet, ieraudzījis pret viņu 
vērsto revolveri, pasmaidījis, 
atmetis ar roku un devies dziļāk 
Slīteres meža brikšņos. Arvīdam 
Bērzam (tas nav viņa īstais 
uzvārds) laimējās, viņš Kurzemē 
atrada savus vecākus un kļuva 
par Jāni Bērziņu, līdz ar to 
paglābās no izsūtīšanas un vēlāk 
izmācījās par ārstu. Mēs abi 
studējām medicīnu: Arvīds oku-
pētajā Latvijā, es brīvajā pasaulē. 
Pēc ilgiem gadiem, 1968. gadā 
satikāmies Rīgā. Satikšanās bija 
vairāk nekā sirsnīga, lai gan brīvi 
varējām sarunāties tikai jūras 
krastā vai trokšņainā vietā. Varas 
vīri bija piespieduši Arvīdu ievi-
etot viņa grabošajā automobilī 
noklausīšanās ierīces un pavē-

lējuši par mani un mūsu ģimeni 
„parūpēties“ un ziņot, „vai man 
kas nav aiz ādas“. Draugs par šo 
uzdevumu man tūlīt klusi 
paziņoja, tāpēc, braucot viņa 
spēkratos, sarunās bijām uzma-
nīgi. Pirms manas došanās 
atpakaļ uz ASV, abi satikāmies 
un atvadījāmies klusā vietā 
Arkādijas parkā. Arvīds iedeva 
man rūpīgi saglabātu dāvanu, ko 
aizvest uz brīvo pasauli. Maisā 
bija maza daļa no Staburaga. 
Mūsu simboliskā, apslēpto cerī-
bu, raudošā, varenā Staburaga 
klints toreiz jau trīs gadus gulēja 
Daugavas dzelmē.

Man palaimējās no komūnistu 
okupētās Latvijas atvest Stabu-
raga akmeni uz mūsu mājām 
brīvajā pasaulē. Arvīda dāvātā 
mazā daļiņa no lielā, varenā 
Staburaga tagad atrodas goda 
vietā, tālu no mūsu tēvzemes. 
Paldies tev, Arvīd, par šo lielo 
dāvanu. Kopā ar mūsu mazo 
Staburagu sūtām tev sveicienus, 
lai kur tava dvēselīte lidinās… 

Kolkas rags ir pats tālākais 
Kurzemes ziemeļu punkts. Ne -
aiz mirstama, vienreizēja vieta, 
kur daba samērā neskarta. No 
Kolkas raga agrā rītā var vērot 
saullēktu, kad saule iznirst no 
Rīgas jūras līča ūdeņiem, un 
redzēt mirdzošu saulrietu, kad 
saule vakarā ienirst Baltijas jūrā 
un iestājas nakts. Kas tā par neti-
camu, pasakainu sajūtu! 

No Kolkas raga par piemiņu 
man ir tikai no jūras izskalota 
priedes koka plāksnīte un svei-
ciens no baltas kaijas, kas, pāri 
lidodama, iemeta saujā vienu 
savu balto spalvu. No tiem abiem 
izveidoju pats savu plostu, ar ko 
sapņu pasaulē varu doties pāri 
Baltijas jūrai uz ziemeļrietumiem 
– netālo (30 km) igauņu Sāmsalu 
(Saaremaa) vai uz ziemeļ aust-
rumiem, apmēram tikpat tālo 
Roņu (Ruhnu) salu. Tā atrodas 
pašā Rīgas jūras līča vidū. Tā ir 
neliela, tikai 2x5 kilometri. Roņu 
salā latviešu neesot, to apdzīvo 
galvenokārt igauņi un daži 
zvied  ri, taču 2006. gadā to apcie-
moja liels brūns Latvijas lācis, 
kuģojot no Kurzemes uz liela 
ledus gabala kādus 40 kilo-
metrus. Salinieki visādi mēģināja 
noķert šo 150 kilogrammu sma-

go, nevēlamo ciemiņu, taču tas 
viņiem neizdevās. Brūnajam lā -
cim apnika Roņu salinieku ne -
viesmīlība un daudzo tūristu 
apbrīna. Viņš kaut kā atkūlās 
atpakaļ uz Latviju. Šis notikums 
tika plaši aprakstīts gan igauņu, 
gan latviešu un pat pasaules 
presē.

Tā kā latvieši bija palikuši bez 
savas salas Baltijas jūrā, tad tāda 
bija jārada pašiem. 

1991. gada 24. jūnijā pirmoreiz 
mūžā stāvēju uz Kolkas raga 
sēkļa, kas atdala mierīgos Rīgas 
jūras līča ūdeņus no bangainās 
Baltijas jūras. Pa kreisi mutuļoja 
Dižjūra, pa labi mirdzēja Mazjūra 
un, ejot sešus kilometrus uz 
priekšu jūrā pa divu metru dziļu 
sēkli, kam pamatā esot dolomīta 
nogulsne, varot aizbrist līdz 
bākai, kas uzbūvēta uz mākslīga 
paaugstinājuma jau 1884. gadā. 
Šī nu kļuva par vienīgo latviešu 
„salu“ Baltijas jūrā, un tāda ir vēl 
aizvien. 

Teika stāsta, kā Kolkas rags 
cēlies: Velna māte paņēmusi no 
Stiebru kalna veselu klēpi smiltis 
un gribējusi nest uz Sāmsalu. 
Kad tā iebridusi kādu gabalu 
jūrā, gailis sācis dziedāt. Velna 
māte tā sabijusies, ka visas smil-
tis iebirušas jūrā. Otrā naktī viņa 
atkal sagrābusi veselu klēpi 
smilšu un nesusi uz Sāmsalas 
pusi. Līdzko tikusi tanī pašā 
vietā, gailis dziedājis. Atkal visas 
smiltis iebirušas jūrā. Tajā vietā 
tagad ir Kolkas rags.

Baltijas jūras piekrasti no 
Kolkas raga uz Ventspils pusi 
līdz Ovīšiem sauc par Lībiešu 
krastu. Tā ir kultūrvēsturiska 
territorija, kur 12 zvejniekcie-
mos – Mazirbē, Pitragā un citos 
dzīvojuši lībieši – somugru tauta. 
Skumji, jo no šīs tautas Latvijā 
palikuši tikai pāris simti, taču 
lībiešu kultūras tradicijas vēl 
arvien tiek godātas un glabātas. 

Mazirbē ik gadus pirmajā 
augusta svētdienā Līvu tautas 
namā, ko grezno gan Latvijas 
sarkanbaltsarkanais karogs, gan 
lībiešu zaļbaltzilais, kas simbolizē 
mežus, jūrmalas smiltis un zilo 
jūru, pulcējas lībieši un viņu 
draugi un dodas pie jūras, lai 
dāvinātu piemiņas vainagu, at -
ceroties savus tautiešus – zvej-
niekus, kuŗus reiz paņēma Bal-
tijas jūras viļņi. 

Šīs ir tikai divas no manām 
dārgajām mantām, kas droši 
vien man sagādā vairāk prieka 
un atmiņu nekā kādam citam, ja 
tās atdāvinātu.

Taču man ir vēl daudz citu 
šādu pavisam mazu vai mazliet 
lielāku lietu, kas paņemtas rokās 
vai uzskatītas uzvanda skaistus 
milzu atmiņu kalnus. 

 Šajos Ziemsvētkos domas lido 
gan ciemos pie mīļiem cilvēkiem, 
gan atceroties neaizmirstamas 
vietas un notikumus. Vai slaidās 
Kolkas raga priedes jau klāj balti, 
mirdzoša sniega spilveni? Vai 
lielais Latvijas lācis atkal gatavo-
jas doties ciemos pa aizsalušo 
Rīgas jūras līci uz Latvijai tik 
tuvo Roņu salu, lai pajautātu, kā 
tas gadījies, ka mūsu draugiem, 
igauņiem pieder tik daudz salu, 
bet latviešiem bija pašiem jābūvē 
sava vienīgā miniatūrsaliņa ar 
Kolkas raga bāku tās vidū? Vai 
Daugava jau aizsalusi? Vai varētu 
nostāties uz ledus, kur dzelmē 
dus mūsu varenais Staburags un 
lūgt latviešu tautai drosmi un 
spēku?

Priecīgus Ziemsvētkus!

Staburaga 
klints gabals 

goda vietā 
Andŗa 

Ritmaņa 
mājā 

Losandželosā 
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Latvijā dzimušais ASV 
Merilendas universitātes profe-
sors Jānis melngailis norūpējies 
par amerikāņu ēšanas tradici-
jām. Profesors saka: „Te viss ir 
kājām gaisā. Amerika ir visbagā-
tākā zeme ar vissliktākajiem ēša-
nas paradumiem. Bagātie cilvēki 
ir tievi, nabadzīgie – resni. 
Labākā pārtika ir pilsētās, sliktā-
kā laukos.” Situāciju profesors 
cer uzlabot ar latviešu rupjmaizi. 
Melngailis nodibinājis uzņēmu-
mu, kas šādu maizi izplata 
Ņujorkas un Bostonas apkaimes 
gardēžu veikalos.

Profesors par latviešu rupjmai-
zes lielo vērtību pārliecinājies 
pēc paša pieredzes. „Kad sāku 
rupjmaizi tirgot, to ēdu brokastīs 
un launagā, nokritos svarā par 
apmēram pieciem kilogramiem. 
Šī maize ir sātīga un neuzbaro,” 

Latviešu rupjmaizes svētība 
stāsta Melngailis.

Melngailis un viņa partneŗi 
2009. gadā nodibināja uzņēmu-
mu Black Rooster Food. 
Uzņēmums ik nedēļu pasūtina 
aptuveni 150 kilogramus rupj-
maizes no kādas baltkrieviem 
piederošas maizes ceptuves 
Ņujorkas Bruklinas rajonā un to 
izplata Ņujorkas un Bostonas 
apkārtnes veikalos,  kā arī tirgo 
tīmeklī. Peļņa ir apmēram pār-
desmit tūkstoši dolaru gadā. Tas 
nav liels bizness un nav arī pro-
fesora maizes darbs. Melngaiļa 
pamatdarbs ir savā zinātnes 
nozarē.

Ar latviešu maizes izplatīšanu 
Jānis Melngailis sāka nodarbo-
ties pirms vairākiem gadiem. To 
darīt viņu rosināja kollēga, biz-
nesa profesors ēģiptietis Kens 
Geibriels. Viņš strādāja universi-

tātes biznesa fakultātē. Reiz 
Melngailis kollēgu pacienāja ar 
latviešu rupjmaizi. Tā Geibrielam 
ļoti garšoja, un viņš teica, ka 
maizi vajadzētu pārdot ASV. 
„Mēs dabūjām rupjmaizes 
paraugus, aiznesām uz dabiskās 
pārtikas veikalu tīklu Whole 
Foods, kas piekrita to izplatīt. 
Tobrīd, ar maizes tirdzniecību 
nodarbojoties vaļasprieka līme-

nī, bija iespējams latvijas maizi 
importēt no „Lāču” un 
„Lielezera” ceptuves un pārdot 
dažiem izredzētiem noņēmē-
jiem,” stāsta Jānis Melngailis.

Mainoties dolara kursam un 
ceļoties degvielas cenām, 
Melngailis pārtrauca maizes 
ievešanu, bet turpināja meklēt 
iespējas latviešu rupjmaizi tirgot 
ASV. Izdevās atrast baltkrievu 
maizes cepēju, kuŗš bija ar mieru 
strādāt pēc latviešu maizes cep-
šanas receptēm. 

No sākuma gan gludi negāja. 
Pēc baltkrievu maiznieku 
domām, tīru rudzu maizi neesot 
iespējams izcept. Taču Melngailis 
neatlaidās. Viņš bija pārliecināts, 
ka ar latviešu rupjmaizi varētu 
iegūt ievērojamu tirgus daļu, kā 
tas bija noticis ar franču maizi. 
1967. gadā, kad Melngailis 

atgriezās ASV no studijām 
Eiropā, neviens nepazina franču 
bagetes. Taču pēc kāda laika tās 
kļuva par populāru maizi. 
Daudzās ASV pilsētās tagad ir 
franču maizes ceptuvju tīkla Au 
Bon Pain veikali.

Līdzīgi notika ar latviešu rupj-
maizi. Tagad uzņēmums Black 
Rooster Foods pieder Jānim 
Melngailim, viņa brālim Ivaram 
un profesoram Geibrielam. 
Ņujorkā pēc latviešu receptes 
cepto maizi tirgo 15 veikalos, 
tostarp piecās dabīgās pārtikas 
tirgotāju Whole Foods tirdzniecī-
bas vietās un sešos Fairway tīkla 
veikalos, kā arī „Zabars” delika-
tešu tirgotavā Brodvejā. Maizi 
tirgo arī piecos speciālizētos pār-
tikas veikalos Bostonas apkaimē, 
un to var nopirkt tīmeklī ar Black 
Rooster mājaslapas starpniecību.      

Vašingtonas centrā Masa ču-
setas avenijā pie Latvijas vēst-
niecības 10. decembrī novietoja 
un izrotāja piecus metrus augstu 
egli. 

Pie Latvijas vēstniecības novie-
totā egle atvesta no Merilendas 
pašiem rietumiem, vietas, kas 
atrodas 300 kilometru attālumā 
no Vašingtonas. Egles iedegšanas 
ceremonijas laikā Latvijas vēst-
nieks ASV Andrejs Pildegovičs 
kopā ar Merilendas lielākās egļu 
audzētāju farmas īpašniekiem 
Māršalu un Sindiju Steisijiem 
svinīgi iededzināja egles deko-
rātīvās lampiņas. Klātesošajiem 
bija iespēja eglē sakārt rotājumus, 
ko Rīgas pašvaldība atsūtīja no 
Latvijas. Svinībās piedalījās 
ārzemju diplomāti, Vašingtonas 
apkaimē dzīvojošie latvieši ar 
ģimenēm, kā arī uzaicinātie ASV 
administrācijas pārstāvji. Klāt-
eso šajiem bija iespēja noskatīties 
Rīgā sagatavoto videozibsni par 
Rīgas egles rotāšanas tradicijas 
pirmsākumiem, iedzert glāzi 
karst vīna un nogaršot pipar-
kūkas. Eglē lampiņas degs un tā 

Vašingtonā (Dc) svin Rīgas egles 500 gadu jubileju
būs apskatāma līdz janvāŗa 
sākumam.

Merilendas pavalsts amatper-
sonas uzdāvināja Rīgai savu 
eglīti, kas jau novietota Rīgas 
centrā kopā ar citu valstu pār-
stāvju dāvinātajām eglēm. No 
Rīgas pilsētas uz ASV nosūtīja 
latviskus eglīšu rotājumus, kas 
ar vēstniecības starpniecību tiks 
uzdāvināti Merilendas pavalsts 
gubernātoram Mārtinam Omali-
jam Merilendas galvaspilsētas 
centrālajai eglei.

Ierosinājums apmainīties ar 
eglītēm radās, sadarbojoties 
Latvijas vēstniecībai ASV un 
Rī gas pašvaldībai ar Merilendas 
pavalsts eglīšu audzētāju aso-
ciāciju. Merilendas egļu audzētāji 
ik gadu Ziemsvētku sezonā 
pārdod vairāk nekā 120 000 
egles. Šogad ikviens egles pircējs 
piedalās izlozē, kuŗas galvenā 
balva ir brauciens divām perso -
nām uz Rīgu. 

Ziemsvētku eglītes sāka izrotāt 
pirms 500 gadiem un kļuva par 
tradiciju.

Latvijas vēstniecība ASV 
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Ziemsvētku egle pie Latvijas vēstniecības Vašingtonā (DC

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs uzrunā eglītes iedegšanas ceremonijas dalībniekus

Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz, 
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds. 
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt, 
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!

Lai Ziemassvētku gaišums, mīlestība un miers Jūs 
pavada visu nākamo gadu!

Jūsu “Radi un draugi”,

Viesnica “Radi un draugi”
Mārstaļu iela 1, Riga LV-1050, Latvija Tel.: +371 6782 0200

www.draugi.lv

21



LAIKS 2010. ga da 18. decembris – 24. decembris

Novembŗa beigās Latviešu dia-
sporas mūzeja fonda (LDMF) 
vadītāji sāka līdzekļu vākšanas 
akciju ar mērķi veicināt ārzemju 
latviešu mūzeja „Latvieši pa -
saulē” (LaPa) izveidi un pastā-
vīgas mūzeja mājvietas iegādi. 

LaPa dibināta 2007. gadā Rīgā, 
un tās mērķis ir izpētīt un parādīt 
plašai apmeklētāju un interesen-
tu saimei, kā un kāpēc latvieši 
atstāja savu dzimteni, kā viņi 
izveidoja dzīvi jaunajā vidē, 
saglabājot vai nesaglabājot lat-
visko mantojumu, kāds ir viņu 
devums Latvijai un pasaulei. 
Vēstījumā par izceļošanu būs 
pieminēti visi galvenie izceļo-
šanas viļņi no Latvijas pēdējos 
divsimt gados – baptistu emig-
rēšana uz Brazīliju, Pirmā pasau-
les kaŗa evakuācijas uz Krieviju, 
latviešu bēgšana pēc Otrā pasau-
les kaŗa un emigrācija mūs die-
nās.

Aicinājums atbalstīt ārzemju latviešu mūzeja „Latvieši pasaulē” izveidi Liepājā
Jau no paša sākuma LaPas 

vadītāji un darbinieki meklēja 
mūzeja mājvietu vietā, kam ir 
tiešs sakars ar izceļošanām, jo 
konkrētā izceļošanas vieta 
piešķiŗ stāstam neaizstājamu, 
emocionālu tiešamību. Tāda 
vieta ir Latvijas trešā lielākā 
pilsēta Liepāja, kam ir ievērojama 
nozīme emigrācijas vēsture. 
Emigrācijas uzplūdos 19. gs. 
beigu posmā un 20. gs. sākumā 
Liepājā no dažādiem Krievijas 
imperijas apgabaliem uzņēma 
un no pilsētas izvadīja vairāk 
nekā 100 000 izceļotāju gadā. 
Pašlaik vēl ir saglabājušās vairā-
kas, ar dažādiem emigrāciju viļ-
ņiem saistītas vietas Liepājā, un 
LaPas mūzeja elektroniskie ģidi 
pa tām varēs izvadāt apmek-
lētājus, iepazīstinot ar vietām, 
kuŗas pārstaigāja viņu senči un 
citi izceļotāji. 

Arī Otrā pasaules kaŗa bēgļiem 
par Liepāju ir nozīmīgas atmiņas, 
jo daudziem pēdējais skats uz 
Latviju bija Dienvidkurzemes 
krasta ainava, atstājot Liepājas 
ostu kaŗa ugunīs. Mūzejā ir 
plānots parādīt ne tikai bēgļu 
traģisko izbraukšanu, bet arī, kas 
notika vēlāk, kā viņi izveidoja 
dzīvi jaunajā vidē. 

Liepājas pilsētas Dome aktīvi 

atbalsta LaPa mūzeja izveidi Lie-
pājā, piedāvājot LaPa gandrīz vai 
ideālu ēku mūzejam – pilsētas 
bijušo vakarskolu Jaunliepājā 
par samērā lētu, izsoles cenu. Šī 
ēka celta 1880. gadā un piederēja 
Dzelzceļa pārvaldei, jo atrodas 
vienu kvartālu no dzelzceļa staci-
jas, Dzelzceļnieka ielā 1. No 
1920. gada tajā darbojās pilsētas 

5. latviešu pamatskola, bet pēdējo 
gadu laikā pilsētas vakarskola. 
Pretī ēkai ir skaistais Raiņa parks, 
ko pilsēta piedāvā LaPa lietoša-
nā, ja īstenojas plāni izvietot arī 
brīvdabas eksponātus. Līdztekus 
pirkšanas cenai, būs jāiegulda 
līdzekļi, lai varētu ēku piemērot 
moderna, pasaules līmeņa mū -
zeja vajadzībām.

LDMF un LaPas darbinieki 
lūdz ārzemju latviešu sabiedrības 
atbalstu LaPas mūzeja izveidei 

montrealas Baltiešu 
filatelistu kluba XIX 

izstāde 

5. decembrī Lietuviešu katoļu 
baznīcas sarīkojumu zālē de 
Seve ielā Verdanā notika 
Montrealas Baltiešu Filatēlistu 
kluba XIX – jubilejas zstāde. 
Pirms 50 gadiem Igauņu Sv. 
Jāņa baznīcā notika pirmā 
izstāde. Nākamā sekoja tikai 
1991. gadā. Kopš tā laika 
izstādes notikušas katru gadu. 
1967. gada Pasaules izstādes 
Expo 67 Rīcības komiteja 
speciālizdevumā iespieda arī 

Baltiešu Filatelistu kluba vārdu. 
Kluba pastāvēšanas vēsturē 

šajās izstādēs arvien piedalījušies 
Latviešu Filatēlistu apvienības 
biedri. Galvenais organizētājs 
vienmēr bijis kluba vadītājs 
igaunis Jans Raudsepps. Šogad 
piedalījās tikai pieci – 2 latvieši 
(torontietis Viesturs Šķidra un 
montrealietis Mārtiņš Štauvers), 
kluba prezidents Jans Raudseps, 
lietuvietis Romas Verbyla un 
kanadiete Rosemarie Turpin. 
Pavisam kopā skatāmi bija 10 
klāsti, no kuŗiem 6 piederēja 
latviešiem, 2 igauņiem, viens 
lietuvietim un 2 kanadietei. 

L A T V I E Š I  K A N A D ā
Sudraba medaļu par Latvijas 
pasta pastmarku klāstu ar sēņu 
tematiku saņēma Viesturs 
Šķidra, bet par Kvebekas 
Beaupre katoļu katedrāles skatu 
kartīšu klāstu sudraba un bron-
zas medaļu  piešķīra R. Turpinai. 
Lielu darbu izstādes 
sagatavošanā veica rīcības 
komitejas darbinieks Elmārs 
Bārdiņš. Par uzkodām rūpējās 
Nora Salete. un šī galda 
ieņēmumi gāja izdevumu 
segšanai. Ar piešķīrumiem 
izstādi atbalstīja Montrealas 
Igauņu biedrība un Lietuviešu 
kreditsabiedrība „Litas”. 

Prezidents J. Raudseps iece-
rējis īpašu 20 gadu jubilejas 
izstādi 2011. gada otrajā maija 
nedēļas nogalē, atkal līdzšinējās 
telpās. Viņš uz to jau ir ielūdzis 
duci filatēlistu no Igaunijas. 
Organizēšanas darbi uzsākti. 
Cerēsim, ka viss izdosies teica-
mi.

Iznākušas 
Draudzes ziņas

Draudzes locekļi tikko sa -
ņēmuši Draudzes Ziņu Ziemas 
numuru. Tas ir sevišķi bagāts 
saturā, tam ir 12 lappuses. 

Dievkalpojumu un sarīkojumu 
laikrādī ir ziņas par notikumiem 
līdz pat 2011. gada maija 
sākumam. Izdevuma redaktori 
ir Edija Banka-Demandta un 
Dāgs Demandts, kuŗš patlaban 
dzīvo Rīgā un savu studiju iet-
varos kalpo mācītāja prakses 
gadu. 

Zīmīgi, ka še ir vēl viens preses 
izdevums, līdzīgi laikrakstam 
Laiks, kas tiek rediģēts un salikts 
Latvijā, nodrukāts Montrealā un 
tad nosūtīts lasītājiem. DZ e - 
pasta adrese: dz@draudze.org

m. Štauvers

un ēkas iegādei, jo bez mūsu 
visu līdzdalības nebūs arī ār -
zemju latviešu mūzeja Latvijā.

Kontaktinformācija: www.
lapamuzejs.lv, lapainfo@gmail.
com, LDMF finanču vadītājs 
Marcis Voldiņš, mvoldins@aol.
com (131 Langdon Street, 
Newton, MA 02458) vai LaPa 
valdes priekšsēde Maija Hinkle: 
maijahinkle@verizon.net

maija Hinkle

Liepājas pilsētas Domes mūzejam piedāvā ēka 
Dzelzceļnieka ielā 1

Pirmās latviešu celtās baznīcas 
Amerikā stūŗakmens Linkolnas 
kolōnijā Viskonsinā; LaPai 
dāvināja Andris Straumanis

Adventa trešā svētdienā pēc 
Oregonas latviešu ev. lut. draudz-
es dievkalpojuma latviešu centra 
sarīkojuma zālē latviešu skolas 
audzēkņi un vecāki aicināja pie 
eglītes noskatīties priekšne sumus.

Dziedot ,,Ak, eglīte!” skolotāja 
un programmas vadītāja Ruta 
Bambane un trīs gadus vecā Alise 
Drummonda iededza eglītes 
gaismiņas. Visām dziesmām pa -
vadījumu ar kokli spēlēja Valdis 
Garuts. Skatuves priekš karam 
atveroties, redzējām, ka pie galda 
sēž četras mazas meitenītes ar 
savām māmiņam – Inesi Siliņu, 
Ievu Deksteri un Ilvu Metlāni. 
Viņas veltnēja piparkūku mīklu, 
runāja par Ziemsvētkiem un 
dziedāja. Sniegpārsliņu deju de -
joja Alise Drummonda, Alek sa 
Dekstere un Marta Loceniece, 
klavieŗpavadījumu spēlējot Kat-
rī  nai Loceniecei, viņai ir tikai 
septiņi gadi. Ruta Bambane 
bērniem jautāja, kas ir Ziem-
svētki, un viņi atbildēja dziedot. 
Prieks bija klausīties skaistajā 

Ziemsvētku ieskaņas sarīkojums 
Oregonas latviešu centrā

bērnu latviešu valodā. Pieminētās 
māmiņas nesen atbraukušas no 
Latvijas. Draudzes locekļi prie-
cājas par šiem bērniem, gribas 
izsaukties: ,,Mēs esam bagāti!” 
Bagāti, ka viņu vecāki bērniem 
māca latviešu valodu, ved uz 
mūsu skoliņu, kur gadiem strādā 
nenogurdināmā Rūta Jurisone.

Pēc priekšnesumiem meitenītes 
apmēram pussimts skatītājiem 
izdalīja Ievas Deksteres ceptās 
piparkūkas. Rutas Bambanes 
mu  dināti, bērni un pārējie svētku 
viesu skaļi aicināja Ziemsvētku 
vecīti. Viņš (Viktors Jurisons) 
ieradās tikai pēc trīskārtēja 
lūguma ar dāvanu maisu un 
žagariem, kuŗus Ruta Bambane 
veikli paslēpa. Bērni droši 
deklamēja, dziedāja, Katrīna spē-
lēja klavieres. Arī draudzes dāmu 
komitejas locekles, drau-
dzes  mācītājs Viesturs Bambans, 
draudzes priekšnieks Juris Or -
le un skolotājas svētku veltes 
saņēma tikai pēc kāda priekš-
nesuma. Alisei bija bailes no 

Ziemsvētku vecīša, viņas vietā 
uz skatuves uznāca viņas tētis 
Kristofers Drummonds. Viņš 
labi runā latviski, bet ar dzejolīša 
deklamēšanu gan viņam nevei-
cās, viņš pagriezās pret apmek-
lētājiem un lūdza ,,palīgā”! Un 
visi atsaucīgi runas korī no -
deklamēja tautasdziesmu. Bērni 
izdalīja svecītes un, tām degot, 
nodziedājām ,,Klusa nakts”, Vai-
vai Puķītei spēlējot klavieŗ-
pavadījumu. V. Puķīte aktīvi 
piedalās piedalās skolas darbā, 
spēlē pavadījumu dziesmām un 
dejām. Vecāki un draudzes 
locekļi bija atnesuši cienastu un 
aicināja pamieloties. 

Mēs patiešām esam bagāti, 
mums ir skolotāji, kuŗi savā 
brīvajā laikā māca skolēnus, 
mums ir šie jaukie bērni. Klau-
soties viņu dzidrajās balsīs, 
kavējamies bērnības atmiņās, 
kad mēs paši, sirsniņai drebot, 
deklamējām dzejolīšus. Paldies 
visiem! 

 Zinta Kūlīte

Ziemsvētku ieskaņa 
Saginavas latviešu klubā 

Saginavas latviešu kluba biedri 
4. decembrī rīkoja Ziemsvētku 
tirdziņu, kuŗā vairākas dāmas un 
pāris kungu apliecināji, cik viņi 
ir labi kulināri. Tirdziņš katru 
gadu notiek draudzes sabied-
riskās telpās, un tajā nekad ne -
trūkst gardumu. Varēja nopirkt 
piparkūkas, dzeltenmaizi, sald-
skāb   maizi, rupjmaizi, pīrāgus, 
ūdens kliņģerus, pelēkos zirņus 
utt. Pie kafijas galda varēja ie -
gādāties dažādas maizītes, pīrā-
gus un ūdens kliņģerus, netrūka 
smalkmaizīšu, ābolkūku, Alek-
sandra kūku, toršu u. c. Pirms 

sākām mieloties, Saginavas 
drau  dzes pērminderis Valdis 
Špacs lasīja Ziemsvētku vēsti un 
teica lūgšanu. Dziedājām vairā-
kas Ziemsvētku dziesmas, Vijai 
Āriņai spēlējot pavadījumu. 
Ziemsvētku vecītis (S. Ģībietis) 
izdalīja dāvanas, notika izloze. 
Darbinieku un apmeklētāju 
skaits sarīkojumos gadu gaitā ir 
sarucis, bet vēl aizvien vienmēr 
valda omulība. Tirdziņā viss tika 
izpārdots, un apmeklētāji priecī-
gi devās mājās gatavoties Ziem-
svētkiem. 

D. m.
Čaklie gardumu 

cepēji, pirmā rindā 
no kreisās: Dagmāra 

Ernstsona, Rita 
Skostiņa, Skaidrīte 

Spūle, Ieva Hartvella, 
Zeltīte Gudrā, 

Skaidrīte Ģībiete, 
Rita martinsone, Aija 

Straumane, Vija 
āriņa; aizmugurē: 

Jānis Skābardis, 
Gaitis Skābardis
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 Šovasar Tobago salā mums 
bija lemts satikties ar koŗ
diriģentu, Triju zvaigžņu ordeņa 
virsnieku un...  septiņu bruņuru
puču  īpašnieku Guntaru Ge 
duli. Izrādās, Guntaram tādi 
mīļdzīvnieki ir kā radīti. Viņš 
nereti dodas tālos koncertbrauc
ienos, bet viņam nevar pārmest, 
ka mīluļi netiek gana pieskatīti 
– tos savās mājās aprūpē labi 
kaimiņi. Bruņrupuči pieraduši 
paši sev kavēt laiku, ēdienreizes 
viņi dzīvē nebūt neuzskata par 
svarīgāko nodarbošanos (ak, ja 
cilvēki tā varētu!). Toties, kad 
Guntars pārrodas savā Karakasas 
dzīvoklī, rupuči izrāda patiesu 
interesi, ko viņš sev gatavo va 
kariņās uz pannas! Guntara ap 
gādājamajiem katram ir arī savs 
vārds: Aivars, Čāpo, Raspa, 
Mammīte,Slaimijs, Pedro un 
Pablo.

Iztaujāts par dzīvniekiem viņa 
mūžā, Guntars stāstīja un rādīja 
fotografijas, un varēja domāt, ka 
viņš uzaudzis zooloģiskā dārzā:

 ,,Ceru, ka jums patīk šis attēls 
ar ielas kaķi! Bērns būdams, es 
tos tvēru un žņaudzu, bet šie... 
neko! Man ir viens otrs attēls, uz 
kuŗa redzami kaķi, kuŗi savai
rojušies mūsu Venecuēlas dzie
dā  šanas biedrības dārzā, atraz
dami to sev par īpaši labu māj 
vietu.

 Mazotnē man ļoti patika arī 
vāveres mūsu parkā, tās bija 
milzīgi kāras uz riekstiem, bet 
citādi ļoti bailīgas. Taču, ja tās 
nenāca klāt, cienastu nedevu, 
apēdu pats! Bokseris Sandors 
bija man ļoti labs draugs un 
sargs, kad nebiju vēl pat gadu 
vecs. Sandoram varēju darīt, ko 
gribēju – ja nu tiešām manam 
aizstāvim kaut kas nepatika, tad 
tikai drusku parūca… Diemžēl 
viņu sabrauca, un tā bija liela 
traģēdija visai mūsu ģimenei. Te 
vēl esmu redzams ar raibo 
žņaudzējčūsku ap kaklu 1980. 
gada augustā Taizemē un sliņķi 
Kartahēnā, Kolumbijā, 1981. 
gada septembrī.

Nesen koristi man uzdāvināja 
jaunu zemes sugas rupuci, vien
padsmit collu gaŗu, sešarpus 
platu. Sveŗ vairāk nekā divi kilo
grami. Viņa vārds bija Rokfellers, 
bet pārkristīju viņu par Čāpo. 
Aivaru 2005. gadā nopirku zo 
oveikalā Ģertrūdes ielā Rīgā. 
Bija ļoti auksts un sniga, ietinu 

viņu siltā lupatiņā un nēsāju 
kabatā. Tādā veidā viņu arī 
aizvedu uz Karakasu. Latvietis 
gan viņš nav. Nezinu, no kurienes 
viņš nāk, bet laikam ievests no 
siltām zemēm, jo viņam patīk 
gozēties siltā saulītē. Aivars gan 
nesen sagrauza vērtīgu papīra 
loksni ar adresēm (laikam do 
mādams, ka tā tikai pacieta 
kāposta vai salāta lapa). Vējš to 
bija nopūtis uz grīdas jeb rupuču 
ēdamgalda! Tās bija jaukas un 
labas ziņas: man atrakstīja Īrijas 
latviešu koŗa diriģente! 

Mani rupuči uzvedas labi. 
Čāpo, Aivars, Pedro un Pablo ir 
vīriešu kārtas rupuči, Slaimijs, 
Mammīte un Rasa – mātītes. 
Taču visi ir dažādas sugas un 
vecuma, tāpēc olas neviena 
nedēj. Uz vārdiem viņi neatsau
cas, bet reaģē uz skaņu, šņāc, ja 
ir pārsteigti. 

Čāpo ir sabiedrisks, īpatnēji 
gurkst, ja ir satraukts, parādās, 
kad dzird cilvēkus runājam vai 
dziedam, viņš vispār ir diezgan 
ziņkārīgs un vēlas atnākušos 
aplūkot. Mūsu dziedāšanas 

biedrības Gaudeamus kamerkoŗa 
mēģinājuma laikā nopētī katru 
dziedātāju, tāpat citus viesus un 
pavada viņus līdz durvīm vai pat 
celtnim. Čāpo zina, kas glabājas 
ledusskapī un, tikko pavirinu tā 
durvis, viņš nāk ātrā gaitā. 
Labprāt ēd cilvēku barību, pat 
siltus rīsus un makaronus, ja tie 
sacepti ar ko smaržīgu, apgrauž 
cāļa kaulus.

Dažiem bruņrupučiem ļoti 
patīk, ja viņus cilā, īpaši, ja nēsā 
apkārt, jo viņi labprāt vēro 
apkārtni un dažādus priekšmetus. 
Viņiem ir diezgan asa redze. 
Ņujorkā man bija bruņrupucis 
Ursula, kas no dzīvokļu ēkas 
septītā stāva balkona, grozot 
galvu, vēroja, kā pa lielceļu 
brauc automašīnas, 

 Mammīte ir vecākais un 
lielākais savas sugas rupucis, no 
cilvēkiem baidās un galvenokārt 
nodarbojas ar gulēšanu nošu 
plauktā. Tikai ar lielu pacietību 
panācu, ka bruņrupucis atsaucas 
un ēd no rokas gaļu. Reiz te 
viesojās teātrinieki no Valkas un 
pēc tam kādā Latvijas laikrakstā 

parādījās raksts, ka manā 
dzīvoklī mīt briesmīgs rupucis 
no Tahiti, īsts dzīvokļa sargs, 
kas nelūgtiem viesiem brūk 
virsū atplestu muti un kož kājā. 
Par tādu informāciju nobrīnījos. 
Arī jebkuŗam citam sešarpus 
collu rupucim būtu grūti 
izpelnīties bīstama dzīvnieka 
slavu, bet tādi nu ir Latvijas 
žurnālisti – viņi meklē sensācijas 
un eksotiku. 

 Slaimijs ir līdzīgs Mammītei, 
tikai mazāks, ļoti daudz ēd un 
bieži lieto tualeti, tāpēc tāds 
vārds. Pedro un Pablo ir mazākie, 
arī dūšīgi ēdēji, viņi ir īsti rakari, 
reaģē uz visu, ļoti atjautīgi. 
Raspa arī ir vietējās sugas zemes 
rupucis, melnu čaulu, viņu atne
sa veļas mašīnas labotājs, kuŗa 
dēls dzīvnieciņu pienācīgi 
nepieskatīja. Agrāk visu laiku 
viņš gulēja kastē, bet tagad 
mācās staigāt un nāk ēst. 

Rupučiem ir savstarpējas sim
patijas un antipatijas, tāpat kā 
cilvēkiem. Aivaram patīk Čāpo, 
viņam seko un kož kājās vai 
dibenā. Čāpo bēg no Aivara, 
viņam labāk patīk Raspa – tai 
pieiet klāt un stundām pētī, 
grozīdams galvu. Arī Pedro un 
Pablo patīk Raspa, viņi nereti 
uzlien tai mugurā, izstiepj ķepas 
un pozē. 

Visi rupuči ēd malto gaļu, tas 
ir viņu mīļākais ēdiens. Zemes 
rupuči vēl ēd dārzeņus un augļus, 
ko ūdens rupuči neaiztiek. 
Katram rupucim, tāpat kā 
cilvēkiem, ir savs raksturs, 
turklāt daži ir gudri, citi – gluži 
dumji. 

Īpašs stāsts ir par Jēkabu. Viņu 
man 2005. gadā, kad notika 
latviešu 13. salidojums, uzdā

Guntara Geduļa mājas kamerkoris

Varbūt šo Kolumbijas sliņķi arī var iemācīt dziedāt?

Guntara Geduļa bruņrupuču saime Karakasā, no kreisās: – 
Aivars, Čāpo, Raspa, mammīte, Slaimijs, atvilktnē Pedro un 
Pablo; ,,zvēri” bijuši diezgan tramīgi, bet beidzot izdevies visus 
kopā nofotografēt 

Diriģents Guntars Gedulis un dziedāšanas biedrības Gaudeamus 
kamerkoris 2009. gada Ziemsvētkos

vināja Tobago Dabas parka īpaš
nieks Maikls Spensers. Ieliku 
viņu čemodānā un aizvedu uz 
Karakasu. “

 Pēc Guntara stāstījuma bija 
daudz ko pārdomāt, turklāt laika 
mums bija diezgan, jo tupējām 
Karību jūras krastā, gaidīdamas 
plūdmalē izlienam vismaz vienu 
lielo jūras bruņrupuci un mums 
par godu izdējam kādu sieku 
olu! 

Mūsu tumšās nakts sarunu 
galvenās tezes kopumā izlobījās 
šādas: buņurupuči ir ideāli 
mājdzīvnieki koŗdiriģentu 
brālībai: ja atpleš muti, tad ne 
jau tālab, lai dziedātu (kuŗš 
mūziķis paciestu nemūzikālus 
apakšīrniekus?); kā redzams – 
nav nekādu lielo pūļu privāti 
uzturēt veselu kamerkori (arī 
jauno dziesmu apdares tādi 
dzīvokļa kaimiņi noklausās bez 
iebildumiem); cilvēks, kas ko 
rada, allaž aizmirst pat paēst, 
kad rodas iedvesma. Vai bruņ
rupuči nav tieši tādi paši?

,,Ir!” it kā mūsu domas no 
lasījis, atsaucās Guntars, ,,Jēkabs 
neēda veselu gadu! Biju spiests 
palaist viņu brīvībā, jo tas jau 
sāka izskatīties pēc bada strei
ka…” 

Galvenais secinājums – Sarka
najā grāmatā izlasījuši par visai 
sugai pienākušo posta dienu, 
bruņurupuči noteikti ir kļuvuši 
sabiedriski un demografiski 
izglītotāki: viņi, tāpat kā kriet
nais zobgalis Marks Tvens, droši 
var apgalvot: ,,Ziņas par mūsu 
nāvi ir stipri pārspīlētas!”

Anita mellupe
Astra moora 

Foto no Guntara Geduļa 
archīva

Ziemsvētku tirdziņš un bērnu eglīte Detroitā 
Turpinot ikgadējo Ziemass-

vētku pasākumu tradiciju, šā 
gada 5. decembrī Detroitas Sv. 
Pāvila latviešu luterāņu draudzes 
īpašumā Fārmingtonhilā risinājās 
tradicionālais Ziemassvētku tir-
dziņš.  Šis ir notikums, kuŗš pulcē 
ne tikai pieaugušos no Detroitai 
tuvās un tālākās apkārtnes, bet 
līdz ar viņiem jaunāku gadu 
gājuma ļaudis un ģimenēm ar 
bērniem.  Patīkami ir vērot, ka 
pēdējos gados detroitiešu sabied-
risko pasākumu apmeklētāju 
pulks kļūst arvien kuplāks. 
Sarīkojuma kulminācija, protams, 
saistās ar krāšņo Ziemsvētku egli, 
Ziemsvētku vecīša ierašanos ar 
lielo  dāvanu maisu un bērnu 
uzstāšanos. 

Rīta agrumā Sv. Pāvila latviešu 
draudzes baznīcā notika dievkal-
pojums, kuru vadīja mācītāja 

Aija Graham un draudzes dia-
kons, latviešu luteriskās baznīcas 
padomnieks (BP) Fricis Sīpols.  
Dievkalpojuma liturģijā ērģeles 
spēlēja Laila Upīte. 

Pēc dievkalpojuma baznīcā 
ļaudis pamazām sāka piepildīt 
Sv. Pāvila latviešu draudzes 
sabiedrisko pasākumu ēkas tel-
pas, kur mājīgs siltums ar koši 
dekorētu Ziemsvētku egli un 
gaumīgi klātajiem galdiem sa -
gaidīja ikvienu tirdziņa apmek-
lētāju.  Sarīkojuma zālē   Ziem -
svēt  ku apsveikumu kartīšu, ro -
taslietu, tautas daiļdarbu izstrā-
dājumu un bērnu grāmatu klāsts 
pulcēja dāvanu pircējus. 

Ierodoties bērnu ilgi gaidī-
tajam, krāšņā apģērbā tērptajam 
Ziem svētku vecītim, sākās dā -
vanu da  līšana. Pēc Ziemsvētku 
vecīša (viņa lomu veiksmīgi 

izpildīja Viesturs Upīte no 
Toledo) dāva nām bērnu sejās 
satraukumu nomainīja prieks un 
laime. 

Ar garšīgu cienastu Ziemsvētku 
tirdziņa apmeklētājus pacienāja 
Sv. Pāvila draudzes virtuves pār-
zines Daina Blitte un Inta Staklis, 
vairākām čaklām darbiniecēm 
palīdzot mielasta izkārtošanā 
vai  rāk nekā 70 tirdziņa un bērnu 
Ziemsvētku eglītes apmeklē-
tājiem.  

Detroitas Sv. Pāvila latviešu lu -
terāņu draudzes padomes un 
draudzes dāmu komitejas rīko-
tais Ziemsvētku tirdziņš un 
bērnu eglīte liecina par latviešu 
sabied rības atbalstu un vēlēšanos 
arī turpmāk kopt šo skaisto 
tradiciju. 

Dzidras Tropas 
teksts un foto

No kr.:  Ziemsvētku vecītis (Viesturs Upīte)  pasniedz dāvanas 
mazajiem Ziemassvētku eglītes sarīkojuma apmeklētājiem
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LAIKS 2010. ga da 18. decembris – 24. decembris

Pirms pāris gadiem kādā jaukā 
dienā, kad grauzu zīmuļa galu 
rakstīdama Laikam, mani kā 
pļauka pa vaigu apgaismoja pie-
peša doma – ir taču pienācis 
laiks likt spalvu pie malas. Ir 
laiks beigt to, ko daru jau kopš 
cienījamā redaktora Rabāca 
kunga laikiem! Viņš mani šajā 
,,nedarbā” iesaistīja. Tagad laiks 
sāk rakstīt jaunāka gadagājuma 
tautiešiem. 

Domāts, darīts. Nerakstīju 
vairs ne par Bostonas būšanām, 
ne nebūšanām. Nespēju vienīgi 
pamest Bostonas pensionāru 
biedrību, jo tajā valda tik liels 
prieks, dzirdami dažādi joki, 
nogaršojami gardi ēdieni un 
uzzināmas gudras ziņas, ka no 
tās atteikties nebūtu bijis prāta 
darbs. Sevišķi jau manos gados 
ne. Piemēram, ko uzzinājām 
novembŗa sanāksmē? Pie mums 
viesojās pasaules apceļotāji Mār-
tiņš un Linda Duhmi! Viņi ir 
vienmēr gaidīti, jo Mārtiņam ir 
apbrīnojami bagāta latviešu va -
loda un veids, kādā viņš izklāsta 
ceļojuma piedzīvojumus, nudien 
ir cildinājuma vērts. Duhmiem 
patīk pasaule, viņi grib to redzēt, 
uztvert, saprast un apbrīnot, 
tālab jau Mārtiņš arī nebija 
pierunājams turēt ALAs grožus 
ilgāk, viņš gribēja atvilkt elpu un 
ceļot.

Šoreiz Duhmiem apciemošanas 
vērti likās ledus lāči Norvēģijas 
ziemeļos pašā Jāņu laiciņā, 

Bostonas pensionāri aiz Ziemeļu polārā loka
vasaras viducī, kaut arī tur Jāņu 
vainagus vīt nevar, tur var tikai 
pikoties. 

Un tam visam skatos un skaņās 
līdzi dzīvot varējām mēs, 
Bostonas pensionāri, jo mūsmāju 
techniķis, brīnumdaris Ivars 
Buks bija sagādājis nepieciešamo 
aparātūru un lielo ekrānu, uz 
kura viss redzams kā uz plauks-
tas, un skaņas gluži kā dzīvas. 
Milzu ledus lācis nāk virsū kā 
balts tanks, kuģis lauž ledus segu, 
ziemeļu vēji auro, ūdeņi viļņojas 
un dārdēdami sitas pret klintīm, 
milzīgie valzirgi ar gaŗiem 
ilkņiem kā gaļas kalni guļ, saulē 
sildīdamies, gandrīz vai cits 
citam virsū, bet mazie, veiklie 
ronīši, kas esot iecienīti cepeši 
lielajiem rīļām, iemanījušies zi -
bens ātrumā nozust tuvākajā 
āliņģī, tikko manāmas briesmas, 
bet putniņi perē jauno audzi, un 
tur, kur vēl nav galīgie ziemeļu 
ledi, bezgalskaistas, cilvēka roku 
neskartas puķes pasakainos 
paklājos un krāsās sedz katru 
zemes sloksnīti. 

Neesot jau nu gan tā, ka ledus 
lāči tikai guļot vai lēni čāpojot, 
tie protot arī neticamā ātrumā 
skriet! Ekskursantus no kuģa uz 
klintīm, salu krastmalām vai 
ledus blāķiem aizvizina nelielas 
gumijas laiviņas, un reiz Duhmu 
grupa dabūjusi ņemt kājas pār 
pleciem un drāzties uz laiviņām, 
lai sasniegtu patvērumu – kuģi, 
jo milzu ledus lācis, laikam par 

kaut ko noskaities, meties viņus 
ķert, un šie savukārt mukt, ko 
nagi nes.

Ziemeļbriežiem arī esot sava 
gudrība – proti, vasarā nomest 
smagos ragus un atpūtināt galvu, 
un tad viņi atgādinot nobarojušos 
teļus. Briežiem jau gan laikam 
vienalga, ko domā sniegā ap -
maldījies cilvēciņš. Līdz nāka-
majiem Ziemsvētkiem ragi atkal 
būs, vasara ir vaļaspriekam. Ma -
nuprāt, lielāko varoņdarbu pa -
strādāja Linda Duhma – viņa 
izpeldējās Ziemeļjūras ledaina-
jos ūdeņos, kuģim šķērsojot 
polāro loku. Linda, kur bijusi, 
kur ne, parādījās divdaļīgā 
peldkostīmā, kamēr pārējie ceļi-
nieki staigāja apkārt, satuntu-
ļojušies vatētos kamzoļos un, 
laikam jau ar drošības jostu pie-
stiprināta, matiem plīvojot, kā 
lunkana zivs pārlēca reliņiem un 
nozuda draudīgajos ūdeņos. 
Mirkli vēlāk viņa bija atpakaļ uz 
kuģa, kur Mārtiņš viņu gaidīja, 
turot rokā lielu dvieli, apkārt-
stāvētāju aplausu pavadīta. Šķiet, 
ka viņai pat neaizrāvās elpa. 

Ziemeļjūras apbrīnotāji arī 
pie  dzīvojuši, cik veikli tiek palī-
dzēts, ja kādam no kuģotājiem 
gadās veselības problēmas. Kāds 
ceļotājs piepeši jutis pēkšņas 
triekas pazīmes, un kuģa ārsti 
nekavējoties sazinājušies ar 
tuvāko slimnīcu, kas gan krietnā 
atstatumā no kuģa. Drīz vien 
parādījies hēlikopters, no tā 

palīgs nolaidies uz kuģa klāja, 
ievīstījis slimnieku segās, abi 
pacelti gaisā, iecelti lidaparātā, 
un tas pazudis debesīs. Burtiski 
– te bija, un te vairs nav, atliek 
tikai apbrīnot mūsdienu techni-
ku, tās pārzinātājus un brīnum-
darītājus meistarus. 

Kādu dienu Mārtiņš un Linda 
ar pāris ceļabiedriem apbrīnojuši 
kuģa ledlauža brīnumdarbus. 
Attēlā bija redzams, ka visi četri, 
ar elkoņiem uz reliņiem balstī-
damies, dibenpusi skatītājiem 
pagriezuši, apbrīno ledus lauzēja 
varoņdarbus. Šis ledus lauzējs 
nav salīdzināms ar parastajiem, 
kuŗi lauž ledus segu normālās 
zemēs. Tālie ziemeļi nav normāli, 
arī ledi tur citādi nekā, piemēram, 
Kārļa upē Bostonā. Kuģim ir 
gaŗu gaŗais metalla, katrā ziņā 
neticama stipruma materiāla 
snīpis, ar ko tas ārda ledu, 
graizīdams to dažāda lieluma 
gabalos. Kuģis esot pa reizei 
nodrebējis no varenās sadursmes 
dabai ar techniku, bet palicis 
uzvarētājos, ledum bijis vien 
jāpadodas. Lai nu ledus, kur 
ledus, mani par ledu vairāk 
uzjautrināja četrinieku mugur-
puses, kas katra bija ietērpta gan 
zilās, gan zaļās, gan sarkanās un 
dzeltenās vatētās biksēs. Krāsas 
bija varen spilgtas, tālāk redza-
mas mākoņu gubām pilnās 
debesis, zem tām ūdens un ledus. 
Neaizmirstama glezna! Šis 
tūristu kuģis abiem Duhmiem tā 

iepaticies, ka viņi plāno šogad 
doties pretējā virzienā – uz 
Antarktidu. Iespējams, ka Bos -
tonas pensionāri varēs apciemot 
arī Dienvidpolu. 

Mūsu sanāksmē apmeklētāju 
bija tuvu simtam, virtuves māks-
liniece Helga Kasa (Cass) ar savu 
Haroldu, rūķīšiem palīdzot, atkal 
bija sagādājusi gardu maltīti, visi 
bija priecīgi un jautri, bet šoreiz 
kaut kā pietrūka. Pietrūka 
pensionāru biedrības mācītāja 
Jāņa Keggi, kam tieši tai dienā 
bija operācija. Gan ar pilnām 
cerībām uz labu iznākumu, bet 
domās atkal un atkal klusā 
lūgšanā atgriezāmies pie viņa. 
Valerija Kucere to arī izteica 
vārdos, ka viņš vienmēr lūdz par 
mums visiem, nu pienākusi reize 
mums visiem lūgt par viņu. Un 
to jau arī mēs visi darījām, jo bez 
viņa mums pietrūka no sirds 
teiktā novēlējuma un pat dzies-
mas, ko viņš sanāksmes beigās 
uzsāk, neskanēja tik spraigi un 
priecīgi, kā tad, kad tās vada 
mācītājs Jānis Keggi. 

Priekšniece Dzidra Knechte 
visiem pateicās, apsveicēju gru-
piņa vēlēja laimes tiem, kuŗiem 
novembrī bija dzimšanas dienas 
atcere, katrs jubilārs dabūja pa 
rozei un visi šķīrās, gaidīdami 
nākamo sanāksmi, jo tā solās būt 
īpaša, turklāt tad pie mums atkal 
būšot mūsu pašu mācītājs. 

 Lidija Bērziņa

„Dievs, kas te bija par skatu! 
Bērzi nokāra nosarmojušos za -
rus kā baltas bārkstis, sniegs 
dzirkstīja. Visapkārt, kur vien 
acis vērsa, bija kalni un meži, 
meži un kalni. Aizsalis un aiz-
snidzis vienā pusē Gaiziņkalnam 
gulēja Taleja ezers, otrā līku-
mainais Kaķītis. Tumšās Siržu 
kalna egles pret dzidrām decem-
bra debesīm patiesi izveidoja 
sirdis. Un taisni pretim Gaiziņ-
kalnam savu vareno pakausi mā -
koņos bija apspiedis Bākūzis.” Tā 
Ilzes Kalnāres romānā „Snie  ga 
Roze” Gaiziņu redz slēpošanas 
čempione Baiba Lielupe, saukta 
par Sniega Rozi.

Augstākais dzimtenes 
kalns 

Kāds 1930. gadu ceļvedis iesa-
ka maršrutu Rīga – Madona – 
Gaiziņš – Vestiena – Mārciena 
un vēsta, ka katram latvietim 
reiz jāredz augstākais dzimtenes 
kalns – Gaiziņkalns. Tad, kad ap 
Daugavu pie Rīgas jau braucot 
ratos, Gaiziņkalna augstienē vēl 
braucot ragavās, un kad Zemgalē 
rudzu lauki jau zaļo, Gaiziņa 
piekalnēs vēl esot sniegs. 

1930. gados ceļotāju izvēle 
bieži vien bija brauciens līdz 
Mārcienas stacijai un tad ziemas 
laikā devās uz Gaiziņa pusi ar 
slēpēm vai arī viņiem atbrauca 
pakaļ no tūristu apmešanās 
vietām. „Naktī Sniega Roze bija 
piedzīvojusi skaistu braucienu 
no Mārcienas uz Gaiziņiem kopā 
ar citiem sportistiem Andŗa lie -
lajās kamanās zem dzirks tošajām 
zvaigznēm.” Un kad viņa jau bija 
Gaiziņā, „pa apsarmojušajām 
skatu torņa kāpnēm, kas dīvaini 
čīkstēja zem apkaltajiem zāba-

Par slēpošanu, Sniega Rozi un mirdzu martinsoni

kiem, Sniega Roze dažreiz uz -
kāpa pašā augšā. Tur viņa stāvēja 
kā sastingusi baltajā mēness 
gaismā un skatījās melnajā mežu 
svītrā pie apvāršņa.” 

„Sniega Roze” man šķiet kā 
himna Gaiziņam un slēpošanai. 
Te pieminēti arī citi kalni, ezeri, 
vietas: Siržu kalns, Bākūzis, 
Taleja ezers, Lielais ezers, Kaķītis, 
Vestiena, Mārciena, Madona. 
Pieminēts karnevāls Gaiziņkalnā, 
vietējais slēpju meistars, slēpo-
šanas sacensības. 

Sportiskā Sniega Roze 
Ilze Kalnāre savā romānā 

izmantojusi slēpotājas Mirdzas 
Martinsones biografijas datus. 
Mirdza Martinsone (dzimusi 
1916. gada 24. novembrī, kopš 
1950. gadu sākuma dzīvoja 
Ziemeļamerikā, mirusi Ņujorkā 
1983. gada 20. septembrī). Viņa 
bija bija trīskārtēja Latvijas 
meistare slalomā 1937., 1938. un 
1940. gadā un Latvijas PSR 
čempione slalomā 1941. gadā; 
divkārtēja Latvijas meistare 

slēpošanā 5 km distancē 1934. 
un 1935. gadā; 1936. gadā pie-
dalījusies Olimpiskajās spēlēs. 
Sākotnēji nodarbojusies ar sli-
došanu, pēc tam tēvs un brālis 
pierunājuši pamēģināt slēpot, 
piedalījusies starptautiskās sa -
cen  sībās arī kā vingrotāja. Kā 
vēstī 1930. gadu laikrakstu ziņas, 
distanču slēpošanas sacensībās 
M. Martinsone piedalījās bez 
grūtiem treniņiem, vairāk viņu 
aizrāva brīvā slēpošana un sla-
loms. Viņa uzskatīja slēpošanu 
par sievietēm piemērotu sporta 
veidu un saskatīja tajā sievišķību 
un grāciju. 

Kad tapa romāns (1942), vēl 
nebija arestēts Mirdzas Martin-
sones vīrs, izcilais slidotājs Al -
fons Bērziņš (izsūtījumā no 
1945. līdz 1955. gadam), un pati 
M. Martinsone vēl bija Latvijā. 
1948. gadā viņa Vācijā pievienojās 
norvēģu olimpiešiem un it kā šīs 
valsts komandas dalībniece tālāk 
kopīgi lidoja uz Šveici, uz olim-
piskajām spēlēm Sanktmoricā. 

Tas bija iespējams, pateicoties 
Norvēģijas ātrslidošanas vec-
meistaram Oskaram Olsenam, 
viņa draudzībai ar latviešu spor-
tistu pāri.

Pagaidām ziņas visai 
skopas

Ērgļi, Gaiziņkalns, Madona 
gadu desmitiem ir bijušas tradi-
cionālas ziemas sporta un atpūtas 
vietas. 1939. gadā Ērgļos notika 
Latvijas, Igaunijas, Lietu vas stu-
dentu sacensības, kuŗās izcīnīja 
Norvēģijas un Baltijas valstu 
tuvināšanās biedrības ceļojošo 
balvu. Slalomā M. Martinsone 
startēja, būdama vienīgā sieviete, 
ierindojoties starp vīriešiem 9. 
vietā. 

M. Martinsone ir bijusi arī tajā 
atpūtnieku/slēpotāju grupā, kas 
1936. gadā aizsāka Gaiziņkalna 
karnevāla tradiciju. Taču šīs zi -
ņas par Mirdzu Martinsoni 
(prec. Bērziņa, pēc tam - Turķe) 
ir visai skopas. Uzsākot pētīt 
slēpošanas vēsturi, ļoti priecātos 

par kādām ziņām, fotoattēliem 
par šo sportisti. Mans e – pasts: 
l.ivanova@madona.lv

Nākamā gada ziemā Madonā 
notiks vairākas nozīmīgas 
slēpošanas sacensības (Skan-
dināvijas kauss, Tautas slēpojums 
Ērgļi – Gaiziņkalns – Madona, 
Latvijas bērnu slēpošanas diena 
un citas), un Madonas mūzeja 
apmeklētājiem šajā laikā piedā-
vā sim izstādi par slēpošanu. 
Latvijā pagaidām senākās slēpes 
atrastas neolīta laika Sārnates 
apmetnē Kurzemē, un ir sagla-
bājies šīs slēpes fragments, 
izstādē varēs skatīt tā fotoattēlu. 
Savukārt vairākas 20. gadsimtā 
gatavotas koka slēpes būs aplū-
kojamas izstādē. Tāpat meklējam 
ziņas un materiālus par cilvē-
kiem, kas kādreiz gatavoja koka 
slēpes,  interesē arī atmiņas par 
slēpošanas temu.

Laimdota Ivanova,
Mag.art., muzeoloģe

Madonas novadpētniecības 
un mākslas mūzejs

mirdza martinsone 1930. 
gadu otrā pusē Gaiziņkalnā

Pirmā karnevāla dalībnieki Gaiziņkalnā 1936. gadā
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Dāvana svētkiem!
TRĪS NO PĀRDAUGAVAS

3 CD komplekts: 70 dziesmas
Pasūtināt: Vilnis Baumanis
15542 Ambiance Drive
North Potomac, MD 20878
  

Cena ar piesūtīšanu ASV: 
$28.00 

P. O. Box 180230, Delafield, Wl. 53018
Tālr.: (262) 593-2503, (262) 366-2918

www.krikisjewelry.com
e-pasts: parsla@krikisjewelry.com

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, labo, izgatavo

Laba Ziemsvētku dāvana!

S A R Ī K O J U m I  D I E V K A L P O J U m I
SARĪKOJUmI 

  BOSTONA (mA) 
•	 18.	 decembrī	 plkst.	 11.00	

Bos  tonas latviešu skolas Ziem -
svētku eglītes sarīkojums Trim-
das draudzes telpās. 

1. janvārī plkst. 12.00 dienā 
pensionāru apvienības balle.

cIEmS LATVIJA (mI)
•	31.	decembrī	plkst.	9.00	Saul

griežu telpās Gaŗezerā Jaungada 
sagaidīšana; būs bagā tīgi klāti 
galdi, šampanietis, ta  lan tu pro-
gramma. Dalības maksa $15 
per   sonai. Visus sirs nīgi aicina 
ciema Latvija valde. 

FILADELFIJA (PA)
•	 18.	 decembrī	 plkst.	 12.00	

pensionāru Ziemsvētku eglīte 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās. Svētbrīdis, dzejoļu dek-
lamācijas, Ziemsvētku dziesmas, 
apmainīšanās ar dāvanām (ne 
dārgākām par $5); pusdienas 
(tikai $5). Gaidīti visu vecumu 
viesi. 
•	 19.	 decembrī	 plkst	 5.00	

Filadelfijas latviešu baptistu 
baznīcā (6933 Sherwood Rd.) 
Filadelfijas latviešu koncertkoŗa 
Ziemsvētku koncerts; piedalīsies 
koris, solisti – Jūlija Plostniece 
no Losandželosas, Amarillo 
simfoniskā orķestra vijolnieki 
Daina Plostniece-Redpata un 
Keits Redpats (Keith Redpath), 
Guna Pantele, Augustins Taigs 
(Tighe), čelliste Linda Alle-
Mērfija (Murphy), ērģeļniece 

Ieva Karuči (Carucci), diriģente 
Gunta Plostniece. Programmā 
Ērika Ēšenvalda kantāte ,,Zie-
mas  svētku vakarā” korim, solis-
tam un instrumentālam ansam-
blim; daļas no A Vivaldi ,,Ga -
dalaiki”; Ziemsvētku dziesmas. 
Pēc koncerta sadraudzība pie 
kafijas. Ieeja par ziedojumu.
	•	4.	janvārī	pensionāru	sanāk

sme.
INDIANAPOLE (IN) 
•	 18.	 decembrī	 plkst.	 2.00	

Indianapoles latviešu organi-
zāciju padome aicina uz Ziem-
svētku sarīkojumu latviešu 
sabiedriskajā centrā (1008 W. 
64th St. Indianapolis, IN 46260). 
Latviešu skolas skolēni izrādīs 
Elzas Klaustiņas ludziņu ,,Rūķi 
strādā un bērniem Ziemsvētku 
prieku gādā”; ieradīsies Ziem-
svētku vecītis; lūdzam vecākus, 
kuŗu bērni skolā nemācās, bet 
vēlas, lai viņi pie eglītes saņemtu 
dāvanu, nodot to birojā pirms 
sarīkojuma. Ieeja par ziedojumu, 
vakariņas $10 personai, ģimenei 
$20. No plkst. 10.00 līdz 2.00 
darbosies LSC dāmu komitejas 
rīkotais Ziemsvētku tirdziņš, 
kuŗā varēs iegādāties rupjmaizi, 
pīrāgus, ābolkūkas, piparkūkas, 
tortes, rokdarbu pulciņa dalīb-
nieču darinājumus – adījumus, 
izšuvumus, sveces un latviskiem 
rakstiem rotātas koka kaŗotes. 
,,Café Rīga” par mērenām cenām 
pārdos tortes, cepumus, ābol-
maizes un kafiju. Uz visiem jau-

tājumiem par tirdziņu atbildēs 
Ināra Grendze, tālr.: 317-418-
1283.

LOSANDŽELOSA (cA)
•	 19.	 decembrī	 plkst.	 12.30	

Ziemsvētku eglīte latviešu skolā.
•	 30.	 decembrī	 no	 plkst.	 9.00	

rītā „Atvērto durvju diena” 2x2 
nometnē Malibu; viesiem būs 
iespēja apskatīt jauniešu paveik-
to un vakariņot ($20); auto-
mašīnas varēs novietot pie no -
metnes galvenās iebrauktuves, 
Pacific Coast Highway 1, ap -
meklētājus kalnā uzvedīs ar 
autobusu. 
•	31.	decembrī	Jaungada	balle.	
•	9.	janvārī	plkst.	12.30	vanadžu	

sarīkojums. 
•	22.	janvārī	Amerikas	baltiešu	

brīvības līgas (BAFL) bankets. 
 Losandželosas latviešu nama 

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

MINEAPOLE (MN) 
•	19.	decembrī	pēc	dievkalpo-

juma, kas sāksies plkst. 11.00, 
latviešu skolas saime aicina uz 
siltām pusdienām un eglīti.

ŅUJORKA (NY) 
•	 18.	 decembrī	 plkst	 4.00	

Bruklinas skolas Ziemsvētku 
eglīte Draudzes namā. Visi sirs-
nīgi aicināti; informācija Bruk-
linas skolas portālā: www.
CentreLV.Com 

•	 19.	 decembrī	 plkst.	 2.00	
Bronk  sas latviešu pamatskolas 
eglīte. 

ŅUDŽERSIJA (NJ)
•	18.	decembrī	pēc	dievkalpo-

juma, kas sāksies plkst. 11.00, 
Ņudžersijas latviešu pamatsko-
las eglīte St. John’s Lutheran 
Church (587 Springfield Avenue, 
Summit, NJ). Izrādīs Annas 
Brigaderes lugu ,,Ķekatas nāk”, 
ieradīsies Ziemsvētku vecītis, 
mielastu sagadās skolas vecāki. 
Ieeja par ziedojumu. 

PRIEDAINE (NJ)
•	 31.	 decembrī	 plkst.	 8.00	

Jaungada sagaidīšanas balle; 
dziedās aktieris Jānis Paukštello, 
deju mūziku atskaņos Viljams 
Austs. Dalības maksa $50 per-
sonai (uzkodas, vakariņas, bārs, 
šampanietis, izloze). Jāpiesakās 
līdz 25. decembrim (vietu skaits 
ierobežots), iemaksājot $25 un 
nosūtot: The NJ Latvian Society 
(1017 State Road 33, Freehold, 
NJ 07728) ar norādi ,,Jaungada 
balle”. Informāciju var iegūt, 
zvanot pa tālr.: 732- 610-8227 
un Priedaines mājaslapā: www.
priedaine.org 

SIETLA (WA)
• 18. decembrī pēc svecīšu 

dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
5.00, draudzes un latviešu skolas 
eglīte nama zālē. 

SV. PēTERSBURGA (FL)
• 18. decembrī plkst. 2.00 

biedrības namā Ziemsvētku 
eglītes sarīkojums. Piedalīsies 
biedrības koris un koklētāju 

grupa. Ieradīsies Ziemsvētku 
vecītis ar dāvanu maisu. Varēs 
iegādāties atspirdzinošus dzērie-
nus un kafiju, jāņem līdzi groziņi. 
Ieejas ziedojums – vismaz $5.00 

• 20. decembrī plkst. 7.00 koŗa 
mēģinājums. 

• 31. decembrī plkst. 9.00 
Jaungada sagaidīšana. Deju mū -
ziku spēlēs Ilmārs Dzenis. Lūdzu 
ņemt līdzi groziņus, arī šam-
panietis jāgādā pašiem. Ieejas 
ziedojums – vismaz $15.00

• 4. janvārī plkst. 10.00 
biedrības valdes sēde.

• 13. janvārī plkst. 1.00 
videoizrāde „Pieci stāsti par 
Latvijas dabu”; būs kafija un 
cepumi, ieejas ziedojums – vis-
maz $3.00.

• 15. janvārī plkst. 3.00 Latvijas 
operdziedoņa, četru starptau-
tisko konkursu laureāta Sergeja 
Martinova solokoncerts, kla-
vieŗpavadījumu spēlēs Vladimirs 
Hohlovs. Būs kafija un atspir-
dzinājumi, ieejas ziedojums – 
vismaz $25.00.
•	Koŗa	mēģinājumi	 janvārī:	3.	

janvārī (sāksim gatavoties Kul-
tūras dienām, kas notiks 29. 
janvārī), 10., 17. un 24. janvārī 
plkst. 7.00. 

VAŠINGTONA (Dc) 
•	 19.	 decembrī	 skolas	 un	

draudzes eglīte. 
•	 30.	 janvārī Draudzīgā 

aicinājuma atceres sarīkojums.

(Turpināts 26.lpp.)
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 Viktors Baštiks - “Rekviēms” (jauns ieskaņojums) 

“Ziemsvētku kantāte” - garīgas dziesmas un 
latviešu  tautasdziesmu apdares (2010)

izpilda:  jauniešu koris “Balsis”, 
 Latvijas mūzikas akadēmijas jauktais koris, 
 Ņujorkas latviešu koris, 
 Latvijas nacionālās operas kamerorķestris; 
 andrejs Jansons, diriģents
 
krājumā arī:
 „Ziemas svētki sabraukuši” (2008)
 „Ziemas saulgrieži Latvijā” (2005)
 „Ziemsvētki pie Dzintarjūras” (2000)
 „Ziemsvētki Latvijā” (1996) un vēl 
 daudzi citi skaņdarbi

   
***katram diskam klāt brošūra ar pilnu tekstu 
angliski un latviski***
$ 15,- par katru, cenā ieskaitīti sūtīšanas izdevumi.
Čekus, lūdzu, rakstīt uz: New York Latvian 
Concert Choir  
un sūtīt: Gunta aldzere, 23 Schenk Ave., Apt. #3-BC, 
Great Neck, NY 11201-3640, tel: 516-466-9453

ŅUjORkAS lATViešU kORiS PieDĀVĀ
Jaunu KompaKtdISKu
 Ziemsvētku dāvanai  

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

DIEVKALPOJUmI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 19. dec. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 24. dec. plkst. 
5.00 Ziemsvētku dievk. 25. dec. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 31. 
dec. plkst. 3.00 Vecgada vakara 
dievk. ar dievg. Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 24. dec. plkst. 4.00 
Kvēkertaunā Ziemsvētku dievk. 
26. dec. plkst. 3.00 Lankasterā 
Ziemsvētku dievk. māc. Dr. A. 
Ziedonis un māc. Dr. R. 
Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
19. dec. dievk. ar dievg. 24. dec. 
plkst. 5.00 Ziemsvētku vakara 
dievk. 26. dec. dievk. nebūs. 31. 
dec. plkst. 5.00 vecgada vakara 
dievk. ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Māc. diak. F. M. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435; ērģ.: 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte un A. 
Greiema. 

 • Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone 
A. Venta, tālr.: 954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, tālr.: 610-353-2227): 19. 
dec. plkst. 11.00 dievk. 24. dec. 
plkst. 6.30 Ziemsvētku dievk. 26. 
dec. dievk. nebūs. 2. janv. plkst. 
11.00 Zvaigznes dienas dievk. ar 
dievg. 9. janv. plkst. 11.00 dievk.; 
pēc dievk draudzes vīriešu gata-
votas pusdienas. 16. janv. plkst. 
11.00 dievk.; pēc dievk. dāmu 
komitejas gada sapulce. 23. janv. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. angļu 
val. 30. janv. plkst. 11.00 dievk. 
6. febr. plkst. 11.00 dievk.; pēc 
dievk. Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojums; māc. Jāņa 
Siliņa stipendijas fonda izloze. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 

(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505); māc. I. 
Larsena (70388 16-th Ave., South 
Haven, MI 49090), tālr.: 269-

637-4847; kabatas: 269-214-
1010; e-pasts: ilzego@comcast.
net 
•	 Kalamazū latv. Apvienotā 

dr.: 19. dec. plkst.10.00 dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. sadraudzības 
stunda. 24. dec. plkst. 5.00 
Ziemsvētku dievk. 26. dec. plkst. 
10.00 dievk. 31. dec. plkst. 6.00 
vecgada vakara dievk. ar dievg. 
Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107); māc. Dr. 
S. Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
19. dec. plkst. 2.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. University 
Lutheran Church (1020 S. 
Harrison Rd., East Lansing, MI), 
māc. L. Vīksne; pēc dievk. 
draudzes eglīte ar priekš-
nesumiem un auksto galdu. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 15. dec. plkst. 11.00 
svētbrīdis. 19. dec. dievk. ar 
dievg. 24. dec. plkst. 6.00 
Ziemsvētku vakara dievk. 26. 
dec. dievk. 2. janv. Jaungada 
dievk. ar dievg. 9. un 16. janv. 
dievk. Parastie dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps. 

• Mančesteras un Konek
tikutas latv. ev. lut. dr.: 18. dec. 
plkst. 1.00 dievk., diakons I. 
Kaņeps; pēc dievk. Ziemassvētku 
eglītes sarīko jums. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070), māc. L 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934; 
draudzes priekšniece S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 19. dec. plkst. 
11.00 dievk. ar dziesmām un 
lasījumiem piedalīsies draudzes 
koris un latviešu skola; pēc dievk. 
skolas saime aicina uz siltām 
pusdienām un eglīti. 24. dec. 
plkst. 5.00 Ziemsvētku dievk., 
dziedās draudzes koris. 26. dec. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
piedalīsies mākslinieki Tīna un 
Dzintars Josti. 31. dec. plkst. 
5.00 vecgada vakara dievk. ar 
dievg. Bībeles stundas notiek 

katru otro nedēļu baznīcas 
lejasstāvā. Tā kā reizēm tikšanās 
laiks tiek mainīts, informāciju 
var uzzināt, zvanot Veltai 
Grustānei, tālr.: 612-866 8044, 
vai māc. M. Cepurei-Zemmelei: 
763- 546- 8178. Lasīsim 
,,Apustuļu darbus” un runāsim 
par mūsu darbiem. 2. janv. 
dievk. nebūs. 6. janv. plkst. 10.30 
Bībeles stunda. 9. janv. plkst. 
11.0 Zvaigznes dienas dievk. ar 
bērnu uzrunu un dievg. Māc. M. 
Cepure-Zemmele, tālr.: 761- 
546- 8178; e-pasts: maija.cz@
gmail.com 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.: 19. dec. plkst. 
8.30 Leikvudā dievk. ar diev-
galdu (Igauņu bazn. bazn. 607 E. 
7th St.). 24. dec. plkst. 1.00 
Ziemsvētku dievk. dievkalpo-
jums Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.); plkst. 6.00 
Ziemsvētku dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave East Brunswick). 2. 
janv. plkst. 8.30 Zvaigznes die-
nas dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St.). 
Māc. I. Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 18. 
dec. plkst. 12.00 Samitā skolas 
eglīte, māc. J. Saivars; Draudzes 
namā plkst. 1.00 eglīte, māc. L. 
Saliņš. 19. dec. plkst 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. 
Saivars, pēc dievk. eglīte; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš. 24. dec. plkst 6.00 Jonkeru 
bazn. Ziemsvētku dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 6.00 
Ziemsvētku dievk., māc. L. 
Saliņš. 25. dec. plkst. 11.00 
Īstoranžā Ziemsvētku dievk., 
māc. L. Saliņš. 26. dec. plkst 
10.00 Jonkeru bazn. dievk., māc. 
J. Saivars. 

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128 N. Elm St.): 26. dec. plkst. 
1.00 dievk. ar dievg. māc. R. 
Franklins. Pēc dievk. sadraudzī-
bas stunda. 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 19. dec. 
plkst.11.00 dievk. ar dievg. 24. 
dec. plkst 4.00 Ziemsvētku dievk. 
Forest Hill Curch (250 Laguna 
Honda Blvd.) 9. janv. plkst. 11.00 
draudzes eglīte. 16. janv. plkst 
2.00 dievk. ar dievg. 23. janv. 
plkst. 11.00 dievk. angļu val.; pēc 
dievk. kafijas galds. Māc. Kārlis 
Žols, e-pasts: kazols@msn.com; 
informācija: www.lvnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar gro-
ziņiem. 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): 18. dec. plkst. 5.00 svecī-
šu dievk.; pēc dievk. draudzes 
un latviešu skolas eglīte nama 
zālē. 24. dec. plkst. 6.00 
Ziemsvētku dievk. 2. janv. plkst. 
10.30 Jaungada dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. Bībeles stunda. 9. 
janv. plkst. 10.30 Zvaigznes die-
nas dievk. ar dievg. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seatt-
lelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 19. dec. plkst 2.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. Trīsvienības 
bazn. (35 Furman Str.) 
Skenektedijā. Prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D. Vitušinska-Baltazara. Dz. 
lapiņas. Pēc dievk. groziņu 
azaids. 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr. („Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. 301 – 58th Street S., St. 
Petersburg, FL 33707): 19. dec. 
plkst. 11.00 Bībeles stunda bied-
rības namā. 25. dec. plkst. 2.00 
Ziemsvētku svecīšu dievk. 2. 
janv. plkst. 2.00 dievk., dziedās 
Aleksandra Rituma. 9. janv. 
plkst. 11.00 Bībeles stunda bied-
rības namā. 16. janv. plkst. 2.00 
dievk. Māc. A. Pelds, draudzes 
priekšniece A. Norberga. 
Ziedojumus pieņem biedrzine 
Rita Blumentāle, tos var nosūtīt 
arī pa pastu: 1365 Snell Isle Blvd. 
NE, #7-D, St. Petersburg, FL 
33704-2447. Pieteikumus altāŗa 
puķēm pieņem Zigrīda Dambe, 
tālr.: 727-527- 5053. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 24. 
dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 25. dec. plkst. 
11.00 dievk. ar dievk. 26. dec. 
plkst. 3.00 svecīšu dievk., pēc 
dievk. sadraudzības vakars ar 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšanu 
un jubilāru sveikšanu. 31. dec. 
plkst. 3.00 gadmijas dievk. ar 
dievg. 2. janv. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 9. janv. Zvaigznes die-
nas dievk. ar dievg. 16. janv. 
plkst. 11. dievk. 23. janv. plkst. 
11.0 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
jubilāru apsveikšana. 30. janv. 
ģimeņu dievk. un Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums. 
Informācija: http://www.dcdrau-
dze.org; tālr. bazn.: 301-251-
4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 19. dec. plkst. 11.00 dievk., 
diak. I. Kaņeps; pēc dievk. lejas 
zālē draudzes eglīte. 24. dec. 
plkst. 4.00 Ziemsvētku dievk., 
laju māc. I. Gorbants.

(Turpināts no 25.lpp.)
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Priecīgus ziemassvētkus 
visiem latviešu pensionāriem

novēl pirmās privātās 
senioru rezidences latvijā 

iedzīvotāji un veidotāji!
kr. valdemāra iela 23, Rīga, Lv-1010 

tālr.:+371-29 94 23 35
www.kopajautrak.lv

Mīļie tautieši!
Apgāds Zvaigzne ABC novēl, lai mūsu izdotās 

grāmatas jūsu  sirdīs vienmēr ienes kādu gabaliņu 
no Latvijas!

Sirsnīgus Ziemassvētkus!
Laimes, veselības un bagātības pildītu 2011. gadu!

Mīļie tautieši!
Apgāds Zvaigzne ABC novēl, lai mūsu izdotās 

grāmatas jūsu  sirdīs vienmēr ienes kādu gabaliņu 
no Latvijas!

Sirsnīgus Ziemassvētkus!
Laimes, veselības un bagātības pildītu 2011. gadu!

Apgāda Zvaigzne ABC grāmatas varat iegādāties: interneta grāmatnīcā www.gramatuklubs.lv

   jAUNUmS! varat iegādāties arī e-grāmatas, 
kuras līdz š.g.decembra beigām ir līdz 50% lētāk, nekā drukātās!

Balle kopā ar mūziķiem un vakara vadītājiem 
no Latvijas - grupas „Roja” 

vadītāju Jāni Kalniņu, 
saksofonistu Raivo Stašānu un Ināru Plataci.

Ieejas cena $45.00 pieaugušajiem, $25.00 

studentiem līdz 21 g., līdz 14 gadiem ieeja brīva. 

Cenā ietilpst aukstais galds, šampanietis un balle. 

Darbosies bārs.

Lūdzu pieteikties līdz 25. decembrim 
pa tālr. 414-964-7244, 

info pie A. Magurs 920-296-0863.

 Adrese - 8845 West Lynx Av., Milwaukee, WI  

Jaunā Gada sagaidīšanas balle Milvoku Latviešu namā
piektdien, 31. decembrī, 9.00 p.m.

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Aicinājums uz operu
Latvijas Nacionālās operas ģilde (ASV) vēl piedāvā labas sēdvietas 

Bruno Skultes ,,VILKAČU mANTINIEcE” pirmizrādē 
Latvijas Nacionālā operā 2011. gada 3. jūnijā. 

Operas viesdiriģents būs Andrejs Jansons. Operu izrādīs arī Rīgas operas festivālā 
15. jūnijā. Par šo operu ir liela interese, un LNOĢ pagaŗinājusi ieejas karšu 
iegādāšanās datumu līdz 28. decembrim. Sīkāku informāciju var uzzināt, rakstot vai 
zvanot Aijai Pelšei, tālr.: 516-433-4137, e-pasts: aijap@yahoo.com 
 
Aicinām iegādāties ,,Vilkaču mantinieces” tvartu, tā būtu skaista svētku dāvana, kas 
ikvienu iepriecinātu. Operā dzied izcili LNO solisti. (Cena $25 – divi tvarti, buklets, 
pasta izdevumi ieskaitīti). Tvartu var pasūtināt, rakstot: LNOĢ c/o Aija Pelše, 120 
Harding Ave, Hicksville, NY 11801 .

  māRA cELLE
Ilgais ceļš mājup 

(serijā „Laika grāmata”, 390. lpp., bagātīgi illustrēta).

Autore stāsta par savu 40 
gadus ilgo ceļu uz Latviju, par 
to, kā viņai tēvzemē klājies.

Grāmatu var iegādāties
■ ”Zvaigznes” grāmatnīcās un 

citās grāmatu tirdzniecības 
vietās Rīgā un Latvijā;

■ Okupācijas mūzeja grāmatu 
galdā;

■ Laika Rīgas redakcijā;
■ ASV – no Sarmas Liepiņas,  

čekus sūtot uz adresi 
  27 Highland Rd., Boxford, 

MA 01921 
  (Cena USD 20, - plūs USD 3, 

- par pasta izdevumiem).

Dāviniet saviem mīļajiem 
Ziemsvētkos grāmatu!

Sagatavošanā 
JUŗA ZĪVERTA grāmata 

„Kā mēs pārdzīvojām vēstures 
visinteresantāko laiku?” – 

apjomīgs, bagātīgi illustrēts atmiņu stāsts par laiku no 
pag. gs. 20. – 60. gadiem latviešu dzīvē.

Sekojiet informācijai!

NāKUSI KLAJā JAUNA GRāmATA
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Silti vārdi no siltas sirds
šovakar lai sasilda tevi;
Svētku vakars, gaidīts ilgs
Lai iedvesmo ar smaidu tevi.
Mīļi sveicam omīti Ainu Daukšu 

Ziemsvētkos. 
Lai  izdodas viss, kas iecerēts. 

Sveic mazmeitas no Engures

PĒRK GLEZNAS, 
MĀKSLAS ALBUMUS

Tones, Liberta, Tidemaņa, 
Kalnrozes, Purvīša, Vidberga, 

Rozentāla u.c. autoru.

Tālrunis 727-822-1993 Anna
e-pasts: abolanna@verizon.net

lABA ZiemSVēTkU
DĀVANA
latviešu

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

Aivars Sturis
616/897-9525

Priecīgus  Ziemassvētkus 
un laimīgu  2011. gadu!

Matīss Kukainis
 Mantošana, zemes 

pārdošana un citi 
juridiskie jautājumi.

e-pasts: 
Matiss@sk-legal.com

Tālr: 011-371-2839-0346
Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
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Izg l īt īb a

Latviska gara cauraustās dzies-
mas vārdus pirms vairāk nekā 
simt gadiem sacerēja dzejnieks 
Rieteklis. Dziesma vienoja lat vie-
šus toreiz, dziesma palīdz mums 
justies kā latviešiem tagad, glo-
balizācijas laikmetā. Kur ir priežu 
meži, tur ir Latvija, kur ir Latvija, 
tur ir priežu meži.... Skaisti vārdi. 
Daudzas valstis mūs var apskaust 
par „zaļo zeltu”, kas no viņu da -
bas ainavas ir izzudis.

Un kāda interesanta sakritība! 
Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers Latvijas Valsts 92. gads-
kārtas svinībās pie Brīvības pie-
minekļa runāja par patriotismu, 
kas tik ļoti nepieciešams mūsu 
pašapziņai. Laika pārbaudi iztu-
rējušā dziesmā „Še, kur līgo...”  lat-
viskuma gara izpausme jūtama       
jo spilgti.

Armīna Rūša stipendiāti sirs-
nīgi pateicās mecenātam Rober-
tam Rūsim un LU fonda dar-
biniekiem par šo brīnišķīgo brīdi 
viņu studiju gaitā – stipendiju sa -
ņemšanu.  Tad visi kopā dziedāja 
stu  dentu iecienīto dziesmu „Ne  -
vis slinkojot un pūstot...”.

Stipendijas
Armīna Rūša stipendiju fonda 

stipendijas Latvijas studentu un 
studenšu korporāciju biedriem 
pirmo reizi tika piešķirtas 2006. 
gadā. 2010./2011. akadēmiskā ga -
da Armīna Rūša stipendijas saņē-
ma  12 studenti. Stipendiju kopē-
jais apjoms ir 36 000 dolari, vie -
nam studentam - 3 000 dolari 
aka  dēmiskajā gadā.

Armīna Rūša stipendiju iegu-
vuši Latvijas Universitātes, Rīgas 
Stradiņa universitātes un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
studenti. Stipendiāti ir četru stu-
dentu korporāciju –Fraternitas, 
Vanenica, Lettonia, Tervetia, Ven-
tonia un četru studenšu kor po-
rāciju - Daugaviete, Gundega, 
Spīdola, Varavīksne biedri.

Latvijas Universitātes studenti:
* Vēstures un filozofijas fakul-

tātes students Gatis Ošs (studentu 
korporācija Fraternitas Vane ni-
ca); 

* Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes studente Lai
ma matuzāle (Varavīksne); 

* Sociālo zinātņu fakultātes stu-
dente Kristīna Putinceva (Dau-
gaviete);

* Datorikas un Juridiskās fakul-
tātes students Jānis Purmalis 
(Tervetia); 

* Sociālo zinātņu fakultātes stu-
dente Ieva Balode (Gundega).

Rīgas Stradiņa universitātes 
medicīnas fakultātes studenti:

* Līga Gūtmane (Spīdola); 
*Agi   ta Apsīte (Spīdola); *Liene 
martinsone (Spīdola); * Liena 
Grau da (Spīdola); * Reinis Dun
durs (Lettonia).

Latvijas Lauksaimniecības 
uni  versitātes studenti:

* Veterinārmedicīnas fakultātes 
studente Ketija Broka (Varavīks-
ne); *Ekonomikas fakultātes stu-
dents māris Liscovs (Ventonia).

Jautāju Robertam  Rūsim: Vai 
nākotnē būtu nepieciešamas 
izmaiņas nolikumā par stipen
diju piešķiršanu?

Mecenāts skaidro: „Es Latvijas 

Universitātes fonda darbu vēr - 
tēju ļoti augstu. Tur darbojas      
labu darbinieku kopa. Vai kaut   
kas būtu jāmaina? Pārmaiņas ir 
jau notikušas. No sākuma stipen-
dijas piešķīra tikai humanitāro      
un sociālo zinātņu pārstāvjiem. 
Pirms diviem gadiem ienāca        
prātā doma, kāpēc „aizmirstas” ir 
dabaszinātnes, kas ietver arī me -
dicīnu. Šogad „kļūdu” laboja, un 
stipendijas tika piešķirtas pie - 
ciem medicīnas studentiem. Tas   
ir apsveicami, jo labi ārsti mums 
ļoti vajadzīgi. Mani priecē, ka     
studentu korporācijās atdzīvo -    
jies nacionālais gars. Mani aizkus-
tināja šodien dziedātās dziesmas 
un jaunie cilvēki ar patriotisko 
stāju. ”
„Lai ar mani varētu lepoties...”

Vairākiem laimīgajiem stipen-
diātiem jautājām, ko Armīna   
Rūša stipendija nozīmē viņiem?

Agita Apsīte (RTU). Studentes 
dzīves moto ir Viss, kas notiek, no -
tiek uz labu!

„Armīna Rūša piemiņas sti-
pendija nav tikai materiāls at -
balsts, tā ir arī pagodinājums. To 
saņemt ir īpaši patīkami, jo jūtu, 
ka gan manas sekmes mācībās, 
gan pūles, ko esmu veltījusi savai 
korporācijai, ir novērtētas. Pro-
tams, šī stipendija stimulē mani 
arī turpmāk censties un gūt labus 
sasniegumus studijās un savu 
brīvo laiku veltīt studenšu korpo-
rācijai Spīdola, lai LU fonds un 
mecenāts Roberta Rūša kungs 
varētu ar mani lepoties.”

Ieva Balode (LU). Moto: Zinā-
šanas ir spēks.

„Esmu pateicīga saviem vecā-
kiem un skolotājiem, kuri mani 
mudinājuši un atbalstījuši mā -
cīties mūzikas skolā, dziedāt korī, 
piedalīties “Debašu centra” orga-
nizētajās debatēs un citos ārpus-
skolas pasākumos. Jūtos pago di-
nāta un novērtēta, ka man ir         
tā  da iespēja saņemt stipendiju.” 

Ketija Broka (LLU). Moto: La -
bāk izdarīt un tad nožēlot, nekā 
neizdarīt un vienalga nožēlot!

„Kad uzzināju, ka ir tāda ie -
spēja iegūt A. Rūša stipendiju,        

ļoti nopriecājos un zināju, ka      
man ir jāizmanto izdevība, jo tā 
man nozīmētu ļoti daudz. Zi -    
nāju, ka tāda izdevība iegūt šo   
stipendiju ir ļoti daudziem ta -
lantīgiem, aktīviem un īpašiem 
cilvēkiem, kas to arī noteikti ir 
pelnījuši. Lai gan bija reizes, kad 
māca šaubas vai būšu pietiekami 
laba, lai stipendiju iegūtu, biju 
tāda kāda esmu. Visu ko rakstīju, 
rakstīju no sirds un necentos 
pārspīlēt. Īpaša šai stipendijai 
esmu tanī ziņā, ka esmu izteikti 
aktīva, azartiska un nebaidos iz -
mēģināt kaut ko jaunu un pat 
eksotisku.”

Vēlam Armīna Rūša stipen diā-
tiem lielas veiksmes viņu turp-
mākajās gaitās!

Latvijai jākļūst stiprākai...
Kad stipendijas bija pasniegtas, 

lūdzu Robertu Rūsi uz nelielu 
interviju par citiem jautājumiem.

Pirms diviem gadiem mēs 
tikāmies līdzīgā sarīkojumā. Ti 
kai dažas dienas bija atlikušas 

līdz ASV prezidenta vēlēšanām. 
Jūs prognozējāt, ka augstajā 
amatā tiks ievēlēts Baraks Oba
ma. Kā jūs vērtējat jaunā valsts 
vadītāja darbību? Vai Obama       
ir attaisnojis vēlētāju cerības? 

Iepriekšējais prezidents ame-
rikāņiem bija apnicis, vēloties „ci -
tu seju” un gaidot pārmaiņas,       
viņi par valsts vadītāju ievēlēja 
jauno, spējīgo afrikāņu izcelsmes 
cilvēku. Tas liecina par amerikā -
ņu lielo toleranci pret prezidenta 
amata kandidātiem.    

Obama daudz solīja, bet līdz 
šim samērā maz padarījis. Divu 
gadu laikā iekrājies daudz ne -
padarītu darbu. Viens no tiem – 
nav sakārtota veselības aprūpes 
joma. Paši svarīgākie lēmumi      
tika atlikti uz 2014. gadu. Vien-
kāršajam amerikānim no tā nav 
nekāda labuma. Tas arī ir viens      
no iemesliem, kāpēc demokrati 
zaudēja  daudzas vietas ASV Kon-
gresa vēlēšanās. Prezidents Ba -
raks Obama zaudējis daudzu vēlē-
tāju uzticību.  Otra neatrisināta 
problēma ir bezdarbs. Tā līme -    
nis ir mazliet krities, taču ne -

pietiekami. Līdz ar to nauda, kas 
iztērēta aizdevumiem un dotā ci-
jām, būs jāatpelna nākamajai 
paaudzei. 

Vai Obama pēc diviem ga 
diem varētu tikt pārvēlēts uz 
nā  kamo prezidentūras termiņu? 

Viss atkarīgs no tā, cik stipri 
nākamajā vēlēšanu kampaņā        
būs viņa sāncenši. Šobrīd repub-
likāņu partijā neredzu nevienu 
Obamas cienīgu pretinieku. 

Visiem polītiķiem aiz muguras ir 
kaut kāda „vēsture”. Nav parā dī-
jusies  neviena jauna zvaigzne,     
kas spētu sajūsmināt tautu, kā            
to spēja Obama savā vēlēšanu 
kampaņā. Amerikai vajag tādu 
personību, kādas netālajā pagātnē  
bija  Kenedijs un Reigans.

Amerikai vēl ir problēma –        
kā ar godu tikt laukā no kaŗa 
Irakā un Afgānistānā?

Nē, ar godu vairs laukā tikt 
nevar. Gods ir zaudēts. Demo-
kratija iespējama tikai tādā vidē, 
kur  cilvēki to saprot, kur demo-
kratijas principi ir pieņemami. 
Prezidents Bušs jaunākais savu-
laik izdarīja kļūdu, mēģinādams 
ieviest demokratiju tur, kur tā 
nevar attīstīties, kur cilvēki nav      
ar mieru to pieņemt. Iraka, Afgā-
nistāna un citas tā apgabala vals -
tis, arī Afrika ir pavisam cita pa -
saule. 

Ja jūs pamestu skatienu arī        
uz Latviju, kur šogad oktobrī 
notika Saeimas vēlēšanas...  

Es Saeimas vēlēšanu iznākumu 
vērtēju ļoti pozitīvi. Partiju ap -
vienība Vienotība ieguva vislie -

„Vēlos palīdzēt Latvijai...”
Piešķirtas Armīna Rūša stipendijas Latvijas studentiem

lāko vēlētāju balsu skaitu. Svarīgs 
ir jautājums – kas notiks nākotnē? 
No plašsaziņas līdzekļiem man 
radies iespaids, ka Latvijā parti -
jām lielāka interese bijusi par      
ministru krēsliem, nevis par to,   
ko varētu darīt valsts labā. Cerē-
sim, ka tas mainīsies. 

Gadījums ar ārlietu ministru 
Ģirtu Valdi Kristovski jau otrā 
dienā pēc apstiprināšanas ama
tā bija ļoti nepatīkams...

Jā, tā polītikā notiek. Tiek 
meklētas iespējas ar netīriem pa -
ņēmieniem aptraipīt cilvēka re -
putāciju. Un, ja to dara pietie -
kami ilgu laiku, tad traipi paliek... 
Un nevienu neinteresē, vai tā ir   
vai nav patiesība. 

Manā ieskatā kļūda tika pie-
ļauta, sadalot ministru krēslus. 
Viņiem visiem vajadzēja sanākt 
kopā, ne jau nu zoodārzā, bet kaut 
kur citur, un  vienoties, un pēc 
tam paziņot izvēli.  Nekādā ziņā 
nevajadzēja nesmukumus iztirzāt 
presē. Tas  nevairoja uzticību val-
dībai. 

Kā Latvijai izkļūt no krīzes,       
kā atdot Starptautiskā valūtas 
fonda aizdevumu?  

Iepriekšējās valdības Latviju 
noveda līdz bankrota slieksnim. 
SVF aizdevums izglāba Latviju. 
Kā atdot? Manuprāt, iespējas ir. 
Viena no tām - jāsamazina valsts 
aparāts. Notiek pārlieku liela 
noņemšanās ar „papīriem”. Kad 
Latvijā kādai firmai pasūtinu 
dzeŗamo ūdeni, man atnes četras 
tā saucamās pavadzīmes. Divas 
paliek man, divas – piegādātājam. 
Kāpēc? Acīmredzot ierēdņi pel -
nās ar šiem „papīriem”. Mani pil-
nīgi apmierinātu viens mazs če -
kiņš. Kas gribēs šmaukties, tas to 
darīs, un kas gan „darījumu” pār-
baudīs? Uz papīriem nevar ie -
taupīt miljonus, bet, ja tūkstoš 
gadījumos ietaupa kādu mazu-
miņu, tad jau kaut kas iznāk. 

Augstu vērtēju valsts kontro-
lieres Ingūnas Sudrabas darbību. 
Viņas priekšlikums par vienotas 
algu sistēmas izveidi ir ļoti vēr -
tīgs. Taču tad jābūt precīzam    
darba aprakstam ministriem, 
valsts sekretāriem, augstākajiem 
ierēdņiem. Tikai pēc darba ap -
rakstiem var noteikt atalgojuma 
lielumu.            

Latvijā jārod iespēja attīstīt 
ražošanu, veicināt eksportu. Vals -
tij jākļūst ekonomiski stiprākai, 
nekā tā ir pašlaik.

Pēteris Karlsons 
Autors pateicas LU fondam 

par sadarbību 

Dziesmā izpaužas tautas dvēsele

Armīna Rūša stipendiāti kopā ar mecenātu Robertu Rūsi 
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Līdz 2011. gada 30. janvārim 
Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzejā Rīgā var apskatīt izstādi 
„Baltu māksla”. Tas ir pirmais 
projekts Eiropā, kas izsmeļoši ie -
pazīstina ar seno baltu cilšu 
mākslas mantojumu. Izstādes 
eksponāti sniedz priekšstatu par 
baltu kultūras pirmsākumiem 
un evolūciju, sākot ar akmens 
laikmetu, un uzskatāmi parāda, 
kā senās tradīcijas ir saglabājušās 
līdz pat šodienai un tiek veik  - 
s mīgi izmantotas laikmetīgās 
māks las darinājumos. Projekta 
idejas pamatā ir vēlme noskaid-
rot, kāda bija seno baltu tautu 
mākslas nozīme, izstādes vei do-
tāji vēlas atklāt saikni starp meis-
taru radošajām domām un kon-
krētā laikmeta tehniskajām ie -
spējām, kā arī cildināt cilvēces 
radošo spēku. Izstādes partneri 
ir 24 muzeji no Latvijas, Lietuvas, 
Polijas un Vācijas, tiek eksponēti 
614 mākslas darbi no šo valstu 
muzeju krājumiem, kā arī no 
privātām kolekcijām.

Izstāde „Baltu māksla” tika 
izveidota par godu Lietuvas 
tūkstošgadei. Ceļojošās izstādes 
autors ir Viļņas Mākslas akadē-
mijas rektors, profesors Dr. Ado ms 
Butrims (Adomas Butrimas) sa -
darbībā ar Viļņas Mākslas aka-
dēmijas speciālistiem, Lie tuvas, 
Polijas un Latvijas arheologiem, 

Senās baltu rotas izstādē „Baltu māksla” 

mākslas zinātniekiem, di  zai ne-
riem un jaunajiem māks li nie-
kiem.

Izstādē apskatāmas no dažā-
diem materiāliem (dzintars, su -
drabs, dzelzs u.c.) darinātas ar -
he o   loģiskās un etnogrāfiskās ro -
taslietas un audumi, kas ir atras-
tas seno baltu ģeogrāfiskajā teri-
torijā. Ir aplūkojamas iespaidīgas 
rotas, ko nēsājuši mūsu senči, 
piemēram, lielas saktas, aproces, 
gredzeni, pat matadatas. Apbrī-
nojami liekas tas, ar kādu smal-
kumu un prasmi tas viss ticis 
radīts. Kā stāsta muzeja pārstāve 
Agrita Pore, analizējot izstādē 

izliktos eksponātus, var redzēt, 
kāda bijusi mode Lietuvā sena -
jos laikos, jo, piemēram, rotu 
smagums un daudzums norāda 
uz valkātāja statusu sabiedrībā; 
rotas ar dzīvnieku motīviem 
nēsājuši tikai vīrieši.

 Īpaša vieta atvēlēta metāla lai-
kmeta baltu mākslai, laika pos-
miem, kad iezīmējās atšķirības 
starp austrumu un rietumu bal-
tiem, kad jau sāka veidoties at -
sevišķas baltu ciltis ar tām raks-
turīgām kultūras un mākslas 
īpatnībām. Interesants ir izstā -
des modernais noformējums, jo 
ekspozīciju papildina arī audio-

vizuālie materiāli, kas sniedz 
daudz plašāku ieskatu seno baltu 
mākslā. 

Izstādē „Baltu māksla” Zie -
mas svētku gaidīšanas laikā ap -
meklētājiem un it īpaši bērniem, 
ir iespēja piedalīties radošajās 
darbnīcās, kur notiek piparkū -
ku cepšana pēc seno baltu rotu 
paraugiem. Šim nolūkam kok-
tēlnieks Jānis Balodis no koka        
ir izveidojis īpašas saulītes, put-
niņa, zirdziņa un citu zvēru un 
ornamentu formas. Tekstil māk -
s liniece Kristīne Šica vadīs vilnas 
velšanas darbnīcu un pērlīšu   
rotu darbnīcā Agrita Baumane 

palīdzēs veidot dažādus eglīšu 
rotājumus. Vēl būs iespēja pie-
dalīties dekupāžas un auduma 
apdrukas darbnīcās. Paredzētas 
arī dažādas lekcijas par baltu 
mākslas tematiku, piemēram, 
Valda Celma lekcija „Latvju 
raksts un zīmes – simbolika un 
tēli”, Imanta Laviņa lekcija „Dzin-
tars rotās, medicīnā un maģijā” 
u.c. Ja līdz janvāra beigām uz -
turieties Rīgā, noteikti ir vērts 
doties uz Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzeju, kas atrodas 
Vecrīgā, Skārņu iela 10/20. 

Agate Vucina

Seno latgaļu pakavsakta 9.  12. gs Seno kuršu aproce 10.  12. gs
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The word – Latvian for good-
bye – rolls off the tongue of 
Nebraska Wesleyan University 
junior Karlene Grīnberga.

“Doesn’t it sound beautiful?” 
she asks. “I’m just saying ‘good-
bye.’”

She says it again slower – ooz 
REHD-zehh-shuh-nohs – smiling 
as she softens the harsh conso-
nants for effect.

Hearing her speak the Latvian 
word, it’s easy to understand why 
a Shakespeare monologue is a 
piece of cake for her.

This month, Grinberg can be 
found on stage playing Juliet in 
the NWU Theatre production of 
The Bard’s “Romeo and Juliet.”

In February, the 20-year-old 
will be in Latvia, spending a 
semester there to learn more 
about the country her father 
escaped during World War II.

And maybe, just maybe, she’ll 
learn a bit more about herself.

“I want to have a completely 
different kind of life,” said 
Grinberg, who majors in music 
and theater at Wesleyan. “I don’t 
live for a career. I don’t strive for 
an end. I strive to connect with 
other people.”

John Grinberg, a retired 
Omaha Public Schools teacher, 
was born in Latvia in 1943.

He left the country 18 months 
later because of the war, return-
ing only once in 1989 to find and 
meet his dying father.

His mother moved him, his 
brother and three sisters to a 
German refugee camp. His 
father, a Latvian German soldier, 

remained to fight the Russians.
Grinberg lived in a variety of 

refugee camps – he remembers 
bits and pieces about them – 
before he and his family sought 
refuge in the United States.

“We waited about five years for 

a sponsor to get us out of 
Germany after the war,” he said 
in a phone interview.

The family had to leave. They 
could not go home or return to 
his father for fear of being killed 
by the Soviet army, which occu-

pied the country after Germany’s 
surrender.

“One of the problems was my 
mother was a teacher,” he said. 
“They wanted to get rid of (teach-
ers), so they couldn’t spread their 
ideas anymore.”

His family landed in New 
Orleans, but when that didn’t 
work out, the family made its 
way to Nebraska, where a woman 
in Blair sponsored them.

Their father, however, never 
was able to leave. The Iron 
Curtain fell. He was stuck. He 
made a new life for himself in the 
Soviet-controlled Latvia, marry-
ing again and raising more chil-
dren.

As a youth, Grinberg said he 
denounced his heritage. He 
refused to speak Latvian to his 
mother, preferring to answer her 
only in English.

“I wanted to conform,” he said. 
“When I was about 16, I began 
asking myself, “‘Why can’t I have 
my Latvian heritage, too?’”

He became fond of Latvian 
music. And food. And news 
about his country.

“I was not politically active, 
just interested,” he said.

In 1989, married with a son 
and a daughter (Karlene) on the 
way, Grinberg learned his father 
was failing in health.

The country was still under 
Soviet control; it gained its inde-
pendence two years later.

Grinberg needed to go back. 
He needed to return to his native 
land to show his family where he 
was from. And he needed to tell 
his father goodbye.

Uz redzēšanos.
Grinberg has not been back 

since.
“I’ve traveled a little bit,” he 

said. “I’ve had the opportunity to 
go to an awful lot of places. But 
I’m sitting here now, in the weeds 
where Dana College used to be, 
and I’m thinking this is the best 
place in the world to sit.”

In her short time at Wesleyan, 
Karlene Grinberg, a 2008 gradu-
ate of Blair High School, has 
impressed faculty and adminis-
tration in and out of the class-
room.

“Karlene is one of the most 
worldly students that Wesleyan 
has,” said Sara Olson, NWU’s 
public relations director.

Theater professor Jack 
Parkhurst called her one of the 
best actresses to appear on a 
Wesleyan stage. That’s saying 
something considering the talent 
that has crossed the stage over 
the years.

“She wants to do it all,” he said. 
“That’s what makes her so 
good.”

Grinberg craves knowledge. 
And experiences. It’s why she 
wants to go to Latvia. This is a 
chance to learn about her heri-
tage, to discover who she is.

“I need to do things,” she said. 
“Sometimes my dad thinks I’m 
absurd. But I need to find out 
who I want to be and why.”

Some answers may lie in a 
small country in the Baltic.

Uz redzēšanos!

By Jeff Korbelik
 Lincoln Journal Star 

UZ REDZēŠANOS!

James Hesse (left) and Karlene Grinberg portray the title roles in 
the Nebraska Wesleyan Theatre production of Shakespeare’s 
“Romeo and Juliet.” (courtesy of Nebraska Wesleyan University) 
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O.Ozols
„Latvieši ir visur”
Apgāds Atēna

Grāmata ir zāles latviešu pa  š -
apziņas celšanai. Tas ir skatī jums 
uz vēsturi, patiesi skaists un 
mazliet dramatisks stāsts par 
mīlestību, savādām attiecībām 
ar ļoti dažādiem cilvēkiem visās 
pasaules malās…Grāmata liek 
aizdomāties, saprast un noticēt 
tam, ka mēs — latvieši, varam 
līdzdarboties globāli izšķirošos 
notikumos.

Lorija Vuda saka: „Grāmatas 
varonis kā labs gids mūs ved 
ceļojumā, kas aizsākas 1990. ga -
dā, bagātīgais maršruts vijas    
caur gadiem, daudziem pasaules 
karstajiem punktiem, tas aizved 
mūs ciemos pie gudriem un ie -
tekmīgajiem cilvēkiem un ļauj 
sarunāties par vienu aizrautīgu 
tēmu — apgalvojumu, ka “latvie-
ši ir visur”. Autors piedāvā savu 
redzējumu, vēstures fakti un 
personāži salikti kopsakarībās, 
par kurām ikdienā mēs neaiz-
domājamies. Var piekrist, var   
arī nepiekrist, taču šis ceļojums 
laikā un telpā ir bezgala aiz-
raujošs. Dažviet smējos skaļā 
balsī!”

V.Lācītis
”Stroika ar skatu uz Londonu”
Apgāds Mansards

Romāns stāsta par Latvijas 
viesstrādniekiem Anglijā. Grā-
mata ir neparasts un ilgi gai -      
dīts notikums – gan tāpēc, ka tā 
ir jauna autora spilgta debija 
literatūrā, gan tāpēc, ka agri vai 
vēlu latviešu literatūrā bija 
jārodas romānam, kas turpina 
pirms astoņiem gadiem Laimas 
Muktupāvelas „Šampinjonu de -
rībā” aizsākto tēmu par lat vie -       
šu piedzīvojumiem darba gai tās 
ārzemēs. Anglicismi un ru  si-
cismi, un žargona vārdi tekstā 
lietoti  apzināti kā emigrējušo 
latviešu celtnieku valodas īpat-
nība.  

***

„Virzība uz demokrātisko 
Eiropu 2. Pasaules kara laikā –
 Latvijas centrālā padome un 
„kurelieši”” 

Latvijas Universitātes Akadē-
miskajā apgādā izdotās grāma-
tas 108 lappusēs apkopoti des-
mit referāti, kas nolasīti šā gada 
maija sākumā  sarīkotajā  starp-
tautiskajā konferencē. Vēstures 
interesents grāmatā koncen -
trētā veidā atradīs rakstus par 
Latvijas Centrālo padomi (LCP), 
tās sadarbību ar ģenerāli Jāni 
Kureli, vācu attieksmi pret ku -

reliešiem, varonīgā leitnanta 
Rubeņa bataljona gaitām, kā arī 
to, kā LCP uztvēra Rietumos.

***

V. Avots
Kārlis Ulmanis valstiski un 
privāti
Apgāds Jumava

Ulmanis bija ļoti noslēpumains 
un noslēgts. Droši zināms: Ul -
manis nedzēra, nesmēķēja, ne -
bija antisemīts. Viesturs Avots 
grāmatā veicis smalku, faktiem 
bagātu un argumentētu pētīju-
mu par vienu no nozīmīgāka -
jām personībām Latvijas vēsturē. 
Autors vairāk koncentrējies uz 

Ulmaņa valdīšanas laiku, vairāk 
tā norietu, kā arī ieskicē dažas 
pikantas detaļas no Vadoņa pri-
vātās dzīves. Grāmatā ļoti daudz 
informācijas arī par Latvijas 
politisko situāciju Ulmaņlaikos.

***

„Latvijas kultūras vēsture”
Apgāds Zvaigzne ABC

Pirmo reizi vienā grāmatā ir 
aptverts materiāls no visse nā-
kajiem laikiem Baltijā līdz pat 
2001.gada augustam, kad tika 
svinēta Rīgas 800 gadu jubi -       
leja. Noderīga grāmata visiem, 
kam interesē kultūrvēstures    
procesi, kā arī skolotājiem lat-
viešu sestdienas skolās.

***

V. Rūmnieks, A. Migla
„Čaks”
Apgāds Zvaigzne ABC

Aizrautīgs stāsts par  latviešu 
dzejnieka Aleksandra Čaka pie-
dzīvojumiem un pārdzīvo ju-
miem bagāto dzīvi no dzimša -
nas līdz nāvei. Romānā lasītājs 
sastaps veselu plejādi nozīmīgu 
personību - Jāni Sudrabkalnu, 
Eduardu Smiļģi, Kārli Skalbi, 
Niklāvu Strunki u.c., kā arī 
iepazīs Čaka mūža skaistākās 
mīlestības, intrigas un baisos 
noslēpumus.

***

„matīss spēlē hokeju”
Apgāds Zvaigzne ABC

Grāmatu stāsta par aizraujošu 
zēna ceļojumu hokeja vēsturē. 
Hokeja skolas audzēknis ar lai -
ka mašīnu dodas ceļojumā pa 
hokeja pagātni. Zēns nonāk gan 
17. gadsimta Nīderlandē, gan 
hokeja dzimtenē Kanādā laikā, 
kad tur tika izgudrota modernā 
hokeja spēle. Dzimtajā Rīgā 
1937. gadā Matīss kopā ar pir-
majiem latviešu hokejistiem 
iesaistās tolaik slavenā kluba 
“Universitātes sports” treniņā. 
Pēc tam jaunais hokejists sastop 
leģendāros 70. gadu un mūsdie-
nu Rīgas, no kuriem mācās 
hokeja spēles noslēpumus.

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!
Pasūtiniet arī mājaslapā  www.laiks.us

LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI

2011
Biedrība Latgales tradicionālās kultūras centrs 

"Latgaļu sāta" novēl saviem labvēļiem 

Priecīgus Ziemsvētkus 
un ražīgu Jauno gadu

Raksti un fotogrāfijas adresējamas 

Jauno Laika
redaktoram Dainim Mjartānam, 

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

Fakss: (+ 371) 67326784
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L atv ijā  un Ameri k ā

2010 GADS BILDēS
(Foto: M. Zaeska, P. Pilmanis, R. Laiviņš, Dz. Tropa, D. Mjartāns)

Draudzenes 3x3 nometnē Gaŗezerā

Imanta, Daniels, Brigita 3x3 nometnē Katskiļos

3x3 nometnes Katskiļos dalībnieki pārgājienā

Dančus 3x3 nometnē Gaŗezerā spēlē Amanda Jātniece un Daiga 
Rūtiņa

Jāņi Latgalē. No kreisās Dainis mjartāns, marika Zeimule, Ivars Logins, Astrīda Vucina 
un Gregors Spoģis

Jaunā paaudze 3x3 nometnē Gaŗezerā

Biedrības "Latgaļu sāta" etnogrāfiskās bērnu nometnes jaunākie dalībnieki
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