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Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
jaunās ēkas architekts Gunārs 
Birkerts nominēts Amerikas 
Architektu institūta Zelta me -
daļai-2013 un iekļuvis šīs no -
zīmīgās balvas kandidātu finālā. 
Tā ir starptautiska atzinība un 
augsts novērtējums architekta 
daudzu gadu radošam darbam, 
kuŗā svarīga vieta ir arī jaunajai 
Gaismas pilij – Latvijas Nacio-
nālajai bibliotēkai.

Birkerta iekļūšana šīsnozīmī-
gās balvas finālā ir liels sas-
niegums. Amerikas Architektu 
institūta Zelta medaļa kopā ar 
Prickera prēmiju ir augstākie 

profesionālie novērtējumi archi-
tekta darbam, tā ir atzinība tiem 
architektiem, kuŗu darbs snie-
dzis būtisku ieguldījumu un 
palieko šu ietekmi architektūras 
nozares teorijā un praksē.

ASV dzīvojošais latviešu 
ar chitekts Gunārs Birkerts, kuŗš 
visu laiku aktīvi seko līdzi paša 
projektētās Gaismas pils celt-
niecībai, par izvirzīšanu starp-
tautiskajai balvai saka: “Jūtos 
pagodināts par nomināciju 
Ame    rikas Architektu institūta 
Zelta medaļai. Tas ir augsta 
līmeņa architektūras profesionāļu 
un akadēmiķu vērtējums un 

Gunāram Birkertam un Gaismas pilij starptautiska atzinība

Amerikas latviešu apvienība 
(ALA) 2012./2013. studiju gadā 
ir piešķīrusi latviešu studen -
tiem dažādās ASV universitātēs 
$16 500. ALAs gādībā ir vairāki 
stipendiju fondi, kas domāti 
atbalstam latviešu studentiem 
dažādos studiju laukos. Aicinām 
studentus, kuŗi aktīvi piedalās 
latviešu sabiedrībā, pieteikties 
stipendijām nākamajam gadam.

ALAs Stipendiju fonds gaida 
pieteikumus no latviešu studen-
tiem ASV. Vairāki stipendiju 
fondi atbalsta jebkuŗu studiju 
lauku. Citi domāti specifiskām 
nozarēm. Ir nozīmētas naudas 
summas studentiem, kas mācās 
paidagoģijas, teoloģijas, biolo-
ģijas vai lingvistikas fakultātēs.   Ir 
stipendiju fonds, paredzēts ve -
terinārās medicīnas studijām. 
Un vēl - stipendiju fonds, kas 
paredzēts studentiem, kas mācās 
jūras zveju, latviešu tautasvēsturi 
vai latviešu kultūru. Bet viens 
stipendiju fonds novirzīts kādam 
studentam vai studentei Latvijā, 
kas apgūst lauksaimniecību, 
me    dicīnu, technoloģiju vai teo -
lo ģiju.

Jāpiemin arī, ka pagājušajā 
gadā ALA atbalstīja Gaŗezera 
vasaras vidusskolas skolēnus ar 
stipendijām $10 000 vērtībā. 
Šovasar ALA paredz piešķirt sti-
pendijas GVV un Kursas 
skolēniem un vēl atbalstīt bērnu 
nometnes un 3x3. Katru gadu 
ALA atbalsta arī skolēnus, kas 
piesakās „Sveika, Latvija!” ceļo-
jumiem jūnijā un augustā.

Studentu stipendijām ir savi 
noteikumi. Studenti ir kvalificēti 
saņemt ALAs stipendiju, ja tie 
beiguši viena pilna akadēmiskā 
gada studijas universitātes vai 
kolledžas līmenī un turpinās 
mācības kādā ASV universitātē 
vai kolledžā bakalaura vai 
maģistra grada iegūšanai. Stu-
denti drīkst saņemt stipendiju 

lēmums. Ir atzīts mans devums 
modernas architektūras progresā 
un jauno architektu izglītošanā. 
Iekļūšana finālā apliecina mana 
snieguma nozīmīgumu. Esmu 
pateicīgs par šo pagodinājumu.”

No trim finālistiem par uzva-
rētāju izraudzīts 1944. gadā dzi-
mušais kompanijas Morphosis 
dibinātājs Toms Meins. Viņš ir 
arī Prickera prēmijas laureāts. 
Pasaule Tomu Meinu pazīst kā 
Toronto un Sinsinati univer-
sitātes, Pomonas augstskolas, 
Sanfrancisko Federālās pārvaldes 
ēkas vai Giant Group Campus 
Šanhajā architektu.

ne vairāk kā trīs gadus. Stu-
dentiem no Latvijas jāparak sta 
solījums atgriezties Latvijā pēc 
studiju pabeigšanas, citādi pie-
šķirtā stipendija jāatmaksā ALAi 
sešu mēnešu laikā.

Stipendiju pieprasījuma veid-
lapas atrodamas ALAs mājas 
lapā: www.alausa.org, Izglītības 
nozares daļā.Kandidātiem līdz 
1. jūnijam pilnībā jāiesūta 
ALAs birojam: stipendijas pie-
teikuma lapa, divas atsauks -
mes vēstules no skolotāja vai 
darba devēja, kas liecina par 
studenta centību, un atzīmju 
dokumenta kopija no augst-
skolas. Atgā dinām, ka katra 
kandidāta paša atbildība ir 
rūpēties, lai at  sauksmju vēstuļu 
rakstītāji nogādā vajadzīgo 
ziņu līdz termiņa datumam. 
Pie ņemsim tikai pilnībā ie -
sniegtos pieteikumus!

Papildus stipendijām ALA 
piedāvā atbalstu prakses darbam 
Latvijas Okupācijas mūzejā 
(LOM).LOM meklē divus prak-
tikantus, kas pavadītu 8 nedēļas 
jūlija un augusta mēnešos Rīgā. 
LOM piedāvā iespēju praktikan-
tiem pavadīt astoņas nedēļas, 
mācoties par LOM un palīdzot 
mūzeja darbā. ALA no saviem 
līdzekļiem izmaksās praktikan-
tam $2500 pabalstu tam laika 
periodam, kamēr students uztu-
ras Latvijā. Ieinteresētiem stu-
dentiem jāizpilda pieteikšanās 
lapas, kas atrodamas:www.alau-
sa.org,Izglītības nozares lapā, 
līdz 15. martam. Pieteikšanās 
lapas un informācija atrodama 
arī ALAs mājas lapā. Termiņš ir 
jāievēro, lai praktikants būtu 
ga tavs stāties darbā jau jūlija 
mēnesī.

 Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, 
sūtiet tos e-pastā Andrai Zom-
merei, ALAs Stipendiju komisi-
jas vadītājai: azommers@sbc-
global.net.

Andra Zommere

Stipendijas latviešu 
studentiem
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2013

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Latviešu nedēļas laikraksts
Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 

2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - redakcija@laiks.us

mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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

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

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - redakcija@laiks.us

Latvian newspaper

INESE ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: rigaven@aol.com

CEĻOSIM LĪDZI INESEI UZ DIENVIDAMERIKU!
Laiks ir silts – iedzīvotāji draudzīgi –

10 dienas 2013. gada rudenī
RIO DE JENAIRO – IGUASSU

BUENOS AIRES un TURES

Vietu skaits ierobežots.
Lūdzu, steidzīgi ziņojiet, ja vēlaties pievienoties!

Sastatnes pie Doma baznīcas 
Rīgā pagājušajā vasarā varēja 
pamanīt ikviens. Taču tā nebija 
vienīgā baznīca Latvijā, kuŗa 
pasaules ekonomiskās krizes 
laikā piedzīvojusi savu atdzimša-
nu mūsu dzimtenē. Tāda stūr-
galvīga tauta ir tie latvieši.

 Jaunpiebalgas Svētā Toma 
baznīca ir unikāls piemērs, ka arī 
laukos pat krizes apstākļos var 
paveikt īstus brīnumus. Trīs gadu 
laikā tikai un vienīgi par ziedotā-
ju līdzekļiem pilnībā restaurēta 
šī brīnišķīgā luterāņu baznīca, 
kas ir ne tikai viena no lielāka-
jām, bet arī skaistākajām Vidze-
mes un visas Latvijas lauku baz-
nīcām. Tās restaurācijai savākti 
un ieguldīti 200 000 latu. Kāda 
vecāka kundze man atzinās, ka 
esot tikko zaudējusi darbu, bet 
no saņemtā atlaišanas pabalsta 
vēl gribot dot savu artavu baznī-
cas atjaunošanai. Ziedotāju vidū 
ir ne tikai piebaldzēni, bet ļaudis 
no visas Latvijas un arī no ASV, 
Lielbritanijas, Vācijas, Krievijas, 
Austrālijas.

 Sākotnēji ziedotāji bija piesar-
dzīgi un ne tik dāsni, bet, kad 
izveidotais Jaunpiebalgas Svētā 
Toma baznīcas atbalsta fonds 

tika galā ar vienu darbu pēc otra 
un atskaitījās savā mājas lapā par 
katru ienākušo un ieguldīto san-
tīmu, ziedotāju kļuva vairāk un 
ziedojumi palielinājās. To veici-
nāja arī daudzie labdarības pasā-
kumi un akcijas, kas piesaistīja 
uzmanību. Akcijā “Mans logs 
mūsu baznīcai” katrs varēja izvē-
lēties savu logu, kuŗa izgatavoša-
nai ziedot. Pateicības plāksnītes 
ar ziedotāju vārdiem jau pavasa-
rī piestiprināsim pie katra no 42 

logiem. Mančesteras latviešu 
skolā ASV tika sarīkota izsole, 
kuŗā izsolīja Jaunpiebalgas māks-
las skolas bērnu zīmējumus, bet 
par iegūto naudu restaurēja baz-
nīcas centrālās durvis. Savukārt 
Latvijas Goda konsuls ASV Jānis 
Bolis ar kundzi baznīcai ziedoja 
visas savas apaļās jubilejas dāva-
nas. Arī banķieris Pēteris Avens 
no Krievijas ne tikai lepojas ar 
savu latvisko izcelsmi, bet arī 
devis dāsnu ieguldījumu savu 
senču baznīcas restaurācijai 
Jaunpiebalgā.

 Pavasarī pabeigsim vēl pārējo 
ārdurvju atjaunošanu, restaurē-
sim Kārļa Zāles veidoto piemi-
nekli Brīvības cīņās kritušajiem, 
kas atrodas baznīcas parkā un 
labiekārtosim apkārtni, lai 12. 
jūlijā, tūlīt pēc XXV Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkiem aicinātu visus, visus uz 
Jaunpiebalgu kopīgi priecāties 
par restaurācijas darbu pabeig-
šanu. Šai sarīkojumā savu dalību 
apstiprinājis gan Valsts prezi-
dents, gan archibīskaps, vairāki 
koŗi un ansambļi, kā arī 
Na cionālo Bruņoto spēku orķes-
tris. Pēc dievkalpojuma būs svēt-
brīdis pie kritušo cīnītāju piemi-
nekļa ar militāru goda sardzi. 
Noslēgumā mielosimies ar zem-
nieku sarūpētiem lauku labu-
miem, kopā padziedāsim un 
prožektoru gaismā priecāsimies 
par vēl vienas brīnišķīgas baznī-
cas atdzimšanu. Nokļūšanai uz 
Jaunpiebalgu no Rīgas būs orga-
nizēts autobuss viesiem, par ko 
informācija būs Fonda mājas 
lapā: www.jbaf.lv. Turpat atradī-
sit arī informāciju ziedotājiem, 
kuŗu atbalsts vajadzīgs vēl tagad. 
Tā ir arī iespēja savu vārdu ierak-
stīt slavena Vidzemes novada 
kultūrvēsturē, jo 12. jūlijā baznī-
cā atklāsim mākslinieka Jāņa 
Strupuļa veidotu pateicības plāk-
sni ar visu ziedotāju vārdiem. 
Tāpēc ziedojumus gaidām līdz 
12. maijam. Satiksimies atkal 
Jaunpiebalgā!

  Tālavs Jundzis,
 Jaunpiebalgas Svētā Toma 

baznīcas  atbalsta fonda valdes 
priekšsēdis

Atdzimst baznīcas Latvijā

Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīca

Pārdod māju Latvijā,
Saulkrastos,USD 99000

+371 29231774, 
fonons@latnet.lv

www.ss.lv/msg/lv/real-estate/
homes-summer-residences/
riga-region/saulkrastu-l-t/zve-
jniekciems/agiib.
html?0.6615222588281509
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26. janvārī Latvijas goda kon-
suls Kalifornijā Dr. Juris Buņķis 
rīkoja pieņemšanu Latvijas vēst-
niekam ASV Andrim Razānam 
savā rezidencē Coto de Caza. 
Vēstnieks bija pavadījis trīs die-
nas, tiekoties ar vairākiem Kali-
for  nijas uzņēmumu vadītājiem, 
iepazīstinot viņus ar iespējamo 
sadarbību tirgus veicināšanā ar 
Latviju. Diena tika arī veltīta 
ieinteresētiem latviešu uzņēmē-
jiem, pārrunājot un risinot jau-
tājumus, kā iepazīstināt Lat vijas 
uzņēmējus ar Kalifornijas poten-
ciālo tirgu.

Vakara viesību laikā goda 
rakstu Dr.J.Buņķim pasniedza 
Orange County Chief of Protocol, 
Joanne C. Skolski, novēlot veici-
nāt sadarbību starp Latviju un 
ASV, īpaši uzsveŗot iespējas 
Orange County, Kalifornijā. 
Viesu vidū bija arī Igaunijas, 
Lietuvas un Togo goda konsuli 
Kalifornijā, kā arī latviešu sabied-
risko organizāciju pārstāvji un 
draugi no Dienvid kalifornijas. 
27. janvārī, Drau dzīgā aicināju-
ma dienā, Los  andželosā Latviešu 
skolas un Latviešu biedrības 
izkārtojumā, vēstnieks A. Razāns 
un goda konsuls Dr. J. Buņķis 
piedalījās kopējā sapulcē. 

Pārrunas arī šeit bija par tirdz-
niecības saišu veidošanu starp 
Latviju un ASV, kā arī par jautā-
jumiem, kas saista latviešus visā 
pasaulē.

Vēstnieks Andris Razāns 
sveica skolēnus, skolotājus un 
bērnu vecākus, dāvinot Los-
andželosas Latviešu skolai līdz-

Latvijas Okupācijas mūzeja grāmatas tulkojuma krievu valodā 
atvēršanā runā vēsturnieksb Richards Pētersons

Latvijas vēstnieks 
ASV Andris 
Razāns ciemojas 
Kalifornijā

Joanne C. Skolski un Andris Razāns

Latvijas Okupācijas mūzejā 
kopš pagājušās nedēļas ir pieeja-
ma mūzeja sagatavotā un izdotā 
grāmata krievu valodā, kuŗā 
stāstīts par Latvijas vēstures noti-
kumiem no 1940. līdz 1991. 
gadam. Tā ir bagātīgi illustrēta 
ar mūzeja priekšmetu un doku-
mentu attēliem, kā arī vēs-
turiskām fotografijām. Mūzeja 
viesi no valstīm, kuŗās runā 
krievu valodā, turpmāk varēs ne 
tikai iepazīties ar mūzeja eks-
pozīciju, bet arī iegādāties šo 
informātīvo un krāsaino izde-
vumu. Izdevumu līdzfinancējusi 
Rīgas dome. 

“Viens no mūsu pamatprin-
cipiem bija un vēl arvien ir 
pārliecība, ka mūzejā sniegtā 
informācija par vēstures noti-
kumiem ir svarīgāka par valodas 
ierobežojumiem. Tāpēc jau 
pirmo, toreiz pavisam nelielo 
izstādi atklājot, mūzejs rūpējās, 
lai teksti būtu ne tikai latviešu 
valodā, bet arī vairākās sveš-
valodās. Tā esam turpinājuši 

Okupācijas mūzeja grāmata par Latvijas 
vēsturi izdota arī krievu valodā

Mūzeja grāmatas „Latvijas Okupācijas mūzejs. Latvija zem 
Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas 
1940 – 1991” tulkojumi dažādās valodās

27. janvārī, Ņujorkas kultūras 
dienas sarīkojumā paziņojām 
Ģildes gadskārtējās loterijas 
laimestus. Pateicoties jūsu 
līdzdalībai, šī bija veiksmīga 
izloze. Mums radās labs atli-
kums, ar ko palīdzēt topošo pro-
jektu īstenošanā. Nosūtī  sim 
ziņojumu par laimestu ar pastu, 
jo diemžēl mums nav visiem e- 
pasta adresu. Paldies laimestu 
ziedotājiem un visiem, kas 
piedalījās izlozē! 

Ģildes valde

Jūsu loterijas biļete ir lai-
mējusi! Apsveicam!

Lai dzīvo laimētāji!

Dzīvojot dažādās pasaules 
valstīs, tomēr jūtot savu piederību 
Latvijai, mēs tai varam dot  vēr -
tīgāko, kas mums katram ir, – 
unikālu, starptautiskās skolās 
iegūtu izglītību un bagātīgu 
pieredzi, vērtīgas prasmes un 
iemaņas, innovātīvas idejas un 
radošu enerģiju. Lai nodrošinātu 
visā pasaulē dzīvojošiem lat-
viešiem iespēju satikties, ap -
mainīties ar idejām un pieredzi, 
veidot sadarbības projektus un 
tādējādi dot savu ieguldījumu 
Latvijas ekonomikas izaugsmē, 
mēs aicinām ikvienu latviešu 
profesionāli 2013. gada jūlijā 
gaidāmo XXV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētku 
laikā uz satikšanos Rīgā pirmajā 
Pasaules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forumā. 

Pirmais Pasaules latviešu 
eko  nomikas un innovāciju 
forums notiks no 2013. gada 2. 
līdz 4. jūlijam, un mēs uz to 
aicinām ikvienu latviešu iz -
celsmes uzņēmēju, inženieri, 
rūpnieku, ražotāju, zinātnieku, 
dizaineru, ar radošām indust-
rijām vai ar uzņēmējdarbību 
saistītu profesionāli. Foruma 
mērķi ir šādi - veicināt savstarpēju 
saziņu un sadarbības projektu 
veidošanos starp dažādu uzņē-
mējdarbības nozaŗu pārstāvjiem 
Latvijā un pasaulē; veicināt 
investīciju un zināšanu kapitāla 
piesaisti Latvijai; veicināt ārvalstu 
investīcijām pievilcīgas un 
godīgas uzņēmējdarbības un 
tiesiskās vides izveidi Latvijā, kā 
arī stiprināt ārpus Latvijas 
dzīvojošo latviešu saikni ar 

Latviju un veicināt viņu līdz-
dalību Latvijas saimnieciskās 
izaugsmes procesā. 

No krizes apstākļiem smagi 
skartas valsts Latvija šobrīd ir 
kļuvusi par paraugu daudzām 
citām valstīm pasaulē ar vis-
straujāk augošo ekonomiku 
Eiro pas Savienībā. Veicot ātras 
un efektīvas reformas Latvijas 
taut saimniecībā, Latvijas valdība 
un uzņēmēji ir nodrošinājuši 
pamatu Latvijas izkļūšanai uz 
eko  nomiskās izaugsmes takas. 
To  mēr šobrīd kritiski svarīgi ir 
šo ekonomisko izaugsmi turpināt 
un nostabilizēt, domājot par 
konkurētspējīgu un innovātīvu, 
uz eksportu orientētu preču un 
pakalpojumu piedāvājumu. Jūsu 
idejas, vērtīgā pieredze, finanču 
un tiešās investīcijas Latvijā vai 
atbalsts Latvijas preču un pakal-
pojumu eksporta paplašināšanai 
ārzemēs dotu nozīmīgu iegul-
dījumu, lai nodrošinātu Latvijas 
ekonomisko izrāvienu ilgter -
miņā. 

Latvija ir ne tikai jūsu vai jūsu 
senču dzimtā zeme! Tā ir arī lie-
liska investīciju vieta, sa  darbī  bas 
partnere, jūsu ceļš uz Eiropu un 
tilts starp Austrumiem un Rie-
tumiem. Atzīmējiet ka  lendārā 
datumus, brauciet un pieda-
lieties! 

Jānis Kukainis,
PBLA priekšsēdis

No redakcijas. PBLA part-
neris šā foruma organizēšanā ir 
Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kamera (LTRK). Nā -
kamajā mūsu laikraksta nr. lasiet 

Piedalīsimies pirmajā Pasaules latviešu 
ekonomikas un innovāciju forumā 

(2013. gada 2. – 4. jūlijā)

paņemtās grāmatas no La  tvi jas.
Draudzīgais aicinājums bija 

veltīts dzejnieka Ojāra Vācieša 
80 gadu piemiņai. Klātesošie 
vēroja skolēnu priekšnesumus. 
Noslēgumā skolēnu vecāki visus 
cienāja ar siltām pusdienām.

Aivars Jerumanis

strādāt, tā nākotnē vēlamies tur-
pināt,”  mūzeja grāmatas tulko-
juma nozīmi raksturoja mūzeja 
direktore Gundega Michele. 

Grāmata „Latvijas Okupācijas 
mūzejs. Latvija zem Padomju 
Savienības un nacionāl sociā-
listiskās Vācijas varas 1940 – 
1991”, kuŗā pēc būtības ir at -
spoguļots mūzeja ekspozīcijas 
saturs, pirmoreiz iznāca 1998. 
gadā latviešu un vācu valodā. 
Tās izdošanu atbalstīja Meklen-
burgas-Priekš pomerānijas Land-
tāgs Vācijā. 2002. gadā grāmatu 
izdeva latviešu un angļu valodā 
par Latviešu fonda un Austrālijas 
latviešu ziedojumiem. Šo izde-
vumu atkārtoja 2005., 2008. un 
2012. gadā. Ar Beļģijas franču 
kopienas un Rīgas domes atbal-
stu 2007. gadā tika izdota 
grāmata franču valodā. Salīdzinot 
ar iepriekšējiem izdevumiem, šī 
bija papildināta un kļuva par 
pamatu tagad izdotajai grāmatai 
krie vu valodā.

Līga Strazda

interviju ar LTRK priekšsēdi Jāni 
Endziņu.

Uzziņai
LTRK ir nevalstiska, polītiski 

neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas 
territoriju aptveroša dažādu 
nozaru Latvijas uzņēmumu ap -
vienība, kuŗa, balstoties uz tirdz-
niecības un rūpniecības kameru 
darbības pasaules praksi, veido 
uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, 
apzinot un aizstāvot Latvijas uz -
ņēmumu saimnieciskās intereses 
un sniedzot uzņēmējdarbību vei-
cinošus pakalpojumus. LTRK 
pār  stāv 1 002 uzņēmumus, kas 
darbojas visās tautsaimniecības 
nozarēs. LTRK ir arī viena no 
vecākajām Latvijas sabied ris-
kajām organizācijām – tā ir 
uzņēmēju balss kopš 1934. gada!

Dagnija Rūsis (NJ) –  CD 
„Hamlets”

Raimonds Dzelzkalns (NY) 
– CD „Vilkaču mantiniece”

Gunārs Ziediņš (NY) – DVD 
„Vilkaču mantiniece”

Ligita Krūmkalns (IN) – 
Skulmes glezna. (Dāvana Ģildei 
no Benitas Cīrules).

Imants Kalniņš (NJ) – Europe 
Royale Rīga Hotel divas naktis 
divām personām. (Ziedojums 
Ģildei no Europe Royale Hotel – 
Benjamiņa nama). (Jāizmanto 
gada laikā!)

Rasma Sockis (OH) – teātŗa 
izrāde Nacionālajā teātrī divām 

personām. (Ziedojums Ģildei 
no Nacionālā teātŗa). (Jāizmanto 
gada laikā!)

Astrīda Jansone (NJ) – Divas 
ieejas kartes LNO operas  
apmeklējumam un vakariņas 
Teātŗa restorānā divām per-
sonām. (Ziedojumi Ģildei no 
LNO un Teātŗa restorāna.) (Jāiz-
manto gada laikā!)

Roberts Rūsis (NJ) –  Li  do-
jums vienai personai Ņujor ka-
Rīga-Ņujorka. (Jāizmanto gada 
laikā!)

Aija Daina Pelše
LNO ģildes priekšniece ASV
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(1. turpinājums)
                          
Pēc vairāku stundu salšanas 

un kratīšanās pa izdangāto ceļu 
„tautas ienaidnieku” piederīgie, 
„spiegi” un visi pārējie citādi 
domājošie nonāca līdz ceļojuma 
galamērķim. Galamērķis – 
Konstantinovkas pilsēta – 
ciemats Verhņjaja Poltavka, kol-
hozs „Staļinskij Putj”  (Staļina 
ceļš – krieviski). Josifa Visa–
rionoviča ceļš laikam nebija la -
bots kopš tā izveidošanas, un 
kolchozs knapi vilka dzīvību. 
Šķita, tūlīt, tūlīt atdos galus. 
Laikam tāpēc bija vajadzīgas 
svai  gas asinis specizsūtīto baltie–
šu izskatā. 

Sākumam visus izsēdināja pie 
lielas krievu guļbaļķu ēkas, lika 
saiet iekšā un gaidīt. Nelaimīgie 
cilvēki klusēdami pildīja rīko-
jumus. Nepagāja ne desmit mi -
nūtes, kad pavērās istabas durvis 
un pa tām iespraucās pāris 
pusaudžu. Viņi klusēdami blen-
za uz atvestajiem,  gremodami 
saulespuķu sēkliņas. Klusumu 
pārtrauca vienīgi sēkliņu čabē-
šana un izspļauto čaumaliņu 
plakšķēšana pret nemazgāto grī-
du.Vēl pēc brītiņa iespraucās jau 
pāris pieaugušie. Tas pats. Klu-
sums... saulespuķsēkliņa mutē, 
tfū, – čaumaliņa noplanē uz 
grīdas. Pamazām lielā istaba 
pildījās ar sādžas iedzīvotājiem. 
Visiem gribējās paskatīties, kādi 
izskatās dzīvi fašisti. Vietējie 
klusēdami un ar interesi vēroja 
atvestos, specizsūtītie tāpat pretī 
skatījās un mēģināja izprast, kas 
viņus sagaida nākotnē. Durvis 
atvērās plašāk, un cauri klu-
sējošajai saulespuķainajai pelē-
kajai masai izspraucās kāds res-
pektabls vīrs ar ordeņlentītēm 
pie krūtīm un rokās māla bļodu, 
kas  bija pilna ar olām. Izrādījās, 
tas bija kolhoza priekšsēdētājs. 
Uzrunā atvestajiem viņš paskaid-
roja, ka kolchozam jau sen bija 
paziņots, ka tiks atvesti „fašisti 
ņedorezannije” (puskautie fašisti 
– krieviski), tie, kuŗu dēļ visiem 
bija tik smagi jācieš šos gadus, 
un vēl arī četrus gadus pēc kaŗa 
beigām. Bet, kā izrādās, fašisti 
nav nekādi fašisti, tikai nelaimīgas 
sievietes, nevarīgi vecīši un 
nevainīgi bērni. Turklāt viņš esot 
uzzinājis, ka patlaban esot 
luterāņu Lieldienas, tad lai nu 
pieņemot šo necilo cienastu – 
katram pa olai... Un tad – visiem 
jāizvietojas pa mājām, un tuvākā 
laikā – pie darba! Pavasaris 
negaida! Bija 1949. gada 18. ap -
rīlis. 

Tā 1949. gada aprīlī aktrise 
Daile Kukaine-Pūce kļuva par 
kolchoza „Staļina ceļš” lauku 
darbu strādnieci. Kolchozs 
atradās Amūras krastā, otrā pusē 
pletās mums draudzīgā Ķīnas 
Republika.

Es sāku patstāvīgu dzīvi. Ne -
viens negribēja noņemties ar 
tādu mazu smerdeli. Vietējiem 
pašiem savu rūpju gana, bet uz 
likteņbiedru palīdzību cerību 
nekādu. Kāda sirma latviešu 
kundzīte uz lūgumu pieskatīt 
mazuli, savilkusi urskulī savas 
pomādētās krunkainās lūpas, 
svētā sašutumā atbildēja: „ Ne 
jau tādēļ mani šeit izsūtīja, lai es 
vāktu svešu bērnu sūdus!” Viņai 
bija zināma taisnība, viņai bija 

labi, jo viņa nebija viena. Viņa 
bija ģimenē.

Bet es biju laimīgs. Mamma 
vienā istabas stūrī ierīkoja kaut 
ko līdzīgu aizgaldam, no rītiem 
pabaroja mani ar to, kas bija 
dabonams un apēdams, savilka 
visas iespējamās lupatas uz ma -
nas mazās miesas un atstāja uz 
visu dienu blusu, blakšu un tara-
kanu sabiedrībā. Vakaros, nomū-
rējies līdz ausīm, smaidošs un 
smirdošs sagaidīju mammu. Tad 
līdz dziļai tumsai viņa mazgāja 
mani, mazgāja un žāvēja lu -
patiņas, kaut ko mēģināja izkom-
binēt ēdamu, ar mani uz rokām 
devās diezgan tālos sirojumos pa 
stepi kurināmā meklējumos, tai 
pašā laikā uztraucoties, vai tik 
neieies aizliegtajā pierobežas 
zonā, kur šāva bez brīdinājuma.

Šādi brīvi dzīvojot, mans ķer-
menis pamazām zaudēja iztu-
rības rezerves, kuŗas tiku uzkrājis 
Rīgā savas dzīves pirmajā pus-
gadā. Sāku slimot. Saaukstēšanās, 
gripa, cūciņas, plaušu karsonis, 
gaŗais klepus, bronchits. Kā 
vainagojums visam – dizentērija. 
Vietējie teica, ka tā esot dabiska 
parādība, jo Dievs visu rēgulē. 
Izdzīvo tikai stiprākie. Par bērnu 
slimošanu te neviens īpaši ne -
uztraucās, jo uzskatīja, ka tā tikai 
norūda organismu. 

Jāsaka īpašs paldies Marfas 
tantei, kuŗa nabaga Dašeņkas (tā 
vietējie sauca manu mammu) 
mirstošajam puisītim iedeva 
litru kazas piena. Tas tad arī 
mani izglāba. Pilīte pa pilītei, un 
savu gada jubileju 1949. gada 
augustā sagaidīju atveseļošanās 
stadijā. Tā pamazām, barojot 
blaktis, utis un blusas, cīnīdamies 
ar badu un slimībām, es tomēr 
pildīju savu galveno uzdevumu. 
Augu, par spīti visam! 

Kādā augusta dienā mammu 
izsauca uz ciema padomi, kur 
ļoti svarīgs no rajona centra 
atbraukušais komandantūras 
pār  stāvis jaunākais leitnants Iva-
 novs Ivans Ivanovičs iepazīstināja 
viņu ar izrakstu no Sevišķās 
apspriedes protokola Nr. 38a, ka 
PSRS Valsts drošības ministrijā 
1949. gada 16. jūlijā nolemts 
Pūci Daili Jāņa meitu kā na -

cionālista ģimenes locekli nosūtīt 
specnometinājumā uz Amūras 
apgabalu drošības ministrijas 
orgānu uzraudzībā, bet īpašumu 
konfiscēt. Komentāri lieki. Tas 
nozīmēja, ka Rīgu un Baltijas 
jūru vēl ilgi neredzēt.

Tā paša gada rudenī tomēr 
ieguvu sev aukli! Kaut kāda 
pārpratuma pēc uz Amūras ap -
gabala Verhņjaja Poltavkas ciema 
kolchozu „Staļina ceļš” tika at -
transportēta vientuļa vecenīte 
Dinviešmamma. Viņai tai brīdī 
jau bija 70 gadi. Ko viņa ļaunu 
bija izdarījusi padomju varai un 
kāda viņas bīstamības pakāpe, 
tas paliek noslēpums. Nekāda 
strādniece viņa nebija, dzīvotāja 
arī ne. Kolchoza vadība šai 
kundzītei deva izvēles brīvību – 
vai nu doties uz veco ļaužu 
pansionātu, t.i., uz nabagmāju, 
vai arī vāķīt mazo Pūcesbērnu. 
Pēc ilgākas svārstīšanās kundzīte 
piekrita, kaut arī nabadzībā, 
tomēr sava mūža nogali pavadīt 
latviešu sabiedrībā. Mūsu jau tā 
tik bezgala plānās putras 
katliņam nāca vēl viena mute 
klāt, bet tā bija svēta mute. 
Dinviešmamma man sāka mācīt 
dzīvot. Viņas vadībā iemācījos 
salikt skaņas noteiktā kārtībā, 
radās valodiņa. Tas gan prasīja 
ilgu laiku, jo vientulība bija 
darījusi savu. Ilgi negribēju 
runāt. Laikam tāpēc, ka nebija, 
par ko runāt. Bet, kad spruka 
vaļā, tad nevarēja nekādīgi 
apturēt. Turklāt sāku runāt uzreiz 
divās (!!!) valodās – latviešu un 
krievu. Vēlāk pievienojās vēl 
trešā – ukraiņu, bet šodien, tā kā 
trūkst prakses, tā jau aizmirsu-
sies. Vēl vecā kundze mācīja 
elementāros pieklājības likumus, 
cieņu pret vecākiem cilvēkiem, 
būt savaldīgam, godāt maizīti. Ja 
kāds maizes gabaliņš nejauši 
nokrita zemē, tas bija obligāti 
jāpaceļ un jānoskūpsta. Šodien 
varbūt tas liekas nevajadzīgs 
sentimentālisms, bet toreiz...

 Lielākais gardums bija ar 

ūdeni atjaukts mīklas pikucis, 
drusku sāls klāt, no tā izveidots 
plācenītis, kas uz plīts no  brū-
nināts no abām pusēm. Tāpat 
vien, bez pannas. Vispār ēst 
gribējās vienmēr. Šķidro kāpostu 
zupu varēju izēst vairākas bļo-
diņas vienā piegājienā. Vēders 
uzpūtās kā Afrikas badacietējam. 
No pieaugušajiem dabūju iesau-
ku „onkulis” gan vēdera, gan 
„gudrās” pļāpāšanas dēļ. Stāsta, 
ka reiz esmu sēdējis pie plīts un 
grauzis rupjmaizes gabaliņu, klāt 
piekožot ķiploku. Mamma ska-
tījusies uz manu profilu un 
domīgi teikusi: „Nez, vai tas 
smakrs viņam ir no tēva vai mā -
tes?” No manas puses skanējusi 
atbilde: „Tas smaks nav no tēva, 
tas smaks ir no ķiploka.” Citā 
reizē lielie uzjautrinājušies, uz -
do  dami man filozofisku jau-
tājumu: „Nu, puika, vai tu Rīgu 
arī atceries?” Pretī skanējusi tik-
pat filozofiska atbilde: „Neko 
daudz. Kad es aizbraucu no 
Rīgas, man bija tikai septiņi mē -
neši.”

Kā lielākā daļa Latvijas kultūras 
darbinieku, esmu ganījis arī 
cūkas. Piecdesmitā gada rudens 
pusē Dašeņkai uzticēja kolchoza 
cūku ganāmpulku, jo bija jā -
nogana rugaine. Diži jau iz -
skatījās – latviešu aktrise gana 
krievu cūkas. Nu, cūkas jau pie 
tā nebija vainīgas. Cūkas, iz -
rādījās, ir gudri un viltīgi dzīv-
nieki. Visu to baru vadīja ne jau 
cilvēks, bet gan liels vaislas kui-
lis, kura zili pelēkās, baltu skrop-
stu apēnotās acis skatījās uz visu 
pasauli ar neiedomājamu bez-
kau  nību. Ar lielām mokām 
mam  ma varēja baru savākt, lai 
tas neizklīstu pa stepi un nekļūtu 
vilkiem par barību. Un, kad nu 
cūku bars, ganei skrienot un 
vicinot stibu, savākts vienkop, tā 
mazais izpalīgs – pašas dēliņš – 
ar savu viciņu: uš! uš! Un viss 
bars izklīst pa stepi.  Skrien un 
ķer atkal. Ar to arī mana cūkgana 
karjēra beidzās. 

Kādā aukstā 1951. gada feb-
ruāŗa dienā ieradās koman-
dantūras pārstāvis: „Sobirajķes s 
veščami!” (Savāciet mantas!- 
krieviski) Deva mums stundu 
laika, lai sakravātos, iesēdināja 
kravas kastē, un pēc pus dienas 
kratīšanās pa stepi nonācām 
jaunā mītnes vietā – Ivanovkā. Ir 
tur arī tāda pilsētele. Dinvieš-
mamma gaŗo pārbraucienu ne -
izturēja, saslima ar abpusēju 
plaušu karsoni un pēc nedēļas 
tika guldīta tālās, svešās zemes 
klēpī. 

Mamma dabūja sanitāres vietu 
Ivanovkas slimnīcā. Darbs 
smags. Nekrāsotās dēļu grīdas ik 
pēc dienas vajadzēja berzt ar 
drāšu vīkšķi, līdz tās kļuva ideāli 
baltas. Ko tas līdzēja, ja pa šīm 
baltajām, vēl slapjajām grīdām 
jau kāds bradāja netīros kirzas 
zābakos. Kā dižāko kuriozu 
mamma stāstīja šādu gadījumu. 
Tikko pabeigta grīdu beršana, 
pēkšņi pie lieveņa piebrauc  
dzemdētāja, tālāk par lieveni 
netiek, sanitāre Dašeņka pēdējā 
brīdī pagūst noķert jaundzimušo, 
un tā nu visa pilošā asiņainā 
kavalkāde velkas tālāk. Sanitāre, 
atmuguriski kāpdamās, tur uz 
rokām tikko pasaulē nākušo 
dzīvībiņu, nabas saite vēl atrodas 
tur, no kuŗienes atskrējis mazu-
lis, dzemdētāja plati ieplestām 
kājām:„Oi,oi,oi,sestrica, pomo-
giķe”!(Vai, vai, vai, māsiņ, palī-
dziet!” – krieviski) , bet aiz viņas, 
dubļus uz visām pusēm šķiez-
dams, samulsušais bērna radītājs. 
Divu stundu darbs kaķim zem 
astes.

Sanitārās normas ir domātas 
visiem, tikai ne sanitāriem. Ap -
kopjot dažādu slimību pie-
meklētos cilvēkus, apstākļos, kad 
nedod nekādas vakcīnas vai 
pretpotes, neiztur pat dzelzsbe-
tona organismi. Mamma, kaut 
arī nebija no dzelzsbetona, 
izturēja samērā ilgi, līdz kādā 
jaukā dienā viņu pārņēma vis-
pārējs nespēks, sākās neciešamas 
galvassāpes, augsta temperātūra, 
ģībonis. Diagnoze – vēdertīfs. 
Pie dzīvības mammu uzturēja 
viena doma – „Ko gan dara mans 
puisītis, kā tur mans Inītis?” No 
slimnīcas viņa iznāca tikai pēc 
trim mēnešiem, bez matiem un 
tik vārga, ka ikkatra stiprāka vēja 
pūsma varēja no  gāzt no kājām. 
Mani tanī laikā pieskatīja un 
ēdināja kaimiņi, tādi paši bēduļi 
kā mēs. Manā apziņā uz ilgu 
laiku palika divu mammu tēli – 
„vecā” mamma – tā, pirms 
slimošanas, un „skruļ ļu” mam-
ma, jo tīfa slimniekam ataugošie 
mati sākumā ir sprogaini.

Sanitāres vieta, protams, tika 
zaudēta. Taču ir jau arī izeja 
bezizejā. Parādījās vakance – 
nakstssargs vietējam veikalam. 
Tad nu mamma milzīgā kažokā, 
velteņiem kājās un vecu, sarū-
sējušu nepielādētu medību bisi 
plecos nīka pa naktīm, apsargājot 
šo stratēģiski svarīgo objektu. 
Savs labums no tā atlēca. Vismaz 
varēja iegādāties kukulīti maizes 
bez rindas pirms veikala at -
vēršanas un dienu veltīt savam 
pirmdzimtajam, tas ir, man. 
Kuŗā laikā viņa atpūtās, tas vēl 
līdz šai dienai nav noskaidrots.

Pūcesbērna brīnumainie piedzīvojumi Padomijā
Kaspars Pūce

(Turpinājums sekos)

Kaspars ar "skruļļu mammu"

Man ir 6 gadi. Esmu cietis kādā kaujā
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Plašu interviju Rī -
gas krievvalodīgās 
avīzes Vesti Segodņa 
pielikumam Vesti de    - 
vis profesors Leons 
Taivāns - tas pats, 
kuŗš necik sen kļuva 
slavens ar savu aici-

nājumu “Dainu skapi - ārā pa lo  -
gu!” un smalko mājienu, ka latvieši 
esot pagāniski primitīvi. Tagad viņš 
minētajā intervijā nāk klajā ar ka -
tēgorisku postulātu: “Eiropai draud 
liberālisma diktātūra!”

Kas noticis? Kad prof. Taivāns 
aicināja sviest prom Dainu skapi, 
viņš lika saprast, ka vajag orientē-
ties uz Eiropu, apgūt angļu valodu, 
atmest provinciālo aprobežotību, 
bet nu viņš biedē visus ar liberālis-
ma bubuli.

Prof. Taivāns laipni paskaidro: 
“Liberālismam pašam par sevi - kā 
ideoloģijai - piemīt visas pazīmes, 
kas raksturīgas reliģijai.” Tālāk      
prof. Taivāns norāda, ka “padomju 
varas” gados cilvēki jutuši, ka valsts 
rūpējas, gādā par viņiem, un te  
esot zināms kristietības elements. 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
“Ienaidnieka meklējumos” viegli apmaldīties

Un “mēs no tādas pēckristīgas (?) 
pasaules (pagājušā gadsimta) de  -
viņdesmitajos gados strauji iegā-
jām kapitālisma sistēmā. Un tur 
mūs sagaidīja cita reliģija - libe-
rālisms (..) Esmu pilnīgi pārlieci-
nāts, ka liberālisms ir rietumu kris-
tietības sairuma produkts (..) Libe-
rālismā pieņemts par aksiomu, ka 
cilvēks cēlies no pērtiķa. Tātad viņš 
ir dzīvnieks. Nekā dievišķa viņā 
nav. Citiem vārdiem – cilvēks gluži 
vienkārši ir lops. Un ko vajag lo -
pam? Lopam pienākas, kā zināms, 
baroties un apmierināt savus 
instinktus.”

Tā nu profesors provokātīvā vei-
dā vulgārizē, izkropļo pašu libe rā-
lisma ideju, brīvas izvēles un tiesis-
kuma principus.

Liberālismā cilvēka dzīvei nav 
jēgas, apgalvo prof. Taivāns. Liberā-
lismā cilvēks zina - “tu dzīvo tik 
vien reiz”, un jānogrābj, cik iespē-
jams, vairāk. Ja tev veicas, tu esi 
winner. Ja neveicas - esi looser un  
nevienam vairs neesi vajadzīgs.

Prof. Taivāns apgalvo, ka libe rā-
lisms “prasa (!) lauzt visas morāles 

robežas”. Liberālisms zombējot cil-
vēku, liekot viņam “pirkt, pirkt, 
pirkt”, kā arī “aizņemties, aizņem-
ties, aizņemties naudu!”.

Un nobeigumā prof. Taivāns 
pasludina spriedumu: “Liberālisms 
ir kollektīva Eiropas civīlizācijas 
pašnāvība.”

Novedot prātojumus līdz absur-
dam, kā to dara prof. Taivāns, jā -
secina, ka viņa ideāls ir viduslaiki, 
kad visu kārtoja ķeizars un pā -  
vests - un “dvēsele bija glābta”.

Tai pašā taurē pūš un tāpat jauc 
un putro dziesminieks Kaspars 
Dimiters. Viņu apmīļojusi laik-
raksta NRA redaktora vietniece 
Elita Veidemane, kuŗa, intervējot 
Dimiteru, ievadvārdos runā par 
“spēkiem, kas mūsu latvisko atšķi-
rību mēģina iemīcīt eiropiski vien-
dabīgajā mīklā, veidojot ģenetiski 
stabilu mankurtu paaudzi”. Kas-
pars Dimiters “visu labi sapratis” 
un jau pašā sākumā met pūlī sauk-
li: “Ienaidnieks mums visiem ir 
viens - globālā finanču sistēma.”

Dziesminieks atgādina, ka 1990. 
gadā tautai bijis ideāls: uz 1922. ga -

da Satversmes pamatiem radīta 
brīvvalsts. Re, kā Dimiters tagad 
atsaucas uz šo Satversmi, apgalvo-
jot, ka atjaunotās Latvijas varneši 
tautu pievīluši. Bet vai tad arī tagad 
šī Satversme nav spēkā? Un vai tad 
Kārlis Ulmanis, kuŗu Kaspars Di -
miters joprojām cildina un apbrī-
no, nav 1934. gada 15. maijā šo 
Sat versmi patvarīgi atcēlis? Kaut 
kas te “neštimmē”, dziesminiek! 
Kur  ir loģika?

“Pirmās brīvvalsts varasvīri,” teic 
Dimiters, “izstrādāja un pieņēma 
demokratisku konstitūciju, tautas 
varas spējas neimpotējošu (?) vēlē-
šanu sistēmu.” Bet vai tad tagad gan 
Satversme, gan vēlēšanu sistēma 
nav tā pati?

Tālāk, norāda Dimiters, ””feikā” 
rebublika (no vārda fake? - F.G.)   
un tās līdeŗi “čītotāji” (no vārda  
cheating? - F. G.) tautai uzurpēja (?) 
svešas intereses, biedēja ar neeso-
šiem draudiem, satrieca biezenī 
smadzenes ar izdomātām problē-
mām, šķēla un rīdīja sabiedrību,     
lai ar to varētu ērtāk manipulēt”.

Dziesminiekam, šķiet, ir grūtī -

bas izteikties savā dzimtajā valo dā - 
varbūt viņš ir pārāk uzbudi nāts?

Kaspars Dimiters ierosina izvei-
dot “Tautas varas fronti” (TVF): lai 
šī kustība izrauga “no sava vidus 
jaunus valsts vadītājus, lai kopā      
ar tautu atjaunotu to republiku, to 
ekonomisko un finanču sistēmu, 
kāda mums jau bija”.

Kā tā? Tie taču bija tie 15 de -
mokratijas gadi (līdz 1934. gada  
15. maijam), kad Saeimā, tāpat kā 
tagad, bija partiju strīdi, un arī to-
reiz bija afēras, bankroti, krāpšanas.

Ko dziesminieks īsti grib? Vi -
ņaprāt “polītiķi mūs apmācīja ci -
tam uz citu riet un pieradināja      
būt aizņemtiem ar naidu un pa -
gātni”. Bet vai tad tas neattiecas arī 
uz Elitu Veidemani, kas pamatoti 
vēršas pret krievvalodīgajiem Lat-
vijas nelabvēļiem un aicina ne -
kropļot Latvijas vēsturi?

Nobeigumā dziesminieks at -
kārto un uzsveŗ: “Ienaidnieks 
mums visiem ir viens - globālā 
finanču sistēma.”

Akurāt pirms 70 gadiem Ber - 
līnē tos dēvēja par Ņujorkas un 
Londonas plūtokratiem un zūdī -
jās par izvirtušo liberālismu... Kā 
teicis viedais Zālamans: viss jau ir 
bijis.

Franks Gordons

Pasaules vēsturē 
kaŗa māksla ir at -
tīstījusies lēcien vei-
dīgi. Kādreiz cilvēka 
galvenais „ierocis” 
bija dūres vai run-
gas. Jau ļoti agrā 
cilvēces vēstures rī t-

ausmā ļaudis atklāja, ka efektīvāks 
ir asināts ierocis no akmens vai 
kaula. Šaujampulveŗa izgudroša -  
na ļāva cilvēku nogalināt no lielā -
ka attāluma, un  pasaules militāristi 
gadu gaitā  izgudroja arvien jaunas 
sprāgstvielas, kas ļāva vienlaikus 
nogalināt vairāk nekā vienu per-
sonu. Kulminācija tam visam, pro-
tams, ir kodolieroči, kas kaŗā iz -
mantoti vien divreiz, abos gadī ju-
mos Otrā Pasaules kaŗa laikā Ja -
pānā, bet kuŗu klātbūtne mūsu 
pasaulē ir biedējoša joprojām, it 
īpaši, domājot par iespēju, ka tāds 
ierocis varētu nonākt kāda ne  pa-
redzama režīma (Ziemeļkoreja) vai 
pat individuālu terroristu rokās. 
Kodolieroča detonēšana jebkurā 
valstī vai pilsētā nozīmētu pilnīgu 
iznīcību.  Dievs dod, lai tas  nekad 
nenotiktu! 

Senos laikos kaŗš nozīmēja tuv-
cīņu, jo ar  bomi otru cilvēku va -
rēja ievainot vai nogalināt tikai     
tad, ja viņš atradās teju vai blakus. 
Loks un bulta, kā arī (un īpaši) 
šautene ļauj otru nogalināt, nestā-
vot viņam tieši līdzās, taču i bulta,       
i lode lido tikai tik tālu, cik lido, un 
tālāk vairs ne. Esam taču redzējuši 
filmas, kuŗās zaldāti no divām ar -
mijām stāv katrs savā lauka pusē 
un šauj līdz brīdim, kad vairs nav 
šaujamā vai mērķa. Pat Pirmajā 
pasaules kaŗā zaldāti pavadīja ne  -
skaitāmas un līdz ārprātam gaŗ-
laicīgas dienas, nedēļas un mēne-
šus tranšejās, kas atradās pavisam 
netālu no ienaidnieka ierakumiem. 
Protams, attīstoties ieročiem, attā-
lums starp ienaidniekiem pieauga. 

Kaŗš mūsdienās
Lielgabali, mašīnpistoles, nemaz 
ne  runājot par starpkontinentālām 
raķetēm, nodrošina, ka distance 
starp šāvēju un upuŗi var būt pat 
ļoti liela.

Līdz pat salīdzinoši nesenam lai-
kam kaŗošana tomēr ir nozīmē -  
jusi cilvēku klātbūtni, lielākoties  
kaujas laukā. Afgānistanā mūsu 
valsts  kaŗavīri ir spiesti rēķināties 
ar apšaudi arī tad, ja viņu sabiedro-
to rīcībā ir raķetes, kuŗas varētu 
uzbrucējus iznīcināt vienā mirklī, 
ja vien būtu iespējams nodrošināt, 
ka tās nogalina tieši ienaidnieku 
nevis mūsu pašu kaŗavīrus vai arī 
civiliedzīvotājus, kā tas mēdz ga -
dīties. Brīdī, kad amerikāņiem iz -
devās atrast vietu, kur slēpās terro-
rists Bin Ladens, ilgu laiku Baltā 
nama  aizkulisēs notika debates par 
to, vai vislabāk nebūtu attiecīgajai 
mājai vienkārši uzmest bumbu. 
Virsroku guva viedoklis, ka tādā 
gadījumā nebūtu iespējams simt-
procentīgi pārliecināties, ka Bin 
Ladens tik tiešām ir nogalināts, un 
tāpēc operācijā piedalījās i spe -
ciālo vienību zaldāti, i hēlikopteru 
piloti un atbalsta personāls. Tas, ka 
izdevās ne vien nogalināt terroris-
tu, bet arī savākt milzīgu kaudzi 
dokumentu un pierādījumu par 
viņa nedarbiem, bija iespējams, 
pateicoties profesionālitātei. Varēja 
būt arī pilnīga izgāšanās, kā tas 
notika, piemēram, ASV prezidenta 
Džimija Kārtera laikā Irānas tuks-
nesī vai Bila Klintona laikā Somā-
lijā. Abos gadījumos cilvēki gāja 
bo  jā, abos gadījumos pasaule (to -
starp arī tie, kuŗi Amerikai vēlē 
tikai ļaunu) redzēja, ka Amerikas 
Savienotās Valstis nav nekāds su -
per mens.

Risinājums, kādu amerikāņi at -
raduši jautājumā par cilvēka klāt-
būtni kaŗa procesos, ir izrādījies 
visnotaļ strīdīgs. Runa ir par tā dē -
vētajiem „dūcējiem,” angļu valodā – 

drone. Tie ir bezpilota lidaparāti, 
būtībā roboti, un daudzējādā ziņā 
tie noteikti ir „labāki” par lidma-
šīnu ar pilotu. Tiem nav vajadzīgs 
tualetes pārtraukums vai „pīppau-
ze.” Tiem nevajag ēst vai dzert. Dū -
cējs gaisā var palikt tik ilgi, cik to 
ļauj  baterijas, un mūsdienās, kad 
baterijas var uzlādēt arī ar saules 
gaismu, tas principā nozīmē, ka 
aparāts var palikt gaisā ja nu ne 
gluži mūžīgi (jo, protams, nodils 
arī pārējās detaļas), bet ilgi gan. 
Amerikāņi šos dūcējus izmanto 
dažādām vajadzībām, jo  tie ir ap -
rīkoti ar ļoti smalkām kamerām, 
kuŗas kādam, kas sēž Vašingtonā, 
var konkrēti parādīt, kas atrodas  
uz zemes zem aparāta, pat ļaujot 
identificēt atsevišķus cilvēkus (Bin 
Ladena gadījumā šaubas bija tā pēc, 
ka pats terrorists nekad neiz g āja 
ārā no savas mājas, bet, ja retu reizi 
izgāja gan, tad vienmēr ar ap  segtu 
galvu, lai viņu nevarētu atpa zīt).

 Vispār robotiem militārajā un 
arī civilajā jomā var būt daudzvei-
dīgs  pielietojums. Ja ir sabrukusi 
ēka, mazs robots var izložņāt pa 
drupām daudz veiklāk nekā cilvēks. 
Robots var palūrēt aiz stūŗa, vai 
cilvēks tam seko. Tāds robots pat-
laban defilē pa Marsa virsmu un 
sūta uz Zemi tādus attēlus, kādus 
cilvēkam būtu neiespējami iegūt.

Taču militārajiem dūcējiem ir      
arī cita funkcija, un tā ir  izrādī-
jusies strīdīga esam. Proti, dūcēju 
var arī aprīkot ar ieročiem, un ja   
tas  cilvēkam Vašingtonā ir rādījis, 
ka uz Zemes atrodas kāds terro-
rists, attiecīgajam cilvēkam atliek 
piespiest vienu podziņu, un dūcējs 
cilvēku nogalina ar  ļoti precīzu šā -
vienu. Protams, ne vienmēr tas iz -
dodas. Nācies dzirdēt par aparātu, 
kas bombardējis nevis terroristus, 
bet kāzu viesus vai arī kādu skolu, 
slimnīcu. Militārie technologi dara 
visu iespējamo, lai šādus ieročus 
padarītu arvien precīzākus, un nav 
šaubu, ka tie vairs nenogalina tik 
daudz cilvēku, kā tas bija, piemē-

ram, ar Bagdādes bombardēšanu 
otrā Irākas kaŗa laikā, nemaz neru-
nājot par to, kas Otrā pasaules kaŗa 
laikā notika Drēzdenē, Berlīnē, 
Londonā un, protams, bēdīgi slave-
najās Hirosimā un Nagasaki. Taču 
reizēm misēklis gadās gan. 

Galvenais jautājums gan nav par 
precīzitāti, bet gan par to, ka ame-
rikāņi ir  uzņēmušies tiesības vien-
pusīgi nospriest, ka, lūk, šis cilvēks 
ir terrorists un tāpēc likvidējams.      
It īpaši būtiski tas ir kļuvis tajos 
pāris gadījumos, kad mērķis ir bijis 
ASV pilsonis, kā tas gadījās ar mu -
sulmaņu garīdznieku Anvāru         
al-Aulaki un divas nedēļas vēlāk ar 
viņa 16 gadus veco dēlu Abdul rah-
manu. Abos gadījumos tika iz -
mantoti bezpilota lidaparāti, un 
abos gadījumos cilvēks gāja bojā.

Šis jautājums ir sarežģīts arī tā -
pēc, ka tas nozīmē, - Amerikas Sa  -
vienoto Valstu valdība var pie -
spriest nāves sodu kādam cilvē-
kam, arī ASV pilsonim, bez jelkāda 
juridiska procesa jeb tiesāšanas.   
To, cik tas ir piņķerīgs jautājums, 
apliecina notikums ar bēdīgi slave-
no Gvantanamo cietumu. De -
mons trēdams liberālu attieksmi, 
pašreizējais ASV prezidents Obama 
kādreiz daudz runāja par to, ka cie-
tums būtu slēdzams un tajā ieslo-
dzītie  tiesājami ASV militārās vai 
civilās tiesās. Cietums nav slēgts, 
tie sāti šie ļaudis netiek. Un nu tas 
pats prezidents acīmredzot ir kon-
s tatējis, ka nav jēgas ķēpāties ar cil-
vēka notveršanu, transportēšanu, 
ieslodzīšanu un barošanu - daudz 
vieglāk ir vienkārši viņam pakaļ 
nosūtīt bezpilota lidaparātu, kas  
uzmetīs bumbu uz galvas. Pagāju-
šajā nedēļā pēc informācijas noplū-
des Baltais nams bija spiests Kon-
g resam nosūtīt dokumentus, kuŗos 
ir šī procesa juridiskais pamato-
jums, ar tiem var iepazīties tikai 
abu palātu Izlūkošanas komiteju 
pārstāvji, plašākai sabiedrībai vis-
maz pagaidām par tiem uzzināt 
nav lemts.

Tas laikam nozīmē, ka mēs, 
„vienkāršie” ļautiņi, par visu to va -
ram spriest vienīgi no emociju un 
sirdsapziņas viedokļa. Lieki teikt, 
ka neviens no mums nebūtu prie-
cīgs dzīvot valstī, kuŗā par cilvēka 
dzīvību tiesīgs spriest režīms viens 
pats. Dūcēju izmantošana, it īpaši 
pret pašas Amerikas pilsoņiem, 
nudien raisa pavisam nopietnus 
jautājumus par to, kas tad  Štatos  
īsti notiek? Tieši tādus pašus jau-
tājumus, kādus nācās uzdot pirms 
gadiem desmit, kad kļuva zināms, 
ka ASV prezidenta Buša jaunākā 
laikā bruņotie spēki nežēlīgi spī-
dzināja cietumniekus Irākā un ci -
tur. Neko īpaši pozitīvu par Ame-
riku kā demokratijas un tiesisku -
ma citadeli tas neliecināja, un tas 
sakāms arī par bezpilota lidma-
šīnām.

Un tomēr  man šķiet, ka dūcēju 
izmantošana ir pamatota, jo kaŗa 
laikā neviena valsts nevar garantēt, 
ka notiks tiesas process, kuŗa laikā 
katrs cilvēks paspēs pierādīt, ka  
viņu nu gan nevajadzētu bom-
bardēt. Terrorisms pasaulē tomēr    
ir kaŗš, un laikā, kad daudzviet uz 
mūsu planētas ir cilvēki, kuŗi cen-
šas radīt pēc iespējas lielāku kaitē-
jumu Amerikai (vai arī, piemēram, 
Izraēlai), šķiet loģiskāk viņus no-
tvert ar robota nekā ar specvienī -
bas palīdzību. Minētais A. al-Aula-
ki tomēr bija valsts nodevējs. Pro-
tams,  arvien var jautāt, kam būtu 
piešķiramas tiesības lemt par dū -
cēju izmantošanu –  ASV preziden-
tam vai Centrālās izlūkošanas pār-
valdes vadītājam, vai varbūt tomēr 
nepieciešama Kongresa vai tiesu 
iesaistīšana. Taču galvenais  tomēr 
ir tas, par ko rakstīju komentāra 
sākumā. Terroristi pat ļoti cer 
kādreiz iegūt kodolieroci. Būdams 
dziļi pārliecināts par tiesiskuma 
nepieciešamību, es tomēr vēlos,       
lai viņi tiktu likvidēti, pirms kodo-
lierocis nonāk to rokās.

Kārlis Streips
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
PBLA un LAAJ vēstule Saeimai

PBLA valdes priekšsēdis Jānis 
Ku  kainis un Latviešu apvienī -  
bas Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) valdes priekšsēdis Pēteris 
Strazds nosūtījuši atklātu vēstuli 
Saeimas Juridiskās komisijas Pil-
so nības li  kuma grozījumu apakš-
komi si jai. Viņi aicināja apakš ko-
misiju bal sojumā nesašaurināt 
du  bult pilso nības pretendentu 
(et  nisko latviešu un līvu) loku. 
Kukainis un Strazds vēstulē iz -
saka ganda rījumu par li  kum de-
vēju apņē mību vistuvākajā nā -
kotnē pie ņemt Latvijas valstij 
jau nu Pilso nības likumu, kas 
do tu iespēju Latvijas pilsonību 
iegūt et  nis ka jiem latviešiem ār -
zemēs un viņu pēcnācējiem, ne -
zaudējot citu ie  gūto pilsonību, 
pie prasot viņiem īpašu Ministru 
kabineta atļauju tikai tāpēc, ka 
viņiem nav pa  lai mējies nokļūt kā -
dā no trim Rietu mu polītisko un 
saimnie cisko blo ku (ES, NATO 
un Eiro pas brīvās tirdznie cības 
asociā cijas) valstīm. Etnisko lat-
viešu   un līvu tiesības ie  gūt otru 
pil sonību nevajadzētu šķirot at  -
ka rībā no valsts, kuŗā tie nonā-
kuši.

***
Prezidents atzinīgi vērtē 

ES budžetu
 Latvijas prezidenta Andŗa Bēr-

z  iņa ieskatā Eiropas Savienības 
(ES) daudzgadu budžeta 2014. - 
2020. sarunu rezultāts ir atbilstīgs 
šī brī ža situācijai ES. Pirmo reizi 
vēs turē ES daudzgadu budžets ir 
sa  mazināts iepretim iepriekšējam 
pe  riodam. Tā ir reālitāte, ar ko rē -
ķinājās visas ES dalībvalstis, un tas 
nav pārsteidzīgs lēmums. Tas ir 
budžets, kuŗā visās būtiskākajās 
sarunu pozicijās Latvijai ir izde-
vies panākt labus nosacījumus sa -
līdzinājumā ar Eiropas komisijas 
sākotnējo piedāvājumu. Tas ir sa -
prātīgs risinājums, kam vēl nepie-
ciešams Eiropas parlamenta ak -
cepts.

***
Latvijai naudas mazāk

Ar dalītām jūtām Latvijas po  lī-
tiķi uztvēra Briselē panākto kom-
promisu par nākamo Eiropas 
Sa vienības daudzgadu budžetu. 
Nau das no Eiropas Savienības nā -
kamajos septiņos gados Latvijai 
būs mazāk nekā līdz šim. Ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs  (Refor-
mu partija) sociālās saziņas tīklā 
Twitter sacīja, ka viņš ministru 
prezidenta  vietā būtu uzlicis veto. 
Valža Dombrovska ieskatā ar to 
nebūtu bijis iespējams panākt la -
bāku iznākumu. Ministru prezi-
denta viedoklim pievienojās arī 
Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
kas panākto rezultātu uzskata par 
atbilstīgu.

Pēdējā sarunu raundā par Ei -
ropas Savienības (ES) daudzgadu 
budžeta piedāvājumu Latvija pa -
nākusi labvēlīgākus nosacījumus - 
lauku attīstībai papildus tiks pie-
šķirti 67 miljoni eiro.

Savukārt attiecībā uz kohē z i-
ju pa   pildu financējuma palie li-
nā jums nav panākts. Arī tieš-
maksā jumi lauksaimniekiem 
sa  glabā sies līdz šim plānotajā 
apjomā, taču 67 miljonus eiro, 
kas piešķir ti papildus lauku at  -
tīstībai, varēs modulēt tiešmak-
sā jumos.

Valdības darbu 
nepieciešams vērtēt

Nacionālā apvienība Visu Lat vi-
jai!/Tēvzemei un brīvībai/LNNK 
(VL/TB/LNNK) iepriekš bija ro  si-
nājusi veikt ministru darba izvēr-
tēšanu. Tomēr pārējie koalicijas 
partneri šādu VL/TB/LNNK iero-
sinājumu vērtēja skeptiski.

Pēc tikšanās ar Ministru prezi-
dentu Valdi Dombrovski (Vieno tī-
ba) Valsts prezidents Andris Bēr  -
z iņš sacīja, ka valdības darbu ir 
nepieciešams vērtēt. Tad būs do -
kuments, kuŗā redzēs atbilstīgi 
val dības deklarācijai izdarīto. Sa -
vukārt Dombrovskis uzsvēra, ka 
likumā ir noteikta procedūra, kā 
tiek veikts Ministru kabineta dar-
ba vērtējums un ikgadējais ziņo-
jums par valdības darbu. Dom-
brovskis ir uzdevis visiem minis- 
t riem sagatavot pārskatu par pa  -
veikto iepriekšējā gada laikā, uz -
svaru liekot uz valdības deklarā-
cijas un rīcības plāna izpildi.  Jau-
tājums 19. februārī tiks skatīts 
val dībā, un līdz 1. martam tas tiks 
iesniegts Saeimā.

***
Senāts ST lūdz vērtēt 

„pilsonības referenduma” lietu
Augstākās tiesas (AT) Senāts 

nolēmis tā dēvēto “pilsonības re -
ferenduma” lietu nodot vērtēšanai 
Satversmes tiesā (ST). Senāts nolē-
mis iesniegt pieteikumu ST par 
likumprojekta “Grozījumi Pilso-
nības likumā” atbilstību valsts pa -
matlikumam un Latvijas PSR 
Augs tākās padomes 1990. gada   
4.maija deklarācijas “Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjauno-
šanu” preambulai.

Šie grozījumi paredzēja auto-
matisku pavalstniecības pie šķir-
šanu nepilsoņiem Latvijā. Likum-
projekts arī neļauj nojaust, ka tas 
būtu jebkas cits, kā vien visap tve-
ŗoša PSRS laikā Latvijā ieradušos 
personu iekļaušana Latvijas tau -
tas sastāvā, neizvirzot šiem cilvē-
kiem jebkādus nosacījumus un 
nepārbaudot viņu patieso saikni 
ar Latviju. Savukārt tas būtu pret-
runā ar Satversmi, kuŗa noteic 
Lat vijas kā 1918. gada 18. novem-
b rī proklamētās neatkarīgās valsts 
eksistenci un ietver Latvijas suve-
rēnās varas nesēju – tautu kā vie-
nu no valsts identitātes elementiem.

***
Somijas ārlietu ministrs Latvijā

Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-
vičs sarunā ar Somijas ārlietu mi -
nistru Erki Tuomioju (attēlā), kas 
bija ieradies darba vizītē Latvijā, 
pārrunāja divpusējo attiecību ak -
tuālitātes, situāciju Baltijas jūras 
reģionā, kā arī notikumu attīstī -  
bu Austrumu partnerības valstīs. 
Rin kēvičs informēja Tuomioju 
par Latvijas gatavošanos prezi -
den tūrai ES padomē 2015. gadā. 

Ministri apsprieda arī eiro aktuā-
litātes, kā arī Latvijas plānoto ie  -
stāšanos eirozonā 2014. gada jan-
vārī.

Somijas ārlietu ministrs pieda-
lījās somu vēsturnieka Henrika 
Meinandera (Henrik Meinander) 
grāmatas  „Somijas vēsture” atvēr-
šanas sarīkojumā Rīgas Stradiņa 
universitātē, kā arī nolasīja lekciju 
studentiem par temu „ Somija un 
Baltijas valstis”.

***
Nils Muižnieks: 

Latvija kļūs daudzveidīgāka
Janvāŗa beigās Nīderlandes pil-

sētā Hāgā notika konference “Cil-
vēktiesības nākotnē”, kuŗā uzstājās 
arī Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisārs, bijušais Latvijas sabied-
rības integrācijas ministrs, pēt-
nieks Nils Muižnieks (attēlā). 
Žur nālistiem no Latvijas bija ie -

spēja viņu iztaujāt. Ilze Kuzmina 
no Latvijas Avīzes viņam uzdeva 
jautājumu „Kādu paredzat kriev-
valodīgo nākotni Latvijā? Vai 
viņi asimilēsies vai arī turpinās 
uzturēt savu kopienu?”

Domāju, ka liela daļa nekad ne -
asimilēsies. Neesmu vēl Latvijā sa  -
ticis nevienu krievu, kuŗš būtu aiz-
mirsis krievu valodu, tāpēc uzska -
tu, ka asimilācija, ja arī notiek, tad 
ļoti lēni un ļoti retos gadījumos. 
Cits jautājums, vai notiek integrā-
cija, marginālizācija vai segregā-
cija. Patiesībā viens un tas pats cil-
vēks var piedzīvot visu no minētā. 
Cilvēks, kuŗš ļoti labi integrējas, 
kāda iemesla pēc var pēkšņi sajus-
ties ļoti atsvešināts un nevēlēties 
vairs piedalīties integrācijā.

Cerēt, ka Latvija nākotnē kļūs et  -
niski viendabīga, ir diezgan ne   reā li. 
Tieši otrādi – Latvija kļūs daudz-
veidīgāka, jo nākamajos div desmit 
gados pieredzēsim, ka visas Aust-
rumeiropas valstis arī taps par 
imig  rācijas valstīm. Čechijā, Po li-
jā un Ungārijā tas jau notiek. Ja 
Latvijas ekonomika attīstīsies un 
demokratija nostiprināsies, Latvija 
kļūs par daudz pievilcīgāku vietu 
migrantiem. Labāk gribētu redzēt 
tādu Latviju, kuŗā iebrauc, nevis 
no kuŗas izbrauc, kaut tas, protams, 
radīs jaunas cilvēktiesību problē-
mas un izaicinājumus.

Latviešu biedrība Beļģijā 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 

organizēja Beļģijas latviešu bēr-
nu tikšanos ar grāmatu autori, 
mākslinieci Indru Sproģi un vi -
ņas palīgu Degunlāci. Vairāk nekā 
80 bērnu vecumā no gada līdz      
12 gadiem kopā ar mākslinieci un 
Degunlāci atkārtoja burtus ar grā-
matas un dziesmas „Jautrais Alfa-
bēts” palīdzību. Mazākie bērni 
mā   cījās lasīt kopā ar „Miljons” tē -
liem, bet lielākie ķērās pie reiz -  
rē ķina „Māci mani, Degunlāci!”. 
Ind ra Sproģe demonstrēja, kā top 
animācijas filmiņas, un vēlāk bēr-
ni zīmēja arī pašu izdomātus ani-
mācijas filmu varoņus, radot savu 
oriģinālu alfabētu.

Degunlācis iepazīstas ar latviešu 
bērniem Briselē

***
Prāgā koncertzālē Rudolfinum 
notika Vestarda Šimkus solo kon-

certs. Solokoncerta pirmajā da   ļā 
tika atskaņoti skaņdarbi no Pēteŗa 
Vaska cikla „Gadalaiki”. So  lo kon-
certu organizēja Prāgas sim foniskā 
orķestŗa koncertu aģentūra ar Lat-
vijas vēstniecības atbalstu.

Vestards Šimkus

Uzaicinājumu spēlēt solokon-
certā pianists Vestards Šimkus 
saņēma pēc vēstniecības Čechijā 
sadarbībā ar Latvijas Koncerti or -
ganizētās prezentācijas 2011. gadā. 
Prezentācija tika organizēta Čech i- 
jas mūzikas festivālu, aģentūru un 
orķestŗu direktoriem un māks li-
nieciskajiem vadītājiem. Minētās 
prezentācijas laikā uzstājās Ves-
tards Šimkus, un pēc tam viņš arī 
saņēma Prāgas Simfoniskā or  ķest-
ŗa koncertu aģentūras ielūgumu 
uzstāties ar solokoncertu Prāgā.

***
Labklājības ministre Īrijā

Īrijā darba vizītē bija ieradusies 
labklājības ministre Ilze Viņķele 
un Labklājības ministrijas valsts 
sekretāre Ieva Jaunzeme. Ministre 
piedalījās Eiropas Savienības No -
darbinātības, sociālās polītikas, 
veselības un patērētāju tiesību aiz-
sardzības neformālajā ministru 
padomē Īrijā, tikās ar tautiešiem 
un  sniedza interviju portālam 
baltic-ireland.ie.

Ar vēstnieku Pēteri Kārli El -
fertu Viņķele pārrunāja vēstnie-
cības sadarbību ar Labklājības 
mi nistriju, palīdzības sniegšanu 
cilvēktirdzniecības upuŗiem un 
citus aktuālus jautājumus sociā -
lajā jomā. Vēstniecība aicināja 
piln veidot materiālās palīdzības 
sniegšanas mechanismu cilvēk-
tirdz niecības upuŗiem repatriā-
cijas gadījumos, kuŗos tiek ie  sais-
tītas pārstāvniecības ārvalstīs.
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vijas Republikas proklamēšanas 
100. gadadienai varēs izstrādāt 
pieminekļa skici, savākt līdzekļus 
un uzstādīt pieminekli. Viņa arī 
pieļauj, ka naudu piemineklim 
varētu ziedot ne tikai daugavpi-
lieši, bet arī visi Latvijas iedzīvo tā-
ji, tāpat ārzemēs dzīvojošie valsts-
piederīgie.

Daugavpils Latviešu biedrība 
jau iepriekš skaidrojusi, ka ideja 
par Latvijas pieminekli radusies 
1939. gadā, bet dažādu iemeslu 
pēc tā nav reālizēta.

Pagaidām nav zināms, kā pie-
mineklis izskatīsies, par to plānots 
rīkot konkursu. Pieminekli varētu 
uzstādīt laukumā, kur kādreiz 
atradies kinoteātris “Celtnieks”.

***
Pēc KNAB pārbaudes  - 

apcietinājums
Korrupcijas novēršanas un ap -

ka ŗošanas biroja (KNAB) darbi-
nieki 1. februārī veica pārbaudi 
pašvaldības AS “Daugavpils sil-
tum tīkli” administrācijā. Pārbau-
de bijusi saistīta ar kriminālpro-
cesu par Daugavpils pašvaldības 
amatpersonu kukuļošanu. Pēc šīs 
KNAB pārbaudes apcietināti Dau-
gavpils domes priekšsēdes viet-
nieks Vjačeslavs Širjakovs, kā arī 
uzņēmēji Jānis Sprinovskis un 
Gints Sorokins. Apcietinājums 
mi  nētajām personām piemērots 
par drošības līdzekli.

***
Par mānīšanos ar eiro cenām 
 būs liela kaunināšana un sodi 

līdz 10 000 latu. Atbildīgās iestādes 
sola, ka komersantus, ja tie eiro 
ieviešanas laikā maldinās iedzī vo-
tājus par cenām, kā arī slēgs ne  -
atļautas savstarpējas vienošanās, 
gaida bargi sodi un liela kauni-
nāšana. Ekonomikas ministrs Da -
niels Pavļuts pēc Eiropas Savie-
nības vienotās valūtas ieviešanas 
koordinācijas padomes sēdes žur-
nālistiem sacīja, ka laikā, kamēr 
būs dubultā cenu atspoguļošana 
gan latos, gan eiro,  paredzēti vai-
rā ki mechanismi, kā nodrošināt, 
lai komersanti nemaldinātu pir-
cējus un cenas tiktu atspoguļotas 
korrekti. Tiklīdz sāks darboties 
cenu monitorings, visi iedzīvotāji, 
kuŗiem būs radušās bažas, ka 
komersants rīkojies negodprātīgi 
ar cenām, varēs vērsties Patērē -
tāju tiesību aizsardzības centrā, 
kas attiecīgi reaģēs. “Mēs varēsim 
pārliecināties par cenu pārmai-
ņām, un, ja tās lēks laukā, mēs to 
varēsim redzēt un attiecīgi reaģēt,” 
par cenu monitoringu stāstīja 
Pavļuts un uzsvēra, ka nedrīkstēs 
rasties situācija, kad kādā kon-
krētā nozarē cenas pēkšņi pie-
augtu vairāk nekā iepriekš tikai 
tāpēc, ka ir ieviests eiro.

***
Mazs atbalsts

Aģentūras TNS veiktā aptauja 
liecina, ka 78% Latvijas ekonomis-
ki aktīvo iedzīvotāju ieskatā Lat-
vijai nebūtu jāsūta savi kaŗavīri      
uz Mali. Tikai 15% iedzīvotāju 
atbalsta Ārlietu ministrijas plā -
nus. Pētījumi veikti sadarbībā ar 
telesabiedrību LNT, raidījumu    
900 sekundes, aptaujājot 650 eko-
nomiski aktīvus Latvijas iedzīvo-
tājus vecumā no 18 līdz 55 ga -
diem.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

ārpolītikas institūta direktors 
An d  ress Kasekamps.

Vienlaikus viņš atzinis, ka Igau-
niju kaitina Lietuvas neizlēmība 
Visaginas atomelektrostacijas jau-
tājumā, bet pagājušā rudenī no -
tikušo vēlēšanu laikā igauņi se -
kojuši Lietuvas notikumiem vē -
rīgāk nekā jebkad, baidoties, ka 
pie varas Lietuvā nāks Maskavas 
ietekmei pakļauti populisti.

Jautāts, vai viņš vispār saskata 
nākotnē Lietuvu, Latviju un Igau-
niju kā vienotu reģionu ar ko  pī-
giem mērķiem, eksperts atbildējis 
apstiprinoši.

“Katrā ziņā lietuviešiem nevaja-
dzētu baidīties, ka igauņi drau-
dzēsies tikai ar Ziemeļvalstīm un 
aizmirsīs Lietuvu un Latviju. Kul -
tūras ziņā mēs esam tuvāki so -
miem, bet no malas mūs kopā ar 
Latviju un Lietuvu tik un tā uzlū-
ko kā līdzgaitniekus. Nedomāju, 
ka Ziemeļvalstis varētu uzņemt 
savā lokā Igauniju, bet piemirst 
Lietuvu un Latviju,” izteicies 
polītologs.

***
Valsts kasē janvāra beigās 
glabājas 1,1 miljards latu

Valsts kasē janvāra beigās gla bā-
jās apmēram 1,1 miljards latu, kas 
ir par 100 miljoniem latu vairāk 
nekā oktobŗa vidū, pavēstīja Valsts 
kases preses sekretāre Laura Pran-
cāne.

Viņa informēja, ka februārī bez 
kārtējiem maksājumiem Valsts 
kase paredzējusi valsts iekšējā pa -
rāda dzēšanu 135,5 miljonu latu 
apmērā.

Aģentūra BNS jau ziņoja, ka 
Latvija pērn 5.decembrī emitēja 
septiņu gadu obligācijas 1,25 mil-
jardu ASV dolāaru apmērā. Obli-
gāciju fiksētā procentu likme ir 
2,75%, bet ienesīgums – 2,889%.

***
RTU zinātnieku robotzivs

Zemūdens pasaulē tā pa īstam 

var ielūkoties vai nu tikai tie, kas 
tur dzīvo, vai tie, kas tur laiku pa 
laikam ienirst. Bet pasaulē arvien 
skaļāk sevi piesaka arī dažādas 
tech niskas ierīces, kas spēj atda ri-
nāt dzīvās zivis. Kā peldēt, mērīt, 
stāstīt, rādīt un, iespējams, arī lidot 
vienlaicīgi - tas ir stāsts par robot-
zivi. Izpētot zivs peldēšanas me -
chanismus, to radījuši pašmāju 
zi  nātnieki.

***
Sāks līdzekļu vākšanu Latvijas 

piemineklim Daugavpilī
Jau martā plānots sākt līdzekļu 

vākšanu, lai Daugavpilī uzstādītu  
Latvijas pieminekli, stāsta pilsētas 
galvas vietniece Līvija Jankovska.  
Pašlaik ir izveidota darba grupa, 
kas risinās ar pieminekļa uzstādī-
šanu un ziedojumu vākšanu sais-
tītos jautājumus. Jankovska pie-
ļauj, ka piecu gadu laikā līdz Lat-

Latvijas un Krievijas divpusējās 
at  tiecības 2012. gada Vešņakovs 
vērtēja ar trīs ballēm no piecām 
iespējamām.

Latvijas Ārlietu ministrijas ie -
skatā Krievijas vēstnieka Latvijā 
Aleksandra Vešņakova paziņo ju-
mi, ka Krievija neatzīs Latvijas 
okupācijas faktu, lai kā Latvija  to 
mēģinātu uzspiest, neveicina po -
zitīvu abu valstu dialoga fonu. 
Ministrija atgādina starptautiski 
vispārzināmu faktu, ka PSRS un 
nacistiskās Vācijas slepenās vie -
no šanās rezultātā Latvija 1940. 
gadā uz vairākām desmitgadēm 
zaudēja savu valstisko neatkarību. 
Pateicoties pasaules demokratisko 
valstu neatzīšanas polītikai, Latvija 
spēja saglabāt savu valstisko kon-
tinūitāti un 1991.gadā demokra-
tiski atjaunot valstisko neatkarību.

***
Izsolē pārdos Ķemeru sanatoriju

Zvērināts tiesu izpildītājs aprīlī 
rīkos izsoli, kuŗā ar sākumcenu 
3,7 miljoni latu, tiks izsolīta pa  rād-
niecei SIA Ominasis Latvia piede-
rošā Ķemeru sanatorija, liecina 
pa  ziņojums oficiālajā laikrakstā 
Latvijas Vēstnesis. Izsolē nonāks 
13 779 m2 liels zemesgabals un 
viesnīca Tukuma ielā 42, Jūrmalā, 
kas ir valsts nozīmes kultūras pie-
mineklis un tā novērtējums pie-
spiedu pārdošanai ir 3,5 miljoni 
latu. Tāpat izsolīs arī zemesgaba -
lu, uz kuŗa atrodas poliklīnika, 
administrātīvā ēka, dziedniecī - 
bas iestāde, katlu māja, garāža un 
divas ventilatoru, sūkņu mājas 
Emīla Dārziņa ielā 15. Tā novēr-
tējums piespiedu pārdošanai ir 
240 000 lati. Izsolē tiks piedāvātas 
arī citas Ķemeru viesnīcai piede-
rošas lietas, piemēram, restaurētas 
lustras, mēbeles, klavieres. To ko -
pējā sākumcena noteikta 14 350 lati.
Ķemeru sanatorija agrākos ga -

dos...
Līdz ar to izsoles sākumcena 

no  teikta 3 754 350 lati, un šī cena 
nav apliekama ar pievienotās vēr-
tības nodokli.

***
Polītologs: igauņi draudzībā ar 

skandinaviem Latviju un 
Lietuvu neaizmirsīs

Nav jābaidās, ka igauņi drau-
dzēsies tikai ar Ziemeļvalstīm un 
aizmirsīs Latviju un Lietuvu, to -
mēr ļoti svarīgi ir sadarboties pla-
šākā reģionā ap Baltijas jūru, in -
tervijā Lietuvas ziņu aģentūrai 
ELTA sacījis polītologs, Igaunijas 

jekts ir datēts ar 1874.gadu, bet tā 
celta līdz 1878.gadam. Trīsstāvu 
ēka veidota izteiksmīgās neogoti-
kas formās, sekojot neogotikas 
stila piļu asimetriskajai uzbūves 
schemai.

***
Latviešu fotografs nominēts 

Sony World Photography Awards
Latviešu fotografs Reinis Hof-

manis nominēts Sony World Pho-
tography balvai. Prestižajai balvai 
šogad bija pieteikts līdz šim lielā-
kais dalībnieku skaits - vairāk nekā 
122 000 pieteikumi no 170 valstīm. 
No tiem žūrija  bija atlasījusi fo -
to grafijas, kas izceļas citu vidū ar 
sa  vu iespaidīgo kvalitāti, oriģina-
litāti un moderno pievilcību. Fo -
tografiju temu loks ir ļoti daudz-
pusīgs - no satriecošām Sīrijas 
kon flikta ainām līdz Obamas pre-
zidenta kampaņai, intimām Ka -
bulas kinoapmeklētāju bildēm 
līdz asprātīgām dzīvnieku pasau-
les fotografijām.

Reinis Hofmanis ir viens no tri-
jiem finālistiem architektūras k a-
tēgorijā profesionāļiem. (Izvirzī-
tais darbs attēlā).

Nominētie darbi tiks izstādīti 

Londonas Somerseta namā no 26. 
aprīļa līdz 12. maijam.  Fotografijas 
tiks publicētas 2013. gada Sony 
World Photography Awards grā-
matas izdevumā.   

***
LNO viesizrādes Maskavā 

uzņem ar ovācijām
Ar triumfu notika Latvijas Na -

cionālās operas P. Čaikovska ope-
ras „Jevgeņijs Oņegins” iestudē-
jums, kas Lielajā teātrī pulcēja 
Kri evijas kultūras, biznesa un fi -
nanču eliti. Uzvedums izpelnījās 
vairākkārtīgus publikas aplausus 
izrādes laikā, ilgas ovācijas finālā. 
Zāle bija pārpildīta līdz pēdējai ie -
spējai. Komplimentus izteica Krie-
vijas vicepremjērs, domes de  pu-
tāti, vadošo kultūras institūciju 
pār stāvji.

***
Krievija neatzīs

 Latvijas okupāciju... 
Krievijas vēstnieks Latvijā Aleks-

andrs Vešņakovs uzstājās Sa  bied-
risko organizāciju padomes sēdē, 
kur viņš ziņoja par Latvijas un 
Krievijas attiecībām un atbildēja 
uz jautājumiem. Vešņakovs sa -
cīja, ka starp Latviju un Krieviju 
aizvien ir daudz nesakārtotu jau-
tājumu attiecībā uz veterānu un 
kaŗa temu, kuŗu atrisināšana ne -
būs vienkāršs un ātrs process. Bet 
Krievija neatzīs Latvijas okupā-
ciju, lai kā Latvijas puse to mēģi-
nātu uzspiest. Vešņakovs pār meta 
Latvijai arī vairāku Krievijas pa -
valstnieku iekļaušanu tā sauca-
majos melnajos sarakstos. Viņš 
norādīja, ka tas ir nopietni ietek-
mējis polītiskos kontaktus, kuŗu 
pērngadā bijis nenozīmīgi maz. 

Latvijas vēstniecībā Japānā 
tika organizēts Latvijā ražoto di -

zaina un pārtikas preču prezen-
tācijai veltīts seminārs un produk-
tu degustācija. Seminārā uzstājās 
zīmolu Munio Candela un Hugu 
pārstāvji Japānā, ka arī uzņēmu-
ma Premium Chocolate Ltd.  valdes 
locekle Laura Sebre un Eksporta 
vadītāja Ingrīda Gavare no Lat-
vijas.

Latvijas vēstnieks Japānā Pēteris 
Vaivars savā uzrunā uzsvēra pla-
šās iespējas, kas paveŗas kvalitā-
tīvām, augstvērtīgām un unikā-
lām Latvijas precēm un produk-
tiem aktīvi ienākot Japānas tirgū. 
Prasīgie Japānas pircēji izrāda aiz-
vien lielāku interesi par jauniem 
piedāvājumiem, un tās ir teicamas 
iespējas Latvijas ražotājiem atrast 
nišu Japānas tirgū.

Pēc semināra notika Latvijā 
ražoto dizaina un pārtikas preču 
prezentācija, sarīkojuma dalīb-
nieki varēja nobaudīt Emils Gus-
tavs Chocolate zīmola šokolādi, 
zem nieku saimniecības „Vecsil-
jāņi” ražotos sierus un Abavas vī -
na darītavas dzērienus.  

***
Atklāta LU bibliotēkas

 renovētā telpa
Janvāŗa beigās tika atklāta vēs tu-

riskās Latvijas Universitātes (LU) 
Bib  liotēkas renovētā telpa. Tur turp-
māk darbosies jaunais LU Kerko-
viusa nams - Humanitāro un so -
ciā lo zinātņu pētījumu centrs un 
bibliotēka. “Līdz ar Kerkoviusa 
na  ma renovāciju ne tikai LU Bib-
liotēka ieguvusi otro elpu, savu 
ot  ro piedzimšanu piedzīvojis vals ts 
nozīmes architektūras piemi -
neklis – sava laikmeta garīgās un 
laicīgās dzīves liecinieks, kas turp-
māk būs mājvieta arī Universitā -
tes humanitāro zinātņu institū-
tiem. LU Bibliotēka jau septiņ  -
des mit gadus ir rūpīgi glabājusi 

mūsu pagātnes kultūras mantoju-
mu, tāpēc Universitātes un Rīgas 
pilsētas pienākums ir rūpēties, lai 
arī turpmāk tas tiktu pienācīgi 
godāts un nodots nākamajām stu-
dentu, mācībspēku un pētnieku 
paaudzēm,” sacīja Latvijas Univer-
sitātes rektors profesors Mārcis 
Auziņš.

Kerkoviusa savrupnamu viņa 
deviņu bērnu ģimenei projektējis 
Vidzemes guberņas architekts Jā -
nis Fridrichs Baumanis. Ēkas pro-
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Ligita Kovtuna: Redakcijas 
pasts un sarunas ar mūsu lasītā -
jiem lie  cina, ka ārzemju latviešu 
vidū vai rāk iecienīti ir tie apskat-
nieki, kuŗi nākuši no viņu vidus, 
bet uzticība Latvijas „iedzimta j iem” 
kritusies. Tā  pēc nolēmām, ka sa -
runas risi nā sim šādā sastāvā un 
aicināsim katru no jums izteikt 
savas domas par ak   tuālākajiem 
notikumiem Latvijā aizvadītajā 
gadā polītikā un taut saimniecībā. 
Kādi bijuši sasniegu mi, un kas 
varbūt nav izdevies tā, kā bijis ie -
cerēts? 

Pauls Raudseps: Manuprāt, 
sva  rīgākais notikums Latvijā aiz-
vadītajā gadā -  izdevās pārvarēt 
kri zes posmu. To apliecina Starp-
tautiskā valūtas fonda pārstāvju 
zi  ņojumi un mūsu valdības pār -
skats par priekšlaicīgu aizdevuma 
atmaksas sākšanu. Ļoti veiksmī -  
gi pārdotas valsts parādzīmes ar 
vis zemāko likmi. Tas norāda, ka 
starp  tautiskie valūtas tirgi Latvijai 
uzticas vairāk nekā, piemēram, 
Spānijai vai Italijai, krietni vairāk 
nekā Grieķijai un Portugalei vai 
Īrijai. Tas ir ļoti nozīmīgi Latvijai. 
Tas liecina, ka esam izkļuvuši no 
bedres un varam domāt, ko darīt 
tālāk. 

Par lielāko neveiksmi varētu uz -
 skatīt neizpratni – ko mums darīt 
tālāk? Pērn Vienotība nodokļu 
polītikā par savu prioritāti bija iz -
virzījusi ienākuma nodokļa un 
ne  apliekamā minimuma summas 
(non-taxable minimum) paaugsti-
nāšanu, bet tas netika izdarīts.

Ekonomiskās krizes laikā šī 
sum ma tika samazināta no 90 uz 
35 latiem, vēlāk to atkal paaugs ti-
nāja, taču kopumā tā nav pa  augs-
tināta kopš pirmskrizes lī meņa. 
Tas nozīmē, ka mums joprojām ir 
ļoti daudz cilvēku, kas strādā par 
ļoti zemu algu, līdz ar to nodokļu 
slogs uz viņiem gulstas daudz 
sma gāk nekā uz cilvēkiem, kuŗi 
saņem lielāku algu. Otrkārt, Lat-
vijā vēl aizvien ir liels bezdarbs, 
cil vēkiem nav motīvācijas iekļau-
ties darba tirgū. Nākamajos gados 
Latvijas lielākais izaicinājums ir 
veidot efektīvu polītiku, lai papla-
šinātu darba tirgu, tajā iesaistītu 
cilvēkus. Nepieciešams samazināt 
nevienlīdzības plaisu sabiedrībā, 
kas ir ļoti liela. Jo ir arī skaidrs, ja 
nebūs darba vietu, tad emigrācijas 
plūsma nenoplaks, cilvēku skaits 
Latvijā samazināsies. Svarīgi ir ne 
tikai, lai cilvēkiem būtu nauda 
kabatā, bet arī lai latviešu tauta 
turpmāk augtu un dzīvotu savā 
valstī. 

Ligita Kovtuna: Ko jūs domājat 
par veselības aprūpes piesaisti 
nodokļiem?

P. R.: Es par šo priekšlikumu 
esmu skeptisks. Nedomāju, ka tas 
atrisinās tās problēmas, kuŗas bija 
domāts risināt. Ēnu ekonomikas 
apstākļos cilvēki saņem minimālo 
algu un kaut ko „pa virsu”. Ve  se lī-
bas ministrijas programma diem -

Kas notiek Latvijā?
Diskusija pie redakcijas apaļā galda

žēl neveicinās papildu ienākumu 
legālizēšanu. Turklāt, no ministri-
jas neesmu dzirdējis pārliecinošus 
argumentus, kuŗa grupa varētu 
izkrist pa tām programmas „šķir-
bām”, kas radušās aplokšņu algu 
izveidotajā situācijā. 

Ilgstoši bezdarbnieki, kas, pro-
tams, nodokļus nav maksājuši vis-
pār, nekvalificētos, bet būtu citādi 
kaut kā  šai aprūpē jāpatur. Te se -
višķi smagi būtu skarti gados ve -
cāki cilvēki.

Viņiem  ir grūti atrast darbu. No 
valdības pārstāvjiem esmu dzir-
dējis vienu no argumentiem: cil-
vēki, kas aizbraukuši prom un 
brauc atpakaļ, izmanto mūsu ve -
selības aprūpes sistēmas pakalpo-
jumus. Nav jau datu, kas to ap  lie-
cinātu, tas  ir  tikai pieņēmums. Tā 
nav tik liela problēma, lai šādā vei-
dā to risinātu. 

L. K.: Lietuvā veselības ministrs 
ir bijušais iekšlietu ministrs. Dzir-
dēts, ka viņš guvis lielus panā-
kumus ēnu ekonomikas apkaŗo -
šanā. Mūsu veselības ministre 
In  grīda Circene šo faktu izmanto 
par ļoti spēcīgu argumentu, tas 
esot pozitīvs paraugs. 

P. R.: Nu jā, viņi paši „ceļ savu 
asti”. Žurnālā Ir bija raksts par to, 
esmu lasījis arī, ka nav tik ne  -
apšaubāmi skaidrs, ko tas viņiem 
[Lietuvā] devis.

Kārlis Streips: Varbūt ir tā, ka 
tie, kuŗi nebija maksājuši nodok-
ļus, netika  pie veselības aprūpes 
un... nomira? 

P. R.: Ja mērķis ir palielināt fi  -
nancējumu veselības aprūpei, tad 
tas ir jāpalielina, bet šeit ir mil -
zum daudz neatbildētu jautāju -
mu, kas saistīti ar šo programmu. 
Es baidos, ka būs tūkstošiem cil-
vēku, kuŗi cietīs nepelnīti. Kas at -
tiecas uz ēnu ekonomiku, tad, ja 
cilvēks strādā par minimālo algu 
un tikpat saņem aploksnē, tad, šā 
vai tā viņš  saņem tos pašus labu-
mus. Tas nemazina ēnu ekonomi-
kas komponentu! Mums nav 
daudz cilvēku, kas  strādā bez dar-
ba līguma un neko valstij neuzrā-
da. Pārsvarā cilvēki strādā par 
mi nimālo algu un kaut ko saņem 
„pa virsu” . 

Ojārs Celle: Runājot par valsts 
augšupejas iemesliem pāgājušajā 
gadā, pirmām kārtām jāmin eks-
ports. Pēc statistiķu aprēķiniem, 
ša  jā jomā sasniegti jauni rekordi 
un tie parādījušies visai negaidītās 
formās. Atradušies uzņēmēji, kas 
uzgājuši  jaunas nišas ne tikai Ei  -
ropā, bet arī visā pasaulē un sākuši 
enerģiski darboties. Domāju, ka 
tas ir vērtīgākais, kas pērn Latvijā 
saimnieciskā ziņā noticis. Krietni 
sarucis lielais bezdarbnieku skaits, 
vairāk nekā par trešo daļu no 
tiem, kuŗi bija bez darba. 

P. R.: Strādājošo skaits palieli-
nājies par 30 000. To apliecina arī 
aģentūras Eurostat dati. 

O. C. Ir notikuši uzlabojumi arī 
citās dzīves jomās. Tas tāpat pa  rā-
dās statistikā. Piemēram, salīdzi-
nājumā ar iepriekšējiem gadiem 

Latvijas iedzīvotāji nopirkuši vai-
rāk jaunu automašīnu. Valdība 
ga  du nostrādājusi bez lieliem     
klupieniem. Polītikā vērojama ie -
cietība un sadarbošanās. Valdības 
koalicijas partijas gan strīdas, bet 
tad atkal atrod kopīgu valodu. 
Nopietnu krizi kašķi nav izraisī-
juši. Ja pavērtējam  ministru dar-
bu, tad gan drusku jābrīnās, kā 
viņi spējuši noturēties kopā, ja sa -
līdzinām Vienotības ministrus ar 
Reformu partijas un Nacionālās 
apvienības ministriem. Lielākas 
domstarpības sākušās tikai tagad. 
Kaut kas esot jāgroza. Jautājums       
ir – kuŗš ministrs kritīs, kuŗš tiks 
nomainīts. 

Reformu partija Saeimā ienāca 
ar lielu deputātu skaitu, taču ta -
gad aptaujās tās reitings  ir tikai 3% - 
4%. Interesanti, vai ne? Tikai ir 
ba   žas par šīs partijas dzīvotspēju. 
Tajā pašā laikā RP ir vairāki ener-
ģiski ministri, kas veic reformas, 
kaut arī sasteigti un ne sevišķi 
pārdomāti. Neveiksme ir vilcienu 
skandals, airBaltic lieta, vispār jau-
tājumi saistībā ar Satiksmes mi -
nis triju. Ministrs Aivis Ronis ie  -
priekš nevienā partijā nebija dar-
bojies, šķita, ka viņš it kā stāvētu 
malā un atbildību uzvēlis kādam 
citam. Valdības vadītājam tomēr 
bija no Roņa jāprasa, lai viņš savā 
resorā ievieš kārtību. Šķiet, Roni 
neinteresēja zemu atalgots darbs. 
Šai neveiksmei var būt tālejošas 
sekas tautsaimniecībā. Ārzemju 
tūristiem mēs rādām mūsu skais-
to zemi, taču, braucot pa Latvijas 
ceļiem, viņu automašīnas tā kra-
tās, ka viņi skaistumu nemaz ne -
spēj izbaudīt. 

K. S.: Lūk, būtu laba reklāma 
Lat vijai: piedzīvojiet zemestrīci 
bez īstām briesmām!

O. C.: Latvija nevar savest kār-
tībā savu militāro jomu. Nevaram 
izpildīt Eiropas Savienības prasī -
bu – no valsts budžeta 2% atvēlēt 
armijas vajadzībām. Nesen mūsu 
ziemeļu kaimiņi igauņi kritizēja 
mūsu militāristus un teica, ka bū -
šot jānocietina dienvidu robe ža 
pret potenciālajiem iebrucējiem, 
jo Latvija nespēšot viņus aiz  sar -
gāt. Taču,  nopietni runājot, ir zi -
nāms, ka Krievija un Baltkrievija 
kopā rīko militārās mācības un 
domā, kā atbrīvot Baltiju no Rie-
tumu invāzijas. 

P. R.:  Šogad pie mums ar NATO 
palīdzību arī būs lielas militārās 
mācības ar mērķi būt gataviem 
novērst potenciālās problēmas.

O. C.: Protams, NATO  ģenerāl-
sekretārs Anderss Fogs Rasmu-
sens zina mūsu problēmas. Lat vijā 
pag. gs. 20. – 30. gados militārais 
budžets bija lielākā daļa no valsts 
budžeta salīdzinājumā ar izglītī -
bu. Taču neviena lode pret iebru-
cējiem netika izšauta, jo Latvijas 
armijai to neļāva darīt. Tāpēc jā  -
jautā, vai armija vajadzīga tikai 
pa   rādēm un augstu viesu sa  gai-
dīšanai vai arī tai ir kāda cita no -
zīme. Liela loma valsts aizsardzī -
bā varētu būt Zemessardzei, kas 

tagad atstāta novārtā. Pirmajos 
Latvijas neatkarības gados zemes-
sargiem bija savs stābs, bataljons 
gandrīz vai katrā apriņķī. Tagad 
gan sākuši domāt un runāt, ka 
armijai papildspēki būtu jāmeklē 
jauniešu vidū. 

Pirms diviem gadiem mums 
bija tautas skaitīšana, notiek rezul-
tātu sakopošana un analizēšana. 
Latvieši un citu tautību pārstāvji 
bēg projām no savas valsts. Labā 
ziņa ir tā, ka nedaudz uzlabojusies 
demografiskā situācija. Latviešu 
skaits palielinājies proporcionāli 
attiecībā pret cittautiešiem. Tagad 
apmēram ir tā, kā bija igauņiem 
viņu valsts atjaunošanas sākumā. 
Pag. gs. 30. gadu otrā pusē lat viešu 
Latvijā, ieskaitot Abreni, bija 75%, 
bez Abrenes – 77%. Tagad esam 
pār   snieguši 60 procentu ro  bežu 
salī dzinājumā ar 52%, kas bija 80. 
gadu beigās. Desmit procentu pie -
au gums mums ir liels ieguvums.

 K. S.: Tas, kas notiek lielajā polī-
 tikā, valdošajā ko  a  licijā, ir labi un 
slikti. Tautsaim nie cībā aizvadītais 
gads bija diezgan 
gaŗlaicīgs – nebija 
ne lielu satricinā-
jumu, ne izlēcie -
nu. Esam tikuši tik 
tālu, ka Māstrich-
tas kritēriji ir ap -
mierināti, varēsim 
ieviest eiro, inflā-
cija ir zema utt. 
Ojārs jau minēja, 
kas notiek, ja Sa -
eimu izslauka ar 
lielu slotu. 

Šeit būtu vietā 
salīdzinājums ar 
Ameriku. 1994. 
gadā republikāņi 
pēkšņi pārņēma 
vadību. Tad atra-
dās daudzi, kuŗi 
nāca ar saviem 
principiem, taču 
visi izgāzās kā veca 
sēta. Tāpēc ka ne -
zi nāja, ko īsti darīt. 
Latvijā ir tas pats. 
Visi pieredzējušie 
Saeimas deputāti 

konservātīvajiem kristīgajiem re  -
publikāņiem. Ei  ropā šis jautājums 
jau ļoti sen ir atrisināts. 

Viena no Latvijas polītiskās dzī-
ves lielajām problēmām ir „de ķa 
vilkšana katram uz savu pusi”. Vis-
spilgtāk to redzēsim pašvaldī bu 
vē   lēšanās jūnijā. Būs viens Sa  ska-
ņas centrs, un, kā vienmēr, – „kur ir 
septiņi latvieši, tur astoņ desmit trīs 
latviešu partijas”. Es neticu, ka tās 
trīs lēdijas – Ēlerte, Broka un An  -
tāne kaut ko varēs izdarīt pret Uša-
kovu, kas jau drīz ļaus visiem auto-
busā braukt par velti... Ušakovs ir 
pietiekami po pu listisks, un popu-
lisms sitīs augs tu vilni. 

O. C.: Gods kalpot Rīgai ir pro-
krieviska latviešu partija.

K. S.: Bet viņiem būs viens 
kandidātu saraksts. Tas ir Saska-
ņas centrs plūs aprītais Šlesera 
„biz nesa projekts”, kas nebūtu 
pārāk nopietni ņemams. Mani 
tracina latviešu nespēja saprast,   
ka polītikā ir kopīgas intereses. 
Var jau gadīties, ka visas mazās 
partijas Rīgas domē iegūs 31 vie -

Pauls Raudseps

Laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija  redakcija pie apaļā galda uz diskusiju par aktuāliem 
jautājumiem Latvijas polītikā un tautsaimniecībā aicināja žurnāla Ir redaktores vietnieku 
Paulu Raudsepu, apskatniekus Ojāru Celli un Kārli Streipu. Diskusiju vadīja laik rakstu 
Laiks un Brīvā Latvija galvenā redaktore Ligita Kovtuna, pierakstīja Pēteris Karlsons. 
Fotografēja Imants Urtāns.  Diskusija notika Benjamiņu nama Kamīnzālē.

tu, bet tikpat liela ir iespējamība, 
ka tas nenotiks. Ne tikai koalicijas 
trīs valdošās partijas nav spējušas 
sanākt kopā, bet pat Zaļā partija ir 
atdalījusies no Zaļo un Zemnieku 
savienības un katra atsevišķi nāks 
ar savu kandidātu sarakstu. Vai-
rākas partijas nepārvarēs piecu 
pro centu barjēru, to balsis pro-
por cionāli tiks sadalītas tām par-
tijām, kuŗas būs pārvarējušas šo 
barjēru. Līdz ar to notiks tas pats, 
kas bija 11. Saeimas vēlēšanās. Tie, 
kas balso par vistrakākajām ide-
jām, patiesībā atbalsta Saskaņas 
cent ru. Tas ir nožēlojami, jo  SC 
tā  dējādi iegūs proporcionāli lie-
lāku deputātu skaitu uz barjēras 
nepārvarējušo partiju rēķina.

No vienas puses, pašvaldību jo -
ma ir vairāk ekonomika nekā 
polītika. Bet patlaban Rīgas domē 
ir ļoti daudz šmuces, taču Uša -
kovs un viņa vietnieks Ameriks 
tikai smaida. „ Nē, nē, mums viss 
ir kārtībā!” Interesants ir fakts,  ka 
no Ušakova aizgājusi viņa preses 
sekretāre un „pelēkā kardināle”  
Anna Kononova. Runā, ka viņa 
tagad kļūšot par padomnieci Re -
formu partijā. Tas šķiet prātam 
ne  aptveŗami. Šī polītiskā sīkma-
nība tracina.

Vieno tība pozicijā.  Saskaņas centrs, 
zaļie zemnieki un Vienotība ilgstoši   
darbojas Saeimā, un līdz ar to     
šīm partijām ir pieredzējuši polī-
tiķi. Salīdzinājumā:  Reformu par-
tija un Nacionālā apvienība ie -
vēlēja lielu skaitu cilvēku bez 
jelkādas polītiskas pieredzes (pie-
devām NA vēlētājiem naski svīt-
rojot laukā tos, kas bija no TB gala), 
un tas ir iemesls, kāpēc viņus 
viegli var „aptīt ap pirkstu”. Viņi 
nākuši kā aktīvisti no malas. Man 
nav lielu iebildumu pret to, ko 
dara Reformu partijas ministri. 
Latvijas augstākās izglītības sistē-
mā ir pietiekami daudz problē -
mu.  Piemēram, „iesūnošana”. Pal-
dies ministram Robertam Ķīlim, 
kas ķēries pie reformām! Labklā-
jības ministre Ilze Viņķele pareizi 
runā par dzimumu situāciju. Lat-
vijas sabiedrība ir iesūnojusi, mē -
dzam izlikties, ka dzīvojam vikto-
riāņu laikmetā, ka nav ne geju, ne 
lesbiešu, ne sieviešu tiesību, ne 
tumšādainu cilvēku. Nacionālā ap -
vienība mēģina atrast sev nišu, jo 
„mēs esam latvieši” vairs „ne   strādā”. 
Tēvzemieši sākuši ķerties klāt pil-
nīgi absurdiem jautāju miem Eiro-
pas kontekstā, tostarp par abortu 
aizliegšanu. Tur viņi „danco” vienā 
solī ar satrakota jiem Amerikas 

ir opozicijā – 
Saskaņas centrs un 
zaļzemnieki plūs 

(Turpinājums 9. lpp.)

Par plūsiem un minusiem 
aizvadītajā gadā
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L. K.: Latvijā tagad virmo kais-
lības par eiro ieviešanu. Valdība 
iz   vērsusi plašu kampaņu par  
Lat vijas iestāšanos eirozonā. Sa -
bied rībā notiek rosīga viedokļu 
apmai ņa. Daudz diskutē par bi -
jušās vals ts kontrolieres Ingunas 
Sudrabas teiktajiem vārdiem, ka 
Latvija līdz ar eiro ieviešanu zau-
dēs daudz no savas neatkarības.

K. S.: Sudrabas kundze astoņus 
gadus bija cienījamā darbā – valsts 
kontrolieres amatā. Sabiedrībā vi -
ņa ir ļoti cienīta un uzklausīta. 
Kamēr Sudraba bija amatā, viņa 
izteicās pozitīvi par eiro ieviešanu, 
tagad runā citādi. Šķiet, zaudējusi 
skaidrus orientieŗus, uz kurieni 
virzīties tālāk. Prasa sabiedrībai 
pa   domu, ko darīt turpmāk. Jautā-
jums nav tik daudz par Sudrabas 
kundzi kā par to, ka valstī valda 
demagoģija par eiro ieviešanu. Arī 
zaļzemnieki un citu partiju pār-
stāvji runā līdzīgi Sudrabai – ie -

mentiem, jāatrod līdzsvars. Ei -
ropas Komisija katru gadu izvei do 
Eirobarometru (Eirobarometrs - 
Eiropas Parlamenta Informācijas 
birojs – red.), kur tiek apskatīti ļoti 
daudzi jautājumi, arī par eiro va -
lūtu. Tiek pētīta iedzīvotāju at  -
tieksme pret eiro tajās valstīs, kur 
tas vēl nav ieviests. Tur ir divi ļoti 
būtiski rādītāji. Viens no tiem – ko 
eiro ieviešana katram iedzīvotā-
jam nozīmē personiski. Latvijā 
vai rāk atbilžu ir bijušas pozitīvas: 
personiski tas būtu labi. Attiecībā 
uz valsti - vairāk ir negātīvu atbil-
žu. Tiek arī jautāts, cik lielā mērā 
jūsu nacionālā valūta  ir saistīta ar 
jūsu valsts nacionālo identitāti. 
Seš desmit procenti aptaujāto at -
bildējuši, ka latu saista ar savu 
valsti un to uztveŗ ļoti emocionāli. 
Tas ir liels sasniegums, ka mums 
izveidojusies tāda attieksme pret 
savu latu, kas ir latvietības sim-
bols. Parasti ar vārdu „nauda” ap  -
zīmējam kaut ko sliktu, netīru. 
Līdzīga, ļoti pozitīva attieksme 
pret latu vērojama arī ārzemju 

nomiskā krize. Pagājušā gada ap -
rīlī Eiropas Centrālā banka patei-
ca, ka darīs visu, lai nosargātu va -
lū tu. Ekonomiskās problēmas tik 
ātri netiks atrisinātas, taču esmu 
pārliecināts, ka eiro būs un nekas 
ar valūtu nenotiks. Maz tiek skaid-
rots, kādi būtu labumi no eiro ie -
viešanas. Proti, likvidēsies valūtas 
maiņas izmaksas, kas ikdienā ir 
pietiekami lielas. Un, ja kāds palaiž 
pīli par lata devalvāciju un visi 
skrien uz valūtas maiņas punk-
tiem, tad tas uzņēmējiem rada 
lielu nedrošību. Ja valsts ir eiro-
zonā, Eiropas Centrālā banka var 
sniegt palīdzību tām bankām, ku -
ŗas nonākušas īslaicīgās finanču 
grūtībās. Ja mēs būtu bijuši eiro-
zonā, tad valstij nebūtu vajadzējis 
glābt Parex banku. Eiropas Cen- 
t rālā banka būtu palīdzējusi. 

O. C.: Parex bankas glābšana 
bija liels skandals, kas joprojām 
nav līdz galam izpētīts. 

P. R.: Daudzi uzņēmēji saka tā: 
mums ir izdevīgi tirgoties ārpus 
Eiropas. Braucam uz Ķīnu, Indo-

tīšām izkārtoja, lai viņam nebūtu  
jāmaksā pievienotās vērtības no -
doklis par iegādāto automašīnu. 
Vienotība izlikās neredzam krāp-
šanos, kaut gan jau iepriekš bija 
piedzīvots nepatīkams notikums 
ar deputātes Lolitas Čigānes no 
ārzemēm vestajiem lakatiņiem. 
Vienotība pārrauga Satiksmes mi -
nistriju ar savu bezpartejisko mi -
nistru Aivi Roni. Vispirms tika 
noslēgts līgums ar uzņēmumu 
Spānijā, bet pēc tam sāka domāt, 
vai tas ir bijis vajadzīgs. Tā nav 
nopietna attieksme pret valsti un 
polītiku. Ronis vienpersoniski ie -
cēla lidostas Rīga valdes priekš-
sēdi, jo neticot konkursiem. 

Polītiķi apgalvo, ka viņi ir par 
godīgumu, taču patiesībā ir citā -
di. Jēdziens „godīgums” tiek de  -
val vēts. Par negodīgiem polīti-
ķiem plašsaziņas līdzekļos tiek 
rakstīts un runāts kopš Latvijas 
neatkarības atjaunošanas. Ir tikai 
viena polītiskā joma, kas nav 
pārstāvēta, – tradicionālais liberā-
lisms, resp., iestāšanās par maksi-
mālu individa brīvību, valsts neie-
jauk šanos ekonomiskajā dzīvē, 
par privilēģiju atcelšanu, utt.

P. R.: Negribētos tev pilnīgi  pie-
 krist. Situācija pēc 11. Saeimas 
vē    lēšanām ir mainījusies. Pieņem-
ti vairāki lēmumi, kas pirms vē -
lēšanām nebūtu iespējami. Ir at  -
klātie balsojumi, KNAB priekš-
nieks iecelts konkursa kārtā.... Jā -
atzīst, ka paiets  nopietns solis uz 
priekšu Latvijas polītiskajā telpā. 
Šlesera un Šķēles partijas nozu-
dušas no polītiskās arēnas. Vide ir 
uzlabojusies.

K. S.: Par visu to sākšu priecā-
ties tikai tad, kad Vienotība un 
Re  formu partija atzīs savas kļū -
das. Dzintaram Zaķim skandala 
brīdī vajadzēja iet prom no Sa   ei-
mas. Atcerieties, ka Zviedrijā lat-
viete Laila Freivalde atstāja ties-
lietu ministres amatu tikai tāpēc, 
ka bija nopirkusi dzīvokli neatbils-
toši savas partijas nostādnēm. 

 Es gribu dzīvot normālā, go -
dīgā, tiesiskā valstī. Taču nevaru 
mierīgi skatīties uz Zaļo un Zem-
nieku savienību, kas smagos no  -
ziegumos apsūdzēto Aivaru Lem -
bergu gribēja virzīt uz Ministru 
prezidenta amatu. Tāpat nevaru 
skatīties uz Saskaņas centru, kas     
ir Kremļa filiāle šeit. Man netīk 
sīksīkpartijas, kas nevar būt no -
pietni spēlētāji polītikas lauciņā. 
Nacionālā apvienība (Visu Lat  vi-
jai/Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) 
mani dara bažīgu, jo tā ir aizsprie-
dumaina un tai ir ļoti šauri mēr -
ķi, kuŗiem ar Latvijas nākotni     
nav nekāda sakara. Neticu arī, ka 
pēkšņi kāds varētu atjāt uz balta 
zirga un ar kaut ko pārsteigt. 

P. R.: Kārli, tu esi audzis Čikāgā, 
es – Bostonā. Atceros, ka par pil-
sētas mēru netika ievēlēts cilvēks, 
kamēr viņš sēdēja cietumā, taču 
Masačūsetas pavalstī tika ievēlēts 
amatā, sēdēdams cietumā... par 
korupciju. 

K. S.: Arī Čikāgā ir bijuši tādi 
gadījumi.

O. C: Latvijas demokratija de -
mo kratizējas. Lēnā garā tā kļūst 
dziļāka, likumi tiek pārrakstīti tā, 
kā tiem jābūt. Tas ir grūts process, 
jo likumi jāatsijā no visu speciālo 
interešu radītajiem robiem, cau-
rumiem un iemontētām priekš-
rocībām.

Jāievēro  vēl divi aspekti. Pir-
mais – paaudžu maiņa. Latvijas 
ne  atkarību mantoja kompartijas 
cilvēki. Viņi palika vadībā, taču 
tagad gandrīz visi ir izbiruši laukā. 

Pārmaiņu gados bija jāizaug jau-
najiem. Nu nāk trešā paaudze. Tā 
varētu būt pavisam citāda, jo vi -
ņiem nav nekā no vecās bagāžas. 
Daudz kas mainīsies, kad viņi pār-
ņems varu. Jauno polītiķu vidū ir 
daudz nacionālpatriotiski noska-
ņotu cilvēku, kuŗiem nepiemīt   
lielummanija un plātība. Viņiem 
patriotisms ir sirdī. Viņi ir ļoti 
svarīgi Latvijai.

K. S.: Bet tas ir arī bīstami, ka 
viņi domā citādi.  Pirms kāda lai -
ka viens no partijas VL/TB/LNNK 
biedriem, 22 gadus vecais Jānis 
Dombrava atzina, ka tas esot lo -
ģiski, ka Nacionālā apvienība ie -
vēlēta Saeimā. Tāpat esot arī Un -
gārijā un Zviedrijā. Tad mums jā -
skatās, kas notiek Ungārijā, Zvied-
rijā un arī Nīderlandē. Šajās valstīs 
radušās rasistiskas polītorga ni-
zācijas. Tā ir nacionālisma sliktā 
puse. 

O. C.: Ja cilvēku izolē no polī-
tiskās dzīves un neļauj viņam līdz-
darboties, viņš radikālizējas. Rai-
vis Dzintars un viņa kompanija ir 
uz urrā, bet vai dzīsim  viņus ārā? 
Saeimā viņi redz reālitāti un drī-
zāk kļūs miermīlīgāki nekā ra -
dikālizēsies. 

K. S.: Vai tu gribi teikt, ka Saei-
mā vajadzētu laist iekšā Aivaru 
Gardu un viņa atbalstītājus? 

O. C.:  Nu, nē jau. Tikai vajadzē-
tu cienīt tās astoņas balsis, nevis   
ar prastu gājienu viņus izgrūst 
laukā.         

***
 

K. S.: Pērn gandrīz pilnīgi tika 
„apbērēts” jēdziens „Brīva, neat-
karīga un profesionāla žurnālis-
tika Latvijā”. Tas, kas noticis Dienā, 
ir ārprāts. Tur valdes priekšsēdis 
tagad būs cilvēks, kas gandrīz iz -
nīcināja Latvijas Televīziju, par 
redaktoru kļuvis cilvēks, kas ir 
sociologs, nevis žurnālists. No 
pro grammas Panorāma aizgājuši 
labākie žurnālisti, kopš ilgāka lai-
ka pazuduši gandrīz visi anali-
tiskie raidījumi. Būtībā palicis 
žurnāls IR  un Latvijas Radio. Arī 
Amerikā avīzes pamazām tiek 
apbērētas, jo iestājies tīmekļa laik-
mets. Bēdīgs ir latviešu valodas 
stāvoklis. Tīmeklī neviens neko 
nerediģē, valoda degradējusies un 
devalvējusies. Manu studentu ie -
sniegtie darbi ir tādi, it kā viņi 
latviešu valodu būtu mācījušies 
pirms simt gadiem Afrikā un lat-
viski nav runājuši vispār. Bet viņi 
taču ir beiguši vidusskolu un ie -
kļuvuši  universitātē! Tīmekļa do -
mi nance liecina, ka jaunieši mūs-
dienās vairs nelasa. Līdz ar to vi -
ņiem zudusi valodas izjūta, viņi 
nezina, kā rakstījusi Brigadere, 
Blaumanis, Rainis, viņi nezina,    
kā raksta Gundega Repše un citi 
mūsdienu rakstnieki. Viņi lasa 
tikai to, ko redz tīmeklī. Un  tomēr 
mums nav jābaidās, ka latviešu 
valoda varētu pazust. Ja kādam 
par valodas likteni jābaidās, tad   
tie mūsu valstī ir lībieši. Palikuši 
jau vairs tikai seši šīs valodas pra-
tēji. Latviski prot runāt pusotrs 
miljons. Kaut kas līdzīgs notiek arī 
Amerikā, angļu valodas kvalitāte 
krītas.

O. C.: Jā, avīžu lasītāju skaits sa -
mazinās, bet esmu ievērojis, ka 
toties pieaug žurnālu populāritāte. 
Iznāk daudz žurnālu, un nemaz 
nav slikti, ka tos lasa vairāk nekā 
avīzes. Ko tas liecina? Varbūt to, 
ka ar avīzēm cilvēki nav apmie-
rināti. 

viešot eiro, atdosim pēdējo kripa-
tiņu suverēnitātes. Te jājautā – vai 
Vācijā kāds jūtas mazāk vācisks, 
ka vairs nav doičmarku, vai Fran-
cijā kāds jūtas mazāk francisks   
bez frankiem? Latviešiem tradi-
cio nāli ir skepse pret visu. Galu 
galā - Latvijas iestāšanās doku-
men tos BIJA runa par eiro ievie-
šanu, ja būsim ES dalībvalsts! Nav 
iemesla neticēt Eiropas Centrāla-
jai bankai, ka krediti kļūs lētāki,  
ka lētāk būs pārfinancēt valsts 
parādu utt. Cilvēkiem būtu jāsa-
prot, ka nekas jau nemainīsies no 
pirmās nakts uz nākamo rītu, vie-
nīgi mainīsies naudas nosaukums. 
Lats pret eiro tiks mainīts atbils-
toši bankas noteiktajam kursam, 
kas ir nemainīgs sešu gadu gaŗu-
mā. Varbūt cenas  nākamajās ne -
dē ļās pacelsies, bet tas būs tikai 
nedaudz, tā notiek visur, jo noapa-
ļo šana tiek veikta  „uz augšu”. Dzī-
vosim tālāk tāpat, kā esam dzīvo-
juši. Emocionāli jau ir žēl lata, jo   
tā ir „smuka” nauda. Pēc eiro ie -
viešanas lats kļūs par suvenīru, 
tāpat kā tas ir ar Ulmaņlaiku piec-
latnieku. Būtu liels neprāts atras-
ties ārpus eirozonas, kad kaimiņi 
igauņi jau tur ir iekšā.

P. R.: Bieži vien emocijas ņem 
virsroku pār racionāliem argu-

Ojārs Celle Kārlis Streips

latviešu mītnes zemēs. No vecā 
pieclatnieka taisīja rotaslietas, to 
glabāja kā ģimenes relikviju. Tā -
pēc “emocionālā nots” attiecībā uz 
eiro ir ļoti spēcīga. Manā ieskatā 
Saeimas opozicijas deputāti pret 
eiro ir nevis tāpēc, ka  viņiem būtu 
kāds ilgtermiņa arguments, - viņi 
grib sev “izsist” kādu īstermiņa la -
bumu, runājot par to, cik bīstami 
ir ieviest eiro un ka vajag atteikties. 
Tā ir postoša polītika, kuŗas re -
zultātā cilvēkiem tiek sajaukta 
domāšana. 

O. C.: Neaizmirsīsim gan arī 
pašreizējo eiro krizi. Zinām, ka 
dolars ir krizes stāvoklī, bet eiro 
arī. Eiropa ir valstu savienība, eiro 
sistēma savā ziņā arī ir valstu sa -
vienība, kaut tai nav saskaņotas 
banku sistēmas un budžeta polī-
tikas.

Katra valsts rūpējas par savām 
interesēm, taču kopīgi visiem jā -
stutē eiro. Ir valstis (Lielbritanija, 
Zviedrija, Dānija), kuŗas nav eiro-
zonā, bet kuŗām ir liela nozīme 
Eiropas saimniecībā. Ja eiro grib 
būt pasaules valūta, tad pēc ie  spē-
jas drīzāk jātiek no krizes laukā. 
Eirozonas vājuma punkti ir dien-
vidu reģiona valstis. 

P. R.:  Jānošķiŗ divas lietas. Viena 
lieta ir neticība valūtai, otra – eko-

nēziju, tur prasa, no kurienes jūs 
esat. Par Latviju neviens nav dzir-
dējis. Kas ir jūsu valūta? Par latu 
neviens neko nezina. Bet, ja mēs 
teiksim, ka esam no Latvijas un 
mūsu valūta ir eiro, tad nekas vairs 
nav jāskaidro. 

O. C.: Ir vēl viens labums, kas 
jāpiemin. Neesot eirozonā, pagai-
dām neesam līdzatbildīgi par to, 
kas tajā notiek, un no mums neko 
nevar iekasēt. Pašlaik eirosistēma 
strādā ar zaudējumiem, kuŗi jāat-
līdzina bagātām valstīm. Nīder-
lande jau ir to sajutusi.

K. S.:  Nu nav gluži tā, ka mums 
nenāktos neko iemaksāt. Eiropas 
budžeta krize nosaka mazākus 
ienākumus Latvijai no Eiropas un 
līdz ar to kaut kādas izmaksas ir 
arī mums. Tās gan nevar salīdzi-
nāt ar bagātajām valstīm, kuŗām 
eiro  jāuztur un jānosargā.

O. C.: Būtībā lats jau kalpo eiro-
zonā  par papildu valūtu.

***

K. S.: Emocionālitāte arī noved 
pie jēdziena „netīrā nauda”. Īpaši 
tas attiecas uz partiju Vienotība – 
par tās vārdiem un darbiem. Ga -
dījums ar deputātu Zaķi  tam ir  
spilgta liecība. Frakcijas vadītājs 

(Turpināts no 8. lpp.)

Cīņa par eiro (euro)

Par tīro un netīro polītiku

Par valodu, lasīšanu, avīzēm

(Turpinājums 10. lpp.)



10 LAIKS 2013. ga da 16. februāris – 22. februāris

S VA R Ī G A  I N F O R M ĀC I JA

LATVIEŠU NOZĪMĪGĀKO 
NOTIKUMU KALENDĀRS 

2013
FEBRUĀRIS
23. februāris - 24. februāris – Nedēļas nogales skolotāju kursi Bred-

fordā, Lielbritanijā. Rīko LNPL. Vairāk www.lnpl.org.uk
26. februāris – 3. marts – LELBAs Draudžu dienas Floridā. Vairāk 

www.lelba.org

MARTS
15. marts - 17. marts – ASV skolotāju konference Gaŗezerā, Miči-

ganā. Rīko ALA. Vairāk www.alausa.org
16. marts – Balvas pasniegšana veiksmīgākajam latviešu uzņēmē jam 

Lielbritanijā. Northemptona, Lielbritanija. Rīko Anglo-Baltic News
21. marts - 26. marts – Piektais Starptautiskais R. Blaumaņa festivāls 

Valmieras teātrī
23. marts – Izrāde „Sprīdītis” Bredfordā, Lielbritanijā. Rīko „Latvijas 

koncerti”
24. marts – Izrāde „Sprīdītis” Londonā, Lielbritanijā. Rīko „Latvijas 

koncerti”
25. marts – Deportāciju atceres dienai veltīts koncerts Omskas lat-

viešiem Omskā, Krievijā. Rīko „Latvijas koncerti”

APRĪLIS
13. aprīlis - 14. aprīlis - Ziemeļamerikas latviešu XIV Ērģeļu dienas 

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudzes baznīcā Newtown Square, 
PA.  Vairak www.latvianluthchurchphila.org

13. aprīlis – Izrāde „Sprīdītis” Dublinā, Īrijā. Rīko „Latvijas koncerti”
14. aprīlis – Izrāde „Sprīdītis” Limerikā, Īrijā. Rīko „Latvijas koncerti”
19. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Stokholmā, Zviedrijā. Rīko 

„Latvijas koncerti”
20. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Gēteborgā, Zviedrijā. Rīko 

„Latvijas koncerti”
21. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Oslo, Norvēģijā. Rīko „Latvijas 

koncerti”

MAIJS
2. maijā – ASV latviešu organizāciju pieredzes apmaiņas seminārs. 

Vairāk www.alausa.org
3. maijs – 5. maijs – Amerikas latviešu apvienības (ALA) 62.        

kongress Sietlas priekšpilsētā Tukwillā. Vairāk www.alausa.org/lv/
citi/alas-62-kongress-sietla-vasingtona/

4. maijs - 5. maijs – Latviešu kultūras dienas Īrijā. Rīko Latviešu na -
 cionālā padome Īrijā. irijaslnp@gmail.com

JŪNIJS
1. jūnijs – Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Vairāk www.cvk.lv
4. jūnijs – 15. jūnijs – Rīgas Operas festivāls. Vairāk www.lno.lv
21. jūnijs – 22. jūnijs – Pasaules latviešu amatnieku saiets Valmierā. 

Vairāk www.macibucentrs.lv
21. jūnijs – 15. jūlijs – Cēsu Mākslas festivāls. Vairāk www.cesufestivals.lv
27. jūnijs - 11. jūlijs - „Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divvalo-

du ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm. Iespēja iepazīt Rīgu, 
apceļot Latviju un apmeklēt XXV Vispārējos Dziesmu un XV 
Deju svētkus! Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimā-
lais dalībnieku skaits ir 20; cena $3600.

27. jūnijs - 11. jūlijs - „Heritage Latvia” - angļu valodas ceļojums 
jauniešiem. Jaunieši (13-15 g.v.) iepazīsies ar Rīgu, apceļos Lat-
viju, satiksies ar sava vecuma jauniešiem divās Latvijas skolās un 
apmeklēs Dziesmu un Deju svētkus. Programma līdzinās „Sveika, 
Latvija!” ceļojumam, tikai informāciju sniedzam angļu valodā. 
Cena $3 100. Tuvāka informācija par abiem ceļojumiem, 
kontaktējoties ar Anitu Juberti: tālr. (301) 340-8719, e-pasts: pro-
jekti@alausa.org Pieteikšanās termiņš abiem ceļojumiem ir   
līdz 2013. gada 28. februārim. - Pieteikšanās veidlapas ir pie-
ejamas ALAs mājas lapā www.alausa.org .

JŪLIJS
30. jūnijs – 7. jūlijs – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētki Rīgā:
1. jūlijs – Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai II”. Vairāk 

www.km.gov.lv
2. jūlijs – 4. jūlijs – Pasaules latviešu ekonomikas un innovācijas 

forums Rīgā. Vairāk www.ieguldilatvija.lv.
7. jūlijs – 14. jūlijs – 3x3 nometne Neretā, Latvijā
21. jūlijs – 28. jūlijs – 3x3 nometne Alsungā, Latvijā
21. jūlijs – 28. jūlijs – 3x3 nometne Anglijā

Vairāk par nometnēm www.3x3.lv

AUGUSTS
3. augusts – 4. augusts – Siguldas Operas svētki
11. augusts - 18. augusts – Nedēļas nogales skolu skolotāju kursi Īrijā. 

Rīko LNPL, ĪLNP
11. augusts – 18. augusts – 3x3 nometne Īrijā
11. augusts – 18. augusts – 3x3 nometne Gaŗezerā, ASV. 
18. augusts – 25. augusts – 3x3 nometne Katskiļos. Vairāk par no -

met nēm www.3x3.lv

Veidosim šo kalendāru kopā!
Ja vēlaties, lai par jūsu rīkoto notikumu uzzinātu avīžu Laiks un Brīvā Latvija lasītāji un abu 

mājaslapu apmeklētāji, lūdzu, sūtiet informāciju uz Rīgas redakciju: redakcija@laiks.us, 
redakcija@brivalatvija.lv, fakss: +371 67326784, tālr.: +371 67326761

P. R.: Pirms gadiem piecpad-
smit Latvijas avīžu tirgus lielā mē -
rā tika traumēts. Tirgū ienāca 
„spē lētājs”, kuŗam bija skaidrs po -
lī tiskais mērķis un kuŗam nebija 
financiālu ierobežojumu. 

K. S.: Tas bija Mediju nams! 
P. R.: Sākumā bija Preses nams, 

2003. gadā tas kļuva par Mediju 
na  mu, kuŗa galvenais produkts ir 
Neatkarīgā Rīta Avīze. Viņu zaudē-
jumi ir apmēram 10 miljoni latu. 
To nekad neviens  nespētu izturēt, 
ja nebūtu kaut kāds noteikts mēr-
ķis. Kontrolējošajam oligarcham 
nav svarīgi, cik labs ir laikraksts, 
kamēr viņam tas noder saviem 
po  lītiskajiem mērķiem. Notika 
avī zes polītizēšana. Nepārprota-
mi, tās žurnālisti lobē Aivara Lem-
berga imperiju. Tas kaitē kopējai 
mediju situācijai Latvijā. Avīžu tir-
gus ir sagandēts. Avīzēm ir grūti 
laiki, bet es nedomāju, ka tās pazu-
dīs. Amerikā ir avīzes, kas spēj 
piedāvāt vajadzīgu produktu, ko 
cits nespēj, – The New York Times, 
Wall Street Journal, Financial 
Times un citi. 

O. C.: Žurnāls IR  būtībā ir    
viens no Latvijas veiksmes stās-
tiem. Tas iznāk un izdzīvo. Aiz-
pilda tukšo nišu, kas bija radusies 
pēc Nedēļas apstāšanās. 

P. R.: Paldies kollēgam par la -
biem vārdiem! Mūsu žurnāls lie-
cina, ka nopietnai žurnālistikai ir 
auditorija. Taču jāievēro, cik lielā 
mērā tirgus ir sabojāts. Daudzi 
labi žurnālisti ir izdzīti no profe-
sijas. Bet tie, kuŗi palikuši, kļuvuši 
tik „plāni”, ka vairs nespēj kvali-
tatīvi  izdarīt darbu, ko viņi strādā. 
Liels kaitējums ir izdarīts Latvijas 
Televīzijai, un nav vairs vietas, kur 
šiem žurnālistiem izpausties. Bet, 
ja taps kvalitātīva žurnālistika, tad  
cilvēki palēnām sāks to patērēt. 
Jā  būt ekonomiskam pamatam, ta -
ču, kā jau teicu, pēdējos gados 
tirgus ir pamatīgi iedragāts, avīzei 
svarīgie reklāmas laukumi paliek 
nepiepildīti.

L. K. : Kas būtu sakāms par          
to žurnālistiku, kas uzrunā mūsu 
krievvalodīgo sabiedrību?

P. R.: Šad tad ielūkojos krievu 
presē. Tā turpina to pašu ceļu, ko 
gājusi visu šo laiku. Raksta, ko 

vēlas Krievijas vēstniecība.
O. C. Būtībā tā ir emigrantu prese. 
P. R.: Tā ir vēl mazāk ekono-

miski dzīvotspējīga nekā latviešu 
žurnālistika. Ļoti atkarīga no cil -
vē  kiem, kas tai dod naudu. Salī-
dzi nājumā var teikt, ka latviešu 
pre  se ar visiem saviem trūku miem 
vairāk vai mazāk atspoguļo visus 
viedokļus. Krieviski runājošajiem 
un lasošajiem, tiem, kas klausās 
rai dījumus, informācijas piedāvā-
jums ir daudz šaurāks. Tas ir liels 
trūkums. Pretstatā tam, ko re -
dzam 9. maijā pie Uzvaras pie-
minekļa, jāsaka, ka krievu sabied-
rība nav tik monolita, kā mēs do -
mājam. Valstij būtu jāuzrunā un 
jāatbalsta tā krievu sabiedrības 
mazākā daļa, kas domā citādi.     
Tas ir nepieciešams mūsu valsts 
stabilitātei. Ir vērojams, un mēs 
par to žurnālā IR esam rakstījuši, 
ka krievi no Krievijas pārvācas uz 
Latviju, jo viņiem Putina režīms 
nav pieņemams. Šeit dzīvojošiem 
krieviem tas ir pārsteigums, jo vi -
ņu plašsaziņas līdzekļos nepār-
traukti tiek apgalvots, cik Putins  
ir labs prezidents. Atbraucēji no 
turienes redz, cik te ir tiesiska vi -
de, ka te ir demokratija. 

O. C.: Šķiet, krievu sabiedrība 
Latvijā nemaz neapzinās, cik ļoti 
tā te Latvijā ir asimilējusies.  Kad 
Latvijas krievi aizbrauc uz Maska-
vu,  tur viņus uztveŗ kā „baltos 
zvirbuļus”. Saka: tu esi no Pribal-
tikas. Viņi lieto ”lūdzu” un „pal-
dies” – ir pieraduši pie labas uzve-
dības, kāda tur nav sastopama. 
Pazīstu kādu bagātu krievu jau-
nieti, kas var lepni dzīvot gan 
Sanktpēterburgā, gan Maskavā   
un nodarbojas ar banku lietām. 
Apsvēris savu situāciju „pie Pu -
tina”, viņš tagad domā, vai neva-
jadzētu pārcelties uz Latviju, ņe -
mot līdzi savu bagātību.

K. S.: Tie visi ir cilvēki, kuŗiem 
ir daudz naudas, lai Latvijā iegul-
dītu uzņēmumos vai nopirktu 
nekustamo īpašumu. Tas ir labi, 
ka uz šejieni brauc turīgie cilvēki.

P.R.: Pazinu kādu krievu amat-
nieku, kas bija aizbraucis uz Ma  s-
kavu, un tur viņam bija sarunāts 
darbs. Viņš atbrauca atpakaļ un 
žēlojās par tur redzēto un pie-

Kas notiek Latvijā?
Diskusija pie redakcijas apaļā galda

dzīvoto. Šis cilvēks jutās vairāk 
piederīgs šejienei nekā turienei. 

***

K. S.: Ar ko nodarbosies  Lat-
vijas  bruņotie spēki, kad beigsies 
misija Afgānistānā? Tikt uz turie-
ni bija daudzu kaŗavīru funktie -
ris. Arī Latvijā ir ko darīt – robežu 
sargāšana, kontrabandas apka ŗo-
šana. Lielākā problēma ir ar jau-
niešiem, kas tiek iesaukti dienestā. 
To jauniešu skaits, kuŗi vēlas ie -
stāties armijā, pieaudzis no 25% 
līdz 33%. Taču viņu fiziskā saga ta-
votība ir ļoti vāja, un tāpēc viņi ne -
tiek armijā uzņemti. Tās ir sekas 
sē  dēšanai pie datora. Bērni vairs 
neiet spēlēties ārā. Daudzi kļuvuši 
tukli, nopīpējušies, nav derīgi armijai. 

O. C.: Armijā brīvprātīgi stājas 
zināma ļaužu grupa. Amerikā ir 
līdzīga problēma.

P. R.: Dienests armijā ir vienīgā 
iespēja izsisties uz augšu, kriev-
valodīgie var iekļauties latviešu 
sabiedrībā un kļūt pat par valsts 
patriotiem. No igauņiem mēs 
dzir dējām daudz pārmetumu par 
Latvijas armiju. Taču negātīvie 
spriedumi bija radušies viņu pa -
šu iekšējo diskusiju rezultātā: vai 
turpināt territorijas aizsardzību, 
izmantojot Zemessardzi, vai pā r-
iet uz profesionālo armiju. Cik 
zināms, arī viņi būs spiesti pāriet 
uz profesionālo armiju, jo ar bu -
džetu, kas gan ir lielāks nekā Lat-
vijas armijai, tomēr nepietiek. 

***

L. K.:  Mums jau ir arī par ko 
priecāties - starptautiski atzīts 
val  dības vadītājs, pats labākais 
finanču ministrs...

K. S.:  Vēlēsim Valdim Dom- 
b  rovs  kim spēku! Manā ieskatā 
viņš ir stipri noguris. Pēdējos mē- 
nešos nav reaģējis ne uz ko. Rodas  
aizdomas, ka viņš koncentrējas uz 
nākamo darbu, kad Latvijā būs 
visu pabeidzis. 

L. K.:  Novēlēsim arī žurnālam 
IR labu pastāvēšanu!

K. S.: To pašu arī Laikam un 
Brīvajai Latvija!

(Turpināts no 9. lpp.)

Š. g. 1. jūnijā notiks Latvijas 
pašvaldību vēlēšanas. Redakcija 
jautāja Centrālās vēlēšanu komi-
sijas (CVK) priekšsēdim Arnim 
Cimdaram par ārzemēs dzīvo-
jošo Latvijas pavalstnieku iespē-
jām un lo  mu, piedaloties šajās 
vēlēšanās.

Arnis Cimdars:
Pašvaldību vēlē-

ša  nās ir tiesības pie-
dalīties ir tiem rī  -
cīb spējīgiem 18 ga -

dus sasniegušiem Latvijas pa- 
valstnie kiem, kuŗu pastāvīgā 
dzīvesvieta ir kādā no Latvijas 
pašvaldību territorijām. Tātad, ja 
kādam pa  stāvīgā dzīvesvieta ir 
ārzemēs, - tas, atbilstoši vietējiem 
likumiem, tur arī īsteno savu 
dalību pašval dības pārvaldīšanā, 
piedaloties vēlēšanās.

Izņēmums - ja pastāvīgā dzī -
ves vieta ir ārzemēs, bet likumā 
noteiktā kārtībā personai uz  
tās vārda ir reģistrēts nekusta-
mais īpašums Latvijā (jābūt ie- 

rakstam Zemesgrāmatā), par 
vēl mi piedalīties pašvaldību vē- 
lēša nās ir jāpaziņo vēlētāju re- 
ģistram ne vēlāk kā 7. maijā.

Balsošana tiek organizēta tikai 
Latvijā  un  tikai tieši, t. i. vēlēša-
nu  dienā vai kādā no trim ie -
priekšējās nobalsošanas dienām, 
ierodoties vēlēšanu iecirknī un 
nobalsojot. No ārvalstīm un ār -
valstīs nobalsot nebūs iespējams.

Vairāk informācijas CVK 
mājaslapā www.cvk.lv

Armija, valoda, integrācija

Par ko priecāsimies?
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Kāds ir jūsu skatījums uz 
Latvijas medicīnas panaceju 
– obligāto veselības apdrošinā-
šanu, ko grasās ieviest šogad?

Tā jau ir obligāta, jo tie, kas 
nekrāpjas, maksā vienu ne -
skaidru daļu no saviem nodok-
ļiem veselības aprūpei. Es atbal-
stu ministrijas izstrādāto mode-
li, jo tiem, kas nemaksās iedzī-
votāju ienākumu nodokli, par 
plānveida medicīnas aprūpi būs 
jāmaksā no savas kabatas.

 Manuprāt, pašreizējo valsts 
„obligāto” apdrošināšanu vaja-
dzētu papildināt ar „obligāto” 
papildu privāto apdrošināšanu, 
līdzīgi kā tas ir Austrālijā, jo tas 
spētu sakārtot privātās naudas 
plūsmu Latvijas veselības aprū-
pē, kas jau šobrīd ir gandrīz tik 
liela kā valsts daļa.

Valstij būtu stingri jānosaka, 
kuŗus medicīnas pakalpojumus 
drīkst apmaksāt privātā apdro-
šināšana, tie nedrīkstētu dublē-
ties ar valsts apmaksātajiem. 
Tā, piemēram, Austrālijā, nonā-
kot slimnīcā, pacientam tikai ar 
valsts apdrošināšanu nav iespē-
jams izvēlēties ārstu. Savukārt 
ar privāto apdrošināšanas poli-
si, slimnīcai piemaksājot 25%, 
pacients var izvēlēties ārstējošo 
ārstu, palātu utt. Privātie apdro-
šinātāji Latvijā varētu apmaksāt 
85 % no kopējējās cenas tiem 
ambulātoro speciālistu pakal-
pojumiem, kuŗus valsts neap-
maksā, kā arī virkni dārgo 
izmeklējumu, pēc kuŗiem ir 
izveidojusies rinda, tādējādi 
veicinot papildu naudas ieplū-
šanu medicīnas nozarē.

Taču ir princips, ko nedrīkst 
pārkāpt: pacientiem arī ar pri-
vātu papildu apdrošināšanu ir 
jāsaglabā daļēji līdzmaksāju-
mi.

Vai jūs varat pateikt, kuŗās 
medicīnas jomās valstij būtu 
jāiegulda krietni vairāk lī -
dzekļu?

Primārajai profilaksei tā nau-
da vienmēr ir bijusi ļoti maza. 
Ja esi smēķētājs vai dzērājs, šo 
netikumu iznīdēt ir ļoti grūti. 
Bet to laikus novērst ir daudz 
lētāk un izdevīgāk, tikai jautā-
jums – kā to pareizi darīt? Šeit 
fundamentāla loma ir skolai, 
kur jābūt veselības mācībai ar 
labu programmu. 

Piemēram, Brazīlijā „Bolsa 
Famillia” programma tiem cil-
vēkiem, kas ir nabadzīgāki, 

Kur ārsti strādā labāk, 
tur vairāk naudas!

neļauj vienkārši tāpat izmaksāt 
pabalstu. To dara tikai tad, ja 
bērns ir gājis uz skolu, ir vakci-
nēts un apmeklē ārstu. Cilvēkam 
ir jādod uzdevums, kas jāveic, 
lai valsts viņu pabalstītu.

Kā jūs vērtējat arodbiedrī-
bas prasību visiem mediķiem 
palielināt algu?

 Mani tā pārsteidz. Kā tas ir 
iespējams? Arodbiedrībai, strā-
dājot kopā ar Veselības minis-
triju, Latvijas Ārstu biedrību, 
būtu jāsaka – mums ir šādi kva-
litātes kritēriji, kas ārstiem ir 
jāizpilda, un tie, kas to spēs, 
nopelnīs vairāk. Esmu ne reizi 
vien uzsvēris, ka ārsta darba 
slodze, par ko viņiem maksā 
algu, ir padomju laika palieka, 
jo cilvēka darbu nevar mērīt 
slodzēs. Viens tajā slodzē var 
izdarīt daudz vairāk nekā cits, 
kuŗš jau divpadsmitos dienā 
slimnīcā nav satiekams.

Arī tie principi, pēc kuŗiem 
ministrija ārstniecības iestādēm 
noteic tā saucamās kvotas un 
atbilstoši tām piešķir līdzekļus, 
būtu jāmaina. Kvota būtu jāno-
virza uz tām iestādēm, kur ir 
augstākā kvalitāte un apmieri-
nātāki pacienti, nevis jāsadala 
visiem. 

Ļoti ceru, ka pamazām ievie-
šot jauno apmaksas sistēmu, 
kas balstīta uz Zviedrijas DRG 
modeli, iznīdēs neskaidro un 
neobjektīvo kvotu sistēmu gan 
slimnīcās, gan arī ambulatora-
jās iestādēs un maksājumi par 
medicīnas pakalpojumiem kļūs 
sabalansētāki un saprotamāki. 
Tiesa, baidos, ka naudas medi-
cīnai vairāk nebūs, tāpēc kvotas 
daļēji saglabāsies. Taču tās būtu 
jāpārdala, vadoties pēc mediķu 
asociāciju noteiktajiem kvalitā-
tes kritērijiem. Slimnīcām un 
ambulatorajiem centriem būtu 
jāuzdod ieviest pacientu aptau-
jas, kuŗu rezultāti būtu jāņem 
vērā, sadalot tām naudu.

2011. gada nogalē jūs sacī-
jāt, ka 2012. gada dāvana 
pacientiem varētu būt Vese-
lības ministrijas un Ārstu 
bied rības kopīgi izveidots vi -
siem pieejams publisks ārstu 
reģistrs, lai pacientiem ārstus 
nevajadzētu meklēt caur pazi-
ņu paziņām, bet paši varētu 
pārliecināties, kur nepiecieša-
mais ārsts strādā, kāda ir viņa 
kvalifikācija, kad pieņem un 
kā pie viņa pieteikties vizītē.

Diemžēl šāds reģistrs nav 
ieviests. Ārstu sarakstu varētu 
papildināt arī ar to, cik ilgi 
jāgaida rindā pie katra ārsta 
katrā medicīnas iestādē. Es ļoti 
gribētu cerēt, ka tomēr minis-
trija kopā ar Ārstu biedrību 
ķersies klāt šim darbam. Vēl jo 
vairāk tādēļ, ka 2012. gada 
„Euro health consumer index” 
sadaļā „pacientu tiesības un 
viņiem piedāvātā informācija” 
Latvija ierindojās 28. vietā no 
34 valstīm. Šādi publiski ārstu 
reģistri un sertifikācijas infor-
mācija jau pastāv Portugālē, 
Anglijā, lielākajā daļā Skan-
dināvijas valstu, kā arī Slovakijā. 
Taču tās vēl nav Igaunijā. 
Latvijai ir iespēja šajā jomā 
apsteigt Igauniju. Izdarīsim to 
mūsu pacientu labā 2013. 
gadā! 

Jūs esat ieguldījis diezgan 
lielu darbu, lai būtu progress 
jauno ārstu rezidentu izglīto-
šanā? Vai darba augļi ir redza-
mi?

 Man apliecināja, ka rezidenta 
alga tagad svārstās no 250 līdz 
290 latiem mēnesī pēc nodokļu 
nomaksas, atkarībā no tā, cik 
daudz un labi strādāts. Pirms 
izmaiņām rezidentu atalgoju-
ma sistēmā, viņu alga bija ap 
220 latiem „uz rokas”, tātad 
mazs uzlabojums ir sasniegts. 
Rezidenti ir gandarīti, ka viņi 
mēneša beigās „piemaksu lapā” 
var atzīmēt to ārstu uzvārdus, 
kas jauno ārstu apmācībā iegul-
dījuši daudz pūļu, par ko viņi 
saņem papildu samaksu. Diem-
žēl joprojām ir tādi ārsti atbil-
dīgās pozīcijās, kas liek saviem 
jaunākajiem kolēģiem atzīmēt 
viņus kā apmācītājus, lai saņem-
tu naudu, kuŗa viņiem nepienā-
kas, jo apmācībā nav piedalīju-
šies. Ar šādiem negodīgiem 
mediķiem slimnīcu un augst-
skolu vadībai būtu jāuzsāk bez-
kompromisa cīņa, jo viņi degra-
dē godīgas apmaksas principu.

Diemžēl slimnīcas tomēr nav 
panākušas to, lai jaunie ķirurgi, 
ginekologi un citu specialitāšu 
ārsti veiktu sertifikācijai nepie-
ciešamo operāciju skaitu. Pie tā 
šogad būtu ļoti rūpīgi jāstrādā, 
jo tikai tā varēs panākt, ka jauno 
speciālistu darba kvalitāte uzla-
bojas un pacientu medicīniskā 

aprūpe kļūst arvien labāka.
Vai Rīgas Stradiņa univer-

sitātē joprojām saglabājas 
augsts medicīnas studentu 
atbirums, un vai tas ir normā-
li?

Latvija 2010. gadā bija pirma-
jā vietā pasaulē pēc uzņemto 
medicīnas studentu skaita uz 
100 tūkstošiem iedzīvotāju. Bet 
jāatzīst, ka ir liels studentu atbi-
rums, un jāvaicā – kāpēc? Tas 
liecina, ka mums trūkst atlases 
kritēriju. Mums nevajadzētu 
uzņemt vairāk par 200 medicī-
nas studentiem gadā. Tad kon-
kurss būtu vēl lielāks nekā līdz 
šim un augstskolā tiktu patie-
šām ļoti labi sagatavoti vidus-
skolu absolventi. Man šķiet, ka 
ministrija ir sākusi apdomāt šo 
situāciju. Taču, samazinot stu-
dentu skaitu medicīnā, nedrīkst 
samazināt kopējo financējumu 
medicīnas studentu apmācībai, 
jo pašreizējā samaksa par vienu 
medicīnas studentu ir daudz 
par zemu un nenosedz dārgo 
laboratorijas darbu izmaksas. 
Samazinoties studentu skai tam, 
samazināsies arī rezidentu 
skaits, bet viņu alga pakāpenis-
ki palielinātos un sasniegtu vis-
maz Igaunijas līmeni. Medicīnas 
fakultātes Latvijā uzņem daudz 
ārzemju studentu, kas nav spē-
juši iekļūt medicīnas fakultātēs 
savās valstīs. Te atlases kritēriju 
būtībā nav - viņi maksā un 
viņus uzņem. Tas, manuprāt, 
nav pareizi, jo viņi būs tie, kas 
pēc tam izklīdīs pa ES un citām 
valstīm, un nesīs Latvijas Uni-
versitātes vai Rīgas Stradiņa 
universitātes vārdu pasaulē. 
Ro  das jautājums, vai mēs esam 
apmierināti ar to, ka viņi ir vāji 
sagatavoti, jo, nezinot latviešu 
valodu, pacienta iztaujāšana un 
izmeklēšana būtībā nav iespēja-
ma. 

Iepriekš, kad tikāmies, jūs 
bijāt nobažījies, ka Latvijā, 
kur strauji pieaug vecāka ga -
dagājuma cilvēku skaits, strā-
dā tikai viens geriatrs jeb spe-
ciālists, kas labi pārzina senio-
ru slimības. Vai varētu kas 
mainīties uz labo pusi?

Teksasas universitātē ir ilgga-
dēja geriatrijas programma, un 
augstskola būtu gatava uzņemt 
un apmācīt topošos geriatrus 

no Latvijas. Diemžēl arī pēc 
mana publiskā piedāvājuma 
universitāšu un slimnīcu vadī-
bas nav izrādījušas interesi 
geriatru sagatavošanā. Ceru, ka 
šis gads nesīs izmaiņas labā 
nozīmē.

 Daudz tiek rakstīts un 
ru nāts, ka arī Amerika, kur 
jūs strādājat jau daudzus 
gadus, netiek galā ar veselības 
aprūpes jautājumiem, ka 
Valsts prezidentam Obamam 
ir lielas grūtības reformēt 
medicīnu.

Prezidents Obama vēlas, lai 
pēc iespējas vairāk iedzīvotāju 
būtu apdrošinājuši savu veselī-
bu, bet republikāņi cīnās pret 
šo reformu, jo piespiest pirkt 
veselības apdrošināšanu neesot 
konstitucionāli, taču viņi zau-
dēja šo cīņu, un tas ļaus 
Amerikas medicīnai kļūt vēl 
labākai. Amerikā nav apdroši-
nāti apmēram 50 miljoni cilvē-
ku. Veselie cilvēki negrib sevi 
apdrošināt, jo uzskata, ka viņu 
veselībai briesmas nedraud. 
Turpretī apdrošināšanas kom-
pānijas grib, lai visi būtu apdro-
šināti, jo tad tām izlīdzinās riski 
un indivīda maksājumi būtu 
mazāki.

Amerikā veselības aprūpei 
tērē 18% no iekšzemes koppro-
dukta, bet kopumā primārās 
profilakses rezultāti ir slikti, 
turpretī augsti kvalificētā jeb 
terciārā ārstēšana ir augstā 
līmenī. Obama centīsies sama-
zināt arī ārstēšanas izmaksas, 
maksājot vairāk tiem ārstiem 
un slimnīcām, kas sasniedz 
noteiktus kvalitātes kritērijus, 
nevis kā līdz šim - jo vairāk 
pacientu apskati, jo vairāk 
saņem. Ir ļoti labas iestrādes un 
plāni, bet skaidrs, ka tas neies 
gludi. Jau tagad daudzas ārstu 
organizācijas iebilst pret izmai-
ņām, jo baidās par savām 
algām. Tās, viennozīmīgi, kļūs 
mazākas. Ārstu algas ASV vidē-
ji ir 150 - 250 tūkstoši dolaru 
gadā, un tās būtiski pārsniedz 
ārstu algas citās attīstītajās val-
stīs . Tiesa, to nebūs viegli izda-
rīt valstī ar 320 miljoniem 
iedzīvotāju un daudzām spēcī-
gām ārstu organizācijām.

Māra Linde

L A T V I E Š U  Ā R S T U  K O N G R E S U  R Ī G Ā  G A I D O T

Teksasas universitātes asociētais profesors ārsts 
UĢIS GRUNTMANIS ne tikai gudri spriež par 

medicīnas stāvokli Latvijā, bet arī, būdams 
iepriekšējā veselības ministra Juŗa Bārzdiņa 

padomnieks, piedalījies tā uzlabošanā, palīdzot 
pārkārtot jauno ārstu rezidentu izglītošanu un 

aicinot jaunos ārstus pie sevis uz Teksasas 
universitāti.

Uģis Gruntmanis
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Kamieļi ir klāt! Vairs nav 
jābrauc uz Ēģipti vai citām 
eksotiskām zemēm, lai aplūkotu 
graciozos “tuksneša kuģus”– 
kamieļus, jo tagad tie aplūkoja-
mi arī Latvijā. Un ne tikai 
aplūkojami – Fatima un Sahibs 
ir ļoti labi audzināti kamieļi ar 
loti draudzīgu raksturu, tāpēc 
apmeklētājiem iespējams tos ne 
tikai apskatīt, bet arī paglaudīt, 
nofotografēties pie kamieļa be -
duīnu tērpā, bet drosmīgākie pat 
var doties nelielā izjādē. 2009. 
gada augustā „Rakšos” piedzima 

Še mīt arī Andu lamas un tām 
radniecīgās alpakas.

Šo jauko un draudzīgo ka mieļ-
veidīgo pārnadžu dzimtene ir 
Dienvidamerika, un tie tiek uz -
skatīti par vieniem no vissenāk 
zināmajiem cilvēka pieradinā-
tajiem mājdzīvniekiem, kuŗi jau 
gadu tūkstošiem kalpojuši par 
lieliskiem nastu nesējiem Peru 
indiāņiem un lieliski turpina 
darīt to arī šodien. Lamu, jo 
sevišķi alpaku vilnas izstrādā-
jumi ir ļoti pieprasīti.

Tā kā lamas izsenis ir kalpoju-

Tūristus aicina Latvijas lauki
Veselīgais tūrisms „Rakšos” pie Cēsīm

Mūsu gide Signe pie savām mīlulēm

Draudzīgās „Rakšu” lamas

Lamas bērniņam tikai divas nedēļas

Pastaigā ar lamu MusjēCeļabiedru saruna

Fatimas un Sahiba meitiņa 
Tabita, kas ir pirmais Latvijā 
dzimušais kamielītis.

Atpūtai „Rakšos” tiek piedāvāti 
trīs mājīgi un labiekārtoti guļ-
būves viesu nami. Par omulību 
gādā gan uguns kamīnā, gan īsta 
slapjā pirtiņa, kur pērties ar 
bērzu slotiņām.

Ar kvadraciklu var vizināties 
pa „Rakšu” apkārtni vai arī 
do ties ekskursijā uz Cēsīm, 
Āraišu ezerpili, Zvārtas iezi, 
Kvēpenes pilskalnu, Līgatnes 
dabas takām, Ozolkalnu vai 
Žagarkalnu u.c.

šas par cilvēka sabiedroto ce -
ļojumos un nastu nešanā, tās ar 
labpatiku kopā ar cilvēku dodas 
arī pastaigā pa “Rakšu” ap  kārtni 
vai piknika pēcpusdienā Gauj-
malā. Šie dzīvnieki izceļas arī ar 
izcilu izturību, tādēļ tās ir gata-
vas doties arī gaŗākos pār gā-
jienos.

Vairāk informācijas – 
www.kamieli.lv

Paldies „Rakšu” saimniecei 
Elijai Krauzei par viesmīlību!

„Rakšos” ciemojās 
Ligita Kovtuna

Foto Imants Urtāns
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Iznācis Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku 
ceļotājs” jaunais katalogs „Atpūta laukos 2013. 
Latvija”, kas palīdzēs veselīgā tūrisma cienītājiem 
plānot brīvdienas Latvijas laukos.
Vairāk – www.celotajs.lv

Izjāde ar kamieli Sultānu Artūra pavadībā

Svētdiena Žagarkalnā
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... Tas notika pašā ziemas vidū. 
Kamanas, kuŗās uz Pēterburgu 
greznas svītas pavadībā tika vesta 
nākamā Krievijas cariene –  
pagaidām gan tikai izstīdzējusi 
pusaudze Sofija Frederīke Amā-
lija –  pamanījās salūzt tieši 
Jelgavas centrā. Un Mārtiņa 
Zīverta komēdijas „Minchauzena 
precības” varoņi sāka jaunu dzīvi 
uz Ādolfa Alunāna Jelgavas 
teātŗa skatuves pilsētas kultūras 
namā. 

Februāŗa pirmajā nedēļas no -
galē notika „Minchauzena 
precību”pirmizrāde. Iestudējums 
veltīts Jelgavas teātŗa ilggadīgās 
režisores Lūcijas Ņefedovas 80 
gadu jubilejai. Neparasts šai 
notikumā ir tas, ka šo velti sev 
sagatavojusi jubilāre pati, kopā 
ar līdzgaitniekiem un teātŗa 
mākslas audzēkņiem īstenojot 
savu ieceri lugas autora Mārtiņa 
Zīverta 110. jubilejas gadā. 
Izrādes programmā režisore rak-
sta: „Sapnis par Ulubeli (Min-
chauzena iztēlē radīto sapņu 
zemi – red.) saistījis daudzus. 
Arī pašu autoru, kuŗš it kā nojau-
ta, ka viņa ceļš aizvedīs prom no 
dzimtenes. (..) Izvēloties šo lugu 
savai 80 gadu dzimšanas dienai, 
sapratu, ka arī savu mūžu esmu 
aizvadījusi Ulubelē. Varu vien 
priecāties, ka spēju dalīties savā 
fantazijas pasaulē ar teātŗa 
pieredzējušiem un jaunajiem 
aktieŗiem, talantīgiem un teātrim 
uzticamiem cilvēkiem.”

Strādājot Jelgavas teātrī kopš 
1965. gada, Lūcija Ņefedova 
arvien darbojusies, tuvojoties 

Minchauzens ieradies Jelgavā!

augstiem mērķiem. Viņas ie -
studējumi allaž ir bijuši balstīti 
nopietnā drāmaturģijā, nereti 
pievēršoties latviešu literātūras 
klasikai. 

Darba gados nopietniem ska-

tuves uzdevumiem izaudzināti 
vairāku paaudžu aktieŗi, un pats 
galvenais – veidota garīgās 
kultūras vide pilsētā, kas visus 
pēckaŗa gadus dzīvo bez sava 
profesionālā teātŗa. Režisores 

radošā enerģija un apbrīnojamās 
darbaspējas vēl arvien spēj apvi-
enot un iedvesmot teātŗa entuzi-
astus, par to liecina arī jaunais 
iestudējums.

Bet nu par pašu Minchauzenu. 

Mārtiņa Zīverta komēdijas jaunā 
interpretācija ir izrāde par skai-
stiem, romantiskiem sapņiem 
un patiesas mīlestības alkām. Šo 
stīgu izteiksmīgi atbalsta kom-
ponista Māŗa Lasmaņa oriģināl-
mūzika un Ivara Pirvica scē-
nografija. Ziemas noskaņas 
Dun    tes muižā, kur notiek lugas 
darbība, ir tas teiksmainais fons, 
uz kuŗa raisās stāsts par muižas 
īpašnieces Jakobīnes un papu-
tējušā barona Minchauzena 
pēkšņi uzplaukušajām jūtām . 
Intrigas un pārpratumi, ko ap 
galvenajiem varoņiem savij 
pārējie tēli, gan virza, gan kavē 
notikumu gaitu, darbībai pie-
šķiŗot vienīgo iespējamo atri-
sinājumu – laimīgu beigu ap -
solījumu. Pirmizrādē bija prieks 
vērot, cik precīzi skatītāji atsaucās 
uz Zīverta dialogu atjautām un 
asprātībām, cik tieši un neviltoti 
novērtēja, piemēram, lieliski 
inscenēto un izteiksmīgi nospē-
lēto kāršu spēles ainu, kuŗā 
blēdījās gan Minchauzens, gan 
augļotājs Uksens.

Ar neviltotu tiešumu un žanra 
izpratni pārliecināja galveno 
lomu atveidotāji Elīna Skutele – 
Jakobīne un Edgars Sondors – 
Minchauzens. Ar skaidru mērķ-
tiecību un vieglumu darbojās 
Dzintra Zilberta Irmes lomā, 
vārdiski un ķermieniski atraisīta 
bija Jāņa Dūrēja spēle, atveidojot  
Minchauzena sulaini Jukumu. 
Uz apkārtējās sabiedrības fona 
izteiksmīgi izcēlās Ievas Kalniņas 
Sofijas Frederīkes meitenīgais 
trauslums. Bet intrigu pinēja 
kņaza Dolgorukova lomā bija 
prieks ieraudzīt  Laika mākslas 
dzīves ekspertu, jelgavnieku 
Māri Branci.

Improvizētās masku balles ai -
nā ar vērienīgu ansambļa izjūtu 
iepriecināja trīs dejas, kuŗās 
iesaistīti itin visi izrādes dalīb-
nieki. Dejoja kalponītes ar 
kirasieŗiem, galminieki un pava-
doņi un, protams, arī galvenie 
varoņi. Īpaši izteiksmīga liriski 
romantiska noskaņa izveidojas 
izrādes finālā, kad Jakobīne ar 
Minchauzenu, palikuši divatā, 
sakļaujas kopā un atsāk valsi, ko 
dejojuši pirms brīža ballē. Kā 
sniegpārslas ziemas putenī, visu 
skatuvi piepilda tēlotāji, kas tāpat 
kā galvenie varoņi, virpuļo valša 
skaņās. 

Gundega Saulīte

Jubilāre Lūcija Ņefedova Minchauzens un Jakobīne – Edgars Sondors un 
Elīna Skutele

Galvenie intrigu kūlēji – kņazs Dolgorukovs – Māris Brancis, 
Saltikovs – Ilmārs Dūrītis, Nariškins – Vilnis Auza

Aizrautīgā kāršu spēle – viens no skaistākajiem izrādes ska-
tiem

 Pēc pirmizrādes – ansamblis, centrā – jubilāre Ivara Pirvica veidotā scēnografija – Duntes muižas viesu istaba
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Krustvārdu mīkla
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 6) 
atrisinājums

Līmeniski. 4. Batiskafs. 7. Tei-
ka. 8. Arkas. 9. Sibēliuss. 10. 
Gavote. 11. Aka. 13. Asorti. 18. 
Drakons. 21. Batuti. 23. Pagoda. 
24. Doks. 25. Seda. 26. Fiasko. 
28. Sarene. 29. Krevete. 34. 
Kurmis. 35. Asi. 37. Kamene. 38. 
Karaganda. 39. Svīta. 40. Kains. 
41. Semantika.

Stateniski. 1. Sirēna. 2. Akcija. 
3. Termas. 4. Basets. 5. Sasist. 6. 
Garūta. 12. Koks. 14. Krekers. 
15. Insekti. 16. Tacis. 17. Kurss. 
19. Agora. 20. Odins. 22. Ido. 23. 
Pas. 27. Āvas. 30. Rucava. 31. 
Liekas. 32. Salaka. 33. Undīne. 
35. Alatas. 36. Imanta.              

N O V A D U  Z I Ņ A S Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

Kārļa Dziļlejas fonda studentu 
zinātnisko pētījumu konkursa 
atbalstītāja, rakstnieka un literā-
tūrzinātnieka meita Ilze Zīverte 
atsūtīja apsveikumu: „Novēlu 
jau najiem, topošajiem zināt nie-
kiem visus savus darbus un do -
mas veltīt Latvijai, godāt un sar-
gāt latviešu valodu. Latvijas nā  -
kotne ir jaunās paaudzes rokās. 
Veidojiet to daiļu un latvisku!”

Žūrijā (sešu ekspertu sastāvā) 
visaugstāko godalgu (un naudas 
balvu) piešķīrām Latvijas Uni-
versitātes maģistrei Līvijai Bau-
manei par darbu „Rokoko un 
aistētisma poētiskās zīmes Elzas 
Ķezberes pirmskaŗa dzejā” (zināt-
niskais vadītājs asociētais pro-
fesors Viesturs Vecgrāvis). Ļoti 
patīkama bija ziņa, ka Jaunās 
Gaitas visjaunākajā (271.) laidie-
nā ievietota balvas laureātes re -
cenzija par Ķezberes darbu iz -
devuma „Dzeja un dzīve” 3. sē -
jumu. Šai numurā publicējusies 
arī iepriekšējā konkursa uzvar-
niece Una Alksne (par Friča 
Bārdas liriku). 

Bakalauru grupā godalgu sa -
ņēma Rolands Eliņš (arī LU)     
par pētījumu „Nenovērtētais Ap -
sīšu Jēkabs: H. K. Andersena 
pasaku tulkojums” (zin. vad. prof. 
Māra Grudule). Tika atbalstīts 
Latvijas Kultūras akadēmijas stu-
dentes Annas Peršteinas darbs 
„Aptuvenā poētika Juŗa Boiko 
un Hardija Lediņa romānā 
„ZUN”” (zin. vad. asoc. prof. 
Rai monds Briedis).

Vienprātīgs  bija žūrijas lē -
mums par vislabāko kursa dar -
bu – LU 2. kursa studenta Arņa 
Koroševska „Reālisma un natu-
rālisma transformācijām An- 

Uzvārds „Dziļleja” joprojām dzīvo

 d reja Upīša romānos ”Sieviete” 
un „Ziemeļa vējš”” (zin. vad. prof. 
Ieva Kalniņa). Atzinību ieguva 
LU 2. kursa studente Dārta Dze-
nīte („Rūdolfs Blaumanis vāc-
baltiešu kultūras kontekstā 1887. 
gadā”, zin. vad. V. Vecgrāvis). 

Balvu pasniegšana viesmīlī -
gajā Jāņa Akuratera mūzejā, kas 
atrodas netālu no Kārļa Dziļle -
jas dzīvesvietas Rīgā, izvērtās par 
latviešu literātūras vēstures un 
teorijas mūsdienu atspulgu. Vi -
siem pieciem apbalvotajiem pa -
sniedza Kārļa Dziļlejas darbu 
izlasi „Es atceros Talsu novadu” 
(2012).

P.S. Tas ir labi, ka V. Lasmane 
nodevusi publicēšanai plašu rak-
stu „Kārlis Dziļleja un Talsu 
novads” (Brīvā Latvija, 2012. ga -

da 27. numurā), tikai patiesības 
labad atspēkojami daži pār-
metumi krājuma sastādītājiem. 
Grāmatā neesot fragmenta no 
manuskripta „Anno 1934”. Ir 
taču: skat. 109. lappusi! Pārāk 
maz esot paņemti dzejoļi no 
„Kursas dziesmām”, „kas saistīti 
ar Talsiem”. Bet nedz Ventspils, 
nedz Stikli, nedz Liepāja nav       
šajā novadā. Izlasei bija plānots 
apjoms, tāpēc daudz kam no -
vadniekam gluži vienkārši ne  -
bija vietas. Divus Dziļlejas raks-
tus recenzente nosaukusi par 
sīkumiem, kas „mūsdienu vi -
dējam  lasītājam” (V. Lasmanes 
kundzes izdomāts vārdu sali-
kums) neesot interesanti. Gau-
mes, protams, var būt dažādas.

Ilgonis Bērsons

Raiņa ģimnazijas 1. izlaidums. Vidū: Dziļleja un Rainis

Daugavpilī līdz 2018. gadam nolemts uzcelt Brīvības piemi-
nekli  „Latvijai 1918. - 2018.” , veltījumu Latvijas valsts 100 gadu 
jubilejai. Martā plānots sākt ziedojumu vākšanu. Daugavpils Lat-
viešu biedrībai ideja par „Latvijas pieminekli” radusies jau 1939.
gadā, bet nodoma īstenojumu pārtrauca okupācija. Atbalstu pie-
minekļa celtniecībai rakstiski apstiprinājušas arī 10 pilsētas ma -
zākumtautību desmit kultūras biedrības.

Zvārdes baznīcā rit neparasti aizlūgumi saglabāt iekopto tēvu 
zemi, lai tā netiktu atņemta. Zvārdē okupācijas laikā bija PSRS 
aviācijas mērķpoligons 26 000 hektaru  platībā. Aktīvā bombardē-
šanas zona bija 10 000 ha, kur pērn konstatēti sprādzienbīstami 
priekšmeti. Tāpēc aizsardzības ministrs A. Pabriks un valdība rosina 
atpirkt aptuveni 150 īpašniekiem pēc okupācijas atgūto zemi. 
Deviņsimt iedzīvotāji parakstījuši protesta vēstuli Ministru prezi-
dentam, Aizsardzības un Zemkopības ministrijai, kā arī Saldus 
novada domei.

Madonā 24. februārī modernizētajā slēpošanas un biatlona 
sporta bazē „Smeceres sils” norisināsies tautas slēpojums „Madona”, 
kas būs arī SportLat Balva 2013 3. posms. Sacensības notiks 19 km 
meistarības, 12 km veselības un 2,5 km jauniešu distancē, kā arī būs 
bērnu slēpojums 300 – 500 metri.

Siguldā autoosta uzsāks darbu jaunās telpās - dzelzceļa stacijas 
ēkā, kas pēc pagājušajā gadā veiktās rekonstrukcijas kļuvusi par gal-
veno sabiedriskā transporta centru Siguldā. Tur atrodas arī Siguldas 
Tūrisma informācijas centrs un Pašvaldības policijas iecirknis.

Rites pagastā 100 gadu jubileju nosvinēja Anna Galvanovska, 
kas nākusi no kuplas deviņu bērnu ģimenes. Gandrīz tikpat ilgu 
mūžu nodzīvojusi arī viņas māte. Jubilāres māsai patlaban ir 94, 
brālim 95 gadi. Goda vietā izlikts foto - Amerikā dzīvojošā jubilāres 
mātes brāļa ģimene, no kuŗas arī saņemti sirsnīgi apsveikumi 100. 
dzimšanas dienā.

Aglonas novadā 16. februārī atklāj Latgales zemledus makšķe-
rēšanas sacensības, kuŗu mērķis ir populārizēt zilo ezeru zemi kā 
veselīga un aktīva sporta veida vietu. Noskaidros labākos zemledus 
makšķerniekus komandu un individuālajā vērtējumā.

Liepājas ostā pērn pārkrauts 7,431 miljons tonnu kravu - par 
53% vairāk nekā 2011.gadā. Apkalpoti 1836 kuģi (par 39% vairāk), 
ar prāmi pārvadāto autotransporta jeb ro-ro kravu apjomi bijuši 29 
746 vienības (60%) un 4120 konteineri TEU (39%), bet iebraukuši un 
izbraukuši 33 242 pasažieŗi (79%). Izaugsme vērojama arī šogad.

Gulbenes novadā viesojās tūrisma jomas pārstāvji no Lietuvas 
un Polijas. Vizītes galvenais mērķis bija sadarbības attīstība tūrismā 
tuvākajā nākotnē.

Tirzas pagasta Biedrības namā pulcējās dažādu paaudžu ļaudis, 
lai piedalītos otrajā pagasta iedzīvotāju forumā. Tā organizēšanai 
ierosinātāji bija arī pagasta jaunieši. Forumā apbalvoja vietējos fo -
tomāksliniekus, kuŗi iemūžinājuši Tirzas pagastu.

Kokneses novada dome nolēmusi samaksāt pusdienas novada 
vispārizglītojošo skolu 3. un 4. klases audzēkņiem. Valsts nodrošina 
bezmaksas maltīti divu pirmo klašu skolēniem, bet nu bez maksas 
pusdienos visi Kokneses novada izglītības iestāžu sākumskolas 
bērni.

Skrundas profesionālajā skolā pirmo gadu darbojas Jauno zeļļu 
skola. Tajā var apgūt zināšanas par dažādiem arodiem, piemēram, 
pa  vāra, elektriķa, galdnieka, automechaniķa, konditora vai celt-
niecības apdares darbu meistara arodu.

Vidzemes partija pašvaldību vēlēšanās centīsies iegūt vismaz 
četru pašvaldību – Valkas, Alūksnes, Rūjienas un Aizkraukles - 
vadītāju krēslus. Tādu informāciju sniedza Vidzemes partijas valdes 
loceklis, Valkas novada pašvaldības vadītāja amata kandidāts Vents 
Armands Krauklis. Tāpat kā līdz šim, arī pēc pašvaldību vēlēšanām 
(1. jūnijā) pašvaldības vadītāja amatā plāno palikt Alūksnes novada 
priekšsēdis Aivars Fomins, Rūjienas novada pašvaldības priekšsēdis 
Guntis Gladkins un Aizkraukles novada domes priekšsēdis Leons 
Līdums.

Alūksnes pilsētas tautas namā jau astoto reizi notiks sadancis 
“Zvaigžņu parāde Marienburgā”. Piedalīsies dažāda vecuma un 
spožuma zvaigznes, kuŗas gan dejos, gan dziedās. 

“Gada balvas medicīnā 2012’ pasniegšanas ceremonijā par “Ga -
da māsu” atzīta Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļas vecākā māsa Līga 
Vera.

Lai Kocēnu novadā novērstu stichisku un nekontrolētu 
pārvietošanos pa aizsalušām ūdenstilpēm, novada dome pieņē -
musi lēmumu no 7. februāŗa līdz 31. martam aizliegt jebkādu 
pārvietošanos ar transportlīdzekļiem pa pašvaldībai piederošām 
ūdenstilpēm.

Lizuma pagastā dega dzīvojamā māja, kuŗā 1858. gada 8. de -
cembrī dzimis rakstnieks Apsīšu Jēkabs. Tā bija viena no vecāka-
jām Lizuma ēkām. Ugunsgrēka iespējamos cēloņus skaidro Valsts 
policija.

Ventspils pilsētā vidējā vecuma pensija 2012. gadā sasniegusi 
226 latus, ieņemot 1. vietu starp Latvijas pilsētām, liecina Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras dati. Ventspilī vecuma pensiju 
saņem 9430 personas.

Jauno gadu uzņēmums “Ventbunkers” iesāka ar lietiskiem pār-
kraušanas apjomiem. Janvārī pārkrautas vairāk nekā 377 000 ton-
nas naftas produktu, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāri ir par 
39% vairāk. 

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski. 1. Medicīnas dar-
binieks. 3. Salapot. 9. Paliktnis 
dzelzs kalšanai. 10. Dābols. 12. 
Prasībām atbilstošs. 13. Izbrau-
kāt, apbraukāt. 14. Iecere; uz -
skats; ieskats.17. Debesspuse. 18. 
Uzlīmes uz precēm. 19. Patiesība. 
21. Vircots, ass. 25. Literārs sa -
cerējums. 27. Satiksmes līdzekļu 

pieturas vieta. 29. Lielas bez -
zvīņu saldūdens zivis. 30. Ie -
gāzties. 31. Nepatiesība, apla mī-
bas. 34. Pavāji; tievi. 35. Pagasts 
Jelgavas novadā. 36. Ar roku 
rakstīts paša uzvārds, vārds. 37.
Cietais kurināmais.

Stateniski. 2. Nonākt (kur). 3. 
Sūreņu dzimtas lakstaugi. 4. 

Paraugi, pirmtēli. 5. Vīrieša vārds 
(nov.). 6. Pētīt, vērtēt. 7. Atsau -
cīgi, pieklājīgi. 8. Peļķes. 9. Baleta/
operas satura izklāsti. 11. Aukla 
(ģerm.). 15. Dārza puķe. 16. Pār-
ģērbšanās un maskošanās lat-
viešu folklorā. 20. Ezers Rīgas 
apkārtnē. 22. Klejojumi ar dau-
dziem piedzīvojumiem. 23. Acu 
pievēršanās (kam). 24. Raudu-
līgs. 26. Lejāk. 27. Sasaistīt. 28. 
Jūrmalas pilsētas daļa. 32. Atlī-
dzība par darbu. 33. Musulmaņu 
svētā pilsēta. 
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Viņai bija jāapkopj arī mūsu 
mājoklis un jāveic visādi citi saim-
nieciski pienākumi, tā kā daudz 
laika man bija iespējams pavadīt 
vienam. To darīju arī kopā ar va -
sarnīcas īpašnieka mazo meitiņu, 
kuŗa bija manā vecumā. Mājās 
lielajā dārzā izveidojām visādus 
dārzniecības un satiksmes projek-
tus. Man ļoti patika staigāt pa bal-
to, smilšaino jūrmalu, kas aizstie-
pās bezgalīgi Kaugurciema vir -
zie nā. Draudzenīte negribēja tik 
tāli staigāt, bet es pats, mazs puika, 
aiz  klīdu kilometriem tālu. Ja bija 
pārāk ilgi, tad aukle bažījās, nāca 
mani meklēt un rājās. Kādreiz ša -
jās pastaigās iznāca atrast daudz 
dzintara gabalu – vienreiz palielu, 
no kuŗa māte nodeva izstrādāt 
ma   zu dzintara zaķīti, kas ilgi 
greznoja mūsu vēlākā bēgļu laika 
istabas.

 Tālāk tajā virzienā aiz Vaiva-
riem bija neapdzīvots mežu apvi-
dus un kāpas un jūrmala bija 
tukšas. Neviena cilvēka kilomet-
riem tālu. Tomēr, vēl būdams 
bērns, tur pat kaŗa laikā nezin 
kāpēc jutos drošs. Vislielākie prie-
ki bija jūrā peldēt. Peldēties, pat 
kad laiks bija auksts vai vētrains. 
Šķērsām iepretim  vasarnīcai bija 
tukšs lauks, otrpus Kāpu ielas, uz 
Pumpuru ielas stūŗa. Pumpuru 
ielas malas greznoja skaista milzu 
aleja, bet stūŗa laukumā zvejnieki 
audzēja ļoti garšīgas zemenes – 
sevišķi saldas „ananasu zemenes”. 
Priecājos, kad tās mums nopirka, 
bet, ja nepirka, tad tāpat kādreiz 

Skolā jāiet, jāmācās
Atmiņu stāsts

(Turpināts no Nr. 6)
Aleksandrs Gārša

(Nobeigums)
Aija Priedīte

riskējām doties zemeņu „malu 
medībās”. Īpašnieks - zvejnieks 
nodarbojās ar citām lietām un 
mūs nepamanīja. Ļoti gardas bija 
arī no zvejniekiem pirktās svaigi 
žāvētās reņģes un salakas, un 
mazie „brētliņi”. 

Vasara pagāja ātri. Par daudz 
ātri. Pienāca rudens. Atkal Rīga 
un skola. Šoreiz nācās mācīties 
turpat 49. pamatskolā, 3. klasē. 
Biju labāk „ielauzts” skolas dis-
ciplīnā, un domstarpības ar skolo-
tāju profesiju iznāca retāk. Daži 
priekšmeti gan likās pārsteidzoši 
viegli, tāpēc sanāca gaŗlaikoties, 
laikam mājskolotāja pirms gada 
bija pārāk labi mani mācījusi. 
Gaŗlaikošanās skolā, par nelaimi, 
noveda pie vienas otras palaidnī-
bas. Kad tajās pieķēra, saprotams, 
„grēki” bija jāizpērk, šad tad pa -
stāvot kaktā. Citādi šis skolas gads 
nav atstājis nekādas sevišķas at -
miņas un bija ievērojams vienīgi 
ar to, ka bija mans pēdējais Lat-
vijā.

Vasarā tiku atpakaļ uz to pašu 
īrēto vasarnīcu Asaros, kur mani 
sagaidīja tā pati spēļu biedrene. 
Par nelaimi, šī vasara man nebija 
vairs tāda paradīze kā iepriekšējā. 
Kaŗa fronte bija pienākusi tuvu, 
un, tā kā tēvs zināja, ka ir izpelnī-
jies būt aizvesto listē par savu brīv-
prātīgo kaŗošanu Latvijas Brīvības 
cīņās un par nacionālo stāju un 
darbību Sarkanajā Krustā Latvi -
jas brīvības laikā, tad ģimenē tika 
pastāvīgi runāts par bēgšanu visai 
ģimenei zvejnieku laivā uz Zvied-

riju. Runāja ar vairākiem zvej-
niekiem, bet tālāk par runāšanu 
netika, un tā nu nekur pāri jūrai 
arī neaizbēgām. Manas gaŗās pa -
staigas gar jūru bija kļuvušas īsas, 
un vasaras vidū, kad padomju ar -
mija bija izlauzusies līdz pat jūrai, 
kaut kur Slokas virzienā spalgi 
skanēja artilerijas šāviņu svilpieni 
un grāvieni. Brīžiem kļuva baigi, 
un manu bērna apziņu pārņēma 
bailes.

Kādu dienu atbrauca māte ar 
dažādām no vecāsmātes manto-
tām dārglietām un kristalliem un 
divi dučiem pret medicīnisko 
spirtu no vācu zaldātiem iemai-
nītu labākā franču šampanieša 
pudeļu. Daļa trauku tika norakta 
mazā, ar zemi segtā pagrabiņa grī-
dā pie vasarnīcas. Bet pārējie līdz 
ar divām kastēm šampanieša pie 
trešā cementa staba jūrmalas sētas 
iekšpusē kāpu smiltīs. 

Kad pirmo reizi izdevās ap -
meklēt Latviju, tad no ielas abas 
vietas parādīju saviem brālēniem. 
Viņi pēcāk stāstīja, ka vēlā rudenī, 
ar mazu lampiņu, lāpstām un me -
talla bakstāmām rungām bru ņo-
jušies, viņi kā pirātu stāstos mēģi-
nājuši šo mantību atrast un atrakt. 
Atkārtojuši šo padomju laikos 
bīstamo operāciju svešā īpašumā 
vēl dažas reizes, bet sekmes kā 
nebijušas, tā nebijušas. Kāds lai-
kam šo norakto mantu bija atra -
cis un baudījis pirms viņiem.

Šī vasarnīca kaut kad padomju 
okupācijas laikā it kā esot nonā-
kusi Raimonda Paula īpašumā. 

Nebūtu žēl, ja šis mūsu izcilais 
mūziķis apraktos dārgumus un 
gardumus būtu dabūjis baudīt 
pats. Liekas gan, ka tos būs izdarī-
jis kāds cits jau sen pirms viņa. 

Pēc mantas norakšanas operā-
cijas mani nākamā dienā bez lie-
kas ceremonijas ar visām drēbī-

tēm un aukli iepakoja kaut kur 
nolīgtā smagā automašīnā, kas ar 
savu malkas klucīšiem baroto gāz-
ģenerātoru elsdama, drebē dama 
un šķaudīdama lēni un negri -    
bīgi atveda mūs atpakaļ uz Rīgu.

(Turpinājums sekos)

Projekta pētnieku 
grupā bija arī viens 
dabzinātnieks, ķī  mi-
    ķis Ivars Pavasars, 
kas pievērsies vides 
aizsardzības jautāju-
miem un projektā 
pētījis šādu temu: 

“Vides plānošanas instrumentu 
pielietojums: veiksmes un ne -
veiks mes.” Pavasaram projekts 
bija īpaši liels izaicinājums, jo 
eksakto zinātņu pārstāvim tikt 
„ie-  un apskautam” no humāni-
tāro zinātņu pārstāvjiem ar pil nī  - 
gi citu domāšanu un citām me -
todēm, kur īpaši šajā projektā gal-
venie rādītāji bija kvalitātīvi, ne 
kvantitātīvi un statistiski, nav 
viegli. Pavasara problēmjautāju -
mi skan: cik veiksmīgi darbojas 
pašreiz Latvijā izmantotie vides 
novērtējuma un prognozēšanas 
instrumenti, cik precīzas un pa -
matotas ir šo instrumentu vides 
pārmaiņu prognozes, un vai ie    -
dzī votāji ar to palīdzību spēj efek-
tīvi reālizēt savas intereses? 

Starpdisciplīnāritātes ietekmē 
Pavasars ir veicis ne tikai tiešos vi -
 des ietekmes pētījumus, bet arī, 
sadarbojoties ar pārējiem kollē-
gām, izmantojis humānitāro zi -
nāt ņu metodes, un tas vainagojies 
vairākās publikācijās.

Projektā piedalījās arī divi va -
lod nieki un viens literātūrzi nāt-
nieks. Cilvēks no malas varētu 
jau tāt: „Ko tad tie tur dara ar lau-
kiem?” - tomēr arī viņi ir ļoti no  -
pietni saistīti ar lauku ļaudīm. 
Edmunds Trumpa un viņa asis-
tente Anna Stepiņa (abi no Dau-
gav pils universitātes) ir pievērsu-

Lauku cilvēks pētījuma centrā
šies temai: Dialektu un izlokšņu 
robežu izmaiņas (lingvistisko   
un sociolingvistisko faktoru 
analize). Viņu problēmjautājumi 
ir: kādā veidā dialekts var mainī-
ties atkarībā no lingvistiskajiem 
(valodas sistēmas attīstība, literā-
rās valodas ietekme) vai no ekstra-
 lingvistiskajiem (pašapziņa, sa  dzī-
ves reāliju izzušana, migrācija, 
ad mi  nistrātīvo robežu pārmai ņas) 
faktoriem, un kur atrodas ro    beža, 
kas šķiŗ augšzemnieku dialekta 
latgalisko izlokšņu paveidus? Šeit 
īpaši interesantas ir iz   mantotās 
metodes: starpdiscip lī nārās (iz  -
lokš ņu territoriju kultūr vēs tu -
riskā analize, t.i., dažādu laik metu 
karšu, vietvārdu sarakstu, drau-
džu sarakstu salīdzināšana, karšu 
slāņu zīmēšana), lingvistiskās (zil-
bes intonāciju auditīvās analizes 
jeb izvērtēšanas ar dzirdi metode, 
fonoloģiskās izvērtēšanas jeb tei-
cēju viedokļu klasificēšanas me -
tode un relātīvās kvantitātes me -
tode). Ar fonētiskās analizes pro-
grammu PRAAT izanalizēti vai-
rāki tūkstoši vārdu ar dažādām 
zilbes intonācijām. Datorizēti pē -
tot patskaņu gaŗumus un balss 
slēgumu posmus aiz tiem, bija ie -
spēja precīzi noteikt sēlisko un lat-
galisko areālu pētītajā territo rijā. 

Trumpa un Stepiņa ir pētījuši     
11 novados (Daugavpils, Līvānu, 
Jēkabpils, Krustpils, Varakļānu, 
Madonas, Lubānas, Rugāju, Ces-
vai nes un Gulbenes novadā, kur 
iekļautas 22 izloksnes), aptaujāti 
264 teicēji, kas pieder pie dažā-
dām vecuma grupām (dz. 1913.-
1996. gadā). Lauku ļaudīm tika 
uzdoti pārējo projekta pētnieku 

sagatavoti jautājumi. Rezultāti ir 
sakopoti unikālā monografijā 
“Lat viešu ģeolingvistikas etīdes”. 
Par monografiju Trumpa raksta 
anotācijā: “Latviešu ģeolingvisti-
kas etīdēs” tiek pētīta ar ģeoling-
vis tiku jeb areālo lingvistiku sais-
tīta izlokšņu, administrātīvi terri-
to riālo un draudžu robežu prob -
lē matika. Trīs grāmatas nodaļās 
jeb etīdēs ir skarti diezgan atšķirīgi 
ģeolingvistiskās izpētes aspekti: 
pirmkārt, tiek piedāvāti jauni fakti 
par latviešu areālo pētījumu sā  -
kumposmu (tiek salīdzinātas pir-
mās A. Bīlenšteina veidotās lat  -
vie šu dialektu kartes), otrkārt, uz 
kul tūrvēstures dotumu fona kri-
tiski aplūkota izloksnes koncep-
cija (aprakstītas administrātīvi ter-
ritoriālo vienību un draudžu ro -
bežu izmaiņas Rietumlatgalē, kas 
varēja ietekmēt izlokšņu robe -
žas), treškārt, balstoties uz jaunāko 
dialektu materiālu, piedāvājot jau-
nus tā klasificēšanas veidus un 
me  todes, Daugavas labajā krastā 
tiek precīzēta viena no galvenajām 
robežlīnijām, kas šķiŗ augšzem-
nieku dialekta sēliskās un latga lis-
kās izloksnes – kāpjošās un lauz tās 
zilbes intonācijas izoglosa.”

Literātūrzinātniece Aija Prie -
dīte aplūkojusi lauku iedzīvotājus 
no vēsturiskās perspektīvas, iz  -
mantojot latviešu klasisko literā -
tūru un to salīdzinot ar kādu reālu 
Latvijas lauku viensētu. Pētījums 
„Dzīve uz laukiem latviešu lite-
rātūrā no brīvlaišanas laikiem 
līdz mūsdienām” tiek atspoguļots 
divdaļīgā monografijā, proti, „Za -
ļās zemes dievsunīšu un likteņu 
līdumnieku laiki ” un „Stuburi. 

Kā  das Latvijas viensētas dzīve”.
Literātūrsocioloģiskā pētījuma 

pirmajā daļā galvenā uzmanība 
pievērsta „savam kaktiņam” un 
pētījumā chronoloģiski aplūkotas 
latviešu zemnieku šī sava zemes 
kaktiņa ieguves un attīstības stra -
tēģijas, kuŗas pastāvīgi ietekmē-
jušas polītiskas idejas un to ie  vie-
šana, kaŗi un kaŗu sekas - Latvijas 
kultūrvides pārmaiņas. Pētījuma 
korpuss aptveŗ vairāk nekā 5000 
lappušu, ko veido divpadsmit reā-
lis tiskā manierē rakstīti romāni, 
aptveŗot laikposmu no zemnieku 
brīvlaišanas 19. gadsimtenī līdz 
mūsu dienām. Pētījumā nav ana-
lizētas daiļdarbu aistētiskās vēr tī-
bas, bet uzmanība pievērsta starp-
disciplīnāram skatījumam, aplū-
kojot viensētu iedzīvotājus, viņu 
mobilitāti, vērtību izpratni, kon-
fliktu risinājumus un attiecības ar 
publisko vidi. Romānu fiktīvajā 
vidē tiek aplūkoti un analizēti tādi 
paši jautājumi, kādus pārējie pro-
jektā pārstāvēto disciplīnu (sociāl-
antropoloģija, polītoloģija, kultū r o- 
loģija, valodniecība, vides zi  nāt ne) 
pētnieki pēta uz vietas, lauku darbā, 
intervējot vietējos iedzīvo tājus. 

Otrajā daļā „Stuburi. Kādas Lat-
vijas viensētas dzīve” tiek aplū kota 
konkrēta Latvijas viensēta. Li  terā-
tūrsocioloģiskajā pētījumā “Zaļās 
zemes dievsunīšu un lik teņu lī  - 
d um nieku laiki” aprakstī tie noti-
kumi, lai arī cik reāli ap  rakstītu 
lauku dzīvi, tie ir un pa liek rakst-
nieka radīta, daiļdarbā iemiesota 
fikcija. Bet kāda ir bi jusi un ir lat- 
vju viensētas “īstā dzīve”? Balstoties 
uz archīvu, mut vārdu un rakstvei-
da avotiem, tiek izpētīta šīs kon-

krētās viensētas dzīve no muižas 
laikiem līdz mūs dienām.

Projekta pētījumu rezultāti tika 
apspriesti forumos ar vietējiem 
ie   dzīvotājiem tajās apkaimēs, kur 
pētnieki uzturējušies koncentrē-
tāk vai ilgāku laiku. Šādi tika 
izvēlēta Kuldīga (Kurzemē), Ozol-
nieki (Zemgalē), Kaunata (Latgalē) 
un Cesvaine (Vidzemē). Forumos 
piedalījās gan pētījumos iesaistītie 
respondenti, gan pašvaldību va -
dītāji un darbinieki, lielsaimnieki 
un sīksaimnieki, skolotāji, bib-
liotēkāri, un katrā no forumiem 
bija arī kupls skaits pēdējo klašu 
skolēnu. Spraigās diskusijās visos 
forumos izskanēja, ka cilvēki ne  -
jūtas uzklausīti. Šai problēmai 
nopietni pievēršas arī Dace Dze-
novska savā monografijā, - ka 
attīstības plānos runā par reģio-
niem, neizprotot, ka cilvēkam,      
kas tur dzīvo, tas nav kaut kāds 
reģions, bet ir vieta, dzīvojamā 
vieta, kur viņš/viņa pavada savu 
dzīvojamo dzīvi.

Grāmatas (monografijas un 
raks tu krājums) nav nopērkamas, 
bet būs brīvi pieejamas PDF for-
mātā Latvijas Universitātes por-
tālā tuvākajā laikā. Projekts ir 
beidzies, taču pētnieku sakrātie 
materiāli un gūtā pieredze noteik-
ti tiks likta lietā vēl gadiem ilgi   
gan universitāšu programmās un 
kursos, gan referātos un rakstos. 
Tik intensīva pievēršanās vienai 
temai, turklāt ar tik vitālu nozīmi 
Latvijas „dzīvojamai dzīvei”, neiz -
bēgami atstājusi nopietnu iespai-
du uz zinātnieku nākotnes pētī-
jumiem, vienalga par kādu temu 
tie būtu...

Ar vecākiem 1948. gadā
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S t a u n t o n , 
February 9 – 
Moscow is 
hardening its 
opposition to 
any acknowl-
e d g e m e n t 
that the 

Soviet Union occupied Estonia, 
Latvia, and Lithuania, a reflec-
tion of both its anger at Baltic 
opposition to Russian policies 
and its belief that it can succeed 
in getting the European Union to 
pressure the three to be more 
cooperative on pipelines and 
other matters.

But if Moscow persists in 
denying the historical record, it 
will only call more attention to 
the importance for the Baltic 
countries, and the West to 
recognize that if occupation fact 
was ever rejected, the three Baltic 
countries would be forced to 
change not only their Western 
orientation but also their 
domestic policies.

On the one hand, the Baltic 
countries would likely be forced 
into a closer relationship with 
their eastern neighbor, a rela-
tionship that is still shadowed by 
what Soviet forces did to those 
three countries. On other hand, 
Estonia, Latvia, and Lithuania 
would be deprived of the inter-
nationally-recognized basis of 
their citizenship policies.

That, of course, is what the 
Russian government wants, but 
it is not in the interests of the 
citizens or even residents of the 
three Baltic countries or of the 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow Hardens Opposition to Recognition 
of Soviet Occupation of the Baltic Countries

West, since many western coun-
tries maintained a non-recogni-
tion policy against the forced 
incorporation of the Baltic states 
into the Soviet Union. And, ulti-
mately, it is not in the interests of 
Russia, because it represents the 
latest attempt to rewrite history 
to fit current needs.

Consequently, no matter how 
it may appear to some, the issue 
of the recognition of the reality 
of the Soviet occupation of the 
Baltic states is not some “histori-
cal squabble”, appropriate only 
for seminars and scholarly dis-
cussion. This issue is about real 
policies and real power not just 
in the past century but now and 
in the future.

These concerns are prompted 
by the recent appearance of a 
statement by the Russian ambas-
sador in Riga, a commentary by 
a Russian historian, and a Russian 
journalists interview with a 
German foreign policy expert.

Yesterday, Aleksandr Veshny-
akov, Russia’s ambassador to 
Riga, acknowledged that “there 
are still many unresolved issues 
between Latvia and Russia con-
cerning war veterans and the war 
itself, a resolution of which will 
not be simple or quick, but he 
insisted that “Russia will not rec-
ognize the Soviet occupation of 
Latvia, however hard the Latvian 
side tries to insist on that.”

“There was no Soviet occupa-
tion in Latvia,” the diplomat con-
tinued; “there were other events 
which must be considered in 
context.” Unless that approach is 
taken, he suggested, issues like 
bilingualism in Latvia and a 

Latvian “black list” of Russian 
officials will cast a shadow on 
future relations and undercut 
some recent progress in bilateral 
ties.

Latvians should understand, 
he said, that it does not help 
them to present Russia as an 
“enemy” because “the Russia that 
exists now is open for coopera-
tion and a life in peace and har-
mony.” And he expressed the 
hope that Latvia will continue to 
support the introduction of a 
visa-free regime between the EU 
and Russia.

Veshnyakov’s remarks have 
elicited hundreds of comments 
on the Delfi site, both in Latvian 
and in Russian. Some have been 
supportive of the ambassador’s 
position, but most have suggest-
ed that he needs to study history 
rather than try to rewrite it to 
suit the current needs of his gov-
ernment.

wo weeks earlier, Sergey 
Rekeda, an RuBaltic correspon-
dent, interviewed Aleksandr 
Sytin, a member of the Russian-
Latvian Historical Commission. 
In presenting the interview, 
Rekeda noted that of all the post-
Soviet republics, the transition of 
Lithuania, Latvia and Estonia to 
the West European model may 
be considered completed in an 
institutional sense.

He then pointed out that today, 
however, new problems have 
emerged: “Baltic unity has reced-
ed into the past, and the Baltic 
countries have ever more been 
transformed from a group that 
agrees with one another into one 
of competitors. There is one 

thing that continues to unite 
them as before – “the Soviet 
past”, what Estonians, Latvians 
and Lithuanians call “the occu-
pation.” 

In the course of an extensive 
interview, Sytin said that the 
Latvian side insists on the recog-
nition of the occupation as a 
fact, noting that it is understood 
that the Russian side will never 
recognize this. The only way to 
move forward is to avoid this 
topic and that of compensation 
for “damages” to Latvia while 
part of the Soviet Union. 

Sytin added that there had 
been a chance for improved rela-
tions when Latvia was in the 
depths of an economic crisis, but 
now that conditions there are 
getting better, that chance was 
missed. However, he argued, 
Russia and Latvia still have suf-
ficient common interests to jus-
tify pressing ahead, especially 
given Moscow’s energy policies 
with the European Union of 
which Latvia, but not Russia, is a 
member.

Then, again yesterday, Rekeda 
published another interview, this 
time with Alexander Rahr, the 
director of Studies at the 
German-Russian Forum. The 
Berlin analyst agreed with his 
interlocutor’s observation that 
all three Baltic countries are 
playing a very negative role in 
the Russian-EU energy dia-
logue.

Estonia, Rahr noted, remains 
the only European country 
which speaks out against 
NordStream. Lithuania and 
Latvia consider that they must in 

the first instance reduce their 
dependence on gas and oil from 
Russia, and Lithuania became 
the first country which entered 
into an open conflict with Russia 
concerning Gazprom facilities 
on its territory. Thus, Rahr said, 
there are many conflicts between 
the Baltic countries and Russia.

Since Estonia, Latvia and 
Lithuania are members of the 
EU and because they are repre-
sented in all of the EU’s decision-
making bodies, including the 
European Energy Union, it is 
impossible to adopt decisions 
without them, including those 
which concern Russia. For that 
reason, the EU must stand with 
them on issues concerning 
recent history.

This situation, Rahr suggested, 
is coming to a head this year 
because Lithuania will be the 
EU’s presiding country for the 
coming months, and it, like all 
presiding nations, will seek to 
push forward its prioritary 
issues. “That might presage 
increasing problems”, the Berlin 
analyst said, “but at the same tie, 
it is possible to look at this in a 
positive way.”

“If Lithuania will have the 
chance to administer the EU, 
then it will be obligated to con-
sider the opinions of such coun-
tries as Germany, France, 
England and all the remaining 
members of the European 
Union,” countries that do not 
take a priori anti-Russian posi-
tions. Consequently, Lithuania 
perhaps will be able to overcome 
its phobias and begin to think in 
a European way.” 

Pagājušā gada 1. decembrī es 
rīkoju labdarības akciju “Prieka 
dzirksts sirsniņām!”. Tās sākot-
nējā ideja bija apbraukāt dažādas 
speciālās iestādes, kuŗās uzturas 
bērni un jaunieši ar īpašām vaja-
dzībām, un sniegt viņiem neaiz-
mirstamu koncertu. Tas man 
izdevās lieliski, pat vēl labāk, 
nekā biju plānojis! Parallēli es arī 
izdevu šiem bērniem veltītu 
dziesmu “Mēs Esam”, kas tapa 
sadarbībā ar mūzikas producen-
tu EdgeCore un dziedātāju 
Kristīni Šomasi: http://youtube/
yxwunud2hIg.

Tuvojoties decembrim, iedo-
mājos, ka būtu lieliski, ja es šos 
bērniņus apciemotu nevis ar 
“tukšām rokām”, bet ar kādām 
Ziemsvētku dāvaniņām. Tā kā 
šādu bērnu Latvijā ir diezgan 
daudz, bet mani personiskie 
resursi ierobežoti, sapratu, ka ir 
jāorganizē labdarības akcija.

Vērsos pie viena no lielākajiem 
uzņēmumiem Latvijā, lai saru-
nātu iespēju izmantot tā filiāles, 
kuŗās iedzīvotājiem būtu iespēja 
ziedot dāvaniņas bērniem. 
Firmas īpašnieks atbalstīja šo 
ieceri, savukārt mārketinga un 
reklāmas daļas vadītāja diemžēl 
teica, ja es nesarunāšu, ka akcija 
tiek rīkota caur Latvijā vadošo 
un zināmāko labdarības akciju 
firmu, tad uz viņu atbalstu varu 
necerēt. Līdzīgas atbildes izska-

“Prieka Dzirksts Sirsniņām!”
nēja arī daudzviet citur, kur 
meklēju atbalstu. Sapratu, ka bez 
šīs vadošās labdarības akciju fir-
mas man būs pagrūti reālizēt 
savu ieceri, tāpēc mēģināju sazi-
nāties ar viņiem un sarunāt kaut 
ko. Diemžēl arī šis mēģinājums 
cieta neveiksmi, jo šī iestāde 
vienkārši ignorēja manus telefo-
na zvanus un e-pasta vēstules. 

Strauji tuvojās decembris, 
nācās visu ātri un operātīvi orga-
nizēt, ja tiešām gribēju rīkot lab-
darības akciju. Mirklī, kad šķita, 
ka visi sazvērējušies pret mani 
un labdarības akcija neredzēs 
“saules gaismu”, izdevās nonākt 
pie lieliska risinājuma: dāvanu 
vākšanas punkti varētu būt dažā-
das ev. lut. draudžu baznīcas un 
citas iestādes Latvijā. Kopumā 
tie bija deviņi. Ar atsaucību no 
sabiedrības puses biju apmieri-
nāts. Gandrīz visās vietās notika 
aktīva rosība un bērniem tika 
saziedots diezgan daudz dāvani-
ņu. Vislielākā atsaucība bija 
Daugavpilī, bet vismazākā - Rīgā, 
kur tika savākts tikai viens paliels 
dāvanu maiss, turklāt vienīgajā 
punktā, kas nebija saistīts ar ev. 
lut. draudzi, - tas bija hiphopa 
mūziķa Ģirta Rozentāla, zināma 
arī kā Ozols, veikalā “StreetShop” 
(http://streetshop.lv/). Man izde-
vās sarunāt dažus sabiedrībā 
pazīstamus mūziķus piedalīties 
reklāmas rullīša izveidē - dziedā-

tāju Lieni Šomasi, Ozolu un 
mūzikālo duetu “Dvīnes”, - to 
diezgan ātri un operātīvi arī 
palaidām apritē interneta vidē. 

No 11. līdz 29. decembrim 
mēs bijām četrās vietās: trīs Rīgā 
un vienā Madonā. Pārējās vietās 
sarunāju, ka pašas draudzes 
apciemos bērnus un iedos tiem 
saziedotās dāvaniņas. Rīgā tās 
bija: bērnu sociālās aprūpes 
centrs „Teika”, dienas centrs 
“Cerību māja” un rehabilitācijas 
centrs „Mēs esam līdzās”, kur 
mums pievienojās arī dziedātājs 
Nikolajs Puzikovs un aktrise 
Marija Bērziņa. Bija arī 
Ziemsvētku vecītis un daudzi 
citi prieciņi. Pasākuma noslēgu-
mā bagātīgi klātu svētku galdu 
sarūpēja pazīstamais pavārs 
Mārtiņš Rītiņš. Madonā bijām 
kultūras namā, kur arī mūs 
sagaidīja pārsteigums: deju 
grupa “Mazais cilvēciņš” rādīja 
roku teātŗa uzvedumu “Planētā 
rodas dzīvība”.

Akcijā man līdzi devās ev. lut. 
baznīcas mācītājs Ivo Pavlovičs, 
dejotāji no breika grupas 
“Scythian Crew”, bet Madonā 
breika dejotājs no Rēzeknes - 
Edgars Zeņka. Viens no zināmā-
kajiem grafiti māksliniekiem 
Latvijā Kiwie šai akcijai labprāt 
ziedoja savus darbus. Mūs uzņē-
ma ļoti laipni un silti. Bērniem 
un jauniešiem tik tiešām tas viss 

ļoti patika. Fotoattēlus no pasā-
kumiem jūs varat aplūkot šajā 
lapā: http://www.facebook.com/
AndreeMusic. 

Ir gandarījuma sajūta par 
paveikto, un esmu apņēmies 
rīkot līdzīgas akcijas arī šogad. 
Priecē tas, ka arī bez financiālā 
un informātīvā atbalsta daudz 
kas ir lieliski paveicams - galve-
nais, ticēt tam, ko dari, un 
paveiktais nebūs veltīgi izdarīts; 
ticēt, ka mūsdienās joprojām ir 

daudz cilvēku ar labu sirdi un 
vēlmi palīdzēt, kuŗi nav ierauti 
ikdienas rutīnā. Galvenais ir 
ticēt, un tad jau viss izdosies. 
Man izdevās! Tātad arī jums 
izdosies! 

Nobeigumā vēlos pateikt mil-
zīgu paldies ikvienam, kas iesais-
tījās labdarības akcijā un ceru, 
ka nākamreiz būs vēl lielāks 
atbalsts, jo kopā mēs varam visu! 
Kopā mēs esam spēks!

Andris Koemecs

Mācītājs Ivo Pavlovičs, Andrē un “Scythian Crew” (Timo un 
Mass) bērnu sociālās aprūpes centrā “Teika”

Labdarības akcijā bērniem saziedotās dāvaniņas
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SARĪKOJUMI

DENVERA (CO)
 (10705 West Virginia Ave, 

Lakewood, CO 80226). Latv. 
centra vad. R. Jergensena, tālr. 
720-484-9857

 Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa. Piektdienās 
20:30 notiek koŗa dziedātāju 
tikšanās. Latviešu centra piln-
sapulce paredzēta februāra otrajā 
pusē. Datums tiks precīzēts. 

 DETROITA (MI)
 17. februārī 11:30 Latviešu 

apvienības Detroitā gada sa  pul-
ce. 

 24. februārī 11:30 Daugavas 
Vanagu apvienības Detroitā un 
Daugavas Vanadžu kopas gada 
sapulce. 

 3. martā 18:00 pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona 94 
gadu dibināšanas atceres balle. 

 31. martā pēc dievk. Lieldienu 
brokastis. 

 FILADELFIJA (PA)
 Filadelfijas Brīvo latvju 

biedrība:(531North 7th Street). 
Info:www. latviansociety. com 

Par sarīkojumiem 120. jubile-
jas gadā:www. fblb120. blogspot. 
com 

 5. martā 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība, 
pārrunas par neseniem noti-
kumiem un pēcpusdiena ar 
dzeju, kā arī dzimšanas dienu 
svinēšana pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!(AB)

 MILVOKI (WI)
 Latviešu nams (8845 W. Lynx 

Ave., Milwaukee). 
 Serbu nams (5101 W. 

Oklahoma Ave., Milwaukee). 
 3. martā 14:00 Viskonsīnas 

latviešu kredītsabiedrības gada 
sapulce latviešu namā. 

 17. martā 16:00 Latviešu 
nama gada sapulce. 

 MINEAPOLE (MN)
 Latviešu ev. lut. draudzes 

nams:(3152 17th Ave S) Maija 
Zaeska, e-pasts:zaeska@frontier-
net. net

 16. februārī 12:00 – 17:00 
turpināsies gleznu tirgus. 

ŅUJORKA (NY)
 Info:www. NYLatvian. org
 16. februārī 12:00 Bronksas 

Polāro Lāču pelde Orchard 
Beach, Bronx, NY. Vairāki ziemas 
peldēšanas kluba dalībnieki ir 
latvieši. Polārie Lāči atgriežas 
Orchard Beach pludmalē Va -
lentīna dienas peldei. Visi ir laip-
ni gaidīti piedalīties vai tikai 
noskatīties. Ņemiet līdzi un 
viciniet savus Latvijas karogus, 
lai atbalstītu latviešu peldētājus! 
Pēc tam tikšanās DV namā 
Sirsniņu dienas sarīkojumā. 

 16. februārī 14:00 DV namā 
Bronksā (115 W. 183. St.) – 
Sirsniņu diena par tematu „Mīļas 
atmiņas, dārgas mantas”. 
Amerikāņu dokumentālists 
Michael Max no Bronx TV rādīs 
video par Ņujorkas latviešu 
leduslāču peldi Lielupē 2012. 
gadā un savas atmiņas par 
skaistām vietām Latvijā. Sekos 
apbalvotais latviešu fotogrāfs 
Reinis Fjodorovs, kuŗš veido 
projektu ‘’Dārgas mantas”; viņš 
fotografē trimdiniekus un viņu 
līdzi paņemtās mantas no 
Latvijas. Tāpēc aicinām pieda-

līties arī Ņujorkas tautiešus, 
paņemot līdzi mantas foto-
grafēšanai. Ieeja $ 15, kurā ie -
skaitīta zupa, „Gaiziņa salāti” un 
kafijas galds. Būs iekurināts 
kamīns un atvērts bārs. Visi laip-
ni aicināti! Ielūdz Ņujorkas DV 
vanadzes. 

 11. maijā 19:00 Salas bazn. 
zālē notiks izcilu mākslinieku 
koncerts „Mans pēdējais tango”. 

 PRIEDAINE (NJ)
Info:www. priedaine. org 
 15. februārī 13:00 Priedaines 

lejas telpās skatīsimies Liepājas 
teātŗa ierakstu „Pūt, vējiņi!”. 
Lūdzam ņemt līdzi groziņus. 
Ieeja brīva. 

 4. maijā 14:00 „Mans Pēdējais 
Tango”. Laipni aicinām ierasties 
uz Ģildes pavasaŗa koncertu ar 
izciliem māksliniekiem un tango 
noskaņām. 

 SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs:(11710 3rd Ave. N. E., 
Seattle, WA 98125), tālr. 206-
362-9894, Info:www. seattlelat-
viancenter. com 

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams:(1705 

9th Ave N, St. Petersburg, FL 
33713), tālr. 727-365-7856. 

 16. februārī 10:00 pulcēsimies 
uz Biedrības nama apkārtnes 
sakopšanas talku, ņemot līdzi 
savus darbarīkus. 

 17. februārī 13:00 Biedrības 
pilnsapulce, kurā notiks Valdes 
vēlēšanas, budžeta pieņemšana 
un citu svarīgu jautājumu 
apspriešana. Pēc oficiālās daļas 
visus balsstiesīgos cienās ar 
pankūkām, ievārījumu un de -
siņām, neskatoties, vai tie atbal-
sta republikāņus, demo krātus, 
zaļos vai neatkarīgos. Lūdzam 
piedalīties visus Biedrības bied-
rus!

 23. februārī 15:00 Kanadas 
latviešu dziedātājas – meco-
soprāna Vilmas Vītolas koncerts. 
Dziedātāja iepriecinās klausī-
tājus ar latviešu komponistu 
dziesmām, pazīstamām un arī 
retāk dzirdētām operu ārijām, 
kā arī ar melodijām no Lehara 
operetēm. Pēc koncerta tikšanās 
ar mākslinieci, kopā baudot kaf-
iju un saldas maizītes. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $20. 

 9. martā 15:00 Kultūras die-
nas koncerts, kurā uzstāsies 
Biedrības koris un koklētāji, kā 
arī būs literārs lasījums. Pēc kon-
certa baudīsim pašnesto groziņu 
labumus ar rīkotāju sarūpēto 
kafiju un atspirdzinošiem dzē-
rieniem. Ieejas ziedojums, sākot 
ar $10. 

 12. martā 13:00 videoizrāde 
– G. Doniceti operas „Anna 
Bolena” Vīnes valsts operas 
uzveduma I daļa. Galvenajās 
lomās pasaules slavenās dzie-
dātājas – Anna Netrebko un 
Elīna Garanča. Kafija un cepu-
mi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums, sākot ar $ 3. 

 16. martā 15:00 Daugavas 
Vanagu rīkotā leģionāru un 
kaŗavīru pēcpusdiena ar Kanaku 
ansambļa piedalīšanos, karavīru 
godināšanu un siltām pusdienām. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $10. 

 DIEVKALPOJUMI 

Trimdas dr.: (58 Irving St., 

Brookline, Ma 02445). 17. 
februārī 11:00 dievk. ar dievg. 
Ciešanu laika 1. svētd.; 24. 
februārī 11:00 dievk. Ciešanu 
laika 2. svētd.; māc. Jogita 
Mazur. 

 Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Kvēkertaunā:St. 
Paul’s ev. luth. church (837 Old 
Bethlehem St. Appelbachsville) 
17. februārī 14:00 Ciešanu laika 
1. svētd. dievk.; kafija. 3. martā 
14:00 Ciešanu laika 3. svētd. 
dievk.; seko kafija un pilnsapulce. 
17. martā 14:00 Ciešanu laika 5. 
svētd. dievk. 29. martā 16:00 
Lielās Piektdienas dievk. ar 
dievg.; kafija. 31. martā 14:00 
Lieldienu dievk. 

Lankasterā: (Mt. Calvary 
Lutheran Church, 308 East 
Petersburg Rd., Neffsville, 
Lancaster, PA 17601). 24. feb-
ruārī 15:00 Ciešanu laika 2. 
svētd. dievk. 24. martā 15:00 
Pūpolu svētd. dievk. ar dievg.; 
māc. Dr. Ruta S. Ziedone:(PO 
Box 380, Henryville, PA 18332), 
mob. tālr.:570-460-5375, 
e-pasts:silver11@ptd. net un 
emer. māc. Dr. Arvīds 
Ziedonis:(529 Linden Place, 
Cresco, PA 18326-7248), 
tālr.:  570-629-6349, e-  pasts:-
ziedonis@ptd. net 

 
(10705 West Virginia Ave., 
Lakewood, CO 80226). 
Svētdienās 9:30 dievk. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 19:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 
–13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godina, 
tālr.:720-484-9857. 

Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 
15. februārī 11:00 Bībeles stun-
da. 17. februārī 10:00 dievk. 24. 
februārī 10:00 dievk. ar dievg. 3. 
martā 10:00 plkv. Kalpaka 
piemiņas dievk. 10. martā 10:00 
dievk., pēc dievk. draudzības 
stunda. 15. martā 11:00 Bībeles 
stunda. 17. martā 10:00 dievk. 
24. martā 10:00 Pūpolu 
svētdienas dievk. ar dievg. 28. 
martā 17:00 Zaļās ceturtdienas 
dievk. ar dievg. 29. martā 17:00 
Lielās piektdienas dievk. ar 
dievg. 31. martā 10:00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
Lieldienu brokastis. Draudzes 
māc. Aija Greiema(Graham), 
tālr.:517-614-4853. Ērģ. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un R. Ozoliņš. 

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shephard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E 
Commercial Blvd., Ft. 
Lauderdale, FL). 24. februārī 
14:00 dievk. Pēc dievk. draudzes 
gada pilnsapulce un kafijas galds. 
Diak. I. Kaneps. Infor māc.: 
Andrejs Jugs, tālr.:561-447-
9050.  

nības latv. ev. lut. dr.: (100 
Rockview St., Jamaica Plain, MA 
02130). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Māc. Dr. J. 
Keggi. 

Jāņa dr.: (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.:610-353-2227. 17. 
februārī 11:00 dievk. 24. 
februārī 11:00 dievk. ar Sv. 

vakarēdienu. Seko draudzes 
gada sapulce. 3. martā 11:00 
dievk. 10. martā 11:00 dievk. 
–plkv. O. Kalpaka atcere. Seko 
pusdienas studentu korporāciju 
kopu izkārtojumā. Kuplinājumā 
būs ilustrēts Aivara Celmiņa 
referāts ’’ Grafiķis Richards 
Zarriņš (1869-1939). 17. martā 
11:00 dievk. 10:00 pirms dievk. 
pankūku brokastis. 17. martā 
15:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu 
Vilmingtonā (Good Shepherd 
baznīcā, 1530 Foulk Rd. (Rt. 
261)). 24. martā 11:00 Pūpolu 
svētd. dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Valdes ievešana amatā. 28. martā 
14:00 Zaļās Ceturtd. dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. 29. martā 19:00 
Lielās Piekt. Dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. 31. martā 8:00 
Kristus augšāmcelšanās svētki. 
Lieldienu dievk. Seko Lieldienu 
brokastis groziņu veidā. 7. aprīlī 
11:00 dievk. Māc. Ieva Dzelz-
galvis. Info:www. latvianluth-
churchphila. org

 
dr.: (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505), 
tālr.:616-361-6003. 24. febr. 
10:00 dievk. Pēc dievk. 
Meteņdienas sarīkojums. Inf. 
e-pasts:lejins@att. net 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews 
Avenue, Lakewood, OH 44107). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. 
Bībeles stundas notiek mēneša 
otrā un trešā trešdienā 10:00. 
Baptistu dr. dievk. notiek 
svētdienās, 14:30. 17. februārī 
11:00 Ciešanu laika 1. svētd. 
dievk. ar dievg. 24. februārī 
11:00 Ciešanu laika 2. svētd. 
dievk. ar dievg. 3. martā 11:00 
Ciešanu laika 3. svētd. dievk. 
Māc. Pauls Barbins. Pēc dievk. 
kopsapulce. 10. martā 11:00 
Ciešanu laika 4. svētd. dievk., 
pieminot plkv. O. Kalpaku. Pēc 
dievk. DV kopsapulce. 13. martā 
10:00 Bībeles stunda. Seko 
pensionāru sanāksme Zaļajā 
zālē. 17. martā 11:00 Ciešanu 
laika 5. svētd. dievk. ar dievg. 
Seko draudzes pilnsapulce. Māc. 
Sarma Eglīte. 

Pārdomu vakari Kristus 
Ciešanu laikā. Fiziskās vietas 
Bībelē burtiski un metaforiski – 
ceturtdienās 18:00. 21. februārī 
–„Tuksnesis”, māc. Sarma Eglīte. 
7. martā – „Upes, ezeri, jūra”, 
māc. Pauls Barbins. 14. martā 
–„Vīna dārzs”, māc. Sarma Eglīte. 
21. martā –„Kalni”, māc. Pauls 
Barbins. 

(21 Garden St., Manchester, CT 
06040) 9. februārī 11:00 dievk. 
Māc. Daina Salnīte. Dr. pr. A. 
Grase, tālr.:860-649-1362. 

 
Trīsvienības dr.: (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.:414- 258-8070. 17. februārī 
10:00 dievk. angļu valodā ar 
dievg. English worship service 
with Holy Communion. Seko 
PBLA apbalvotā Valtera Nol-
lendorfa referāts par Okupācijas 
mūzeja darbību un iecerēm. 21. 
februārī 10:00 Bībeles stunda. 
24. februārī 10:00 plkv. Oskara 
Kalpaka un visu brīvības cīnītāju 
varoņu piemiņas dievk. ar dievg. 
Seko draudzes gada sapulce. 

No 26. februāŗa līdz 3. martam 

notiks LELBA rīkotās Draudžu 
dienas Florīdā. Piedalās prāv. 
Lauma. Uz tām vēl var pieteik-
ties! Draudžu dienām sekos 
LELBA paplašinātā pārvaldes 
sēde līdz 5. martam, kuru vadīs 
prāv. Lauma. 

3. martā 10:00 Laju vadīts 
dievk. 5. martā 19:00 padomes 
sēde. 7. martā 10:00 Bībeles 
stunda. 11:00 Pensionāru bied-
rības saiets. 10. martā 10:00 
dievk. ar dievg. 17. martā 10:00 
dievk. angļu valodā ar dievg. 
Worship service in English with 
Holy Communion. 19. martā 
10:00 Bībeles stunda. 22. martā 
17:00 Daugavas Vanagu un 
Vanadžu rīkotās ’’Zivju vakar-
iņas’’ Starting at 5pm, come join 
us at the Church for the annual 
‘’Fish Fry’’ prepared by Daugavas 
Vanagi. Great food and company. 
24. martā 10:00 Pūpolsvētdienas 
dievk. ar dievg. un kristībām 
Robertam Osim. 28. martā 
19:00 dziesmots Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg. un ar jauniešu 
ansambļa līdzdalību. 29. martā 
11:00 Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 19:00 Lielās piektd. Dievk. 
ar dievg. Klusā sestdiena.. 31. 
martā 8:00 Kristus augšām-
celšanās Lieldienu rīta dievk. ar 
uzrunu bērniem. 9:00-11:00 tau-
tasdeju kopas „Metieniņš” 
sagādātās brokastis. 11:00 Easter 
Sunday English worship service 
with Holy Communion. Please 
join us for the brekfast our folk 
dancing group hosts before the 
service. 2. aprīlī 19:00 padomes 
sēde. 4. aprīlī 10:00 Bībeles stun-
da. 11:00 Pensionāru biedrības 
saiets. 7. aprīlī 10:00 Baltās svētd. 
dievk. Seko draudzes saiets. 14. 
aprīlī 10:00 dievk. Seko Milvoku 
organizāciju kopsēde. Prāv. L. 
Zušēvica, tālr.:414-421-3934, 
e-pasts:pastorlauma@gmail. 
com. Dr. pr. S. Kalve, tālr.:414-
536-0358. Info:www. milwauke-
edraudze. org 

 
latv. ev. lut. Dr.:(3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.:612-722-4622. Info:www. 
mndraudze. org 17. februārī 
11:00 Ciešanu laika 1. svētd. 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
21. februārī 11:00 Bībeles stun-
da. 24. februārī 11:00 Ciešanu 
laika 2. svētd. dievk. Pēc dievk. 
projekts ”Būsim gudri”, at -
stāstījums un bildes sadraudzības 
stundā. Piedalīsies Laura Kont-
ere, Māra Treiberga un Edija 
Banka-Demandta. 3. martā 
11:00 Ciešanu laika 3. svētd. 
dievk.. Pēc dievk. sadraudzība. 
10. martā 11:00 Ciešanu laika 4. 
svētd. dievk. ar Sv. Vakarēdienu. 
Pēc dievk. sadraudzība. 

Ar mūsu jauno garīdznieku, 
diakonu Dāgu Demandtu tikša-
nās pēc dievk., kā arī baznīcā 
trešdienās no 10:00 – 14:00, 
ceturtdienās 13:00 – 16:00. Visi 
laipni lūgti! Dāga tālr.:612-280-
9333 ; E-pasts: dagdemandt@
hotmail. com

latv. ev. lut. dr.: Īstbransvikā (12 
Gates Ave., East Brunswick, NJ) 
17. februārī 12:30 dievk. ar 
dievg. 24. februārī 13:30 dievk. 
Māc. I. Pušmucāne-Kineiko, tālr. 
908-638-1101; e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail. com
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Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Springfīldā, Holy Cross Luth. 
Church (638

Mountain Ave., Springfield, NJ 
07081) 16. februārī 10:00 
draudzes gada sapulce. 17. 
februārī 10:30 dievk., māc. 
Sal iņš.  Manhatenā 
(Seafarers&Intl House, 123 E 
15th St., NY10003), ceļa 
norād.:www. sihnyc. org 23. 
februārī 14:00 dievk., māc. 
Saliņš. Jonkeru bazn. (254 
Valentine Ln., Yonkers, NY 
11705) 24. februārī 11:00 dievk., 
māc. Saivars. Seko skautu 
sarīkojums. Salas bazn. (4 Riga 
Ln., Melville, NY11747) 24. 
februārī 10:30 dievk., māc. 
Saliņš. Seko Bībeles stunda. St. 
Mark lut. bazn. (100 Harter Rd., 
Morristown, NJ) 24. februārī 
13:30 dievk. ar dievg. Diak. I. 
Kaņeps. Ērģeln. I. Steele. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. Jonkeru 
bazn. (154 Valentine ln., Yonkers, 
NY11705) 3. martā 10:00 plkv. 
Kalpaka atceres dievk., māc. 
Saivars. Salas bazn. (4 Riga Ln., 
Melville, NY11747) 3. martā 
10:30 dievk., māc. Saliņš. Skolas 
bazn. 23. martā 9:45 dievk. ar 
dievg., māc. J. Saivars. Pie 
klavierēm E. Zālīte. Īstoranžā 

(153 Glenwood Ave., E. Orange, 
NJ) 28. martā 13:00 Zaļās cetur-
td. dievk. ar dievg., diak. I. 
Kaņeps. Ērģeln. I. Steele. Cienasts 
groziņu veidā. Grāmatu galds. 
Ņūdžersijas skolā 4. maijā 11:30 
Ģimenes dienas dievk., māc. J. 
Saivars. Bērnu priekšnesumi. 26. 
maijā 12:00 Urnu izvade un 
dievk. Brāļu kapos Katskiļos. 
Info:www. latvianmemorialpark. 
org. 8. jūnijā paredzēts skolas 
izlaidums Priedainē (New Jersey 
Latvian Society, Rt. 33, Howell 
Township, NJ)

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N. Elm. St., Saginaww, MI 
48602) 17. februārī 13:00 dievk. 
Pēc dievk. kafija un draudzes 
pilnsapulce. 31. martā 13:00 
Lieldienu dievk. ar dievg. Māc. 
R. Franklins. Pēc dievk. kafija. 
Dr. sekr. Vija Āriņa; 
e-pasts:vijaarins@yuahoo. com. 

Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd., San Diego, CA 
92103), (ieeja no sētas). 9. martā 
12:00 dievk. Pēc dievk. kafijas 
galds. 6. aprīlī 12:00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
draudzes gada pilnsapulce un 
kafijas galds. 11. maijā 12:00 
Ģimenes dienas dievk. Pēc dievk. 

kafijas galds. Dievkalpojumus 
apmeklēt laipni lūdz San Diego 
Latviešu ev. -lut. draudzes valde. 
Prāvests Kārlis Žols, tālr.:925-
788-1101, e-pasts:kazols@msn. 
com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.:858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san. rr. com. 

Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.: 
(425 Hoffman Ave.) 17. februārī 
11:00 dievk. 24. februārī 11:00 
dievk. 17. martā 10:00 dievk. 
Pēc dievk. Padomes sēde. 29. 
martā 19:00 Liel. piektdienas 
dievk. 31. martā 10:00 Lieldienu 
dievk. Pēc dievk. kopīgs azaids. 
Māc. prāv. K. Zols. Info:www. 
Ivnc. org 

Christ Lutheran bazn. (#1 Selma 
Ave., Webster Groves, MO 
63119). katra mēneša trešajā 
svētdienā 14:00 dievk. Pēc dievk. 
saiets ar groziņiem. Māc. A. 
Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.:314-457-1830, e-pasts: kal-
ninsis@charter. net 

(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125). 17. febr. 10:30 dievk. 
angļu valodā ar dievgaldu. 24. 
febr. 10:30 dievk. ar dievg. 
Diakones Gijas Galiņas 
ordinācija mācītājas amatā. 

Piedalās archib. E. Rozītis, prāv. 
Kārlis Žols. Pēc dievk. 
pieņemšana nama kamīna zālē. 
Māc. D. Cilne, tālr.:206-674-
9600, e-pasts:cilnis@earthlink. 
net. Info:www. seattlelatvi-
anchurch. org. 

Sv. Pēterburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: (Mūsu pestītāja (Our 
Savior) bazn. 301 – 58th Street S, 
St Petersburg, FL 33707). 24. 
februārī 14:00 dievk., kuru 
kuplinās Ariana Liepiņa. 26. 
februārī 19:00 Draudžu dienu 
atklāšanas dievk. Days Springs. 
No 26. februāra līdz 3. martam 
LELBA Draudžu dienas Floridā, 
Ellentonā. Draudžu dienu noris-
es vieta ir pāri ielai no Ellentonas 
tirdzniecības centra. Sīkāku ifor-
māc. Var saņemt, zvanot Aijai 
Norbergs:727-367-6001. 3. mar-
tā 11:00 Draudžu dienu no -
slēguma dievk., vada archi bīs kaps 
E. Rozītis. 7. martā 11:00 Draudzes 
valdes sēde. 10. martā 14:00 dievk. 
Seko draudzes pilnsapulce. Māc. 
Aivars Pelds. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.:727-367-6001. 

Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: draudzes nams(400 Hurley 
Ave., Rockville, MD 20850-
3121). Svētdienās 9:15 Latviešu 
skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 dievk. 

Kafijas galds. Grāmatu galds. 17. 
februārī Ciešanu laika 1. svētd. 
Kārtējā skolas diena un dievk. 
Seko kristīga sadraudzība pie 
kafijas galda. 24. februārī Cie -
šanu laika 2. svētd. Kārtējā sko-
las diena un ģimeņu dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. Pie kafijas galda – 
februāra jubilāru sveikšana. 
13:30 LELCHE (pensionāru 
nama) pilnsapulce. 3. martā 
13:30 Daugavas Vanagu gada 
sapulce. 10. martā 11:00 plkv. O. 
Kalpaka un brīvības cīnītāju 
piemiņas dievk. 17. martā 9:30 
draudzes pilnsapulce, 11:30 
dievk.   24. martā – Pūpolu svētd. 
28. martā –Zaļā cet. 29. martā 
–Lielā piektd. 31. martā – 
Lieldienas. Māc. prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. 

Tālr. baznīcā 301-251-4151,  
e-pasts: dcdraudze @verizon. net 
Info:www. dcdraudze. org 

 
dr.: (76 Windham Rd., Wil-
limantic, CT) 16. februārī 11:00 
dievk. Māc. Daina Salnīte. Dr. 
pr. Vija Bachmute, tālr.:860-644-
3268. 

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
līdz piektdienai uz e-pastu:-
rasma@laiks. us 

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

25. janvārī tālajā ceļā uz 
Mūžību, uz Debesīm devies 
Vītolu fonda ziedotājs Raimonds 
V. Dzelzkalns. Debesis lielu viņa 
mūža daļu bija darbalauks, nu 
tās kļuvušas par mūža mājām. 

Raimonda dzīves ceļš aizsākās 
Latvijā, Rīgā, kur tika absolvēta 
Rīgas Valsts I ģimnazija un 
sāktas medicīnas studijas Latvijas 
Universitātē. Tad viņš tika 
iesaukts Latviešu leģionā un pēc 
kaŗa nokļuva Eslingenā, Vācijā. 
Visu mūžu viņu vadījušas alkas 
pēc zināšanām - Raimonds ir 
studējis Štutgartes Techniskajā 
augstskolā mechāniku, tad dev-
ies uz Ameriku, kur turpinājis 
studijas Columbia University un 

ilgus gadus bijis inženieris 
kosmiskās programmas “Apollo” 
īstenošanā. Raimonds aktīvi 
darbojās latviešu kopienā ASV, 
bijis aktīvs darbinieks latviešu 
organizācijās un draudzē, 
strādājis par skolotāju latviešu 
sestdienas vidusskolā, bijis 
vairāku grāmatu redaktors vai 
autors, publicējies latviešu 
periodikā. Latvijā kļuvusi 
populāra viņa grāmata ,,Atmiņas 
un atziņas” - laikmeta liecība 
viņa paaudzes traģiskajiem 
likteņiem, kuŗā autors raksta gan 
latviešu diasporas dzīvi Rie-
tumos, gan aizraujoši stāsta par 
savām gaitām, strādājot izpla-
tījuma technoloģiju programmu 

īstenošanā kosmosa izpētes jomā 
NASā. 

Raimonds Dzelzkalns bijis 
korporācijas Selonija biedrs, un 
šīs organizācijas devīze Virtute et 
fide visu mūžu ir bijusi arī viņa 
dzīves vadmotīvs.

1950. gadā Raimonds nodi-
bināja ģimeni ar Līviju Bierandu, 
izaudzināja meitu Lailu, kas ir 
ieguvusi PhD gradu fizikālajā 
ķīmijā, un dēlu Valdi, kas ir iegu-
vis PhD gradu molekulārajā 
bioloģijā. 2002. gadā dzīvesbiedre 
aizgāja Mūžībā, bet skumju 
smagums Raimondu nesalauza, 
jo viņa dzīvē ienāca mīļš un 
sirsnīgs cilvēks –  Malda, kuŗa 
kļuva par draugu un atbalstu. 

Ardievas Raimondam Verneram Dzelzkalnam 
/03.04.1923.-25.01.2013./

Iesākot Toronto pensionāru 7. 
februāŗa saietu, valdes priekš-
niece Valija Briksnis atgādināja 
par apvienības pilnsapulci 28. 
februārī, aicinot visus ierasties 
pēc iespējas kuplā skaitā. Ja nav 
iespējams ierasties, lūdzu savas 
balstiesību pilnvaras nodot citi-
em, lai būtu pēc iespējas lielāks 
balsu skaits. Tas ir svarīgi prov-
inces un pilsētas atbalstu sa -
ņemšanai.

Februāra mēnesim program-
mās paredzēto koncertu virkni 
ievadīja Vilma Vītola ar Irisu 
Pureni pie klavierēm. Kaut gan 
gandrīz visi vokālisti parasti 
lieto mikrofonu, Vilmai šis 
skaņas pastiprinātājs nebija 
vajadzīgs. Viņas spēcīgais 

mecosoprāns piedziedāja visu 
aulu, ļaujot klausītājiem izbaudīt 
balsi bez mikrofona starp-
niecības. 

 Atzīmējot 150 gadus kopš 
Jāzepa Vītola dzimšanas, viņa 
dziedāja 3 komponista  dzies-
mas, kam sekoja trīs Jāņa 
Kalnina kompozicijas, ieskaitot 
dziesmu par brīnumputnu no 
operas “Lolitas brīnumputns”. 
Koncerts turpinājās ar “Ej, 
saulīte, drīz pie Dieva” Lūcijas 
Garūtas apdarē, un Garūtas 
veltījumu Džordžam Kluzo 
(Georges Clouzot) franču valodā, 
ar viņas pašas tekstu. Sekoja 
vairākas dziesmas franču valodā. 
Ļoti iespaidīga bija “Habanera” 
no Bizē operas “Karmena”. To 

beidzot, Vilma ar īsti karmeni-
sku žestu svieda sarkanu neļķi 
publikai. Vēl viena operas ārija 
par mīlestību bija no Mocarta 
“Figaro kāzām.” No latviešu 
komponistiem vēl dzir dējām 
Marutas dziesmu “Kādi vārdi, 
cik skarbi skan” no Bruno 
Skultes “Vilkaču mantinieces”.

 Beidzamā bija vijīgā “Viljas 
dziesma” no Lehāra operetes 
“Jautrā atraitne” un piedevās arī 
Lehāra “Tev pieder mana sirds” 
no operetes “Smaidu zeme”.

 Vilma nebija pie pensionāriem 
viesojusies gandrīz divus gadus. 
Vienmēr ir prieks dzirdēt kādu 
no mūzikāli talantīgās Vītolu 
ğimenes.

 da

Kopā nodzīvoti turpat desmit 
gadi, bijis daudz kopīgu rūpju 
un prieka, un ļoti, ļoti daudz 
mīlestības. 

Reiz Raimonds un Malda, 
uzzinājuši, ka kādā Nīderlandes 
dārzniecībā ir liliju šķirne ar 
nosaukumu ,,Latvija”, to 
pasūtināja un iestādīja savā dārzā 
Longailendā, Ņujorkā. Tā – 
cēluma simbols – labi auga, 
krāšņi ziedēja un reibinoši 
smaržoja, apliecinot, ka tai patīk 
augt dārzā, kuŗā netrūkst 
mīlestības.

Tikpat un vēl vairāk rūpju un 
mīlestības saņēma arī jaunieši 
Latvijā, kuŗiem Malda un 
Raimonds nolēma palīdzēt iegūt 

augstāko izglītību. Viņi abi 
izveidoja stipendiju fondu un 
uzticēja to administrēt Vītolu 
fondam.

Tuvu debesīm Raimonds 
Dzelzkalns ir bijis allaž – gan 
darbā, gan mīlot sev tuvos, un 
MĪLESTĪBA ir bijusi tā, kas 
saistījusi VIŅA debesis ar VIŅA 
zemi. Kad pierims sāpju sma-
gums un zaudējuma rūg tums, tā 
paliks atmiņās - kā apliecinājums 
godīgi un cēli nodzīvota mūža 
turpinājumam Debesīs.

Atvadoties
Vītolu fonda vārdā 

Vita Diķe

Vilma Vītola dzied pensionāriem
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"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
 6 mē ne šiem US $120,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $25,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

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

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________
līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:
(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Tāl ru nis ___________________________________________
E-pasts ____________________________________________
Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

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

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

Abonējiet  laikrakstu LAIKS 
neizejot no majam!!!

Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Piedāvājam administratīva 
rakstura ēku, ko iespējams 

pielāgot arī dzīvokļu izbūvei, pašā 
Kuldīgas pilsētas centrā līdzās 

Pilsētas laukumam.

Kuldīga – senā Hanzas pilsēta pie 
Ventas rumbas un bijusī Kurzemes 

hercoga rezidences atrašanās vieta,
ir viena no skaistākajām Latvijas 

pilsētām ar labi saglabājušos 
vecpilsētas architektūru,

tā vēl joprojām tiek dēvēta par 
“Kurzemes galvaspilsētu”

vai “Kurzemes sirdi”.

Adrese – Smilšu iela 24
Ēkas platība – 700 kv.m

Cena – 490 000 USD (270 000 LVL)
e-pasts matiksm@inbox.lv; mob.

tālr. +371 28350830

1. BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ;

2. MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;

3. MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;

4. MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA, ROBEŽU ATJAUNOŠANA;

6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM;

7. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATGŪŠANA,
MANTOJUMA DOKUMENTU KĀRTOŠANA

ASV- Ivars A.Petrovskis 
504 Grand Avenue N.E. 
Grand Rapids,MI 49503 

Tel: (616) 454-8012 
Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel; (371) 29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
4906 South 19 th Str., Unit J

Milwaukee, WI 53221
Tel; (414) 6161657

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

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

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346
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Ku ltūra

Pirmajā grupas „Vētras sai-
tes” albumā ir iekļauti 14 in  s-
trumentāli skaņdarbi. 

Albuma bukletā atradīsiet   
publicista, filozofa un dīdžeja 
Ilmāra Šlāpina rakstītās dzejas 
rindas, kas radušās, iedvesmo-
joties no albumā dzirdamās mū -
zikas. Grupā „Vētras saites” spēlē 
Latvīte Podiņa (kokle), Ģirts 
Pavēnis (ģitāra), Jānis Cīrulis 
(džamba) un Ansis Klucis (kon-
trabass). Skanējuma galvenais 
akcents ir Latvītes Podiņas spē-
lētās elektriskās kokle skaņas, 
kas, saspēlē ar ģitāru, kontrabasu 
un džambu rada oriģinālu no -
ska ņu. Pasaulē šo albumu nešau-
bīgi ierindotu „world music” ka -
tegorijā. Jauno Laiks iesaka „Vēt-
ras saites” klausīties dzīvajā at -
skaņojumā. Tā ir neparasta mū -
zika, ko droši var saukt arī par 
latvisku.

Zviedrijas latviešu rokmūzi-
ķis Gundars Rullis (AlisP) pēc 
ilgākas klusēšanas izdevis albu-
mu ar nosaukumu „Attiecību 
Putra”. Tajā kopumā iekļautās 

Jauno Laiks iesaka: Jaunākie mūzikas albumi un grāmatas

deviņas dziesmas, kas tapušas 
pēdējo trīs gadu laikā. Albuma 
ierakstā piedalījies Gundars 
Rullis - ģitāra un balss, Edgars 
Ru  benis – bass, Edgars Āboliņš - 
bungas. Vārdi un mūzika: Gun-
dars Rullis. „Albuma skanējums 
ir konkrēts un enerģisks „trio” 
roks,” saka mūziķi.

Tautas vērtes kopas nosau-
kums „Dzieti” - jaunie dzinumi 
jeb atvases –  saistās ar uzziedē-

šanu, rašanos-dzimšanu, izcel-
šanos un labi sabalsojas ar vār-
du „dziedāt”. Jaunā mūzikas al -
buma filosofiskā koncepcija sa -
vukārt ir cieši saistīta ar Sauli – 
dienas zvaigzni, kas kosmogo-
niskajā simbolikā atrodas kos-
mosa centrā. Saules un mūža 
rituma maiņu „Dzieti” ir ietvēruši 
19 dziesmās, kas nu tiek nodotas 
klausītāju vērtējumam. Dziesmu 
mūzikālās apdares veidojusi 
kopas vadītāja Dace Balode, bet 
balsis kopīgā skanējumā ar tra-
dicionālajiem mūzikas instru-
mentiem – dūdām, stabuli, kokli, 
arī vijoli, ģitāru, čellu un sita-
miem instrumentiem apvieno-
juši 10 kopas dalībnieki.

Jaunais dziesmu krājums sniegs 
ne tikai emocionālu baudījumu 
un tuvību latviskai kultūrai, bet 
arī kalpos par  izglītojošu mate-
riālu latviešu folkloras izziņai un 
tajā ietverto vērtību popula ri-
zēšanai mūsdienu sabiedrībā.

Izdevniecība „Upe tuviem un 
tāliem” laidusi klajā latviešu 
gadskārtu dziesmu albumu 
„Gadapkārti”. Projekta autore 
Ilga Reizniece ir pārliecināta, ka 
maziem bērniem jādzied vi ņiem 
piemērotas dziesmas. „Mū  su no -
doms bija ierakstīt tādas tautas-
dziesmas, kas bērniem palīdzētu 
uztvert gada ritmisko gaitu un ar 
to saistītos notikumus mūsu dzī-
vē. Gadskārtu rituma sajūta pa  -
līdz sakārtot paša cilvēka dzīves 
ritmu, un ir labi, ja to var ie  mā-
cīties jau mazotnē,” uzsver Reiz-
niece.

Dziesmas iedziedājuši bērni  
no 4 līdz 14 gadu vecumam, bet 
instrumentālo pavadījumu uz 
dažādiem instrumentiem iespē-
lējuši „Iļģu” dalībnieki. Pavadī-
jumi albumā skan arī atsevišķi, 
lai tos varētu izmantot, piemē-
ram, bērnudārzos.

Grāmata „Latvieša cimdi” ir 
krāšņs un unikāls izdevums, jo 
tā pievēršas etnogrāfisko cim-
du tēmai, pētot muzejos pie-
ejamos materiālus, kuri līdz 
šim nav plaši publicēti. „Latvieša 
cimdu” 456 lappuses glabā in  for-
māciju par cimdiem, kādus Lat-
vijā darināja 19. gs. un 20. gs. 
sā  kumā. Vizuāli krāšņais izde-
vums sniedz ieskatu latviešu tra-
dicionālajā kultūrā, cimdu raks-
tos un elementos, kā arī katra 
novada raksturīgākajās krāsās, 
rakstos un kompozīcijās. Grā-
matā iekļauti cimdu attēli un to 
precīzi tehniskie zīmējumiem   
no dažādie Latvijas novadiem.  
Latviskā cimda filozofija ir ba -
gāta savā rakstu daudzveidībā, 
krāsu salikumā un pielietojumā. 
Cimdi latvietim bija ne tikai 
praktisks apģērba gabals, bet arī 
priekšmets ar simbolisku nozī-
mi, tādēļ tika adīti krāšņi dāvi-
nāmie un ceremoniju cimdi, ku -
riem bija liela nozīme mūsu sen-
ču tradīcijās un paražās. 

Grāmatas autore ir Maruta 
Grasmane. Autores iepriekšējo 
grāmatu „Latviešu tautas tērpi. 
Raksti. Izšūšana” godalgoja kā 
2000. gada skaistāko grāmatu.   
Tā radīja lielu interesi un tika 
izdota atkārtoti.

Grāmata „Latvieša cimdi” ir 
vērtīga dāvana ikvienam.

Izdevniecība „Jumava” lai-
dusi klajā Laimoņa Pura grā-
matu „Krusts virs pilskalna” 
par zemgaļu dzīvi un cīņu ar 
iebrucējiem 13. gadsimtā.Grā-
mata īpaši saistoša būs gados 
jaunākam lasītājam, kam būs 
interesanti iepazīt 13. gadsimta 
notikumus tagadējās Latvijas te -
ritorijā. Tajā jūtama spēcīga pie-
dzīvojumu garša - pašu sirojumi 
tuvākās un tālākās kaimiņ zemēs 
un svešu sirotāju iebrukumi no -
vadā tolaik bija dzīves ikdiena. 
Tā prasīja izveicību, spēku un 
drosmi. Dzimtā pavarda un sa -
vējo aizsardzībai nežēloja pat 
dzīvību.

Grāmata „Krustpils villaines” 
ir kultūrvēsturisks pētījums 
par izšūtajām Krustpils tipa 
villainēm Austrumlatvijā 18. gs. 
beigās - 19. gs. pirmajā pusē. 
Tas ir sava veida līdz mūsdienām 
saglabāto Krustpils tipa villaiņu 
katalogs ar vēsturiskā materiāla 
fotoattēliem, precīzi izzīmētām 
kompozīcijām un tehniskiem 
ap  rakstiem. Krustpils tipa villai-
ņu areāls ir ļoti plašs un iestiepjas 
dziļi Latgales teritorijā. 19.gs. ir 
pastāvējuši ļoti dažādi villaiņu 
tipi (baltā villaine, zilā jeb mēle-
ne, zaļā u.c.). Krustpils tipa vil-
laini var atpazīt pēc tai rakstu-
rīgajiem izšuvuma rakstiem. Tā 
ir viena no baltajām villainēm, 
bet tās Latvijas teritorijā bija iz -
platītas tieši ampīra laikā un ap -
tuveni līdz 19.gs vidum, kad no -
tika pāreja uz bīdermeijera tēr-
piem un uz lielajiem kantai-
najiem lakatiem. Grāmata vēr-
tīga kā izziņas avots ja vēlaties 
sev pagatavot tautas tērpu, to      
var dāvināt kā latviešiem, tā 
sveštautiešiem.

Savu pirmo dzejoļu grāmatu 
“Cik es atceros. Vai punktiņi” 
klajā laidis ASV latvietis, grupas 
“Mācītājs on Acid” dalībnieks 
La  ris Krēsliņš.

Larim Krēsliņam līdz šim ir 
bijusi niecīga literārā pieredze, 
izņemot faktu, ka viņa tēvocis ir 
latviešu dzejnieks un vēsturnieks 
Jānis Krēsliņš.

“Studējis vēsturi un ir ļoti švaks 
sportists, bet kaut kādā veidā sa -
kopojis 35 dzejoļus, kas ienākuši 
prātā. Varbūt tas ir ģimenē ie -
dzimts?” tā par savu daiļradi sa -
ka pats grāmatas autors. Larim 
īsti nav pārliecības, vai tēvocim 
patiktu viņa dzeja, jo dzejoļiem 
nav raksturīga zināma struktūra 
vai pareizība.

2012. gada vasarā Krēsliņš pats 
publicēja savu mikrostāstu ar 

Amerikas latvietis Laris Krēsliņš 
publicē pirmo dzejoļu grāmatu

dibinājis ar brāli un labāko drau-
gu Kristapu Krēsliņu. Kopš 1991. 
gada viņi sacerējuši vairāk nekā 
64 dziesmas.

Grāmatas svinīgā atvēršana 
no   tika 6. februārī krogā “Aptie-
ka”. Autors saviem cienītājiem 
lasīja dzejoļus un atbildēja uz 
jautājumiem. 

nosaukumu “Atbildes jautājumi”. 
Tā garums ir trīs lappuses. Šis 
darbs ir daļa no Krēsliņa projekta 
“Cikls, ko nepabeigšu”, kurā tiek 
gatavota viena cēliena luga, īsfil-
ma, stratēģijas spēle un romāns.

Laris Krēsliņš spēlē amerikāņu 
latviešu grunge-šlāgera grupā 
“Mācītājs on Acid”, kuru viņš 
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Aizbraukt. Šis vārds skan tik 
pazīstami, tik pierasti... Teju katrā 
latviešu ģimenē šis vārds ir iz  ska-
nējis. Teju katram kāds paziņa, 
draugs vai īpašs cilvēks ikdienā 
vairs nav līdzās. Mēs visi pie tā 
esam tik ļoti pieraduši, ka šim vār-
dam vairs nepievēršam nekādu 
uzmanību, kamēr tas neskar mūs 
tieši. Tā vien šķiet, ka doties prom 
no Latvijas cilvēkiem ir tikpat 
vien kārši un elementāri kā, teik-
sim, aiziet uz veikalu pēc piena      
un maizes. Arī manās ausīs vārds 
„aizbraukt” nonāk itin bieži. Gal-
venokārt gan tie ir mani vienau-
dži, studenti, kuri ar prieku izman-
to Eiropas Savienības piedāvāju-
mu doties prom apmaiņas pro-
grammās studēt kādā citā valstī. 
Un kāpēc lai no šāda piedāvā ju ma 
atteiktos? Apmaksāts ceļojums ar 
iespēju iepazīt jaunu pasauli, jau-
nu kultūru, sastapt jaunus draugus 
un iegūt neatsveramu pieredzi 
saskarsmē ar pavisam citādiem 
cilvēkiem, mentalitātēm un vēr-
tībām. Tas palīdz iegūt nosvēr tā -
ku un vispusīgāku skatījumu uz 
dzīvi, grauj stereotipus un papla-
šina mūsu redzesloku.Lai gan 
lielākā daļa sabiedrības man ap -
kārt izvēlas dzīvot un strādāt Lat-
vijā, dažreiz arī cilvēki no mana 
paziņu loka izvēlas pamest valsti, 
lai savu laimi meklētu aiz mūsu 
valsts robežām.Pirms gada šādu 
lēmumu pieņēmu arī es...

Pamest Latviju nebija spontāna 
ideja. Es tam gatavojos jau kādu 
laiciņu. Kāpēc? Es vienmēr esmu 
uzskatījis un joprojām domāju, ka 
cilvēks spēj būt laimīgs, tikai darot 
to, kas viņam patīk. Es biju noguris 
vērot manu draugu noskumušās 
un rūpju māktās sejas, kad mūsu 
sarunas pie kafijas tases nonāca 
līdz tēmām par darba meklēju-
miem Latvijā. Es nevēlējos, lai 
dzī ve mani salauž. Vismaz ne ma -
nā vecumā.Ejot pa ielu un klau-
soties mūziku austiņās, nereti vē -
roju pretimnācējus un secināju,   
ka mūsu ielās cilvēki gandrīz ne -
maz nesmaida. Ļaudis ir rūpju     
un problēmu mākti, ierauti savā 
ikdienas steigā un cīņā par vietu 
zem šīs saules. Es apsēdos uz soli-
ņa parkā, izslēdzu mūzikas at  ska-
ņotāju, ieklausījos pilsētas dunā, 
iemalkoju maķenīt „Narvesena” 
kafijas un teicu sev: „Es savu dzīvi 
nevēlos tādu.Es dzīvē vēlos darīt 
to, kas man patīk un padara mani 
laimīgu!” Pieķēru sevi domājam 
par šo tēmu aizvien biežāk un bie-
žāk. Pagāja zināms laiciņš, līdz es 
tomēr sadūšojos uzdot sev svarī-
gāko jautājumu. Jautājumu, kuru 
savā prātā biju noglabājis tālu, 
tālu, vistumšākajā nostūrī, aiz de -
viņām durvīm, skapī, kurš no -
slēgts deviņām atslēgām. Es sev 
pajautāju: „Kas man patiešām pa -
tīk? Kas mani dara laimīgu?” Kat-
ram dzīvē pienāk mirklis, kad šis 
jautājums sev ir jāuzdod. Tie, kuri 
to neizdara, visbiežāk savu atli-
kušo dzīvi ir nelaimīgi. Nespē-
dams atrast sevi, cilvēks gluži 
vienkārši iekšēji sabrūk. Daudzi 
no šī jautājuma izvairās, jo domā, 
ka viņu vēlmes ir pārāk nereālas, 
daudzi pārstāj sapņot, jo uzskata, 
ka tas ir bērnišķīgi. Man no sa -
viem sapņiem nebija bail. Es 
vienmēr esmu bijis sapņotājs un 

Zelta pods varavīksnes galā jeb kāda jauna latvieša stāsts

vienmēr esmu mīlējis dzīvi.
 Jau astoņus gadus esmu saistīts 

ar zirgiem un jāšanas sportu. Šie 
dzīvnieki man vienmēr ir pati-
kuši, viņu klātbūtnē es jūtos brīvi 
un labi. Zirgu augstais intelekts un 
spēcīgā aura liek cilvēkam nostā-
ties vienā līmenī ar dzīvnieku, 
nevis skatīties uz to no augšas. Ap -
meklējot jāšanas treniņus, dar-
bojoties pats ar savu zirgu un pa -
mazām iepazīstot šo pasauli, sa -
pratu, ka tā man ļoti patīk, taču 
Latvijā labi atalgotu darbu, saistītu 
ar zirgiem, atrast ir gandrīz neie-
spē jami, jo tas ir dārgs un eksklu-
zīvs sporta veids, kas lielākajai 
daļai cilvēku diemžēl nav pa ka -
batai. Arī izglītība šajā nozarē, ko 
Latvijā var iegūt, nav konkurēt-
spējīga, un Latvijā iegūtās zināša-
nas gluži vienkārši nebūtu, kur 
pielietot. Taču no zirgiem savā ik -
dienā atteikties nevēlējos. Vēl vai-
rāk – es vēlējos strādāt ar tiem, 
tā  dā veidā pelnīt savu iztiku un 
būt laimīgs. Būt kopā ar tiem, kas 
mani dara laimīgu. 

Es skaidri zināju, kurp vēlos 
doties. Vācijā biju viesojies jau 
iepriekš, un šī valsts uz mani at -
stāja ārkārtīgi patīkamu iespaidu. 
It sevišķi man patika Hamburga. 
Ja man būtu jānosauc mīļākā 
pilsēta pasaulē, es ilgi svārstītos, 
pirms izvēlētos starp Rīgu un 
Hamburgu. Man patīk lielpilsētas, 
un mani ļoti piesaistīja Hambur-
gas urbānisms, taču vienlaikus 
zaļais košums un krāsainums, cil-
vēku daudzveidība, uzskatu, pa -
ražu, domu un viedokļu sajau-
kums. Šajā pilsētā katrs var atrast 
kaut ko sev. Lai cik vecs tu būtu – 
jaunietis vai večuks, lai kādi būtu 
tavi uzskati un principi – kon-
servatīvi vai, gluži otrādi, – brīvi 
un atvērti, Hamburgā kaut ko    
sev atrast ir iespējams ikvienam. 
Kad gatavojos tālajam ceļam, 
manā galvā šaudījās tūkstošiem 
domu. Tas bija ļoti, ļoti smags 
laiks. Nebiju pabeidzis mācības, 
devos prom, grozi kā gribi, uz     
labu laimi. Bez izglītības, bez pie-
tiekama finansiālā nodrošinā ju  -
ma devos pretim kaut kam ne -
zināmam, taču ļoti aicinošam. 
Ģimene un draugi mēģināja mani 
atrunāt, ieteica iegūt izglītību, no  -
stabilizēties un tad doties prom, 
taču zināju tikai vienu – ja sākšu 
„apaugt” ar darbiem, pienāku-
miem, atbildību, kļūšu par tādu 

pašu bezpersonisku radījumu, ar 
kādiem tik pilnas mūsu ielas.      
Man no tā bija ļoti bail. Tik ļoti 
bail, ka metos iekšā šajā spēlē ar 
tām kārtīm, kuras man tobrīd bija 
rokā. Nevēlējos gaidīt, kad likte - 
nis „piespēlēs” kādu labāku ie -
spēju vai izdevību. Bērnu man 
nebija, konkrētas, stabilas darba-
vietas arī nē. Bija īstais laiks!Vie-
nīgā atbildība un „bērns” bija 
mans zirgs. Viņu biju nolēmis 
ņemt līdzi, kolīdz atradīšu labu 
darbavietu un varēšu viņu no -
drošināt.

Labi atceros to novembra dienu, 
kad devos uz autoostu. Bail nebija, 
nebija arī uztraukuma. Biju pār-
steidzoši mierīgs un nosvērts. Tā 
tomēr nebija kaujas misija Afga-
nistānā, bet gan „vienkāršs” brau-
ciens pētīt pasauli – tā vismaz es 
sev to biju iestāstījis. Lai nomie ri-
nātu gan sevi, gan man tuvos cil-
vēkus. Ceļā daudz domāju. Gal-
venokārt par to, kā pierādīšu sev 
un apkārtējiem to, ka šis lēmums 
ir pareizs un ka tas spēs mani darīt 
laimīgu. Iebraucot Vācijas terito-
rijā, ieslēdzu radioaparātu, klau-
sījos vietējo radio ziņas, pa logu 
vēroju uzlecošās saules blāzmu un 
smaidīju...

Man mīļajā pilsētā Hamburgā 
diemžēl darba piedāvājumu ne -
bija, un es nonācu nelielā Vācijas 
pilsētiņā Borgholchauzenā. Maza, 

sakopta un jauka vieta ar jaukām 
lauku un kalnu ainavām visap-
kārt. Strādāju sporta zirgu stallī 
pie vācu jāšanas sporta leģendas 
Frankes Slothāka. Kolēģi bija ļoti 
jauki un izpalīdzīgi. Šeit strādāja 
arī cilvēki no Latvijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas... Katrs savā ceļā no -
nācis līdz šai vietai, un mūs visus 
vienoja mīlestība pret zirgiem un 
jāšanas sportu.

Mani pirmie darba mēneši pa -
gāja, pielāgojoties jaunajiem dar -
ba apstākļiem un, pats galvenais, 
mainot savu apziņu un attieksmi. 
Biju pieradis dzīvot diezgan brīvu 
dzīvi, bezrūpīgi pavadot laiku, 
taču Vācijā dzīvesstils bija jāmai-
na. Darbā ar dzīvniekiem nedrīkst 
būt nekādu atlaižu, kavējumu vai 
kādu disciplīnas pārkāpumu. 
Zirgs ir dzīva radība, par to jā -

rūpējas ar ārkārtīgi lielu atbil - 
dību. Pirmajos mēnešos darbs bija 
ellīgi smags, es gandrīz salūzu. Va -
karā, bezspēkā saļimis gultā, 
prātoju - kur tad ir mana laime? 
Kur mana brīvība un dzīvesprieks? 
Es taču daru to, kas man patīk. 
Esmu vidē, kura man tik mīļa, 
taču jūtos pilnīgi un galīgi „iz -
pumpējies”. Man trūka spēka pat 
pagatavot vakariņas, nemaz ne  ru-
nājot par kādām izklaidēm pēc 
darba kopā ar kolēģiem. Sapratu, 
ka tā ilgi neizturēšu. Kaut kas bija 
jāmaina.

Bija ziema, ārā aiz loga līņāja, 
ārā pelēcīgs un drūms laiks, mazā 
pilsētele jau bija izpētīta no viena 
gala līdz otram, grāmatas izlasītas. 
Sāka uzmākties garlaicība un ru -
tīna. Saņēmos un devos pie savas 
priekšnieces uz sarunu. Biju ne -
daudz nobijies, jo nevēlējos sevi 
pa  rādīt kā vārgu un nevarīgu per-
sonu, taču tā turpināt savu dzīvi 
arī nevarēju. Viņa izrādījās ļoti sa -
protoša un pretimnākoša. Teicu, 
ka man pietrūkst kaut kādu ak -
tivitāšu, sacīju, ka darbs paņem no 
manis visu, ieminējos, ka vēlētos 
kaut kādā veidā iepriecināt sevi, 
lai dzīve neliktos tik vienmuļa. Vi -
ņa atbildēja, ka tā ir nopietna pro-
blēma, kas jārisina, jo nelaimīgi 
un nomākti darbinieki viņai ne -
esot vajadzīgi. Jau nākamajā die -
nā viņa man piedāvāja iespēju 

doties izjādē. Mūsu stallī bija daži 
zirgi, kuri atkopās pēc ievaino-
jumiem vai kādām slimībām, un 
viņiem bija nepieciešama neliela 
slodze, lai spētu veiksmīgi atgūt 
formu. Tā nu es tiku pats pie sa -
viem zirgiem. Atrašanās zirga mu -
gurā man nozīmēja ļoti daudz. 
Iepriekš šajā darbā tas nebija ie  -  
s pējams augstā sporta zirgu līme-
ņa dēļ. Nu atkal biju laimīgs. Lai-
mīgs, ka varu darīt to, kas man 
patiešām patīk. 

Laiks ritēja savu ritējumu, drēg-
no ziemu nomainīja ārkārtīgi silts 
un saulains pavasaris. Visa daba 
uzplauka burtiski pāris dienās, un 
es atdzīvojos tai līdzi. Biju iemā-
cījies plānot savu laiku, neiztērēt 
visas spēka rezerves darba dienā, 
lai pēc darba un brīvdienās varētu 
veltīt laiku pats sev. Apbraukāju 

tuvākās apkaimes pilsētas, viens 
pats devos pastaigāties pa vietē-
jiem mežiem un laukiem, tur pi-
nāju izjādes, iepazinos ar jauniem 
cilvēkiem, atpūtos. Iepazīstot vā -
ciešus vēl vairāk, varu teikt, ka viņi 
ir ļoti, ļoti patīkami un pretim-
nākoši cilvēki. Viņiem nepatīk 
augstprātīgi un iedomīgi iebrau-
cēji, taču, ja tu kaut nedaudz proti 
runāt vācu valodā, ja esi laipns un 
jautrs, viņi ir ļoti atsaucīgi. 

Bet vakaros, sēžot staļļa pagal-
mā un klausoties, kā ganībās sa -
zviedzas zirgi, domāju par mājām, 
par to, kā iet tiem, kas man tuvi un 
mīļi. Biju plānojis vasarā doties 
atvaļinājumā uz dzimteni, taču 
sapratu, ka tas būs tikai pavisam 
īss laiks, pēc dažām dienām jā -
dodas atpakaļ, tāpēc pārdomāju.

Strādājot par palīgu sportistiem 
sacensībās, vēroju cilvēkus, kuri 
darīja tādu pašu darbu, kā es – 
gadiem ilgi savu dzīvi pavadīja 
starp zirgiem, sportistiem, darba-
dienas strādājot stallī un brīv-
dienās- palīdzot sacensībās. 

Sapratu, ka par naudu, ko no -
pelnu, nevaru nopirkt sev prieku. 
Nevaru nopirkt brīvdienas, drau-
gus, kuri palikuši mājās. Sapratu, 
ka kaut kas ir jāmaina, kamēr vēl 
esmu laimīgs un ar prieku daru to, 
kas man jādara. 

(Turpinājums 8. lpp.)

Reinis Rudzītis
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Šā gada 26. janvārī Mineapo -
les St. Paulas latviešu skolas sai-
me pieminēja Draudzīgo aicinā-
jumu. Mūsu latviešu skolas mēr-
ķis ir bērniem ieaudzināt lat vie-
tību, piederību latviešu sabied-
rībai. To cenšas izdarīt, mācot 
bērniem latviešu valodu, latviešu 
kultūru, tautas tradīcijas, tautas-
dejas un tautasdziesmas. Latvie-
šu skola dod iespēju latviešu bēr-
niem arī savstarpēji iepazīties un 
sadraudzēties. 

Skolas vadītāja Laila Švalbe 
ievadīja programmu ar pārska -
tu, kā Draudzīgais aicinājums ir 
sācies, un aicināja katram atbal-
s tīt savu latviešu skolu. Sekoja 
Elgas Pones referāts „Gads un 
latviskā gadskārta.”

Viņa to ievadīja ar mīklu: „Abi 
gali balti, viducis zaļš. Kas tas ir?” 
Tas ir gads kuŗu senos laikos ie -
dalīja divās daļās – ziemā un va -
sarā. Latvietis seko saules gai tai. 
Katru gadu veido četri gada laiki: 
pavasaris, vasara, rudens un zie-
ma. Atmini manu mīklu: „Div-
padsmit brāļi cits citu dzen! Kas 
tas ir?” – Gada divpadsmit mē -
neši. 

Senāk gadu sadalīja laikos: zie-

Draudzīgā aicinājuma atcere Mineapoles-St. Paulas latviešu skolā

du laiks, sējas laiks, veļu laiks, 
tagad tas ir sadalīts 12 mēnešos. 
Latviešiem ir pašiem savi mēne-
šu nosaukumi kas radušies, no -
vērojot dabas norisi: janvāris – 
ziemas mēnesis, februāris – sveču 
mēnesis, marts – sērsnu mēnesis, 
aprīlis – sulu mēnesis, maijs – la -
pu mēnesis, jūnijs – ziedu mēne-
sis, jūlijs – siena mēnesis, augusts – 
rudzu mēnesis, septembris – 
viršu mēnesis, okotbris – veļu 
mēnesis, novembris – sala mē  ne-
sis, decembris – vilku mēnesis. 

Gadskārtas dod mums iespēj 
uz brīdi apstāties straujajā dzīves 

virpulī, nomierināties, pakavēties 
un izpriecāties pavisam citā no -
skaņojumā. Tradīciju sargāts cil-
vēks var drošāk spert soli pasaulē, 
tradīcijas dara mūs līdzsvarotus, 
rimtus, vairo mūsu nacionālo 
lepnumu un pašapziņu. 

Referātu papildināja, dziedot 
Meteņu, Ūsiņu, Jāņu dziesmas, 
ieradās arī ķekatnieki. Tautas-
deju skolotājas Kristīna Kontere 
un Laima Dinglija novadīja tau-
tasdeju „Sijā auzas tautu meita”. 
Vairākas latviešu organizācijas 
LOAM (Latviešu organazāciju 
apvienība Minesotā), korpo rā ci-

jas Latvia ārpus Latvijas globalais 
prezidijs, K!K!M! (Korporāciju 
Kopa Minesotā), Dāmu saime, 
Akadēmiskā kopa apsveica skolu 
un ziedoja naudu, atbalstot lat-
vis ko izglītītibu.

Latvijas Republikas vēstnie -
cība Amerikas Savienotajās Vals-
tīs sirsnīgi sveica skaistajā grā-
matu dāvināšanas tradīcijā, uz -
dā vinot skolai Marutas Grasma-
nes grāmatu „Latviešu cimdi” un 

Indras Sproģes grāmatu „Joka 
pēc alfabēts”. 

Dalībnieki varēja baudīt siltas 
pusdienas, ko skolai sagādāja 
Lat  viešu kredītsabiedrība (pa -
vāre Anita Jurēviča). Latviskā 
gar dumu tirdziņā varēja iegādā-
ties bērnu, skolotāju, vecāku un 
vecvecāku ceptu rupjmaizi, pī -
rāgus, dzeltenmaizi, un citus la -
bus gardumus. 

Āva Bērziņa 

Elga Pone stāsta par latviskajām gadskārtām

Pulkveža Kalpaka skolu Mil vo-
kos svētdienās apmeklē 30 bērni 
no 3 līdz 14 gadu vecumam. Šī ga -
da 27. janvārī skola aicināja sa -
biedrību apmeklēt Draudzīgā ai -
cinājuma sarīkojumu. Skolas pār-
zine Astrīda Kaugars uzrunāja 
skolas saimi un viesus:

„Katru svētdienu mēs atklājam 
pulkv. Kalpaka skolas dienu ar uz -
runu mūsu gaišajā, jaunajā sanāk-
šanas vietā lejas stāvā. Mēs katru 
svētdienu cenšamies uzlabot sko-
lēnu vārdu krājumu. Šorīt mēs 
pārrunājām, ko nozīmē vārds – 
aicinājums. 

Šogad svinam pulkveža Kalpaka 
skolas 62. mācību gadu. Pateica-
mies indivīdiem un vietējām orga-
nizācijām, kas ir neatlaidīgi atbals-
tījuši skolas darbu. Gadiem ejot, 
skola ir varējusi ne tikai pastāvēt, 
bet arī palīdzēt izaudzināt jaunus 
latviešu sabiedriskos darbiniekus. 
Starp mūsu skolas skolotājiem 
četri ir pulkveža Kalpaka skolas 
absolventi! 

Šodien es gribētu īsi pastāstīt 
par mūsu skolas darbu. Gatavo-
joties šim mācību gadam, nodibi-
nājām skolas padomi, kas pārzina 
skolas darbu. Kopā ar skolas pār-
zini tajā darbojas pārzines palīdze 
Aija Kīns, skolotāju pārstāve Maija 
Strēlniece, vecāku pārstāve Cindy 
Ochs un kasieris Edis Petrovskis. 
Mēs nospraudām piecus mērķus, 
kuŗi palīdz jāievēro skolas darbā, 
un un tie ir mūsu prioritātes. 

Mūsu pirmais mērķis ir gādāt, 
lai skolas mācības būtu piemēro-
tas bērnu spējām un ģimenes 
vēlmēm, lai tās veicinātu latviešu 
valodas apgūšanu un latviskās 
identitātes attīstību. Šogad bērnus 
iedalīja klasēs, balstoties uz lat-
viešu valodas spējām. Mums šo -
gad ir sarkanā, oranžā, zaļā, zilā 
un violetā klase – nevis 1., 2., 3., 
utt. Skolotāji ir centušies sagata -

Pulkveža Kalpaka latviešu svētdienas skola Milvokos

vot mācību vielu, lai tā būtu sais-
toša un piemērota katra bērna 
lat viešu valodas spējām. Bez mācī-
bām ģeografijā, vēsturē, dziedā-
šana, dejošanā un ticības mācībā, 
mēs arī piedāvājam tautas man-
tojuma stundu, kur bērni mācās 
par latviešu gadskārtām un tradī-
cijām. Šogad esam ļoti priecīgi,      
ka mums ir bērnudārza klase, kur 
mācās 12 skolēnu – tā ir mūsu 
skolas nākotne! Latviskā vidē bēr-
ni mācās par latviskām gadskārtu 
ierašām, veido latviskus dekorē -
ju mus un zīmē, mācās ticības 
mācību, tautas dejas un uzlabo 
latviešu valodas vārdu krājumu. 
Mēs gādājam par to, lai mūsu sko-
las telpas ir mājīgas, pievilcīgas      
un bērniem piemērotas. Aizgājušā 
gada 28. augustā mums bija skolas 

talka. Vecāki, skolēni un skolotāji 
veica milzīgu darbu, un rezultāti 
bija apbrīnojami! Ar draudzes 
atbalstu mēs pārbūvējām un iz -
krāsojām lejas telpu, kas tagad ir 
pazīstama kā “dzeltenā telpa.” 
Prie cājamies, ka mums tagad ir 
savas mājas – kur varam pulcē -
ties, mācīties un priecāties ne -
traucējot citas sabiedriskās no -
rises. 

Mūsu mērķis ir gādāt, lai visi ir 
informēti par skolas darbu un 
sadarbību ar vietējām organizā-
cijām. Esam divas reizes sarīkojuši 
pasākumu „Saldās maizītes un 
sarunas,” dodot iespēju vecākiem 
un skolotājiem pārrunāt skolas 
darbu. Skolotājiem pirmajā pus-
gadā ir bijušas divas sekmīgas 
sēdes. Mēs esam priecīgi, ka skolas 
bērni ir piedalījušies latviešu na -
ma Mārtiņvakarā, 18. novembra 
sarīkojumā, Milvoku tautību fes-
tivālā un draudzes Ziemsvētku 
sarīkojumā. Visos pasākumos 
esam priecājušies kopā – gan 
jaunā, gan vecākās paaudzes. 

Skolēnu vecāki maksā skolas 
naudu, tomēr tā nesedz visus iz -
devumus. Gribam turpināt pie-
dāvāt kvalitatīvu, piemērotu lat-
viešu skolas programmu latviešu 
izcelsmes bērniem ar dažādām 
lat viešu valodas spējām. Pateica-
mies ikkatram par naudas zie -
dojumiem mūsu skolai. 

Kārļa Ulmaņa pirmais aicinā-
jums mūs uzrunā vēl šodien: 
„Grā mata, cilvēka vissirsnīgākais 
un uzticamākais palīgs, atgūst 
veco cieņu, atgūst savu vietu... 
Kaut arī tālu projām dzīvodami, 
atminēsim savu pagastu, savu   
tēva pagastu, kaut domās atgrie-
zīsimies uz savu veco skolu. (..) 
Iesim viņiem talkā! Sniegsim vi -
ņiem daļu no tā gaišuma, kas 
mums tomēr vieglāk sasnie-
dzams.””

Skolas bērni 18. novembrī. Pirmajā rindā no kreisās: Amālija Junge, Krišs Kīns, Annele Kaugars, 
Alberts Buske, Kiāra Haydin, Roberts Osis. Otrajā rindā no kreisās: Maija Ochs, Krišjānis Kaugars, 
Tālis Tupesis, Mīla Tupesis, Viktor Hirth, Andris Carr, Lūkas Kākulis, Sigurds Kākulis. Aizmugures 
rindā no kreisās: Daina Kalniņa, Anna Strautmane, Uve Strautmane, Helēna Marnauzs

Vecāki un skolotāji pavadīja skolēna dziedāšanu: Ēriks Kīns, Kaija 
Petrovska, Sigurds Strautmanis, Aina Daukša, Inga Buske
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Seventeen years old Emma 
Korbs’ hockey career is taking 
off. This past summer for the 
second year running, she was 
selected to attend Hockey 
Canada’s development camp for 
the Under 18 (U18) national 
team in Calgary. This time around 
she was chosen to play three 
exhibition games after the camp 
in Minnesota against Team USA 
where she picked up an assist. 

Even though Emma did not 
make the final cut for the Canada’s 
U18 team at the World Cham-
pionship this January in Finland, 
she will be moving on to Ivy 
League Dartmouth College in 
New Hampshire this fall after she 
graduates from high school in 
Toronto. Emma plans to pursue 
studies in business and market-
ing and is slated to play on the 
prestigious university’s varsity 
squad. Prior to selecting 
Dartmouth College, Emma was 
courted by over 20 tier-one 
NCAA schools.

Emma started playing hockey 
at the age of eight and then only 
because  her older brother Viktors 
decided to give hockey a try. This 
was after their family billeted 

several players from a Liepajas 
Metalurgs boys team who par-
ticipated in a Toronto area hock-
ey tournament back in 2002-
2003. Incidentally, Emma’s aunt 
billeted another player Kristiāns 
Pelšs who was drafted by the 
NHL’s Edmonton Oilers and is 
now playing his first professional 
season on their farm team.

According to Emma, her broth-
er Viktors has been her biggest 
supporter as she progressed 
through hockey. He would 
encourage her and give tips. 
Viktors even tried to teach Emma 
how to fight on ice, even though 
fighting is banned from women’s 
hockey. Emma’s parents Jānis and 
Inese were always there to help 
racking up miles on road trips and 
picking up the bills. Youth hockey 
at the highest levels can be an 
expensive proposition. Emma’s 
local team dues are $6,000 a year 
and incidental expenses can easily 
add another $4,000.

Emma has played in tourna-
ments throughout Canada and 
the United States as well as sev-
eral countries in Europe includ-
ing the Czech Republic, Sweden 
and Iceland. She enjoys team 
camaraderie as well as the oppor-
tunity to meet girls from other 
parts of the world. The grade 12 
student plays hockey during the 
school year with the Toronto 
Aeros in Ontario’s Provincial 
Women’s Hockey League. With 
exhibition games, tournaments 
and regular games, she puts in 60 
games a season not to mention 

Emma’s hockey breakthrough 
Viesturs Zariņš

Experiences can provide the 
gateway of one chapter of your life 
to the next. I recently went on an 
educational trip abroad that 
changed my perspective of the 
world and gave me insight into 
the new transition I will be mak-
ing in my life soon. This past sum-
mer, I traveled to Latvia for a 
period of two weeks.

 A group called ‘’Heritage Latvia’’ 
organized our tour with the objec-
tives of educating us about our 
ancestry, teaching us different 
aspects of Latvian culture, and 
giving us some knowledge of how 
to live on our own. I experienced 

               "My Latvian heritage is very close to my heart"
self-sufficiency and I took care of 
myself without that helping hand 
that was available to me during 
my childhood. For two weeks, we 
had to live independently and 
make our own decisions in a set-
ting which presented a language 
barrier and cultural challenges.             

 Since I did not meet my travel-
ing companions before the trip, 
this was a unique experience in 
learning how to make new friends. 
For the duration of the trip we 
gained each other’s trust and relied 
on each other. The lasting connec-
tions from this trip were irreplace-
able; I made lifelong friendships 

that will always be cherished. 
Going to Latvia improved my 
ability to cooperate and collabo-
rate with other people.

 This trip was the first time I had 
ever left America, that making 
this journey much more special. 
Adapting to new environments 
and experiencing life outside my 
home state and country really 
expanded my outlook on the 
world. There, the air was fresh 
beyond anything I’ve encountered 
and the farmlands across the 
entire country are magnificent 
and colorful. While I knew some 
aspects of culture from my rela-

on ice practices twice a week. 
Training continues throughout 
the summer. That makes life busy 
for the grade 12 student who 
needs to keep her marks up.

Emma is in the pool of players 
being continually scouted out 
and evaluated for Team Canada. 
Next season she will be too old 
for the U18 squad and will have a 
tougher fight on her hand given 
that she will have to compete for 
a spot with older girls on the 
Under 23 team and perhaps one 
day for the national senior wom-
en’s team. Emma should be well 
positioned for this challenge 
given that Dartmouth has an 
excellent hockey program and 
plays in the top tier of United 
States colleges.

Emma was coy when asked 
whether she has considered the 
possibility of playing some day 
for the Latvian Women’s National 
hockey team. "Anything is possi-
ble", she says, although it should 
be pointed out that Latvia’s wom-
en’s hockey program is miles 
behind frontrunners Canada, with 
over 85,000 registered female play-
ers, and the United States with over 
66,000. Latvia has just over 100 
female players and a handful of 
teams. According to International 
Ice Hockey Federation rules, 
Emma would have to live and play 
in Latvia before being allowed to 
play for the country. Time will tell. 
For now Emma is focusing on fin-
ishing high school and is looking 
forward to the Dartmouth experi-
ence.Emma Korbs

cilvēks, kurš vēlas daudzskanīgu 
dzīvi. Es nevaru tev šeit to sniegt, 
bet ar prieku palīdzēšu. Dodies 
vien mājās, es domāju, ka tu pie 
mums esi daudz ko iemācījies un 
mēs savukārt esam daudz mācī-
jušies no tevis.” Saskatījāmies, pa -
smaidījām un apskāvāmies. Zi -
nāju, ka viens posms manā dzīvē ir 
noslēdzies. Uzreiz pēc minētās sa-
runas sa  zvanīju ģimeni un drau-
gus, lai pavēstītu, ka dodos mājās. 
Draugi bija neizpratnē. Kā tad tā? 
Tas taču bija darbs, ko es visvairāk 
biju vē  lējies, valsts, kura man 
vienmēr pa   tikusi. Jā, tā bija, taču 
šajā vietā    es biju sevi izsmēlis. 

Ieguvis visu,    ko varēju iegūt, - 
pieredzi, jaunus drau gus, jaunu 
skatījumu uz dzīvi. Un pārveidojis 
sevi. No diezgan anarhistiska 
brīvdomātāja biju kļuvis par 
nosvērtu, mērķtiecīgu un apzinīgu 
personu, uz kuru var paļauties un 
kurš turpmāk ļoti rūpīgi pārdomās 
savus lēmumus, pirms tos 
pieņems.

Atbraucis mājās, esmu turpat, 
kur biju pirms došanās prom. Taču 
tagad man ir skaidri dzīves mērķi, 
nostiprinājusies apziņa, ka varu 
sasniegt to, ko vēlos. Esmu atsācis 
mācības, strādāju darbu, kas man 
patīk, izbaudu to, ko dzīve man 

tives, seeing Latvia up close gave 
me a much more vivid sense of 
the traditions. Our group went to 
Latvian schools and learned dif-
ferent dancing styles and methods 
of weaving fabrics. During these 
exchanges I picked up more of the 
Latvian language. We attended 
church services, toured the his-
toric and famous Old Town in the 
nation’s capital Riga, and even 
made soap from scratch. I was 
also given the opportunity to visit 
family members to exchange sto-
ries and gain an understanding of 
my family’s history in Latvia. I saw 
my grandfather’s farmhouse 

which was built and owned by 
family members since the 1800’s.

 This amazing trip is one experi-
ence in my life that I will never 
forget. It gave me confidence and 
a sense of independence that, I 
know, will be valuable in prepar-
ing me for whatever my future 
may hold. I take pride in the fact 
that my Latvian heritage is very 
close to my heart, knowing that I 
took every advantage I could on 
this rare journey. Spending time 
in my grandparents’ home coun-
try strengthened my own identity 
as an individual, as well as enriched 
my overall worldview.

Ar smaidu devos pie savas priekš-
nieces un aicināju viņu iedzert 
kafiju un mazliet patērzēt. Sarunas 
tematu viņa saprata pēc mana ska-
tiena, pasmaidīja un teica, ka jau 
labu laiku gaidīja šo sarunu. Viņā 
nebija ne vilšanās, ne dusmu, ne 
nosodījuma. Bija silts, jauks pava-
sara vakars, mēs ilgi tērzējām, smē-
jāmies, runājām par dzīvi un to, ko 
katrs no tās vēlamies. Viņa atzinīgi 
novērtēja manu darbu un novēlēja 
man sasniegt to, ko patiesi vēlos. 
Vēl tagad atceros viņas vārdus: „Es 
zināju, ka tu te nepaliksi ilgi. Tu esi 

sniedz. Saprotu, ka pat par lielu 
naudu nav iespējams nopirkt visu. 
Pamatīgu naudas žūksni esmu ie -
mainījis pret laiku, ko veltīt sev, 
darbu, kurš man patīk, mācībām, 
kuras man padodas, draugu saru-
nām un smiekliem, savas mīļotās 
pilsētas ielām un parkiem. Un varu 
teikt vienu – Rīgas ielas man vairs 
neliekas pelēkas un nemājīgas. 
Cilvēki man vairs nešķiet drūmi 
un nelaimīgi. Iepriekš tas vien -   
kārši bija mans spoguļattēls. Es pats 
jutos nepiepildīts un noskumis, 
tāpēc arī novēlu visu vainu uz cil-
vēkiem, sabiedrību, valsti. Laimi 
meklēt jāsāk sevī. Jāmāk ieklausī-

ties savā sirdī un saprast, kas tieši ir 
laime un kā to sasniegt. Atbildes 
rast man palīdzēja seši mēneši 
ārzemēs. Seši mēneši, kuru laikā es 
varēju pārdomāt visu savu dzīvi, 
izvērtēt iespējas un paskatīties uz 
sevi no malas. Tas bija to vērts, es to 
nenožēloju un šodien, dzerot ka -
fiju un skatoties, kā aiz loga klusi 
krīt sniegs, joprojām atceros to, ko 
man Vācijā teica mana priekš -
niece: „Ja tu nebiji laimīgs mājās,    
tu nebūsi laimīgs nekur citur 
pasaulē. Ja tagad tu esi laimīgs šeit, 
tu droši vari doties atpakaļ.”

Reinis Rudzītis

Zelta pods varavīksnes galā jeb kāda jauna latvieša stāsts
(Turpināts no 6. lpp.)

Māris Howell
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