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Aiz bālām ziemas dienām,
Kam pērļu pelēkums,
Aiz saltu nakšu sienām
Aust teiksmains blāzmojums.

Ar ziemas gaismu maigu
Nāk Ziemassvētku prieks.
Kas augšup pavērš vaigu,
Top zvaigznes liecinieks.

Aiz bālām ziemas dienām

Nākamais numurs iznāks 4. janvārī.

Ar vilkiem bikli jēri
Šai naktī brāļi kļūst.
Steidz mednieki un zvēri,
Kur dzīvais avots plūst.

Lai miers virs zemes! zvana.
Labs prāts lai cilvēkiem!
Spīd zvaigznes uzlēkšana
Pār gadu tūkstošiem!

Elza Ķezbere
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Debespulku draudze slavēja Die-
  vu un sacīja: “Gods Dievam aug  stī-
 bā un miers virs zemes cilvē kiem, 
pie kā Viņam labs prāts.” (Lk.2:13-14)

Nelaime nenāk brēkdama (bet 
gan pēc signālizācijas brīdinā-
juma). To cilvēki bieži vien paši 

Vai piederam
pie tiem cilvēkiem, pie kā 

Dievam labs prāts?
izraisa, un iemesli tai var būt 
daudzi un dažādi, bet bieži vien 
tīri cilvēcīgi! 

Turpat jaunajam Baznīcas 
gadam sākoties, Latvijā notika 
kāda nelaime – traģēdija. Un kā 
gan šogad Ziemsvētkos aizmirst 

Zolitūdes traģēdijā bojā gājušos 
un viņu piederīgos? Kā par vi  ņiem 
neaizlūgt? Kā dzīvot Adventa lai-
 kā un kā sagaidīt Ziemsvētkus? 
Un kā nepadoties tīri laicīgam kār-
  dinājumam vainīgo/os meklēt? 

Bet būsim piesardzīgi, vai arī 
paši nepiederam mazliet pie vai-
 nīgajiem? Kā ar līdzdalību? Tie, 
kas parasti izrunājas un vēlēša nās 
nepiedalās, šoreiz skaidru sirdi 
var justies brīvi un nevainīgi, jo 
viņi jau nav kollektīvas atbil dī bas 
dalībnieki! Līdzatbildība, skaidro 
vārdnīca, ir atbildība (par ko) 
kopā, vienlaikus ar kādu perso nu, 
kollektīvu. Un kollektīvs sociāl is-
  tiskajā sabiedrībā nozīmēja so -
ciālā kollektīvisma garā veidota 
kopība, kas atvieglo cilvēku kon  -
trolēšanu un viņu ideoloģisko 
audzināšanu. (Svešvārdu un 
terminu vārdnīca.)

Kollektīvā apziņa turpretī ir 
sociālās zinātnes jēdziens sabied -
rības īpatnībām un vērtībām: sa  -
biedrības morāle, ētika, ieradumi, 
tiesības, valoda, sirdsapziņa un zi -
nāšanas. Un šī kollektīvā apziņa 
tautā parādījās kopējās bēdās un 
līdzjutībā! Neraudāja latvieši, 
krievi, ukraiņi, gruzīni (geor-
gieši), poļi, leiši, radinieki, tuvi-
nieki, pilsoņi, nepilsoņi – bet bē -
dās vienoti Latvijas iedzīvotāji!

Kad 1993. gadā it kā šķeltā 
Beļģijas Karalistē nomira kara-
lis Boduēns (Balduin), raudāja ne 
valoņi, ne flāmi, bet gan beļģi! 
Un, kad 1999. gadā tagadējais 
karalis Filips (Philippe) laulājās ar 
savu tagadējo karalieni Matildi 
(Mathilde d’Udekem d’Acoz), no 
sirds priecājās un gavilēja ne 
valoņi, ne flāmi, bet gan beļģi. 

Lai Adventa vēsts mūs visus, 
lai kur mēs dzīvotu, aicina būt 
vienotiem, pieņemt citam citu 
Dievam par godu (Vēst. rom. 
15,7) un mums par mierinājumu 
bēdās un priekos. 

Lai, pieminot Jēzus Krustus 
dzimšanu un atkal atnākšanu, 
šis gaidīšanas un kopējo bēdu 
laiks joprojām mūs vienotu. Lai 
bēdas izgaistu un rastu vietu 
priekam un pāri visam – Dieva 
sūtītai gaismai. „Dievs negrib, 
lai mēs tumsā dzīvotu, un tāpēc 
tumsu ir apgaismojis,” saka vācu 
teologs un viens no nozīmīgā ka -
jiem 20. gs. dziesminiekiem Jo -
chens Kleppers. Dieva atspī dums 
ir pārvarējis tumsu, bēdas un na -
badzību. Savā laikā gani bija pir-
 mie, kas šo atspīdumu piedzī-
voja: un tā Kunga spožums tos 
apspīdēja… (Lk. 2,9), un viņi 
re  dzēja sevi un savu ceļu un 
nogāja, kā viņiem bija teikts, un 
atrada Dieva vaiga atspīdumu!

Kur šāds spožums, kur atskan: 
“Gods Dievam augstībā,” – tur 
saviļņota visa pasaule un kaut vai 
tikai uz brīdi aizmirsts egoisms, 
alkatība, valda brīvība, patiesība 
un taisnība! Jo tāpēc, ka Dievs pie 
mums ir atnācis, mēs, cilvēki, 
spējam sevi pārvarēt un pāraugt, 
un piederēt pie tiem, pie kuŗiem 
Dievam ir labs prāts.

KLĀVS BĒRZIŅŠ

Ziemassvētku miers Jums un Jūsu ģimenēm!
Ziemassvētku miers Sibīrijā palikušajiem!
Sveicieni un laba vēlējumi Jaunajā gadā!

Fonda „Sibīrijas bērni” vārdā –
Dzintra Geka
Gunārs Toms

Foto no Cinovsku ģimenes arhīva
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D Z E J A S  L A P A

Andris Ritmanis

Par Latviju domājot
Tas nekas, ka tavi ceļi
Nav kā mani katru dien‘,
Jo es zinu, viegli nava
Latvijā, kad taku brien.
 
Tas nekas, ka tavas domas
Nav kā manas katru dien',
Ja es redzu, tavi darbi
Greizos ceļos neaizskrien.
 
Dod man savu roku,
Iedegsimies kvēli:
Latvijai lai nepazustu
Viņas meitas, dēli!
 
Dažreiz jūtu – tavi vārdi
Latvijai kā nātras dzeļ.
Vai tu tiešām droši zini,
Ka tie mūsu tautu ceļ?
 
Dažreiz dzirdu, mūsu dziesmas
Citos ritmos skan…
Ja vien Latvijai tās dziedam,
Kas ir dārga tev un man!
 
Dod man savu roku,
Iedegsimies kvēli:
Latvijai lai nepazustu
Viņas meitas, dēli.

Marta Landmane

Dzīvā egle
Sniga.
 Neredzama roka
 dvēseles vainās
 pilināja jõdu.
 Sūrstēja gauži, 
 bet tā bija 
 tīra sūrstēšana.

Sniga.
 Apslēptas iekāres
 mudināja, dzina.
 Pusnaktī apāvusies,
 apēdusi piparkūkas
 pusmēnesi un izdzērusi
 glāzi džina,
 viņa klusi aiz sevis
 aizvēra āra durvis
 un devās Penainu* sūneklī,
 kur paparžupuduri
 ar blēdīgiem purvājiem
 un sirdīgām klintīm mijas,
meklēt silu un dzīvu egli.

 Joda nebijās,
 ne kodīga sala,
 ne mežsarga soda.

Droši gāja, neatskatījās.
Brida, slīdēja, klupa, cēlās.

Smalki sniegi sijājās sejā,
Vērpās acīs – apžilbināja.

Viltīgi vēji vaimanāja,
aizkliedza ausis ---

Pasaules pulksteņi
pārtrauca pulsēt ---

 Vai ilgi klejots?

Kur silu atrast
ar dzīvu egli?

Kā reiboni gainīt,
sasildīt ledainus pirkstus?
Kā ceļu atpakaļ atminēt,
vadātāju atvairīt? ---

 Vai ilgi klejots?
  Vai tālu sēta? ---

Piekususi lokus metot
pa kupenu dziļu,
bez jēgas, bez miņas
taustoties tumsā,
apsēdās sniegā atelsties,
pūtināt kājas.

Tikai brīdi 
 atpūsties ---

Vai ilgi klejots?
 Vai tālu sēta?
  Vai svece logā
   izdzisusi?
_ _ _ _ _ _ 

Esot avju gans uzgājis rītausmā
zem sniega kalnāju ieplakā,
netālu no vienīgās egles
svešnieci nosalušu - - - 

*Jorkšīras kalnāji Anglijas ziemeļos

Vilnis Baumanis

Es meklēju 
Ziemassvētkus
Aiz reklāmu ņirbas,
Aiz trauksmainiem tirgus 
Jampadračiem un senām melodijām,
Diendienā džīgātām, līdz notirpst prāts;
Aiz tīmekļa brīnumlodziņiem
Un dārgo spēļu vizuļiem,
Kas atspīd bērnu apburtās acīs, –
Es meklēju Ziemassvētkus.
Kur slēpjas tie? Tie īstie? 
Sen nojaustie?

Lai nesaka kāds, ka tādu nav.
Es zinu – ir! Un ticu, 
Ka kādā teiksmainā malā
Balts sniedziņš aizvien vēl uz skujiņām snieg,
Un balta, neskarta taka mums liek
Aizvien baltākos, dziļākos dziļumos iet,
Uz kādām senām, sen aizmirstām mājām,
Kur, liekas, jau kādreiz agrāk gājām...
Pie vārtiem aiz brīnumiem iedrebas sirds:
Tur ābelē zelta āboli mirdz,
Un pagalmā rakstītas kamanas stāv
Ar sudraba sliecēm, kam līdzīgu nav.
No pavērtām durvīm maigs gaišums plūst,
Bet iekšā – kas iekšā gaida mūs?
Varbūt tā tikai nojausma mana –
Bet jūtu – tur būs kāda satikšanās,
Kāda laimīga sirdspukstēšana,
Dvēseļu skanēšana 
Un piedošana.

Ivars Galiņš

Blats un lats
Rubļu laikos varens bija blats,
Tad augšāmcēlās atkal lats.
Kas teiks, ka tagad laiki labi,
Ja veļu laivā aizbrauc abi?...

Velta Sniķere

Laima
Laime balta un liela,
Zila, balta un spoža.
Mana sirds ir tik droša
Kā dūja, kas ēd no plaukstas.
Visas pazaru lapas
Rasā vizina sauli.

Uldis Grasis
 Rīgā 18. novembŗa vakarā un  21. novembrī

Novembŗa
dzestrumā
Nopilējusi lietus pile,
Pirms krita, 
Lūdza dienā, naktī: 
Ļauj krist man zaļā zālē,
Nekad vairs nekrist tundras tālē.
Kaut pūš jau gada laika vēji
Un lapas nokritušas,
Tās apklāj mūsu brāļus kapos…
Ļauj krist man pāri tām.
Nu lietus pilē saredzēji –
Cik svētīgi ir brīvi krist!
Cik spirgstoša 
Ir tava veldze
Un mūsu sirdīs ieplūst dzidri tā, 
Kā asara, kas krīt 
Dedzinātā traukā dzesinot.
Kā puķe ceļmalā
Nu, atdzērusies sērās, priekos,
Aug neskarta un brīvi –
Līdz brīvs cilvēks,
Vedot smilšu kravu naktī,
Aizbēra to ar biklu kaudzi,
Un puķe ceļmalā
Noskuma bezelpas telpā.
Bet brīvības vēji aizpūta smiltis,
Saslējās puķe un atauga –
Novembŗa brīnumā. 
Astoņpadsmit piles
Iekrita atkal māla traukā, 
Kuŗā atspirga
Brīvības baltākā
Tumšsārtākā roze, ne sarkanā.

Nopilējusi lietus pile
No jumta veikalā sauca:
„Jumts ir par trauslu,
Jo krītu es lejā!“
Kāds uzmina tai virsū pēdējo reizi
Un neiznesa tās rudens
Nāvīgo miklumu it nekur vairs.
Vērmeļu rūgtumā
Aizpilēs rudens pile,
Par brāļiem kapos
Vēl miklāka, par asaru,
Kas rit par tiem –
Kas no mums Aizgājuši.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpināts 5. lpp.)

Ārlietu ministrija: 
Krievijas raķešu izvietošana 

pie Baltijas robežām neveicina 
vispārējo uzticību

Ārlietu ministrija izplatījusi pa  -
zi ņojumu  par Krievijas rīcību, iz  -
vietojot raķetes Iskander Baltijas 
valstu pierobežā. “Diemžēl ir ap  -
stiprinājies, un to ir atzinusi arī 
Krievija pati, ka tā ir izvietojusi 
raķetes Iskander M pie Baltijas ro -
  bežām. ĀM pauž  bažas par šādu 
Krievijas rīcību, kas noteikti ne -
veicina vispārējo uzticību un ne  -
var vairot arī drošību reģionā. Šā  -
dai rīcībai nav nekāda attaisnoju-
ma, un tā noteikti nav arī NATO 
vai tās dalībvalstu izprovocēta rī  -
cība, sacīja ĀM vēstnieks - preses 
sekretārs Kārlis Eichenbaums. Jau 
iepriekš Latvija ir paudusi neiz -
prat ni, kāpēc Krievijai būtu ne pie-
 ciešams izvietot uzbrukuma r  a    ķe-
šu sistēmas Baltijas valstu robežu 
tuvumā. 2011. gadā ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs (Reformu 
partija) pauda pārsteigumu par 
Krie  vijas toreizējā prezidenta Dmit-
  rija Medvedeva paziņojuma satu-
ru un formu par lēmumu izvietot 
raķetes.

***
Prezidents vēl nenosauc 

jauno Ministru prezidentu 
Tiekoties ar Saeimā pārstāvēto 

partiju vadītājiem, Valsts prezi-
dents Andris  Bērziņš uzsvēris, ka 
viņa galvenais izvirzītais mērķis ir 
izveidot tādu valdību, kas perso-
nāliju un rīcībspējas ziņā būtu kva-
 litātīvāka par līdzšinējo. Beidzot 
otro sarunu kārtu ar Saeimā pār-
stāvētajām polītiskajām partijām 
par jaunas valdības veidošanu, pre-
  zidents nav guvis pārliecību par 
partiju līdz šim nosaukto premjēra 
amata kandidātu atbilstību nā   ka-
mā valdības vadītāja statusam. Tā -
  pēc neviena no nosauktajām per -
sonām netiks aicināta veidot Mi  -
nistru kabinetu.

Par Vienotības izvirzītā Ministru 
prezidenta amata kandidāta, aiz-
sar dzības ministra  Pabrika galve-
no trūkumu Bērziņš min to, ka 
pati Vienotība starp sākotnēji iz  -
teiktajiem kritērijiem jaunajam 
val dības vadītājam minējusi ne -
pie ciešamību pēc labām zināša-
nām fiskālās polītikas un makro-
ekonomikas jomā. Pabriks šim 
kri tērijam neatbilstot, turklāt viņa 
līdzšinējā darbība aizsardzības mi   -
nistra postenī Valsts prezidentam 
devusi pārliecību, ka Pabriks ne -
spēs veikt Ministru prezidenta 
amata pienākumus. (Vairāk lasiet 
Kārļa Streipa komentārā 5.lpp.)

***
Valdība gandrīz izveidota, 

bet nav vadītāja...
Saskaņā ar LTV rīcībā esošajām 

ziņām, Ministru prezidenta ama -
tam uzrunāti vismaz pusducis 
kandidātu, sākot no kapitālsa bied-
rību vadītājiem un beidzot ar dip-
 lo mātiem. Amatam apsvērti vai     
uz    runāti – jau zināmais eiroko -
mi sārs Andris Piebalgs, Latvijas 
Valsts mežu vadītājs Roberts Strīp-
nieks, Latvenergo vadītājs Āris Žī -
 gurs, bankas Reverta valdes locek-
lis Andris Ozoliņš, Latvijas Dzelz-
ceļa vadītājs Uģis Magonis un dip-
lomāti Māris Riekstiņš un Indu -  
lis Bērziņš, zemkopības ministre 
Laim dota Straujuma. Visi minētie 

pagaidām atteikušies kandidēt. 
Vienotība gan vēl cer šim amatam 
pierunāt savu kollēgu Jāni Reiru, 
kuŗa kandidātūra būtu pieņema-
ma arī Valsts prezidentam. Kamēr 
valdības vadītāja amata kandidāts 
vēl tiek meklēts, kuluāros jau tapis 
potenciālais valdības sastāvs, ja 
premjērs būs no Vienotības. Ar šo 
sarakstu iepazīstināts arī Valsts 
prezidents.

Ārlietu ministrs - Edgars Rinkē-
vičs (Reformu partija); iekšlietu 
ministrs -  Richards Kozlovskis 
(RP);izglītības un zinātnes mi -
nistre - Ina Druviete (Vienotība); 
satiksmes ministrs - Anrijs Matīss 
(neatkarīgie deputāti/Vienotība); 
ekonomikas ministrs -  Kaspars 
Gerhards (VL/TB/LNNK); zem-
kopības ministrs - Jānis Dūklavs 
(ZZS); VARAM - Māris Kučinskis 
(ZZS); tieslietu ministre - Baiba 
Broka  (VL/TB/LNNK); finanču 
ministrs - Jānis Reirs (Vienotība); 
labklājības ministrs - ZZS; veselī-
bas ministrs - RP; aizsardzības mi  -
nistrs - Vienotība.

Valsts prezidents stingri licis 
partijām manīt, ka nav jēgas vei-
dot jaunu valdību, ja tā nebūs 
labāka par pašreizējo. Tāpēc tiek 
arī pieļauts, ka Valža Dombrovska 
valdība var nostrādāt līdz nāka-
majām Saeimas vēlēšanām.

***
Par reālāko kandidātu 

Ministru prezidenta amatam 
uzskata Reiru

Polītoloģe Ilga Kreituse par reā -
lā ko kandidātu Ministru prezi-
denta amatam uzskata Saeimas 
Budžeta komisijas vadītāju Jāni 
Reiru (Vienotība). Kreituse Latvi-
jas Televīzijas raidījumā Sastrē-
gum stunda pauda viedokli, ka 
Reirs pārzina fiskālo polītiku un 
„šī kandidātūra ir visreālākā”. 

Jānis Reirs

Tomēr viņa vērsa uzmanību uz 
Latvijas polītiskās situācijas pro -
blēmu - premjērs nav partijas līde-
ris. Šo īpatnību esot grūti saprast 
arī Vācijā un Lielbritanijā. Ja parti-
jas vadītājs būtu arī premjēra ama-
ta kandidāts, prezidentam būtu 
vieglāk nosaukt valdības vadītāju.

Arī polītologs Ivars Ījabs atzinis, 
ka Vienotība būs galvenā spēlētāja 
jaunās valdības izveidē un Reirs ir 
viens no reālākajiem kandidā tiem.

***
Indulis Bērziņš saņem augstu 
Austrijas valsts apbalvojumu
16.  decembrī Austrijas vēstnieks 

Latvijā Štefans Pēringers pasnie-
dza augstu Austrijas valsts apbal-
vojumu - Lielo Zelta Goda zīmi ar 

Lenti (Groβe Goldene Ehrenzei-
chen am Bande) bijušajam Latvijas 
vēstniekam Austrijā Indulim Bēr-
ziņam.(attēlā) Apbalvojums svi-
nī   gā gaisotnē I. Bērziņam tika pa   -
sniegts Austrijas vēstnieka rezi-
den cē Rīgā.

Atzinība vēstniekam no Aus- 
t rijas Republikas puses ir aplieci nā-
jums diplomātiskajam, kā arī per-
soniskajam ieguldījumam Aus- 
t  rijas un Latvijas attiecību veici  nā-
šanā un stiprināšanā. Pasniedzot 
augsto apbalvojumu, Austrijas 
vēst nieks Latvijā Š. Pēringers no  -
rādīja uz vēstnieka I.Bērziņa vei-
kumu vēstnieka amatā, veicinot 
Austrijas un Latvijas divpusējās at   -
tiecības un veiksmīgo sadarbību.
Vēstnieks Indulis Bērziņš, saņe -
mot augsto apbalvojumu,  patei-
cības uzrunā norādīja, ka „šie bija 
labi četri sadarbības gadi, kad 
Latvijas un Austrijas attiecības 
veiksmīgi padziļinājās un to inten-
sitāte acīm redzami pieauga. Pa  -
tiess prieks par šo attiecību daudz-
pusīgumu un briedumu!”

Indulis Bērziņš bija Latvijas Re  -
publikas ārkārtējais un pilnvaro-
tais vēstnieks Austrijas Republikā 
no 2009. gada līdz 2013. gadam. 
Šobrīd viņš  ir Ārlietu ministrijas 
ģenerālinspektors.

***
VVF: jāatkāpjas bija 
nevis Dombrovskim, 

bet gan Ušakovam
Eksprezidentes Vairas Vīķes-

Frei  bergas ieskatā iemesli kļūdai 
vai kļūdu ķēdei, kas noveda pie 
Maximas jumta iegrūšanas, jāiz-
meklē pēc iespējas objektīvi, iz  -
man tojot visu nepieciešamo lai ku. 
“Te nav vietā steidzināšana, bet 
tie  ši pretēji - objektīvitāte un patie-
sības noskaidrošana, lai būtu pil -
nīgi droši, ka latviešu cilvēks, ie   -
dams pēc pārtikas, nav padots 
nā    ves briesmām,” sacīja Vīķe-Frei-
 berga LTV raidījumam de facto 
pir majā intervijā pēc Zolitūdes 
traģēdijas.

Eksprezidente, kuŗas pašas tēvs 
gājis bojā orkānā sešas nedēļas  pēc 
viņas dzimšanas, izsaka līdz ju tību 
visiem, kas zaudēja tuvi nie kus: 
“Es zinu, kādas rētas šādi pēk šņi 
nelaimes gadījumi var at   stāt ģi -
me nē. Un par to mana vis dziļākā 
līdzjutība.”

Uz jautājumu par Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska 
(Vienotība) atkāpšanās iemesliem 
Vaira Vīķe-Freiberga atbild, ka sa -
redz tur vairāk koalicijas nestabi -
litāti nekā atbildības uzņemšanos 
par Zolitūdes traģēdiju: “Man ro  -
das iespaids, ka tā ir cēloņsaka -
rību ķēde, kas novedusi premjēru 
pie šī smagā lēmuma. Jo, cik no -

protu, šī koalicijas nestabilitāte 
viņam ir par grūtu, lai uzņemtos 
premjēra atbildību par valsts pār-
valdību, nevis par Zolitūdes traģē-
diju, ar kuŗu premjēram, protams,  
nav tieša sakara.”

Bijušās prezidentes ieskatā, - ja 
kādai augstai amatpersonai bija 
jāatkāpjas, tad drīzāk Rīgas pilsē-
tas galvam Nilam Ušakovam (Sa   -
skaņas centrs), jo šādi būvniecības 
projekti ir pašvaldības atbildībā.

***
Kritizē Kažociņa komisiju

Kustība “Neesi vienaldzīgs, esi 
atbildīgs!” un Zolitūdes traģēdijā 
cietušo advokāts Aldis Gobzems 
aicina izteikt neuzticību Jāņa Ka  -
žociņa vadītajai traģēdijas izmek-
lēšanas sabiedriskajai komisijai. 
Gobzems aģentūru LETA infor -
mē ja, ka Zolitūdes traģēdijas lietā 
izveidotā sabiedriskā izmeklēša-
nas komisija vēlas 150 000 latu se  -
vis uzturēšanai un atalgojumam. 
Tā ir vēl viena šokējoša ziņa dau-
dzo Zolitūdes traģēdijas izraisīto 
ziņu klāstā, turklāt tūkstošiem cil-
 vēku pēc traģēdijas brīvprātīgi ie  -
saistījušies tās izmeklēšanas veici-
nāšanas procesā. “Brīvprātība un 
nesavtīga palīdzība - tie bija īstu 
jēgu guvušie vārdi, kas smagajās 
dienās piepildījušies ar saturu. Ta -
 ču ne izveidotajai sabiedriskajai 
iz    meklēšanas komisijai. Inese Voi-
ka, Jānis Kažociņš, Baiba Rubesa 
cietušajiem ar saviem padomiem 
un pieredzi palīdzēt gatavi tikai 
par vērā ņemamu atalgojumu. 

Kustība “Neesi vienaldzīgs, esi 
atbildīgs!” un es, savu pilnvaru ie  -
tvaros kā Zolitūdes traģēdijā cie-
tušo advokāts, aicinām neuzticē-
ties uz šādiem pamatiem dibinā -
tai sabiedriskai izmeklēšanas ko  -
misijai. Aicinām sabiedrību iz -
teikt tai  neuzticību. Daudzi tūks-
toši brīvprātīgo ir pierādījuši pre -
tējo - palīdzēt nesavtīgi,” norāda 
advokāts, kas kopā ar kollēgām 
tiesā iesniedzis Zolitūdes traģē -
dijā cietušo prasību par 100 mil-
jonu la   tu piedziņu no lielveikala 
Maxima būvētājiem, attīstītājiem 
un Rīgas domes. Noraidījuma pie    -
teikums iesniegts pašai sabiedris-
kajai izmeklēšanas komisijai.

***
Papildina Latvijas Valsts 

vēstures archīvu
18. decembrī Ārlietu ministrijas 

valsts sekretārs Andrejs Pildego-
vičs un Latvijas Nacionālā archīva 
Latvijas Vēstures archīva direktors 
Nikolajs Rižovs Ārlietu ministri -
jas Meierovica zālē plkst. 10.00 pa     -
rakstīs aktu par Latvijas sūtniecī-
bas Londonā archīva nodošanu 
Latvijas Valsts vēstures archīvam. 
Ārlietu ministrijas archīva spe  ciā-
listi pakāpeniski sakārtojuši mūsu 
sūtniecības Londonā lietas nodo-
šanai Latvijas Valsts vēstures archī-
vam.

Izveidoti saraksti  vairāk nekā ar 
6000 lietām. Archīvā rodamie do -
 kumenti atspoguļo sūtniecības 
darbību kopš tās pirmsākumiem, 
Otrā pasaules kaŗa laikā un pēc-
kaŗa periodā. Atsevišķi tiks nodo-
tas sūtnim Kārlim Zariņam 1940. 
gada 23. maijā nosūtītās Lat  vijas 
Ministru kabineta 1940. ga da 17. 
maija ārkārtējās pilnvaras.  Sūt nie-
cības Lielbritanijā archīvs būtiski 
papildinās Latvijas Nacio nālā ar  -
chīvā glabātos Latvijas dip lo mā-
tijas un ārlietu vēstures do  ku-
mentu fondus.

***
Leģendārajai Astras runai 

tiesā – 30
“Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā 

ļauns murgs. Tas dod man spēku 
šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir 
daudz cietusi un tādēļ iemācīju- 
s ies un pārcietīs arī šo tumšo laiku 
(..),” šādi savu runu, kas vēlāk tika 
nodēvēta nevis par aizstāvības,  
bet gan par apsūdzības runu, 
pirms 30 gadiem - 1983. gada 15. 
de  cembrī tiesā beidza tiesājamais 
Gunārs Astra. Dažas dienas vēlāk 
viņš ar spriedumu tiek atzīts par 
sevišķi bīstamu recidīvistu un no -
tiesāts uz septiņiem gadiem seviš-
ķa režīma kolonijā, kā arī uz pie-
ciem gadiem nometinājumā.

Gunārs Astra

Astra leģendārajā pēdējā vārdā 
pauda pārliecību, ka Latvija ir ti -
kusi okupēta, tā tiek pārkrievota, 
ka padomju vara pārkāpusi cil-
vēktiesības un nav ievērojusi de  -
mokratiskās pamatbrīvības. As- 
t ras runa uzreiz izpelnījās plašu 
ie   vērību - viņa domubiedru tie- 
sas zālē nelegāli ieskaņotais teksts 
tika pārsūtīts Rietumu radio sta-
cijām, turklāt tas plašu rezonanci 
ieguva ar radio Brīvā Eiropa 
starpniecību. (Lasiet arī 7.lpp!)

***
Krievijas pareizticīgās Baznīcas 

patriarchs Kirils 
varētu viesoties Latvijā

Pēc Ārlietu ministrijas (ĀM) 
sniegtās informācijas, nākamgad 
Latviju varētu apmeklēt  Krievijas 
pareizticīgās Baznīcas patriarchs 
Kirils (attēlā). Par  patriarcha Ki    ri-
la vizīti runāts, ĀM valsts sekre-
tāram Andrejam Pildegovičam tie-
  koties ar Latvijas pareizticīgās Baz -
nīcas mētropolītu Aleksandru. 
Precīzs vizītes datums nav no -
teikts, tomēr  ir zināms, ka “vizīte 
notiks laikā, kad tai būs piemēroti 
laika apstākļi”. 
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informēja par izstādes tapšanas 
procesu un koncepciju, uzsveŗot 
dziesmu svētku tradiciju kā lat-
viešu valodas saglabāšanas un uz  -
tu rēšanas garantu. Nobeiguma kon-
certā pilsētas centrālajā lauku mā 
notika svinīga Košices - Eiropas 
kultūras galvaspilsētas stafetes no -
 došana Rīgai – Aivai Rozen ber-
gai.

***
Francijā atklāta izstāde 

„Latvija no putna lidojuma”
Latvijas vēstniece Francijā Sanita 

Pavļuta-Deslandes piedalījās Gē -
tes institūtā Parīzē ar atklāšanas 
uzrunu konferencē par baltvācu 
rakstnieku Eduardu fon Keizer-
lingu. Sarīkojumā vēstniece kopā 
ar Vācijas vēstnieci Francijā at -
klāja izstādi „Latvija no putna li  -
dojuma” un Karla Lagerfelda illus-
trācijas.

Gētes institūtā Parīzē notika 
konference, lekcijas, diskusijas, 
literārais salons, filmu izrādīšana 
un izstādes.

***
Urugvajā atklāj Latvijas-

Urugvajas-Arģentīnas 
tirdzniecības kameru

Ārlietu ministrijas īpašo uzde-
vumu vēstnieks Rolands Lappuķe 
uzturējās vizītē Urugvajā, Monte-
video. Tiekoties ar Urugvajas Ār  -
lietu ministrijas ģenerālsekretāru 
Gonzalo Koncki, tika parakstīts 
abu valstu Ārlietu ministriju Sa -
prašanās memorands par abas 
puses interesējošo jautājumu po  lī-
tisko konsultāciju kārtību. Šādus 
saprašanās memorandus Ārlietu 
ministrija ir noslēgusi ar vairā -
kām Latīņamerikas valstīm - Bra-
zīliju, Čīli, Arģentīnu, Peru, Ko  -
lumbiju, Meksiku, Panamu, Kubu 
un Kostariku.

Punta Carretas pašvaldībā Mon-
 tevideo pilsētā ar Latvijas goda 
konsula Urugvajā Migela Loina -
za atbalstu tika svinīgi atklāts Lat-
vijas vārdā nosaukts laukums.  
Ce   remonijā piedalījās Urugvajas 
amatpersonas, diplomātiskais 
kor  puss un Goda konsulātu pār-
stāvji. Lappuķes vizītes laikā tika 
nodibināta Latvijas-Urugvajas-
Arģentīnas tirdzniecības kamera, 
kuŗas uzdevums ir tirdzniecības 
at  tiecību attīstīšana starp minē - 
 t ajām valstīm.

Ziņas sakopojis P. KARLSONS

un latviešu valodas apguvei ne   pie-
ciešamu mūzikas atskaņošanas 
techniku.

***
Latviešu Dziesmu dienas Briselē 

Dziesmu un deju svētku pado-
me 2013.gada 11. decembŗa sēdē 
atbalstīja Latviešu Dziesmu die-
nas rīkošanu Briselē 2015. gada 
jū  nijā. Dziesmu dienā plānoti iz -
cilāko Latvijas un aktīvāko latvie-
šu diasporas māksliniecisko ko -
pu koncerti un priekšnesumi Bri-
selē, kuŗi varētu tikt iekļauti Fete 
de la Musique (Pasaules mūzikas 
diena) laikā.

Šis sarīkojums būs nozīmīga 
Dziesmu un deju svētku tradicijas 
daļa, kas demonstrēs tradiciju kā 
vērtību pasaules sabiedrībai un 
stip rinās Latvijas un diasporas lat-
viešu ciešāku sadarbību Vispārējo 
latviešu Dziesmu un deju svētku 
starplaikā. 21. gadsimtā Dziesmu 
un deju svētku misija ir Latvijas 
un pasaules latviešu apvienoša -
nās Latvijā, vienojot sabiedrību 
kopīgu tautas kultūras vērtību no -
 stiprināšanai un sekmējot tautas 
radošo garu un izcilību svētku tra-
dicijas dažādajās izpausmēs.

***
Slovakijā atklāj Latvijas mākslas 
izstādi „Lielākais koris pasaulē”

13. decembrī Slovakijas pilsētā 
Košicē Latvijas pagaidu pilnva -
rotā lietvede Slovakijas Republikā 
Daiga Krieva atklāja Latvijas Māk-
s  las akadēmijas gleznu izstādi 
„Lielākais koris pasaulē”. Košice ir 
šī gada Eiropas kultūras galvas-
pilsēta, un izstāde tika iekļauta 
kultūras galvaspilsētas gada no -
bei guma programmā. 

Izstādes  atklāšanā piedalījās 
Košices pilsētas galva Richards 
Rašī, Latvijas goda konsuls Slo - 
va kijā Miroslavs Repka, Latvijas 
Māk s las akadēmijas prorektors 
Kristaps Zariņš, Košices - Eiropas 
kultūras galvaspilsētas biroja pār-
stāvji, kā arī nodibinājuma Rīga  
2014 programmu direktore Aiva 
Rozenberga. D. Krieva uzrunā 
pie  minēja dziesmu svētku un dzie-
 dāšanas tradiciju lielo nozīmi lat-
viešu tautas neatkarības atjauno-
šanas kustībā, savukārt K. Zariņš 

mī gu personisko ieguldījumu, rē  -
gulāri apmeklējot Latviju, pārru-
nājot Latvijas prioritātes un reāli -
zējot kopīgos sadarbības projektus.

***
Vēstniecība ASV piedalās 

Ziemsvētku labdarības 
sarīkojumos

Ziemsvētku noskaņā Latvijas 
vēstniecība ASV iesaistījās labda-
rības sarīkojumos. Vēstnieka kun-
dze Gunta Razāne aktīvi piedalījās 
Vašingtonas latviešu kopienas rī  -
kotajā Ziemsvētku tirdziņā, pār-
do dot pašas darinātus Ziemsvēt-
ku eņģelīšus un eglītes rotājumus.

Labdarības sarīkojumos iesai s tī-
jās arī Latvijas vēstniecības ASV 
darbinieki, ziedojot līdzekļus lab -
darībai Latvijā. Visi iegūtie līdzekļi 
tiks ziedoti kādai no daudzbērnu 
ģimenēm Liepājā, kā arī Liepājas 
Reģionālās slimnīcas bērnu no -
daļai nepieciešamā aprīkojuma 
iegādei.

***
Vēstniecībā Helsinkos Ziemsvētku 

eglīte latviešu bērniem
Latvijas vēstniecībā Helsinkos 

bija sarīkota Ziemsvētku eglīte So -
mijā dzīvojošiem latviešu bēr n-
iem un vecākiem.

Kā katru gadu, bērnus apcie mo-
ja Ziemsvētku vecītis, lai no   ska-
tītos bērnu priekšnesumus, pa  -
sniegtu bērniem dāvanas un pie-
dalītos kopīgā dziesmu dziedāša-
nā un rotaļās. Ziemsvētku eglīti 
rī  koja Latvijas vēstniecība Somijā 
un Somijas latviešu ģimeņu bied -
rība „Laivas”.

***
Berlīnē ar kokles spēli un 

priekšnesumiem ieskandina 
Ziemsvētkus

Latvijas vēstniecībā Berlīnē ar 
mūziku un bērnu teātri tiks ie -
skandināti Ziemsvētki Vācijā dzī-
vojošiem tautiešiem un viņu ģi  -
me nēm. Sarīkojumu atklāja Ber - 
lī nes latviešu skoliņas bērni ar 
Ziem svētku uzvedumu pēc lat  vie-
 šu tautas pasakas motīviem „Ve -
cīša cimdiņš“. Par mūzikālo no  -
formējumu rūpējās Berlīnes Lat -
viešu koris. Viesi gāja kopīgās ro  -
taļās, gaidīja Ziemsvētku vecīša 
ierašanos. Sarīkojuma īpašais vie-
s  is - koklētāja Laima Jansone bēr-
nus iepazīstināja ar latviešu tra-
dicionālo instrumentu kokli un 
kokles spēli. Vēstniecības padom-
niece Guna Japiņa Berlīnes lat-
viešu skoliņai pasniedza vēstnie-
cības dāvanu – skoliņas darbam 

organizācijas (Organisation for 
Economic Co-operation and De   ve-
l op ment – OECD) ģenerālsekre-
tāra vietnieks Viljams Denverss ar 
ekspertiem. 

Vizīte bija nozīmīgs solis Latvi-
jas virzienā uz pilntiesīgu dalību 
šajā elitārajā organizācijā. Pēc vai-
rāku mēnešu sagatavošanās dar-
biem tika uzsāktas iestāšanās sa  ru-
nas un visaptveŗošs Latvijas eko-
nomiskās un sociālās polītikas 
izvērtējums pēc OECD standar-
tiem un OECD dalībvalstu labā-
kās pieredzes.

Viljams Denverss un ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs 

Eksperti vērtēja valsts pārvaldes 
efektīvitāti, korupcijas novēršanu, 
zinātni un technoloģijas, innovā-
cijas, izglītību, fiskālo polītiku, ve -
selības aprūpi, sociālo sistēmu, 
eko nomisko polītiku kopumā u.c.

***
Pabriks apbalvo ASV Vācijas 

Māršala fonda prezidentu 
Kregu Kenediju

Aizsardzības ministrs Artis Pab-
riks apbalvoja Amerikas Savie-
noto Valstu Vācijas Māršala fonda 
prezidentu Kregu Kenediju ar aiz-
 sardzības ministra apbalvojumu 
„Atzinības goda zīme”.

Aizsardzības ministrs Artis Pab-
riks un ASV Vācijas Maršala fon-
da prezidents Kregs Kenedijs

„Ir pienācis Adventa laiks, kad 
mēs varam atskatīties uz pagājušā 
gadā padarīto un pateikt paldies 
draugiem, kas ir mūs atbalstījuši,” 
sacīja aizsardzības ministrs. „Kregs 
Kenedijs un ASV Vācijas Māršala 
fonds ir visus šos gadus atbalstījis 
mūsu centienus, mūsu idejas un 
vērtības. Liels paldies viņam par to!”

Savukārt K. Kenedijs pateicās 
par apbalvojumu un atzina, ka 
viņam ir bijis liels prieks par ie  -
spēju rēgulāri viesoties Rīgā un 
strādāt ar tik profesionāliem kol-
lēgām.

Kenedija vadībā fonds astoņu 
gadu gaŗumā sniedzis pastāvīgu 
atbalstu, tādējādi stiprinot Lat  -
vijas drošības un aizsardzības po -
lītiku un veicinot starptautisko 
izpratni un atbalstu Latvijas polī-
tikai.  K. Kenedijs ir devis arī nozī-

Arī vizītes darba kārtība nav zi  -
nāma, jo vizīte tra dicionāli notiek 
pēc Valsts prezidenta ielūguma.

 Patriarchs Kirils Latvijā vēl nav 
viesojies. 2010. gadā viņš pieņē -
ma Valsts prezidenta Valža Zatle-
ra uz      aicinājumu apmeklēt Lat vi - 
ju, taču vizīti neīstenoja. Savu kārt 
2012. gadā izskanēja runas, ka pa  t-
riarchs varētu apmeklēt Latviju 
saistībā ar viņa grāmatas “Brīvība 
un atbildība” izdošanu latviešu 
valodā, taču arī tad plā notā vizīte 
nenotika.

Šā gada vasarā Kirils apmeklē - 
ja Igauniju, kur tikās ar Igaunijas 
prem  jērministru Andrusu An  si-
pu un Igaunijas luterāņu Baznīcas 
archibīskapu Andresu Poderu, kā 
arī iesvētīja jaunu pareizticīgo 
baznīcu.

***
Nākamā gada 26. un 27.  martā 

pēc Valsts prezidenta Andŗa Bēr-
  ziņa uzaicinājuma Latviju valsts 
vizītē apmeklēs Zviedrijas karalis 
Kārlis XVI Gustavs un karaliene 
Silvija.

Vizītes ietvaros plānota Zvied-
rijas karaļpāŗa oficiālā sagaidīša-
nas ceremonija pie Melngalvju 
na   ma, divpusēja un delegāciju tik-
šanās, kopīga preses konference, 
ziedu nolikšana pie Brīvības pie-
minekļa un citi notikumi. Zvied-
rijas karaļpāŗi valsts vizītē pava -
dīs Zviedrijas valdības pārstāvji, 
kā arī uzņēmēju delegācija.

***
Vācijas Finanču ministrijā svin 

Latvijas iestāšanos eirozonā
Vācijas Finanču ministrija sa  -

dar bībā ar Latvijas vēstniecību 
Ber  līnē organizēja Latvijas kultū-
ras pēcpusdienu ministrijas iz  vei-
dotā sarīkojumu cikla „Tā skan 
Eiropa” (So klingt Europa) ietvaros.

Sarīkojumā uzstājās Latvijas mū -
 ziķi Laima Jansone (kokle), Eli za -
bete Balčus, orķestris Kre  merata 
Baltika, koris Balta un čellu trio 
Melo-M. Notika Latvijas un Vā  ci -
jas finanču ministru – Andŗa Vil-
ka un Volfganga Šoibles  – un Gi  -
do na Krēmera saruna par Eiropu 
un kultūru, kā arī komponista 
Pēteŗa Vaska saruna ar Vācijas Fi  -
nanču ministrijas parlamentāro 
valsts sekretāru Štefenu Kampē-
teru  par mūziku. Sarīkojuma lai-
kā skatītājiem bija iespējams vē  -
rot, kā top Agates Apkalnes māk-
s las darbs, un nobeigumā nobau-
dīt latviešu ēdienus.

***
Latvija oficiāli uzsāk procesu - 

pievienošanos OECD
Latvijā vizītē bija ieradies Eko-

nomiskās sadarbības un attīstības 

LELBĀL Darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas bīskaps tiek 
ievēlēts uz septiņiem gadiem. Baz nīcas Virsvalde viņam/ai tad 
pie šķiŗ amata apzīmējumu ar  chi  bīskaps/e. Nākamajām vēlē ša  -
nām jānotiek 2014. gadā, lai pēcnieka/ces ievešana amatā va   rētu 
notikt līdz 2015. gada 1. mai  jam. Līdzšinējais bīskaps Elmārs E. Ro  -
zītis vēlreiz nekandidēs. 

LELBĀL Virsvalde ir izrau dzī jusi vēlēšanu komisiju, kuŗai jau ir  
pieredze, izkārtojot 2007. gada vēlēšanas. Vēlēšanu komisijā  ir 
Sietlas (Seattle, WA, USA) drau dzes locekļi: Juris Cilnis (priekš  sē  dis), 
Džems Apsītis, Jānis At   vars, Ilmars Lūsis un Andrejs Zā  melis.

Vēlēšanu process sāksies 2014. gada janvārī ar balsstiesīgo sa -
rakstu sastādīšanu un beigsies (vismaz pirmais gājiens) oktobrī ar 
balsu skaitīšanu. LELBĀL draudzes darbojas 14 dažādās vals  tīs, 
tāpēc paredzētais laiks ir samērā gaŗš.

Juris Cilnis

LATVIJAS EV. LUT. BAZNĪCA ĀRPUS 
LATVIJAS IZSLUDINA BĪSKAPA 

VĒLĒŠANAS 2014. GADĀ
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMASFRANKS 
GORDONS

KĀRLIS
STREIPS

“Miers virs zemes un cilvē-
kiem labs prāts”; tā Bībelē “stāv 
raks t īts”, un pašlaik, Ziemsvēt -
ku un gadmijas gaidās, tik ļoti 
gribē tos, lai tas tā būtu. Diemžēl 
“miers virs zemes” ir tikai jauks 
sapnis, un cilvēkos labs prāts 
mijas ar ļauniem nodomiem. 
Bībelē ir arī šādi cildeni vārdi: 
ticība, ce  rība, mīlestība. Ar to 
ticību ir tā, kā ir, - diemžēl bieži 
nākas pie krist skeptiķiem. Mī   -
lestību bieži no  māc naids, un 
paliek vienīgi cerība. Jācer vien 
ir - ka būs labi vai vismaz labāk.

Žurnāls TIME par Gada per-
sonu izraudzījies šogad netica -
mi atbildīgajā amatā stājušos 
Ro  mas pāvestu Francisku. Šis 
vīrs, kas patiešām nācis no tau-

Jācer vien ir
tas - jaunībā “vaktējot” māj-
durvis, – nu ņēmies izmēzt Va  -
tikāna “au  geja staļļus” un ap   ka-
ŗot pārlie ko greznību un ko -
rupciju Svē tā Krēsla aplokā. 
Jau nais pāvests pār liecinoši un 
bargi kritizē “postmodernā” 
kapitālisma ēnas puses - ne  -
gausīgo alkatību un peļ  ņas kā -
ri, kas nepazīst robežu, – arī 
mo  rāles aspektā.

Un te nu mēs nonākam pie 
Zolitūdes traģēdijas, kas sekoja 
Latvijas Republikas 95. gads -  
kār tas svinībām un ievadīja lū  -
zu mu valsts un tautas dzīvē. No 
vie  nas puses, šī traģēdija salie-
dēja tautu tā paša “labā prāta” 
iz   pau smēs, palīdzībā cietuša -
jiem. No otras puses, šī traģēdija 

atkaili nāja to brutālo alkatību, 
kas lika Maxima bosiem būv-
darbu ietvaros izvēlēties vislē-
tākās skrū ves, sijas u.tml. Eko-
nomēt, ie   taupīt! Iznāk - uz dro-
šības rēķina, un rezultāts: 54 
zārki.

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis uzņēmās polī tis ko 
atbildību un atkāpās no amata. 

Vārdu sakot, valdība krita, un 
te nu man gribētos izteikties, jo 
esmu (arī) Latvijas pavalstnieks 
un balsotājs Saeimas vēlēšanās. 
Atjaunotās Latvijas ceturtais 
Vals ts prezidents Andris Bērziņš 
neslēpj  nepatiku pret Egilu Le   -
vitu un Satversmes preambulas 
projektu. Viņš nupat paudis ne -
patiku pret aizsardzības minis- 

tru Arti Pabriku, kuŗa kandidā-
tūru nākamā premjērministra 
amatam viņš noraidīja. Der at  -
cerēties, „kuŗš vēl”paudis nepa-
tiku pret Levitu un preambulu, 
pret Arti Pabriku...

Atļaušos arī atgādināt, kāds 
virsraksts bija manam ko  men-
tāram Latvijas Avīzes 2011. gada 
4. jūnija numurā - pēc tam kad 
Andris Bērziņš tika ievēlēts 
Valsts prezidenta amatā ar 53 
balsīm pret 44: “Firma “PĒRK 
UN PĀRDOD” tik drīz neiz-
putēs”.

Atliek vienīgi cerēt, ka pēc šīs 
trauksmainās gadmijas darbu 
varēs sākt kaut cik darbspējīga 
valdība, kas noturēsies līdz kār-
tējām Saeimas vēlēšanām 2014. 

gada oktobrī. Ne velti mēdz teikt, 
ka cerība nekad nemirst.

Cerēsim, ka Ženēvā panāktā 
vienošanās ar Irānu vismaz ie  -
saldēs šīs teokratiskās valsts aiz-
domīgos projektus kodol  ener-
ģijas jomā. Cerēsim, ka ASV ār  -
lietu ministram Kerijam izdo-  
sies Izraēlas un palestīniešu kon-
fliktu vismaz noturēt pakāpe-
nisku kompromisu gultnē. Un 
gribētos vismaz cerēt, ka Vladi-
miram Putinam neizdosies ie  -
vilkt visu Ukrainu - no Karpa -
tiem līdz Donai - Eirāzijas jeb 
Āziopas sfairā.

Mēdz teikt, ka pilnīgi bezce-
rīgu situāciju nav. Lai nu šis 
pieņēmums mūs pavada, ieejot 
jaunajā gadā.

Laikam jau nebija tik grūti 
pa redzēt, ka arī otrā piegājienā 
Valsts prezidents Andris Bēr -
ziņš noraidīs aizsardzības mi -
nistra Arta Pabrika kandidātū -
ru  Ministru prezidenta ama -
tam. Pēc īsas sapulces, kuŗas 
laikā, kā stāsta A. Pabriks, Valsts 
prezidents viņam nav uzdevis 
nevienu jautājumu un nav arī 
sniedzis nekādus skaidrojumus, - 
A. Bērziņš paziņoja, ka viņš vē -
las redzēt kandidātu ar makro-
ekonomikas zināšanām, un no -
slē  pumaini piebilda, ka ir „jau-
tājums par Zvārdi”.  

Vispirms būtu jākonstatē, ka 
A. Pabrikam doktora grads ir 
polītiskajās zinātnēs, nevis ma   k-
ro ekonomikā, taču viņš polī -  
tikā ir darbojies sen un ministra 
amatā viņam ir nācies risināt arī 
valsts budžeta jautājumus. Tāpat 
tas bija tad, kad viņš bija ārlietu 
ministrs. Valsts budžets, protams, 
ir makroekonomikas jautājums, 
tāpēc šis arguments tā īsti nesa-
tur ūdeni.

Vēl varam aplūkot izglītību, 
kāda ir bijusi mūsu valsts iepriek-
šējiem Ministru prezidentiem: 
Valdim Dombrovskim ir ma -
ģist ra grads fizikā. Ivaram God-
manim ir doktora grads fizikā. 
Aigaram Kalvītim ir Latvijas 
Lauk saimniecības universitātes  
bakalaura grads ekonomikā. In  -
dulim Emsim ir doktora grads 
bioloģijā. Einaram Repšem ir 
bakalaura grads fizikā un matē-
matikā, lai arī, protams, viņš  bija 
Latvijas Bankas vadītājs. Andrim 
Bērziņam (ne pašreizējam Valsts 
prezidentam, bet tam, kuŗš val-
dību vadīja no 2000. līdz 2002. 
gadam) ir  Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultā -
tes bakalaura grads. Andŗa Šķēles 
bakalaura grads ir mechanizā-
cijā. Vilis Krištopans mācījās Rī  -
gas Politechniskajā institūtā un 

Polītiskā sāga turpinās
saņēma diplomu  Architektūras 
un celtniecības fakultātē. Gun-
taram Krastam bija bakalaura 
grads ekonomikas plānošanā. 
Māris Gailis studēja Polītech nis-
kajā institūtā, bet Valdim Birka-
vam ir doktora grads ju  rispru-
dencē. 

Kā redzams, nebūt ne visi mū -
su valdības vadītāji ir bijuši ar 
ekonomista izglītību. Drīzāk va  -
ram konstatēt eksakto zinātņu 
pārsvaru – fizika, bioloģija, mecha-
 nizācija. Protams, šie cilvēki iz -
glītību bija ieguvuši padomju 
laikos, kad ekonomika bija pa -
kļauta sociālisma diktātam un 
tāpēc izglītība attiecīgajā jomā 
diez vai bija īpaši laba..

Rodas arī jautājums, kā ziņu 
par Arta Pabrika izbrāķēšanu 
vērtēs Latvijas sabiedrotās val- 
stis Eiropas Savienībā un it īpaši 
NATO. Ja  Valsts prezidents ir 
pateicis, ka konkrēts cilvēks ne  -
der premjēra amatam, vai pēc      
tā jāsecina, ka viņš  nav bijis de  -
rīgs arī aizsardzības un ārlietu 
ministra darbam? Pagaidām ne  -
kas vēl nav dzirdēts no Briseles 
puses - vai kāds no turienes gran-
diem par šo notikumu būtu ņur-
dējis, bet jautājums tas ir un pa  liek.

Zvārdes jautājumā runa, iz -
rādās, ir par poligonu, ko Aiz-
sardzības ministrija vēlas patu -
rēt savā rīcībā, savukārt vietējie 
uzņēmēji un iedzīvotāji to vēlas 
apbūvēt. Tas varētu būt krietni 
bīstami, tur apakš zemes ir uz -
iets ļoti  daudz nesprāgušas mu   -
nicijas. Vietējie iedzīvotāji ap -
galvo, ka tā visa jau ir atrasta un 
aizvākta, bet ministrija bilst, ka 
pārliecības par to nevar būt. Lai 
kā arī būtu,  tas nu nav jautājums, 
kuŗa dēļ nozīmīga amata kandi-
dātūru noraidīt. Tikai tāpēc, ka 
Zvārdes iedzīvotāji ir pasūdzē-
jušies un pačīkstējuši par šo 
jautājumu? Nu nē.

Patlaban Valsts prezidents iz -
teicis domu, ka ar kandidāta 
sameklēšanu valsts trešās per -
sonas amatam (pirmā, atgādi -
nāšu, ir prezidents pats, otrā - 
Saeimas priekšsēde) viņš īpaši 
nesteigsies. Partijām ir dots laiks 
līdz pat 7. janvārim, tātad –  vai-
rākas nedēļas piemeklēt prezi-
dentam pieņemamu kandidātu, 
vai arī A. Bērziņš pats kādu at -
radīs un izvirzīs amatam.

Pirms ienākšanas polītikā      
mū   su prezidents bija baņķieris. 
Tas, starp citu, ļāva viņam no -
pelnīt lie lāku pensiju nekā jeb-
kuŗam citam Latvijas pensio nā-
ram (A. Bērziņam ir 69 gadi, 
tāpēc viņš skaitās pensionārs). 
Tiesa, mūsu Valsts prezidents sa -
vu algu ziedo skolām, jo viņš ir 
krietni turīgs cilvēks, arī neie vē-
rojot pensiju, bet vai lasītāji var 
minēt kaut vienu citu valsti, kuŗā 
valsts galvam, ja vien tajā ne -
valda diktātorisks vai monar-
chistisks režīms, pensija ir lielāka 
nekā jebkuŗam citam pensio-
nāram.  Nu, diez vai.

Taču A. Bērziņa karjēra banku 
lietās liek domāt, ka viņš, iespē-
jams, nākamo premjēru meklēs 
attiecīgajā vidē. Ņemt cilvēku 
pilnīgi no malas -  tas  nu nebūtu 
prāta darbs, jo valdības vadīša-
nas  process ir pietiekami sarež-
ģīts, lai to nevarētu apgūt „viens-
divi” paņēmienā. Protams, Mi  -
nistru prezidentam ir savi pa -
domnieki, valsts civīldienests  
pa   liek uz vietas, tomēr  šis nu 
nav  brīdis, lai tik augstā amatā 
ieceltu galīgu iesācēju, jo līdz 
nākamajām Saeimas vēlēšanām 
tomēr  ir palikuši tikai desmit 
mēneši, un, ja jau atrastajam cil-
vēkam būs vajadzīgi vairāki mē -
neši, lai iešūpotos, tas nozīmēs, 
ka šajos mēnešos neko daudz 
viņš nedarīs. Turklāt, jo tuvāk 
vēlēšanas, jo augstāku vilni sitīs 

populisms un demagoģija no 
visu partiju puses, un arī tas 
valdības darbam neko labu ne -
nozīmēs.

Un atkal kārtējo reizi acīm-
redzot  jāsaka - dzīvosim, redzē-
sim. Tāpēc uzmanību veltīsim 
konkrētākam jautājumam, pro -
ti, – 1. janvārī Latvijas Republi -
ka atvadīsies no lata un ieviesīs 
Eiropas kopējo valūtu eiro.

Zināmā mērā ir žēl tikai tāpēc, 
ka lats ir ļoti skaista nauda. 
Naudaszīmju dizains ir lielisks 
gan ar ozola koku, an ar lauku 
sētu. Arī monētas ir ļoti glītas,   
lai arī viena un divu santimu 
monētas apmērā ir tik līdzīgas, 
ka ir ļoti grūti tās atšķirt brīdī, 
kad  jāsamaksā par pirkumu 
veikalā. 

Taču citādi eiro Latvijai nāks 
tikai par labu. Pirmkārt, ja jau 
Eiropā, tad Eiropā, un, ja Eiropai 
ir kopēja valūta, tad ir pavisam 
loģiski tai pievienoties. Igaunija 
tā izdarīja jau pirms pāris ga -
diem, Lietuva cer iet  mūsu pēdās 
nākamgad. Katrā ziņā  dzīvi in -
vestoriem eiro padarīs vieglāku, 
jo tie, kas nāk no eiro zonas, va -
rēs savu darbu veikt tajā pašā 
valūtā. Nevienam vairs nebūs 
jāmaksā komisijas nauda par 
valūtas maiņu. Būs vieglāk pār-
financēt valsts parādu. Tie visi ir 
makroekonomiski jautājumi, un 
Latvijas Republikai jaunā valū -   
ta nāks tikai par labu.

Tiesa gan, eiro mūsu valstī tiek 
ieviests it kā par spīti tam, ka 
vairākums valsts iedzīvotāju ar 
to nav mierā, vismaz tā aplie -
cina  sabiedriskie pētījumi. Ļau-
dis baidās, ka pēc eiro ievieša -
nas celsies cenas, lai arī, piemē-
ram,  Igaunijas pieredze rāda,  ka  
tas nebūt tā nav. Daži uzņēmēji, 
iespējams, izmantos eiro ievie-
šanu, lai cenas pakorriģētu uz 
augšu. Pēc oficiālās maiņas lik-

mes viens lats ir 1,42 eiro. Var 
rasties stipri liels kārdinājums 
attiecīgo cenu pabīdīt uz augšu, 
jo divi eiro, protams, ir apaļāka 
summa par knapi pusotru eiro. 
Taču cenas var celties visādu 
iemeslu pēc, nav pamata domāt, 
ka tur vainīgi  būs  tikai  uzņēmēji. 
Turklāt daudz biznesa cilvēku 
mūsu valstī ir pievienojušies kus-
tībai „Godīgs eiro ieviesējs,” un 
tajā ir paredzēts, ka tik tiešām  
cenas paliks tajā pašā līmenī  kā 
latos. Tātad  iedzīvotājiem nav 
īpaša  iemesla baidīties.

Starp citiem argumentiem pret 
eiro ir doma, ka Latvijas Repub-
lika tādējādi atsakās no prāvas 
daļas savas suverēnitātes. Jā, mo -
nētārā polītika tagad būs Eiro -
pas Centrālās bankas rokās, taču 
Latvijas Banka nekur nepazudīs, 
un tā tiks administrēta tepat uz 
vietas, nevis no Frankfurtes. Tie-
ši lielie  suverēnitātes  apvaima-
nātāji acīmredzot ir „aizmirsuši”, 
ka Latvija daļu šīs suverēnitātes 
ir atdevusi katru reizi, kad  pie -
vienojas kādai starptautiskai or   -
ganizācijai. Gan  Apvienoto Nā -
ci ju organizācijai un Eiropas pa -
domei, gan Eiropas Savienībai, 
gan NATO, un Eiropas Drošības 
un sadarbības organizācijai, gan 
Pasaules tirdzniecības organi zā-
cijai (PTO) ir savi standarti un 
noteikumi, kas dažos gadījumos 
ir rekomendāciju, bet citos – 
obligātu prasību līmenī. PTO, 
piemēram, neļauj Latvijai ieviest 
nepamatotus importa tarifus.     
Vai tā ir suverēnitātes zaudēša-
na? Jā, bet labums no šīs  organi-
zācijas tomēr mums ir daudz 
lielāks nekā ļaunums, un tāpat 
tas  būs arī ar Eiropas monētāro 
savienību un tās valūtu. Kaut arī 
kāds laiks noteikti  būs vajadzīgs, 
lai pie tās pierastu, man, pie-
mēram, pret to iebildumu tomēr 
nav.
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Notika tā, ka laikraksts Brīvā 
Latvija savās slejās publicēja la  sī-
tāju aptaujas anketu, kuŗā re   dak-
cijas uzdotie jautājumi ir vien -
līdz aktuāli arī avīzes Laiks satura 
lokam. Pati pirmā atsaucās abu 
mūsu laikrakstu lasītāja, Latvijā 
pazīstama mākslas vēsturniece, 
kompetenta latviešu kultūras 
pazinēja un vērtētāja Ingrīda 
Burāne. Viņu aicinājām uz saru-
nu redakcijā, un pirmais jautā -
jums, protams, - kāpēc esat iz   vē-
 lējusies lasīt tieši mūsu avīzes?

I.B. Ļoti cienu gan Laiku un 
Brīvo Latviju, gan arī Jauno Gaitu, 
Austrālijas Latvieti un citus tā 
sauktos trimdas preses izdevu-
mus, jo vienmēr esmu intere sē-
jusies par to, kas notiek latviešu 
dzīvē ārpus Latvijas. Interesējos 
jau tad, kad šie izdevumi dzim-
tenē nebija pieejami, kaut gan – 
ja labi gribēja, tad bija iespējas  
tos dabūt un lasīt. Tajos ir izla-
sāms cits viedoklis, cits skatījums, 
tā ir cita niša – un tas viss daudz-
veidībai, turklāt tā ir informā -
cijas telpa, ko Latvijas preses iz -
devumi objektīvu vai subjektīvu 
iemeslu pēc šodien neaizpilda. 
Kop ainu jau varam izveidot tikai 
tad, ja informācija ir pietiekama, 
bagāta un daudzpusīga. 

Mūsu avīzēm bieži vien pār-
met – nu, ko jūs rakstāt par 
teātŗa izrādēm un koncertiem, 
ko mēs, ārpus Latvijas mītošie, 
neredzam un neskatām! Mana, 
avīžu redaktores, atbilde ir – 
mēs cenšamies chronoloģizēt 
latviešu kultūru abpus...

Attieksmei pret trimdu jābūt vērienīgākai
Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne intervijā Ligitai Kovtunai

Un par to – liels paldies! Man 
ļoti vērtīga šķiet tieši šī chrono -
loģizācija, jo tā sauktajā trimdas 
presē bieži parādās informācija, 
kam Latvijas mākslu speciālisti 
„paiet gaŗām”, bet kam ir ļoti 
svarīga nozīme pieminētajā kop -
ai nā. Tas arī ir galvenais iemesls, 
kāpēc Laiku un Brīvo Latviju lasu 
rēgulāri. Un vēl man ļoti svarīgs 
ir jūsu autoru loks – mans mīļais 
kollēga Māris Brancis, kas izda-
rījis lielu darbu, atvedot mājās 
trimdas archīvus, rakstot mono-
grafijas un rakstus trimdas preses 

izdevumos. Mani patiesi interesē 
viņa viedoklis. Jo – diezgan labi 
varu prognozēt, ko par kādu iz  -
rādi vai izstādi teiks Latvijas kri-
tiķi. Loks ir pārāk šaurs! Mani 
interesē, ko saka „jūsējie” – Vik-
tors Hausmanis, Gundega Sau-
līte, Irēna Lagzdiņa, Pauls Dambis 
Latvijā un vērtētāji no mītnes 
zemēm. Tas ir cits skatījums, ne -
kā varu prognozēt, un tas jau 
veido to kopainu. Gluži perso-
niski mani interesē sava viedokļa 
salīdzinašana ar jūsu autoru 
do mām, un tas bagātina. Paldies, 

ka jūsu avīzēs izlasu arī par to, 
kas Latvijas presē gluži vienkārši 
tiek ignorēts!

Kādas konkrēti ir jūsu pro-
fesionālās intereses?

Tik plašas, ka pat grūti atbildēt 
uz jūsu jautājumu... Mana pamat-
 interese ir mākslas vēsture, taču 
īstenībā es uzticos tikai savām 
acīm, tam, ko esmu pati skatīju -
si. Līdz ar to man svarīgas ir arī 
mūs dienu mākslas parādības. Vēs-
ture ir saknes, pamats. Un, kaut 
arī pētīju Latvijas glezniecību, 
domāju – ja vien mūsu māksli-
niekiem būtu iespējas, tā viņi pār-
 liecinoši nostātos blakus lat viešu 
panākumiem, teiksim, oper māks -
lā. Un vēl man jādomā par to 
„atšauto” mūsu tautas daļu, ku -
ŗas pietrūkt, ļoti pietrūkst...

Es lasu studentiem lekcijas 
Eiropas mākslas zinātnē un vēs- 
t urē, Latvijas mākslas zinātnes 
vēsturē, šobrīd Liepājas unive r si-
tātē man ir lekciju kurss par 
starpkultūru parādībām. Lai to 
varētu sniegt pilnīgi, man svarīgi 
ir pārzināt kopumu, – jā, es vācu 
kopumu, jo vēsture īstenībā ir ti  -
kai fragmentu summa, un frag-
menti  bieži vien ir neprecīzi! 
Ļoti svarīgi ir arī tas, ko šodien, 
tieši šodien cil vēks var „aptaustīt” 
un redzēt.

Un vai nav arī vienlīdz svarīgi 
apzināt to, kas draud palikt ne -
izpētīts, palikt pagātnē, – ar to 
es domāju, piemēram, latviešu 
trimdas mākslas sakopošanu, 
izpēti un saglabāšanu. Top lat-
viešu trimdas mākslas mūzejs...

Ingrīda Burāne redakcijā, saņemot solīto dāvanu par pirmo 
atsaukšanos uz lasītāju aptauju – Z. fon Fēgezaka sējumu „Senči 
un pēcteči” un „Baltiešu gredzens” no izdevējas Ligitas Kovtunas

Mēs, manuprāt, esam diezgan 
pavirši izturējušies pret šo man-
to jumu. Ir jau rīkotas konferen-
ces, runāts no tribīnēm, taču 
konkrēts, reāls darbs nav sekojis. 
Diemžēl neviena institūcija Lat-
vijā nav uzņēmusies ar patiesu 
ie  interesētību mērķtiecīgi izpēt īt 
trimdas mantojuma vērtību. Nav 
bijusi gatava izdarīt pieklājīgu 
žestu – ne formālu, bet ar sirds 
darbu pamatotu žestu, parādot, 
ka visas tās vērtības, kas latviešu 
trimdā radītas, – un ne tikai ar 
mākslu vai glezniecību saistī -         
tās –, ir patiesas vērtības, kas Lat-
 vijas vēstures vārdā ir saglabā-
jamas, sistēmatizējamas, sakār -
to jamas, un vēl – ir jādod cilvē-
kiem iespēja tās skatīt un iepazīt. 
Līdz šim tas bijis, tā teikt, nejau-
šību līmenī. Ir tik daudz perso-
nību, kas atklājamas ne jau tikai 
izstādēs un kollekcijās, tās ir pel-
nījušas tikt iemūžinātas. Šai ziņā 
vēlos pieminēt Viktoru Hausma-
ni, kas izpētījis un izcēlis, piemē-
ram, Veronikas Janelsiņas per so-
nību un mākslu – apbrīnojamu, 
unikālu. Paldies viņam!

Manuprāt attieksmei pret trim-
du ir jābūt vērienīgākai! Man 
tomēr šķiet, ka līdz šim tā bijusi 
pārāk šaura, dažkārt pat atgā di-
not tādu sadzīvisku rosīšanos. 
Nav saredzama apvāršņa līnija. 
Esam Eiropas Savienības valsts, 
kuŗā ikviens – „trimdinieks” vai 
ne - esam piederīgi mūsu - lat-
viešu kultūrai. Vienalga, kur tā 
sirds un kur tās artērijas aiz gā-
jušas.

13. decembrī Rīgā, viesnīcas 
„Radi un Draugi” konferenču 
zālē, notika vairāki ar Gunāra 
Ast ras piemiņas godināšanu sai s- 
tīti sarīkojumi. Tika atklāta Lat-
vijas Nacionālā archīva darbi-

Par Gunāru Astru un viņa pēdējo vārdu

S P I L G T S  C I T Ā T S
Vents Sīlis, filozofs, Rīgas Stra diņa universitātes docents,(no žur nāla IR 

2013. gada 12.-18. decemb  ŗa numura)
“Vārdiem svaru piešķiŗ arī sa  maksātā cena – tieša valoda no  zī mē 

tiešu atbildību par pateikto. Astra apzinājās, ka par saviem vārdiem tiks 
notiesāts un, iespē jams, apcietinājumā nomirs. Vi  ņam bija sieva un 
bērns, tuvinieki un draugi, tātad bija ko zaudēt. Lasot Astras vārdus: 
„Būdams Latvijas pilsonis ar nacionālu un demokratisku pārliecību, 
nevaru ignorēt augstāk minētos apstākļus,” -  pārņem visdziļākā cieņa. 
Kad kaut ko līdzīgu saka acīm redzami korumpēts polītiķis, šo vārdu 
tuk šums un liekulība nodžinkst galvā kā pliķis. Iespējams, tāpēc reizēm 
ir tik grūti noticēt brīvai Latvijai, – kamēr par to runā tukšiem vārdiem, 
tie viegli izput, neatstājot aiz sevis neko.

Lai arī Gunārs Astra par Latvijas brīvību atdeva visu, mēs nedrīks -
tam uzskatīt, ka viņš samaksājis arī par mums. Latvijas brīvība nav 
tramvaja biļete – to par velti, izmantojot polītizētus resursus, neuz-
sauksi. Par to ir jāmaksā pašam.”

nieku veidota virtuāla doku men-
tu izstāde par G. Astras un viņa 
līdzgaitnieku tiesas prāvu, kas 
no   tika tieši pirms 30 gadiem. 
Saistībā ar šo notikumu Dauga-
vas Vanagi 2013. gada maijā iz  -

Literārā konkursa “G.Astras un viņa līdzgaitnieku loma mūsdienu sabiedrībā” laureāti un at -
balstītāji (no kreisās): Daugavas Vanagu Latvijā Jaunatnes nozares vadītājs Guntis Brencāns, 3. 
vietas ieguvēja Anastasija Smirnova, Eiroparlamenta deputāts, žūrijas loceklis Kārlis Šadurskis, 
Rita Kurele, Guntis Ozols, otrās vietas ieguvēja Zane Bondare, Daugavas Vanagu priekšnieks 
Andrejs Mež malis, DVL priekšsēdis Juris Vectirāns un uzvarētāja Anna Elizabete Griķe ar dēliņu

sludināja literāri zinātnisko dar-
bu konkursu jaunatnei, kuŗš, lai 
gan pulcēja visnotaļ pieticīgu da -
lībnieku skaitu, šoreiz ir rosi nājis 
rādīt tiešām oriģinālus un ļoti 
nopietnus pētījumus.
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Atmiņā kāda plūme. Pa daļai 
no kaltusi, zālēm apaugusi, tā kver-
nēja aizlaistā dārza stūrī. Neviens 
to neievēroja. Nevienam tās neva-
jadzēja. Pēkšņi, pavisam negaidīti, 
nonīkušais koks sasparojās. Atgu-
va spēkus, sakuploja un deva bagā-
tu ražu. Augļu pārpilnība nolieca 
zarus līdz zemei. Bija jāmeklē balsti. 

 Patapas brīžos  abas ar sirds-
draudzeni mīlējām gulšņāt zem 
brīnumkoka. Cauri zilām plūm ēm 
vērāmies zilās atvasaras debe-      
s īs. Sapņojām zilus sapņus. Jūdzām 
baltus mākoņzirgus. Spriedām,     
ko darīsim, kas būsim, kurp do -
simies, kad pavasarī beigsim skolu. 
Minējām, kuŗš mācītājs mūs ie -
svētīs. Kuŗa šuvēja šūdinās iesvē -
tes tērpus...

 Vidzemes pusē dārdināja. Naktīs 
debess pamale uzliesmoja. Tuvre-
dzīgie teica – tuvojas pērkona ne -
gaiss. Tālredzīgie – fronte. 

„Kas launagā?” jautā vīrs. „Palī-
dzi man no katla izcelt lasi. Tad 
pateikšu, kas launagā,” atbildu. 
„Zi  nu! Ja kungiem lasis, tad mums 
menca. Skaisti! Nevaru sagaidīt, 
kad zivs būs gatava. Vai baltā mēr-
ce ar zaļumiem arī būs?”

„Tu gribēji teikt ar pētersīļiem?” 
salātus jaukdama, atjautāju vīram.

 Kungi nupat iegājuši ēdamista-
bā, kad ierodas viņu dēls. Parasti 
viņš namā iesoļo paceltu galvu, ro -
kas vicinādams. Bezrūpīgi svilpo-
dams kādu īru melodiju. Kalpo - 
tā jiem pamet strupu „Hallo!”. Tad, 
ce  ļa neprasīdams, iet uzmeklēt 
vecākus. Šodien viņš paliek stāvot 

MARTA LANDMANE 

gaitenī. Sagubis. Rokas kabatās. 
Izskatās saburzīts un noguris. Vai 
tāpēc, ka visu dienu ir sijājis bez-
cerīgs lietus? – Esmu atpakaļceļā uz 
virtuvi. Kungu dēls vēl nav kus tē-
jies. Stāv un pēta purngalus. Pēkš  ņi 
viņš ierunājas. Satrūkstos. Atskatos 
pāri plecam. Vai jautājums šoreiz 
domāts man? 

 „Vecāki ēdamistabā?” 
„Jā, ēd launagu.”
„Lieliski! Tieši laikā – esmu pa  -

matīgi izsalcis. Braucu no slim nī -
cas. Mājās vēl neesmu bijis.” - „No 
slimnīcas?” – Pirmo reizi stāvu vi   -
ņam taisni pretim. Sarkanīgi mati. 
Seja vasaras raibumiem izraibinā-
ta. Tēva deguns. Mātes vēsās acis...

 „Sieva slimnīcā. Sabruka pēkšņi.. 
Aklā zarna. Iekaisusi. Tūlīt operēja. 
Nepaspēju pat sazināties ar lēdiju 
Eteli. Nu jau ļaunākais pāri,” dēls 
saka, atvērdams ēdamistabas dur-
vis. Pēc pāris minūtēm atskan 
ēdam istabas zvans.

„Sīdra, vai mums vēl ir lasis?” – 
Pieklājīgs jautājums. Arī pavisam 
lieks jautājums. Lēdija zina, tāpat 
kā es zinu, – virtuvē vairāk laša nav. 
„Diemžēl visu uzliku uz galda,” 
atbildu. Tad gandrīz piebilstu: „Bet 
mums vēl ir menca. Ja tā negaršo, 
tad ledus lādē ir cepti cāļu stilbi.” 
Laikus apraujos. Katra diena, kas 
aizvadīta, ir kaut ko mācījusi. Ne 
vienmēr labāko. Tomēr kaut ko 
tādu, kas dzīvē var noderēt. Vis-
vairāk šajā zemē. Nu zinu arī es, ka 
atklāta valoda ir bērnu un vien-
tiesīgo valoda. 

„Man ļoti žēl, bet nevaru tev ne -
 kā ēdama piedāvāt. Ja gribi tasi (Turpinājums sekos)

Stāsts Tā Sīdra to redzēja
(Turpināts no Nr. 47) tējas, tad pagaidi. Kad paēdīšu, 

ieliešu,” saka māte dēlam, mutē 
ielikdama kumosu sārta laša un 
ma  jonēzē pamērcētu gurķa ripiņu. 

Pat tad, kad kungi mājās, trīs 
dur vis parasti tiek turētas aizslēg-
tas: dzērienu skapīša, kancelejas 
un lēdijas ģērbistabas. Patiesībā tā 
nav istaba. Tikai paliels, guļam is-
tabas sienai piebūvēts skapis, kuŗā 
cilvēks var ieiet un apgrozīties.

Šorīt noticis neticamais – lēdija 
aizbraukusi, bet ģērbistabas dur -
vis pamestas plati atvērtas. Es jau 
varētu izlikties necilvēcīgi godīga. 
Aizdarīt acis. Iztaustīties ārā no 
gu   ļamistabas. It kā spēlētu aklās 
vistiņas. Pamest gultas nesaklātas. 
Vai ar to būtu līdzēts? Vai lēdija 
ticētu, ka ģērbistabā neieskatījos? 
Ziņkārības pievārēta, iestājos skap-

ja durvīs. Ko redzu? – Mezglaina 
tvīda mēteļus. Rūtainas žaketes. 
Zemes krāsas svārkus ar ielocēm. 
Glīti saliktas rūsganas adītas jakas. 
Uz grīdas vairākus pāŗus auklu 
kurpju zemiem papēžiem. Tad 
skats pieplok diviem plauktiem. 
Tas, ko ieraugu, mani pārsteidz tā, 
ka iesvilpjos  un sāku gandrīz balsī 
smieties. Neskatoties uz to, ka sal-
dumi racionēti, viens plaukts pie-
pildīts šokolādes tāfelēm. Dažā-
dām. Gan lielām, gan mazām. 
Tur  pat uz plaukta arī atstāti sa  -
burzīti, sidrabaini ietinamie papī -
rīši. Dučiem. Šaubu nekādu, kāds 
šokolādes ēd vairumā. Vai tā būtu 
lēdija Etele? – Varbūt te meklējams 
iemesls viņas reizēm niecīgām 
ēdie na porcijām? Un pārspīlēti 
smalkām galda manierēm?

Otra plaukta saturs mani ne ti -
kai smīdina, bet arī sarūgtina. Uz 
tā četras porcelāna tasītes. Visas 
vienādas. Sārts rozes pumpurs 
iekšpusē. Zeltīts pūķis apvijies ap 
osiņu.

Tieši tāda tasīte man reiz izslī-
dēja no rokām un saplīsa. Lēdija 
bija ārkārtīgi dusmīga. Nelīdzēja 
mana atvainošanās. Ne solījumi, 
ka turpmāk būšu uzmanīgāka. 
Baznīcas dāmu klātienē lēdija Ete-
le pazemoja mani, cik vien spēja. 
Kratīja pirkstu man sejā un sauca 
par neveiklo ārzemnieci. Teica, ka 
es esot iznīcinājusi viņas vērtīgāko 
un skaistāko tējas servīzi. Tādai 
at   sevišķas daļas neesot piepērka-
mas. Ja vēl kaut kas tāds atgadīšo-
ties, tad man būšot jāmeklē citi 
darba devēji. Vai jābraucot atpa -
kaļ uz izvietošanas nometni. Un 
vai es nezinot to, ka par pārkāpu-
m iem pārvietotās personas var 
aiz sūtīt pat atpakaļ uz Vāciju. Šo -
reiz pietikšot ar to, ka sērs Dēvids 
man tasītes vērtību atvilkšot no 
algas...

No algas man neatvilka. Vai var-
būt tāpēc, ka lēdijai Etelei ir četras 
rezerves tasītes un mazdrusciņ sirds? 

Diena sarāvusies kā pirmoreiz 
mazgāts linu palags. Pīlādžiem 
sarkanas ogas. Tāpat baltērkšķiem 
pie strauta. Vasaras lietavas spēji 
nomainījis saulains rudens. Pa 
mū   su guļamistabas logu tālumā 
saredzami violeti pauguri. Vai vir -
ši jau ziedos? Kungiem brīvdie -
nas. Aizbrauca uz jūrmalu. Divas 
nedēļas uzturēsies viesnīcā. 

Miesnieka sieva maisa ievārījumu kapara katlā. Zīmējusi Sarmīte 
Ērenpreiss-Ja  novskis

Pārfrazējot slavena britu žur-
nālista vārdus – mūzikas kritiķa 
dzī ves uzdevums ir vienmēr un 
visur atrast kļūdas. Viņš nejūtas 
labi, ja viss ir kārtībā un valda 
harmonija. Visjaukāk ir uzbirdi-
nāt baiļu putekļus pat uz visu at  -
zītā panākumiem. Gan viņš, t.i., 
„atzītais, panākumiem bagātais”, 
šādā reizē sāks domāt, šaubīties 
par sevi un savu misiju. Kritiķis 
ber zēs rokas – viņš savu darbu ir 
paveicis. Negribētu šo pream bu -
lu pārāk tieši adresēt sev. Esmu 
pats kritizēts, bet nekad neesmu 
at   maksājis ar to pašu monētu. Ta  ču 
ir brīži, kad kritiķa pacietībai pie-
nāk gals un kāds no kārtē jiem „jau-
nā laikmeta” muļķības iz    virdu- 
m iem liek mēģināt kādam no 
tiem pretoties. 

Novembrī tādi Latvijas koncert-
dzīvē bija divi. 

Novembŗa sākumā krievu po  -
pulārās mūzikas koncerts Arēnā 
Rīga, kuŗu apskatnieks Jegors Je  -
rohomovičs nosauca  - „popmū zi-
kas karaļa Filipa Kirkorova sarī-
kotā viskrāšņākā helovīna ballīte 
Rīgā”. Koncertu noklausījos tikai 
daļēji, jo izturēt mežonīgo akustis-
ko spiedienu uz manu dzirdes 
apa rātu un vizuālās bērnišķības ne -
 bija līdz galam iespējams. Nekad 
slaveno Kirkorovu koncertos ne -
biju dzirdējis, skatījis vienīgi TV 
viņa nepārtrauktos skandalus, 
tenkas un plātīšanos. 

Bulgārijā dzimušā čigāna balsij 

Par mūziku, karaļiem un filozofiem
piemīt tāds kā pirmatnējs metal-
lisks spožums, taču laika gaitā tas 
palicis nekopts un jau šobrīd da -
ļēji aizsērējis. Kaut arī, kā pats ap  -
galvo, viņš esot neklātienē daudz 
mācījies no Eltona Džona, Maik -
la Džeksona un  Šēras (?!). Balsī jū   -
tams pagurums, bet uzvedībā uz 
Rīgas skatuves vienaldzība un  
gaŗ  laikotība pret publiku, kuŗā bi  -
ja gandrīz tikai un vienīgi krievu 
tau  tības ļautiņi. Viņi lepni un gan-
d arīti saskatījās, jo, redzi, Viņš ie  -
griež tiem nelgām latviešiem, kuŗi 
te lielās ar saviem Līviem un Prāta 
vētru. Protams, čigāniskās tradi ci-
jas vienmēr dažus ir suģestējušas, 
bet tik lielu, masveidīgu histeriju, 
asaras un prieka gaviles piedzī-
voju pirmo reizi. Varbūt tas arī 
atmo   di  nāja manī protestu pret     
tik lētu cilvēku apziņas piesārņo-
šanu ar primitīvismu, banālitā-
tēm, mar gi  nālo kultūru: „Es saru-
nājos ar Dievu, jo Viņš vēlas mani 
inter vēt. Man gan tas ir apnicis!” – 
„Es ne  es   mu zvaigzne – es esmu 
pla nēta!!!” utt.   

Šķiet, šādas masu histerijas iz  -
pausmes prastu meldiņu, bezjē-
dzīgu tekstu un apdullinoša ritma  
pavadījumā ir viens no zināmā -
kajiem masu „iekustināšanas” pa  -
ņēmieniem. Vēl tikai atlika paķert 
Krievijas karogu un visiem doties 
ielās sist nīstos latviešus. Man kļu-
va baisi.

 Taču manu uzmanību saistīja šī 
koncerta Kultūras Dienas apskat-

nieka Jegora Jerohomoviča perso-
nība.  Sekojot līdzi Rīgas koncertu 
notikumiem un plašajiem minētā 
autora rakstiem, pirmajā brīdī 
pār steidza līdz šim nezināmā ap  -
rakstnieka erudīcija, vēl jo vairāk 
klātiene dažādu Eiropas un ASV 
popzvaigžņu, rokmūziķu ģērbtu-
vēs, varoņu pagātnes u tagadnes, 
„noslēpumu” atklājumi, gardero-
bes apraksti, uzvedība, manieres 
un citi sīkumi, kuŗi viņa rakstus 
padara ticamus. Taču vislielāko 
pārsteigumu sagādāja pāris raks -
tu, kuŗi bija veikti neticamā vei -
dā: vienā un tajā pašā dienā Parīzē 
un Londonā. Saprotu, ka var vie -
nā stundā nonākt minētajās pilsē-
tās, bet, ka ir iespējams vienā va -
karā intervēt un aprakstīt divus 
dažādus rokkoncertus dažādos 
Eiropas galos – tas ir pilnīgi neie-
domājami. Bet tad man radās ap  -
jausma – tīmeklis! Tīmeklī bez li -
došanas un autoavarijām varam 
būt vienlaikus Zambijā un Islandē. 
Abās vietās gan autors, šķiet, nav 
bijis. Arī es ne. 

Lūk, mūsdienu laika paātrinā-
šanas mašīna - dators! No tā var 
„nospiest” bez kādām sirdsapziņas 
mokām visu informāciju, sākot      
ar Bjorkas apakšveļu, līdz Eltona 
Džo  na dzīvesbiedres/dzīvesbiedra 
vakariņu receptēm. Tad nu tā arī 
rodas šīs apbrīnojamās „trajekto-
rijas” un „ticamā informācija”. Un 
erudīcija...

Kādreiz bija visu iemīļots žur-

nāls Rīgas Laiks. Tajā pag. gs. 90. ga  -
dos parādījās publikācijas, kuŗas 
iepriekš bija vai nu slēptas, vai aiz-
liegtas. Temu loks plašs, interese 
liela, jo valoda bija precīza un lo  -
kana. Lasītāju vidū žurnāls ieka-
ŗoja stabilu vietu, īpaši intelek tuā-
lajā lasītāju daļā. 

Pēc tam šis un tas mainījās. Žur-
nāla vadība nonāca filozofu pār -
valdījumā, un intelektuālo lasām -
vielu aizstāja pārintelektuālas spe-
kulācijas, pseudomistika, nieko - 
 ša nās ap mūzikas diskiem un cita 
vei  da pārgudra deguna urbināša-
na. Lai pievērstu sev uzmanību, 
Rīgas Laiks savā 20. gadskārtā bija 
sarīkojis veselu festivālu 5. no  -
vembrī Lielajā ģildē. Centrālais no -
 tikums bija S. Prokofjeva „Kan -
tā te Oktobŗa revolūcijas 20. ga -
dadienai”  ar LNSO, Valsts akadē-
 misko kori „Latvija” diriģenta Nor-
 munda Šnē interpretācjā. „Kan   -
tā te” sacerēta, S. Prokofjevam at  -
grie žoties mājās Lielās Krievze -
mes apkampienos, no kuŗu dzel- 
ž ainā tvēriena viņš nekad vairs ne  -
spēja izrauties. „Kantātē” iz   man-
toti Marksa, Ļeņina, Staļina runu 
citāti. Tā piedzīvoja neveiksmi, lai 
gan tika izmantota grandioza at  -
skaņotāju masa – palielināts sim-
foniskais orķestris, divi koŗi, pū -
tēju orķestris un daudz sitamin-
strumentu. Pliekanie teksti, primi-
tīvizētais mūzikālais risinājums 
(masu dziesmu stils, marša ritmi) 
nepatika pat kompartijas ierēd-

ņiem, kuŗus bija iebiedējušas 1937. 
gada Staļina represijas. Šajā gadā  
sacerētā kantāte izgāzās. To nevis 
„Padomju varas funkcionāri aiz-
lie dza,”... jo tas,  izrādās, bija sarež-
ģīts, avangardisks (sic!) un pro-
vokātīvs (?!) skaņdarbs (izcēlumi 
mani – P.D.). Jāatzīst, arī reklāmas, 
programmas grāmatiņā minētās 
cenzūras „motīvācija” ir pilnīgi 
sadomāta un aplama. Šajā darbā 
minētais „avangardiskums un pro-
vokātīvisms” ir tik tālu no pa   tie-
sības kā Staļins no Asīzes Fran-
ciska. Vienpadsmit daļu kantātē       
ir gan akordeonistu ansamblis, 
grupa, kuŗai nobeigumā jāšauj 
raķetes, grandiozas koŗa vietas, 
kas atgādina 19. gadsimta Gļin -
kas operu „Ivans Susaņins”, pat 
ortodoksālo koŗa mūziku, taču tas 
viss neglāba darbu no māksli nie-
ciskas neveiksmes. Tā bija kom-
ponista pārskatīšanās, kādas var 
gadīties katrai radošai personībai. 
Taču to pasniegt kā „aizliegtu pro-
vokātīvu” darbu ir muļķības. Or  -
ganizātoriem nevajadzēja ticēt 
Gerarda Mc Burney paustajiem 
reklāmas izdomājumiem.

Ko īsti ar šī darba ielikšanu Rī -
gas Laika festivālā bija gribējuši 
pateikt žurnāla augstie prāti, man 
paliek noslēpums. Droši vien fi -
lozofiem ir savi, augstāku spēku 
sniegti debešķīgie noslēpumi, 
kuŗus parastie mirstīgie nekad 
nespēs saprast.      

PAULS DAMBIS
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNA (ASV) 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 47) 
atrisinājums  

Līmeniski. 6. Anketas. 9. Krauk-
  lis. 10. Maratons. 12. Barkasi. 14. 
Misijas. 15. Inspekcijas. 18. Di   -
vizions. 19. Skafandrs. 20. Ass. 22. 
Oda. 23. Romāns. 24. Oskars. 25. 
Aka. 27. Oms. 30. Smailītes. 32. 
Kokteilis. 33. Sklerometrs. 35. Sol-
vita. 36. Atlants. 37. Antidots. 38. 
Kamerūna. 40. Anafora. 

Stateniski. 1. Resursi. 2. Anti-
lopes. 3. Leo. 4. Karamzins. 5. 
Gult  nis. 7. Trakulis. 8.Antigone. 
11. Fokuss. 13. Informātika. 14. 
Madagaskara. 16. Diadēma. 17.
Krūklis.20. Aso. 21. SOS. 26. Ping-
vīns. 28. Melone. 29. Piekalne. 31. 
Skeleons. 32. Kleopatra. 33. Strikts. 
34. Stirpas. 39. Efa.      

1
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Pārskaitļi. 2. Plūdmale. 4. 
Darbarīks metalla un akmens 
apstrādei. 6. Stiprs vējš, kas griež 
virpuļos sniegu. 8. Cilvēks ar me -
dicīnas izglītību. 10. Pateikt (īsi, 
ar pārliecību); konstatēt. 12. 
Viens no vairākiem atšķirīgiem 
(kāda notikuma) izskaidroju- 
 m iem. 14. Ciems Lubānas novada 

Indrānu pagastā. 16. Laika posms, 
kuŗā kas notiek, pastāv. 18. Ska-
ņa, kas atplūst no tālienes. 20. 
Viengadīgs ķirbju dzimtas augs. 
22. Slēgti četrriteņu atspeŗrati.      
24. Biezi apdzīvota vieta laukos. 
26. Patstāvīgs pircējs, pasūtinā-
tājs. 28. Pilsēta ASV. 

Nepārskaitļi. 1. Pieklājīgs, tak-

tisks. 3. Vingrinājums pareiz-
rakstībā. 5. Tāds, kam piemīt ļoti 
labas morālas īpašības. 7. Bez rū-
pīgi, jautri (sar.). 9. Vastlāvis, ga    -
vēņa laiks. 11. Skatuves māksli-
nieks, kas atveido komiskas lo -
mas. 13. Arkla asā daļa. 15. Vār-
du krājums (valodā, izloksnē). 
17. Vispārinātu atziņu sistēma 
kādā zinātņu nozarē. 19. Tāds, 
kur grimst, stieg. 21. Lūpziežu 
dzimtas puskrūms ar smaržī -
gām lapām un violetiem zie -
diem. 23. Keramikas paveids. 25. 
Fizikas speciālists. 27. Kādam ap -
vidum raksturīgi laika ap  stākļi.

Ar Rutu Zadziorsku sarunā-
jāmies pirmā Adventa rītā. Par 
Ziemsvētku gaidīšanu. Par svēt -
kiem, kas ir īpaši un nav salī-
dzināmi ar citiem. Tādi pieklu si-
nāti un cerību pilni. Jo ir jābūt 
Ziemsvētku brīnumam. Un, kā 
teic Ruta, „viss atkal ies uz gais-
mas pusi”. Vakarā viņa gaidīja 
mī  ļus ciemiņus. Arī mazu meite-
nīti, kuŗai būs iespēja iedegt pir-
mo Adventa svecīti.

Ruta jau astoto gadu atkal dzī -
vo savā tēvzemē Latvijā. Jūrmalā, 
atgūtajā vecāku mājā. Turklāt vie -
nā no retajām īsta koka mājām. 
Ar krāsainiem stikliņiem veran-
das logos. Un tas ir īpaši. Jebkuŗā 
gadalaikā. Ziemsvētki Latvijā 
Rutai sadalīti divos posmos. Bēr-
nības svētki pirmskaŗa Latvijā. 
Un tagad – pēc ilgās promienes 
un dzīves Amerikā. Arī Amerikā, 
tāpat kā citviet pasaulē, svin 
Ziem svētkus. Svin krāšņi. Un 
tomēr...

„Amerikā Ziemsvētkus svin 
pilnīgi citādi. Negribu nekādā 
ziņā tos kritizēt,” saka Ruta. „Arī 
šajā valstī ir savas tradicijas, savi 
svētku ēdieni. Taču ilgus gadus, 
ko tur nodzīvoju, nekad neesmu 
izjutusi īpašu Ziemsvētku gaisot-
ni, kādu atceros no bērnības lai-
kiem šeit, Latvijā.” 

Atceroties bērnības ziemas šeit, 
Latvijā, kad viņa  bija maza mei-
tene un gāja skolā  (no1938. līdz 
1939. gadam), īpaši spilgti iespai-
di Rutai palikuši par Ziemsvētku 
tirdziņu Rīgā, Esplanādē. “Toreiz 
dzīvojām Elizabetes ielā 33, pavi-
sam tuvu Esplanādei. Man šis 
Ziemsvētku tirdziņš ļoti patika, 
bieži turp gāju. Eglē bija iedegtas 
īstās sveces, nevis elektriskās 
spul dzītes, kā tas ir tagad daudz-
viet pasaulē, arī Latvijā. Skanēja 

Ziemsvētki – kā brīnums

brīnišķīga mūzika. Turpat bija arī 
slidotava. Tirdziņā valdīja īpaša 
gaisotne. Krāšņi un interesanti. 
Un... tur varēja nopirkt brīniš-
ķīgas, ar putukrējumu pildītas va   -
feles. Vēl tagad, šķiet, mutē jūtu 
to vārdos neizsakāmo garšu.”

Bērnības Ziemsvētki Rutai 
saistīti arī ar kādu traģikomisku 
gadījumu. To viņai atstāstījuši 
vecāki, jo pati bijusi vēl  pārāk 

maza,  lai to atcerētos, - kādi čet -
ri gadiņi. „Kad atnācis gaidītais 
Ziem   svētku vecītis ar dāvanu 
mai su, esmu sarunājusi visai lie-
las aplamības. Turklāt izdomā -
tas! Vispirms pastāstījusi, cik 
esmu laba (tā gan droši vien bija 
patiesība) un tad... Tad Ziem-
svētku vecītim  pateikusi, ka, lūk, 
mans brālēns gan ir nerātns un 
staigā ar meitenēm. Ziemsvētku 

ARMĪDA PRIEDĪTE

Ruta Zadziorska //Foto no R. Zadziorskas personiskā archīva

vecītis tūlīt pat izmeties pa dur-
vīm laukā. Jo, izrādās, par Ziem -
svētku vecīti bija pārģērbies mans 
divdesmitgadīgais brālēns, stu-
dents, ar ko dzīvojām vienā dzī-
voklī. Mani vecāki, protams, ju -
tušies ļoti neveikli. Nācies taisno-
ties, ka viņi nav mani samācījuši 
tā izrunāties. Tā, lūk...”  

Tagad, dzīvojot atkal Latvijā, 
Ruta Ziemsvētkus vienmēr svin 
kopā ar kaimiņiem, kas dzīvo 
bla kus mājā. Viņiem ir kopīga 
svēt ku maltīte, apdāvināšanās  
un, galvenais, īsta svētku gaisot-
ne. Svētku maltītei Ruta šogad 
iecerējusi pagatavot kaut ko no 
tītara gaļas, kā pati saka, „pēc 
ame rikāņu modes”. Visi viņi  
mēdz apmeklēt arī svētku diev-

kalpojumu Dubultu baznīcā. Šo  -
gad Ruta apmeklēs Rīgas evaņ-
ģeliskās draudzes rīkoto Ziem-
svētku dievkalpojumu Vecajā Sv. 
Ģertrūdes  baznīcā. Noklausīsies 
prāvesta Klāva Bērziņa svētrunu. 

Svētku egli Rutai vienmēr sa  -
rūpē  tie paši kaimiņi, ar kuŗiem 
kopīgi tiek svinēti Ziemsvētki. 
Atliek tikai egli izpušķot. Un, 
pro tams, pēc tradicijas jācep pi -
parkūkas. Mīklu tām gan reizēm 
nopērkot jau gatavu. „Ziem-
svētkos mājai noteikti jāsmaržo 
pēc piparkūkām un mandarī-
niem. Tā ir tāda īpaša, brīnišķīga 
smarža,” saka Ruta. „Un ir tik jau-
ka sajūta, ka līdz ar Ziem svētkiem 
viss sāk iet uz gaismas pusi.”

Daugavpilī, kad centrālajā Vienības laukumā bija uzmirdzējusi 
Ziemsvētku egle, Latviešu kultūras centrā, Goda daugavpilietei, 
polītiski represētajai rakstniecei Anitai Liepai Ordeņu kapitula 
pārstāvji Ēriks Hānbergs un Maira Sudrabiņa, nododot sirsnīgus 
sveicienus no Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa, pasniedza augsto Lat vi jas 
valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi.

Liepājā no 1. decembŗa līdz 2014. gada 2. februārim notiek 
Ziemas festivāls – ar Ziemsvētku egli  un tirdziņiem, „Piparkūku 
pil     sētiņas” mājiņām un slīdkalniņiem bērniem, braucienu Gais -       
mas tramvajā un pastaigu pa skaisti izrotāto pilsētu, ar koncertiem 
un citiem jaukiem sarīkojumiem. 

Jūrmalā 7. decembrī Horna dārzā un Majoru stāvlaukumā ar 
plašu kultūras programmu, tirdziņu un Ziemsvētku egles iedegša -  
nu atklāta ziemas sezona. Viens no galvenajiem notikumiem bija 
lielformāta fotografiju konkursa „Kultūras notikumi 2013” izstādes 
atklāšana un laureātu paziņošana.

Krustpils pilī 20. decembrī notiks „Pirmsziemsvētku vakars 
Krustpils pilī”, kur līdztekus radošajām darbnīcām un koncertam 
notiks labdarības akcija  par labu Jēkabpils reģionālās slimnīcas 
Bērnu nodaļai. Visvairāk nepieciešami grabulīši, zīdaiņu apģērbs, 
galda spēles, lego, puzles, krāsojamās grāmatas u. c. 

Skultē, Limbažu novadā, pie luterāņu baznīcas ir tapis Latvijā 
lielākais Adventa vainags. Tā diametrs ir 21 m, pamats veidots no 
koka konstrukcijas, kas klāta ar egļu zariem, bet centrā atrodas 
krustu krusts jeb  Māras krusts. Vainaga veidošanā piedalījās Skultes 
ev. lut. draudze, Skultes pagasta pārvalde, Skultes kultūras integrā-
cijas centrs un vietējie iedzīvotāji. Ikvienam ir iespēja piedalīties šī 
Adventa simbola  dekorēšanā! Vainagu varēs aplūkot līdz Zvaigznes 
dienai, 6. janvārim.

Ludzā Bērnu un jauniešu centra pulciņu dalībnieki  21. decem- 
b rī rīko izbraukumu kopā ar vecākiem un paidagogiem „Rūķu eglīte 
mežā”. 26. decembrī Ludzas Tautas namā notiks Ziemsvētku sarī-
kojums ar Ziemsvētku vecīti un jautrām izdarībām.

Ventspilī, Livonijas ordeņa pilī,  Ziemsvētku noskaņās apbalvo-
ja konkursa „Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2013. ga  -
dā” uzvarētājus. Kopumā pilsētā ir 111 naktsmītnes ar 2225 vietām. 
Viesnīcu grupā par viesmīlīgākām atzītas „Raibie logi”, „Jūras brīze”, 
OC „Ventspils” viesnīca. Viesu namu grupā - „Veldzes nams”, „Ru  -
bīni”, „Kupfernams”. Brīvdienu mājas – „Namelis, „Jūra”, „Mazie 
Bro cēni”.

Rēzeknē līdztekus skaistās Ziemsvētku egles iedegšanai no 23. 
līdz 30. decembrim un Jaunajā gadā - no 2. līdz 8. janvārim Nakts-
patversmes virtuvē pilsētas dome trūcīgajiem iedzīvotājiem rīko 
Ziemsvētku sociālo akciju. Tiks izsniegtas siltas pusdienas - 4400 
porcijas. 

Daugavpils Māla mākslas centrā no 16. līdz 22.decembrim būs 
apskatāma izstāde „Gads beidzas. Gads sākas!”. Varēs iegādāties dā -
vanas Ziemsvētkiem.

Kuldīgā no 14. decembŗa tiek rīkoti mājražotāju un mazo uz  -
ņēmumu Ziemsvētku tirdziņi, kur iespējams nopirkt gan dāvanas 
tu  vi  niekiem, gan lauku labumus svētku galdam. 

Līvānu novadā līdz 27. decembrim izmaksās ikgadējo Ziem -
svētku pabalstu (20 latus) 1. un 2. grupas invalidiem, bērniem in -
validiem un polītiski represētām personām. Pabalstu saņems vairāk 
nekā 700 iedzīvotāju. No novada domes budžeta tam atvēlēti aptu-
veni 14 000 latu.

Ventspils Mākslas skolā no 9. decembŗa līdz 10. janvārim ap -
skatāma Kurzemes baznīcām veltīta izstāde. Tajā izkārtoti Zvied -
rijas, Lietuvas un Latvijas mākslas skolu audzēkņu un skolotāju 
dar bi, kas tapuši šovasar Saldū - izcilā latviešu mākslinieka Jaņa 
Rozentāla dzimtajā pilsētā.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Ziemsvētku noskaņa visā Latvijā
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Mūsējie pasaulē
Latvijas izcilo mūziķu koncertu ģeografija šoziem. Vēl varat paspēt!

ĒRIKS EŠENVALDS
Amerikas Savienotās Valstīs
“Leģenda par iemūrēto sievu”
10. janvārī Sinsinati (Tulsa, OK, Trīsvienības episkopālā baznīca)
11. janvārī Oklahomā (Oklahoma City University, Oklahoma City, OK)
12. janvārī Fort Worth (TX, Arborlawn United Methodist Church)
14. janvārī Dallasa (TX, Church of the Incarnation)
16. janvārī Austin (TX, University Presbyterian Church)
18. janvārī Hjūstona (TX, Clear Lake United Methodist Church)
“O Salutaris Hostia”
12. janvārī St.Paul (MN, University of St.Thomas Chapel)

Apvienotā Karalistē
„67. psalms” 7. februārī Londonā

PĒTERIS VASKS
Amerikas Savienotās Valstīs
“Vox Amoris” (Fantazija vijolei un stīgu orķestrim)
10. janvārī Eden Prairie (MN, Wooddale Church)
11. janvārī St. Paul (MN, Ordway Center) 
12. janvārī Minneapolē (MN, Ted Mann Concert Hall)

Vācijā
“Vēstījums” un 3. stīgu kvartets 19., 21. un 23. janvārī Staatstheater Stuttgart

AURĒLIJA ŠIMKUS 
Šveicē 8. februārī Badragazā

MARINA REBEKA
Šveicē 14., 19., 22., 25. un 30. janvārī Cīriches 
opernamā Ž. Bizē operā “Pērļu zvejnieki” 
(www.marinarebeka.com)

ANDRIS NELSONS
Austrijā 7., 10. un 13. februārī Vīnes Valsts operā

Apvienotā Karalistē 9., 11., 15., 16. janvārī Birminghamā, 
10. janvārī Koventrijā, 17. janvārī Geitshedā, 18. janvārī Līdsā, 
22. janvārī Lesterā, 23. janvārī Londonā, 24. janvārī Oksfordā, 
25. janvārī Beisingstokā, 21. februārī Kārdifā

Vācijā 30. un 31. janvārī Minchenē Herkulessaal Bayerischer 
Rundfunk

VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA”
Izraēlā 1. un 2. janvārī Jeruzālemē, Henrija Krauna zālē,
L.van Bēthovena “Missa solemnis”

EGILS SILIŅŠ 
Italija 31. janvārī, 3., 5., 8., 11. februārī Bari

Vācija 28. februārī Berlīnē, Staatsoper unter den Linden, Tosca/Scarpia

KSENIJA SIDOROVA
Norvēģijā no 8. līdz 11. jan -
vārim kon  certtūrē kopā ar 
Trondheimas Solistiem

KREMERATA BALTICA
Koncerttūre Amerikas Savienotās Valstīs
(www.kremerata-baltica.com)
30. janvārī Ņujorkā (NY, Kaufmann Concert Hall)
2. februārī Sanfrancisko (CA, Davies Symphony Hall) 
4. februārī Hjūstonā (TX, Stude Concert Hall)
6. februārī Ann Arbor (MI, Hill Auditorium)
7. februārī Čikāgā (IL, Harris Theater)
8. februārī St.Paul (MN, Ordway Center for the Performing Arts)
Koncerttūre Italijā
12. janvārī Pesaro, 13. janvārī Milānā, 14. janvārī Mantovā, 15. janvārī
La Spezia, 16. janvārī Pistoia (www.kremerata-baltica.com)

Koncerttūre Spānijā
19. janvārī La Palma, 20. janvārī Gomera, 21. janvārī Hierro, 22. janvārī 
Fuerteventura, 23. janvārī La Graciosa, 25. janvārī Lanzarote, 26. janvārī 
Gran Canaria, 27. janvārī Tenerife

VESTARDS ŠIMKUS 
Vācijā 4.-6. februārī
Noimarktā

GRUPA
“INSTRUMENTI”
Lietuvā 17. janvārī Viļņā
(www.instrumenti.in)

MĀRIS BINDERS
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Gaiziņkalns vasarā // Foto: Larisa Roziņa

Onkulīša atmiņas Ziemsvētku laikā

Tie nenāks vairsIVARS GALIŅŠ, vecās paaudzes žurnālists

Man liekas, ka tas bija pavisam 
nesen…

Toreiz man bija tikai 74 gadi 
uz pleciem. Jutos pavisam spirgts 
un drošs uz kājām. Bariņš lat -
viešu bijām atbraukuši ar busu 
skatīt skaisto Vidzemes augstie-
ni un pie reizes rāpties Gaiziņa 
kalnā. Rāpties nevajadzēja, jo 
Latvijas lielākajā kalnā var sa -
mērā viegli uzstaigāt. Nogāze 
nav ne pārāk stāva, ne arī kalns 
pārāk augsts. Šā vai tā –  Gaiziņš 
ir 312 metru augsts un tiek 
Kārļa Jēkabsona dzejā saukts 
par Latvju milzi. Šo dzeju mū -
zikā ietērpa komponists Volf-
gangs Dārziņš. Tikai dažas die-
nas pēc viņa aiziešanas mūžī   -
bā, Pirmajos Amerikas Rietum-
krasta latviešu Dziesmu svētkos 
Sietlā, Vašingtona pavalstī, 
1962. gada 4. jūlijā dziedājām 
šo dziesmu, godinot un atva-
doties no jaukā komponista.

„Birzēm rotāts Gaiziņš, Latvju 
milzis,

Laistās spožā saules sudrabā.
Mīļā Latvija, kaut tu jel būtu
Tāda cēla, balta dižena!...

…Un tā nu pirms daudziem 
gadiem pirmo reizi mūžā biju 
jau labi pakāpies Gaiziņkalnā. 
Pie sevis dungoju šo vareno 
dziesmu un priecājos par skais-
tajiem skatiem, kas pavērās, 
tuvojoties kalna virsotnei: ezeri, 
zili un zaļi meži un skaistā 
Vidzemes augstienes panorama. 

Apstājos uz brīdi, lai atvilktu 
elpu… 

Pēkšņi kā bulta man pašāvās 
gaŗām kāds jauns puisis. Ap  -
stājās un smaidot vaicāja: „On -
kulīt, vai tiksi līdz augšai? Vai 
vēlies, lai Tev palīdzu? Varu no 
mugurpuses pastumt.” Nodo -
māju: jaunietis grib mani uz -
vilkt uz zoba”. Manī viss „uz 
brīdi sašļuka… Vai tad patiešām 
izskatos tik vecs un nespējīgs!? 
Man ne brīdi tas nebija ienācis 
prātā, jo jutu , ka “mana būda” 
turas pat labāk, nekā biju do -
mājis. Paskatījos jaunajā puisī 
un lepni atteicu: „Paldies, man 
palīga nevajag, taču, ja vēlies 
palīdzēt, noskrien no kalna lejā, 
paņem savās rokās to jauko 
sirmo kundzīti, kuŗa sēd brau-
camratos baltā bērziņa paēnā. 
Tu viņu pazīsi! Viņai galvā zila 
cepure. Ja vari, uznes viņu 
Gaiziņkalna virsotnē!”

Kad mēs, visi Gaiziņkalna 
viesi, sākām kāpt kalnā, sirmā 
kundzīte palika kalna pakājē. 
Viņa teica, ka bērnībā esot kopā 
ar draudzenēm plānojusi braukt 
ar vilcienu uz Ērgļiem un tālāk 
ar velosipēdiem doties ciemos 
uz Rūdolfa Blaumaņa “Brakiem”, 
un tad uz Gaiziņkalnu, taču 
pie  meklējusi nelaime: saslimusi 
ar polio, kas atstājis paliekošas 
sekas uz mūžu. Staigāt vairs 
nespējot. Šodien atliekot tikai 
sēdēt kalna pakājē un skatīties 
uz Gaiziņa galotni, ko viņai 

nekad vairs nesasniegt. Skumji.
Gaidīju, ko puisis man atbil-

dēs. Varbūt atkal pateiks kaut 
ko, kas mani ērcinās.

Puisis uz mani paskatījās un 
iesaucās: “Vai tu, onkulīt, ar 
mani dzen velnu ?” „Nē, velnu 
es nedzenu,” atteicu.

„Nu tad lai notiek!” puisis 
noskandēja, pameta ar roku 
savam draugam, un abi drāzās 
no kalna lejā.

Biju beidzot sasniedzis Gai -
ziņa virsotni un pat uzrāpies 
paputējušajā skatu tornī, no 
kuŗa pavērās neticāmi skaisti 
skati uz visām pusēm. Kalna 
pakājē Kaķīšu ezera ūdeņi mir-
dzēja saulē. Starp koku pudu-
ŗiem viegli vējā šūpojās mazā 
Avošiņa ezera ūdeņi. Tālumā 
pacēlās Cesvaines pils torņi un 
Madonas pilsētas pakalni. Saul-
rieta pusē varēja redzēt Latvijas 
otru augstāko – Sirdskalna (Ba -
 kūžu) pauguru (297 m). Un kur 
nu vēl visapkārt krāšņie zaļie 
meži, kas tālumā iezīmējās zilos 
toņos. Skaisti! Kad paskatījos 
tieši uz leju, gandrīz neticēju! 
Pavērās aizkustinoša aina: jau 
pusceļu sasnieguši, divi puiši ar 
tādu kā izveidotu krēslu nesa 
kalnā jauko sirmo kundzīti ar 
zilo cepuri galvā. Steidzīgi rāpos 
no torņa lejā. Drīz viņi bija klāt 
– Gaiziņkalna kalngalā! Kun-
dzītes seju rotāja laimīgs, pa  tei-
cīgs smaids. Viņas reiz iecerēto 
sapni bija īstenojuši divi jauni 

latviešu zēni.
Pa to laiku Gaiziņkalna galot-

ni bija sasnieguši visi mūsu 
ceļinieki, kuŗi vareni aplaudēja 
dūšīgajiem jauniešiem. To, ko 

zēni pasmējušies. 
Zālājā kāds izklāja kaut ko 

līdzīgu galdautam, un visi kopā 
svinējām, kā nu mācējām, šo 
skaisto notikumu. Cits no groza 

neviens no gados pavecajiem 
mūsu ceļiniekiem nebija spējis 
izdarīt, brīvprātīgi un ar prieku 
paveica divi latviešu zēni. 

Abi jaunie latvieši man pa -
stāstīja, ka kundzīte ar visu 
sparu esot turējusies pretī viņu 
plāniem. Tikai, kad piedrau-
dējuši, ka viņu ar visiem ratiem 
aizstumšot pie Kaķīšu ezera un 
tur atstāšot, beidzot padevu-
sies. Pieprasījusi, lai apsola, ka 
nonesīs viņu vēlāk no kalna 
lejā.” Tas jau mums tīrais nieks,” 

izvilka pudeli vīna, cits vairākas 
pudeles “Aldaŗa” alu, cits pīrāgu 
kaudzi, cits „Laimas” šokolādi, 
cits vēra vaļā kurvīti ar saldām 
zemenēm. Mēs – visi, kuŗi bi -
jām kopā atbraukuši, nu visi 
kopā bijām Gaiziņa kalna vir -
sotnē. Slavējām jaunos dūšīgos 
latviešu zēnus, un visi kopā 
uzsaucām un uzdziedājām lai -
mi mūsu Latvijai un tās 
nākotnei. 

Lai labestība vienmēr uzvar 
un nekad nebeidzas!

Jaunatnes Dziesmu svētki bija 
drosmīgs pasākums, bet lieliski 
izdevās. Svētki tuvināja kā 
jauniešus, tā viņu vecākus. Tie 
palīdzēja veidoties jauniem mū -
ziķiem un sabiedriskiem dar-
biniekiem. Varbūt vērts tos 
atcerēties.

No „Laika” pagātnes slejām 
raksts par 3. Jaunatnes Dziesmu 
svētkiem 1979. gadā Mont -
realā.

Kas teica, ka nenāks, nenāks 
vairs?... Par spīti dziesmas ne -
gācijai, Montrealā bija atgriezu-
sies jaunība bez gadu, kārtas un 
veida atšķirības.

To atzina arī komponists Jānis 
Kalniņš, atklājot jaundarbu kon-
certu. Klausītāji varēja pārlieci-
nāties, ka mūsu dižais skaņradis 
un mūziķis prata publiku saistīt 
arī ar vārdu saitēm.

Jaunatnes Dziesmu svētku at -
klāšana sākās tūlīt pēc dievkal-
pojuma. Bailēs no runātājiem un 
polītiķiem krietns skaits jauniešu 
paspēja aizmukt. Šoreiz varēja 
nebēgt, jo atklāšana noritēja raiti, 
bez tradicionālās daudzvārdības. 
Te nevarēja attiecināt Latviešu 
fonda diskusijās dzirdēto, ka 
vajadzētu rīkot Runas svētkus 
un, ja trūktu klausītāju, iegādā -
ties aplausu mašīnu.

Trešajos Jaunatnes Dziesmu 
svētkos apmeklētājus sagaidīja 
vairāki patīkami pārsteigumi. 
Viens no tiem bija „Varoņdarbu” 
izrāde, kas bija izpārdota un 

atstāja lielu skaitu gribētāju tukšā 
un cerībā uz otru izrādi. Izrādē 
dabūjām iepazīties ar jaunvārdu 
„vecais gramatiķis”. Tas nu var 
cienīgi nostāties blakus vecajam 
skolotājam, mācītājam, vecai 
klētiņai, pirtiņai, vecam ratiņam, 
vecai Rīgai, vecai paaudzei utt...

Par pašu izrādi kā jaunie, tā arī 
pārējie izteicās, ka visu nav lāga 
sapratuši, bet izrāde tomēr pati-
kusi. Svētkos bieži bija dzirdams 
teiciens „Kā teica mūsu senči”. 
Montrealieši piedzīvoja pārstei-
gumu, kad metro stacijā svešais 
pūlis tautastērpos „okupēja” gan-
 drīz visus vagonus un latviešu 
valodas čala apklusināja vietējās. 
Te gadījās redzēt tautudēlu et -
nografiski pareizā tautastērpā ar 
alus skārdeni rokās. Par to puko-
joties varēja dzirdēt kungu 
pelēkajā uzvalkā.

Mūsu blondajiem tautudēliem 
bija liela piekrišana vietējo acīs 
– kāda dāma bija gatava izpre-
cināt savu meitu, kas dzīvojot 
Floridā.

Tautasdeju uzvedums „Ar sau-
 līti dancot gāju” vairāk sajūs mi-
nāja pašus dejotājus un tos ska -
tītājus, kam bērni vai mazbērni 
piedalījās uzvedumā. Gauži ne -
veicās orķestrim, lai gan diriģents 
pūlējās ar pārcilvēcīgiem spē-
kiem. Brašajiem diriģenta vēzie-
niem atsaucās un brīžam iepīk-
stējās tikai kāda stabule.

Dejas zālē pārsvarā bija jau-
nieši, bet vecie arī gribēja turēties 
līdzi. Par viņu dejošanu varētu 

teikt to pašu, ko sakām par jauno 
latviešu valodas gramatiku – „tie 
locījumi (ies), nebija īsti kā nā -
kas.” Runču atskaņotā deju mū -
zika arī nedeva iespēju kādu 
„piespiest pie vestes”. Un varbūt 
labi vien bija, jo ne visi dejoja ar 
savām sievām.

Dzirdēju skaidrojumu par to, 
kas ir dzeramā nauda un kas 
dzeramnauda. Pirmā ir tā, ko ar 
draugiem nodzeŗ pats, otrā – ko 
iedod citam, lai tas to nodzertu. 

Jaunatnes Dziesmu svētku sa -
rīkojumi notika modernās un 
pirmklasīgās telpās, rīkotājiem 
nebija trūcis vēriena. Profesio nā-
lie vaidētāji žēlojās par lielo nau-
 du, kas nogrima svešo kabatās. 

Netrūka vietu, kur varēja iegā-
dāties vilinošas mantas, gan tau-
tiskas, gan modernas, gan sev, 
gan dāvanām. Kāds tautietis, 
atgriezies savā istabā un pama-
nījis savas sievas iepirkumu sai-
nīšus, neapvaldītā patosā izsau-
cies: „Ak, mana d ā r g ā 
sieviņa!”

Jaundarbu koncertā bija tādi 
retāk dzirdami instrumenti kā 
saksofons un tuba. Andris Sten-
grēvics no sava lielā instrumenta 
izvilināja itin maigas skaņas. 
Programmās bija ieviesusies 
kļūda, laikam no tautas teiciena 
„nepūt trubā”. Maiguma netrūka 
arī Pēteŗa Aldiņa flautas sonātei, 
toties Ritai Strautiņai nepietika 
ar taustiņiem un pedāļiem, un 
viņa ķērās arī pie flīģeļa iekš-
daļām.

Montrealas mazajās ēdnīcās 
apkalpotāji nebija pārāk laipni. 
Ja dzirdēja runājam angliski, pat 
izlikās, ka angliski nesaprot. Tas 
krasi mainījās, kad dzirdēja vie-
sus runājam citā valodā. Tad arī 
atgriezās viņu angļu valodas 
prasme. Vai nu tāpēc, vai kāda 
labāka iemesla dēļ, bet jaunieši 
savā starpā sarunājās latviski, 
kaut ar devīgām svešvalodas 
piedevām.

Kad viesnīcas sargi neļāva jau-
najiem pulcēties istabās vai gai -
teņos, balles zālē tika improvizēts 
pludmales saiets. Sēdēja uz dvie-
ļiem, daži īsās biksēs. Parādījās 
pat plastika ripas frisbija sviedēji. 
Ļoti atjautīgi. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem 
Jaunatnes Dziesmu svētkiem, 
Montrealas trešie bija krietns 
solis uz priekšu, un rīkotāji var 
droši paklanīties.

Katrs no šiem svētkiem pa -
ņems līdzi kādas atmiņas. Man 
tādas ir: kā Imants Mežaraups 
klavieŗu soliņa vietā salika divus 
krēslus vienu uz otra, pierādī-
dams, ka var sēdēt uz diviem 
krēs liem; kā Jānis Kalniņš un 
Roberts Zuika nosēdēja skatītāju 
krēslos visu gaŗo mēģinājumu; 
kā mazā meitenīte kopkoncerta 
laikā gandrīz kļuva par solisti; kā 
tautasdeju uzvedumā kāds aiz -
ka vējies pāris mēģināja noķert 
pārējos.

Arī pēdējais rakstnieku un 
mūziķu rīts, kad mūsu visjau-
nākajiem daiļražiem bija ko 

teikt, un tie mācēja to pateikt 
latviski.

Kad tuvojās šķiršanās brīdis, 
kāds jauneklis taujāja pēc elek-
triskā kabeļa, teikdams, ka galva 
tukša, kabata tukša un mašīnas 
baterija arī tukša, bet citādi viss 
bijis „baigi forši”.

Nu pienāca arī mūsu brīdis 
spert soli uz priekšu, jo vajadzēja 
kādam vadīt spēkratus. Šo godu 
jaunie labprāt uzticēja mums,  
vecajai paaudzei. 

„Skaista bij’ jaunība, tā nenāks 
vairs”... vismaz līdz nākamajiem 
Jaunatnes Dziesmu svētkiem – 
ne. Bet tad, kas zina, varbūt vērts 
pagaidīt...

Trešajiem Jaunatnes Dziesmu 
svētkiem sekoja vēl trīs: 1982. 
ga  dā Klīvlandē, 1985. gadā 
Mont realā un pēdējie – 1987. 
gadā Serbrukā, Kvebekā. Pirmie 
bija 1975. gadā Montrealā un 
otrie 1977. gadā Ročestrā. Svētku 
idejas autors un īstenotājs bija 
Mār  tiņš Štauvers ar savu 
neaizstājamo palīdzi, dzīves-
biedri Ilgu. Par Jaunatnes 
Dziesmu svētku rīko šanu Štau-
veri 1995. gadā saņēma no 
Kanadas valdības „Labatt 
Award”. Ap balvojuma naudas 
velti viņi ziedoja, lai notiktu 
pirmā Mūzikas nometne Mount 
Orford, Kvebekā.

Ir lietas, ko mēs ceram, ka at -
griezīsies, bet Jaunatnes Dziesmu 
svētki Amerikas kontinentā – tie 
nenāks vairs...
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RTU RBS koris Ziemsvētku sarīkojumā Latvijas vēstniecībā 
Vašingtonā

Vašingtonā iededz Ziemsvētku egli ar latviešu 
mākslinieku Xylem trio koncertu

Latvijas vēstniecībā ASV tika 
svinēti Ziemsvētki. Vēstnieks 
Andris Razāns pulcēja vēst nie-
cības tuvākos draugus un at  bal-
stītājus uz Ziemsvētku ieskaņas 
koncertu, kur par mūzikālo snie-
 gumu rūpējās Xylem trio dalīb-
nieki Raimonds un Oskars Pet -
rauski, kā arī Richards Zaļupe. 

Svētku uzrunā vēstnieks pa -
teicās klātesošajiem par vēst-
niecībai gada gaŗumā sniegto 
atbalstu un novēlēja jaukus un 

priecīgus Ziemsvētkus.
Xylem trio koncerta pro gram-

mā bija populārākās Ziemsvētku 
kompozīcijas gan no ārvalstu, 
gan pašmāju repertuāra, tostarp 
latviešu tautasdziesmas. Svētku 
ietvaros tika iedegta vēstniecības 
galvenā egle. Lūgtajiem viesiem 
bija iespēja nogaršot latviešu 
pelēkos zirņus ar speķi, pīrā-
dziņus, sautētus kāpostus un 
karstu Latvijas Melno balzamu 
ar upeņu sulu.

Vējš svilpoja caur vecu sprau-
gu loga rāmī, kuŗā vecais 
Purvāja tēvs ar nazi iebīdīja 
avīžu papīra vīkšķi, tam pāri 
pārlīmējot līmes papīra strē-
melīti. Labāku loga remontu 
vairs nebija vērts izgudrot. Viņa 
acis uztvēra plašo spraugu ielas 
otrā pusē, kur vēl tikai pirms 
dažām nedēļām bija pacēlušās 
mājas. Tagad tikai rets ķieģelis, 
nojaucēju aizmirsts, norādīja 
uz savu esamību zem plānās 
sniega segas izpostītajā lau ku mā. 
Lietas, kā tās bija ievirzījušās, 
liecināja, ka šie Ziemsvētki 
Purvāja tēvam šinī mājā būs 
pēdējie. 

Māju iepērkot pirms sešpad-
smit gadiem, Purvājs bija do -
mājis, ka tā dos patvērumu vi -
sam viņa mūžam, ja vien ceļš 
uz Latviju tik drīz vēl nepavērtos. 
Toreiz tā nebija ne sevišķi iz -
skatīga, nedz arī pārāk peļama. 
Tā atradās nevis ārpilsētas 
dārgo savrupmāju rajonos, bet 
tuvāk pilsētas centram, tuvāk 
Purvāja darba vietai, un, galve-
nais, – nebija pārāk dārga. 
Dārgu cenu Purvājs nespēja 
maksāt. Bija jāskolo divi dēli un 
meita. Pēc mājas pārkrāsošanas 
un iekārtošanās varēja dzīvot 
tīri labi. Bet tas bija pirms ga -
diem. Tagad Purvāja tēvs bija 
palicis viens pats. Sieva Elza 
bija mirusi un bērni pēc iz  sko-
lošanās aizgājuši pasaulē pāri 
jūrām, lai savā dzīvē rastu ko 
vairāk nekā tikai dzīvošanu 
māju pie mājas piebūvētā ielā 
un darbu fabrikā. Arvīds bija 
aizbraucis uz Savienotajām Val-
stīm un strādāja par būvdarbu 
inženieri. Leonīds bija izvēlējies 
saulaino Austrāliju un tur strā-

Dāvana Ziemsvētku vecītim
StāstsJĀNIS ROLAVS

dāja par ierēdni tirdzniecības 
firmā. Meita Irma bija aizlido-
jusi uz Kanadu. Pats viņš jau 
bija pensionārs.

Labāki darba piedāvājumi u 
iespējas ir atzīstama lieta, bet 
tur bieži vien slēpās lielākā 
latviešu trimdas nelaime, kas 
bija sākusies jau kopš izceļoša-
nas no Vācijas. Dzīdamies pēc 
darba un labas peļņas, trimdi-
nieki izklīda plašajā pasaulē kā 
lietus pilieni okeanā. Viņi daudz 
netaujāja, vai tur, tanī vietā, 
dzīvo vēl kādi latvieši, vai ir kāds 
latviešu centrs, bet, dola ra vai 
mārciņas iekārdināti,  bija gatavi 
doties kaut vai uz Amerikas 
prērijām vai Brazīlijas džung-
ļiem. Tāda pati neapdomīga 
pārvietošanās notika un arvien 
notiek arī Anglijā. Šādu trim-
das meklēšanu trimdā Purvājs 
nespēja saprast. Vai tāpēc kāds 
brīnums, ja pēc vairākiem ga -
diem, kad šāds divkāršs trimdi-
nieks satiek otru savu tautas 
brāli, pirmais ir aizmirsis mātes 
valodu. Tas izklausās neticami, 
bet Purvājs ne vienu reizi vien 
šeit pat Anglijā tādus tālum-
niekus bija saticis. 

Ass klauvējiens pie durvīm 
iztraucēja Purvāja pārdomas. 
Viņš steidzās tās atvērt, būdams 
neziņā, kas būtu iedomājies 
viņu apmeklēt. Ciemiņi viņa 
mājā tagad bija reta parādība. 
Vecumdienu pensija nebija tik 
liela, lai rīkotu „partijas”, kā šinī 
zemē sauca iedzeršanas vaka-
rus, un ieaicinātu senos paziņas. 
Citādi jau viņi tagad reti at -
cerējās veco Purvāju. Droši vien 
pastnieks būs atnesis kādu ziņu 
no Irmas, kas vienīgā visbiežāk 
atcerējās savu tēvu Anglijā. 

Varēja gan būt arī vēstule no 
Arvīda vai Leonīda, jo Ziem-
svētku pēdējā nedēļā savu tēvu 
parasti atcerējās arī tie.

Klauvētājs tomēr bija nevis 
pastnieks, bet gan gaŗa, slaida 
sieviete ar spožām acīm un 
smaidu uz lūpām.

„E cerēju, ka būsit mājās,” 
viņa teica, pārkāpjot ārdurvju 
slieksni. 

Purvājs brīdi viņu uzlūkoja, 
pirms atsmaidīja, un spoža rasa 
pamirdzēja viņa brūnajās acīs, 
kuŗas gandrīz nosedza gadu 
krunkas viņa sejā un to radītie 
dziļie kanāļi starp tām.

tās, kas kliedēja viņa gaŗlaicību, 
un pagātnes atmiņas un vēstules 
no bērniem, jo sevišķi Irmas, 
sildīja viņu garīgi. 

„Vai esat saņēmis kādu ziņu 
no Irmas?” jautāja Parkere, no -
velkot mēteli un piebīdot krēslu 
pie kamīna uguns. 

Vecais Purvājs nosēdās ka  mī-
na pretējā pusē un iekurināja 
savu pīpi, palaižot kuplu dūmu 
mākoni.

„Vēl ne,” pacietīgi noteica Pur -
vājs, „bet laika vēl diezgan. Pasts 
no Kanadas jau nāk lēni, un 
Irmai darba ir pilnas rokas ar 
pašas trim maziem bēr niem.”

Irmu, viņam likās, ka otrreiz 
zaudēja Elzu, bet Irmas labklā-
jība viņam nozīmēja vairāk 
nekā dažu gadu vientulība. 
Ikviens tēvs un māte, audzinot 
bērnus, vēlas, lai viņi dzīvē ietu 
tālāk, sasniegtu vairāk, nekā 
varējuši vecāki paši. 

„Tu brauc uz Kanadu pie sava 
Laimoņa,” toreiz viņš bija teicis. 
„Viņš ir jau gaidījis tevi pietieka-
mi ilgi, pirms viņš atrod sev 
citu sievu Kanadā uz vietas. Ja 
vien tu man solies rēgulāri 
rakstīt, es būšu pilnīgi apmie-
rināta savā klusajā, vecajā mājā. 
Bez tam ap mani būs mani 
vecie draugi – grāmatas.”

Irma viņam rakstīja gandrīz 
katru mēnesi un uz Ziem svēt-
kiem atsūtīja paciņu. Reiz viņa 
bija atsūtījusi paciņu, kuŗā bija 
iepakots viss, kas liekams svētku 
pusdienu galdā. Citreiz Purvājs 
paciņā atrada siltu ziemas mē -
teli. Katrā sūtījumā viņš at  rada 
Irmas bērnu pašrocīgi zīmētas 
Ziemsvētku kartītes, un viņas 
vīrs bija pievienojis paciņu 
tabakas. 

Pēdējos divos gados Irma 
pārsteidza tēvu ar speciālu dā -
vanu. Tā bija skaņu lente, kuŗā 
bija ierunātas visas Irmas ģi  me-
nes balsis, vēlot viņam priecīgus 
Ziemsvētkus. Pirmo reizi viņam 
bija iespēja dzirdēt savu maz-
bērnu balsis. Purvājam pašam 
nebija sava skaņu lenšu atska-
ņotāja, jo ar mazo valsts pensiju 
tik tikko pietika uzturam, ap -
kurei, gaismai un mājas no  dok-
ļiem. Atskaņotāju Ziemsvētkos 
Purvājs aizņēmās no paziņas 
Bērziņa, bet šogad to solījās 
sagādāt Parkeres jaunkundze.

(Turpinājums 13. lpp.) 

„Kur lai es citur būtu?” 
atbildēja Purvājs, aicinot cie-
miņu dziļāk. 

Parkeres jaunkundzei būtu 
bijis jāzina, ka viņam nebija 
daudz kur iet, izņemot latviešu 
draudzes kopas dievkalpoju-
mus, uz kādu viņam, vecam 
cilvēkam, piemērotu sarīko ju mu 
un bibliotēku pēc grā matām. 
Viņam pietika ar savu māju, 
grāmatām un laikrakstiem. 
Kaut arī pēdējos gadus viņš bija 
kļuvis vientulis, grāmatas bija 

Irma bija pēdējā, kas atstāja 
viņa sarkano ķieģeļu māju. Viņa 
vēl ilgi bija palikusi pie tēva arī 
pēc mātes nāves, nevēlēdamās 
veco vīru atstāt vienu, kaut Ka -
nadā viņu gaidīja kāds latviešu 
zēns – viņas bijušais Anglijas 
skolas biedrs.

To atceroties, Purvāja tēvs 
pārvilka ar roku pār sirmajiem 
matiem. Viņa acīs iezagās val-
gans mitrums un kaklā iespie-
dās smags kumoss. Irma bija 
tik līdzīga savai mātei. Zaudējot 
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Parkeres jaunkundze bija 
veco ļaužu „labklājības virs-
niece” – Welfare Officer, kā 
šādas uzraudzes šinī zemē 
sauca. Kā šāda oficiāla persona 
Purvājam viņa nelikās. Drīzāk 
gan kā sena paziņa vai drau-
dzene. Tik laipna, tik izpalīdzīga 
viņa bija. Skatīdamies pa logu 
ielas izrautā spraugā, kur agrāk 
bija atradušās mājas, Purvājs 
at  zina, ka tā ir Parkere, kas viņu 
tagad visbiežāk apciemo. Tas 
bija tur pie nograutajām mājām, 
kur viņš pirmo reizi Parkeri bija 
saticis. Cik uztraukts viņš toreiz 
bija noraudzījies uz māju nojau-
cējiem, kad tie sāka savu pos-
tošo darbu ielas pretējā pusē. 
Jau sen vēstulē no pilsētas val-
des viņš bija brīdināts, ka šis pil  -
sētas rajons paredzēts nojauk-
šanai un ka viņam dos citu 
dzī  vokli, bet toreiz viņš to nebi-
ja ņēmis visai nopietni. Mēteļa 
apkakli uzrāvis pret auksto vēju, 
viņš vēroja, kā buldozeri uzbrūk 
mājai, izraujot tajā arvien lielā-
kus robus. Tās agrākais īpaš nieks 
esot aizsūtīts uz veco ļaužu māju.

Pirms sešpadsmit gadiem, kad 
Purvājs iepirka šo māju, šis bija 
samērā pieklājīgs pilsētas ra -
jons. Bet tad pilsētā un jo sevišķi 
šinī rajonā kā nelaime uzkrita 
ieplūstošie krāsainie no Jamai-
kas, Pakistānas, Indijas un ci  tām 
Āzijas un Afrikas zemēm, kas 
brīvprātīgi pameta savu saulai-
no dzimteni, lai meklētu laimi 
šai drēgnajā, miglainajā zemē. 
Pamazām krāsainie šinī rajonā 
ieguva īpašumā māju pēc mājas. 
Baltie aizbēga uz citiem pilsētas 
rajoniem. Palika tikai tādi, kas 
nespēja jaunu māju nopirkt. 
Māju cenas kritās. Par māju 
remontiem un krāsošanu tālie 
ieceļotāji daudz nerūpējās. Tās 
drīz tika nolaistas bēdīgā 
stāvoklī.

Rajonā parādījās daudz par 
naudu pērkamu sieviešu. Tās 
patrulēja ielu stūŗos, krogos, 
kafejnīcās, un daudzas mājas 
kļuva par prieka namiem. Sā -
kumā policija piemiedza acis 
bailēs, ka, sākot šīs sievietes 
vajāt, viņas izklīstu pa citiem 
pilsētas rajoniem. Bet, kad šis 
brīvais mīlestības tirgus plētās 
plašumā un kāda iela kļuva ar 
visā valstī pazīstamu vārdu, 
policija sāka mīlas priesterienes 
vajāt, sodīt, tāpat priekamāju 
īpašniekus. Bet šis pilsētas ra -
jons jau bija kļuvis izskatā pa -
visam drūms, ar izdauzītiem 
logiem un izlauztām durvīm. 
Beidzot rajons bija nonācis zem 
ūtrupnieka āmura – tas bija no -
lemts nojaukšanai un pārbūvei.

Purvājam tā stāvot un no -
raugoties postažā, toreiz viņu 
bija pārsteigusi Parkere. Pa -
cietīgi viņa bija uzklausījusi 
vecā vīra bēdu stāstu un  rūg-
tumu pret pilsētas valdes nodo-
mu. Parkere bija solījusies darīt 
visu, lai vecais Purvājs dabūtu 
vismaz pastāvīgu dzīvokli. Par-
kere likās jauna sieviete, kuŗai 
varēja uzticēties. Ja bija jāzaudē 
pašam sava māja, tad vismaz 
pilsētas valdes piešķirtais dzī-

voklis dotu savu priekšrocību 
un privātnoslēgtību – ne kā 
veco ļaužu mītnē. 

Veco ļaužu mītnē Purvājs bija 
kādas pāris reizes bijis, apcie-
mojot  senu darba biedru – 
angli. Šinī zemē jau nebija 
sevišķi iecienīts paradums, ka 
bērni rūpētos par saviem 
vecākiem, kad tie kļuvuši veci. 
Viņu uzskatos bija, lai par tiem 
rūpējas valsts, un tā daudzi 
nonāca veco ļaužu mītnēs. Pur-
vājam tur nepatika. Viņam li -
kās, ka šo iemītnieku stundas 
tur velkas lēni kā pelēks, nodzīts 
zirgs mālainā kalnā un viņu 
mēles, aiz gaŗlaicības aprunājot 
citus, tarkšķēja kā purva lak-
stīgalas viņa kādreizējās saim-
niecības pīļu dīķī. Viņu interese 
saistījās tikai ar to, kas būs pus-
dienu galdā un savstarpējas 
sūdzības par savām kaitēm un 
slimībām.

„Vai jums kas zināms par 
dzīvokli, ko pilsētas valde man 
piešķirs?” kā atmodies no sa -
vām pārdomām, iejautājās 
Purvājs.

Tumšas ēnas pavīdēja Par-
keres vaigā, un nodzisa viņas 
citkārt laipnais smaids.

„Dzīvokļa nebūs, mister Pur-
vāj,” viņa beidzot, piespiezda-
mās aiz neērtības, atbildēja, 
raugoties tējas tasē, ko Purvājs 
pieklājības pēc bija piedāvājis. 
„Viņi izlēmuši par citu, daudz 
ekonomiskāku plānu, kā viņi to 
sauc.”

Purvāja reumatisma pār ņem-
tās rokas iedrebējās ar visu tējas 
krūzīti. Jaunajai labklājības uz -
raudzei dotā uzticība tātad nav 
piepildījusies. Ka tas tā, to lie-
cināja viņas drūmā, nopietnā 
seja. 

Pārvarējis pirmās nepatī ka-
mās ziņas, Purvājs saņēma 
Parkeres roku.

„Ja dzīvokļa nav, es iztikšu ar 
vienu istabu.”

„Man ļoti žēl, mister Purvāj.” 
Asaras neapturami sāka ritēt pa 
Parkeres košajiem vaigiem. 
„Jums atlikusi tikai veco ļaužu 
māja.”

Pārsteigums Purvājam bija 
liels. Veco ļaužu māja, kur ne -
iecietība citam pret citu, apru-
nāšana un kņada. Kā lai viņš 
tādā drūzmā starp svešiem cit -
tautībniekiem Ziemsvētkos va -
rētu noklausīties Irmas atsūtīto 
skaņu lenti? Tad jau labāk ne -
klausīties to nemaz. Vai tad ne -
bija labāk klaiņot pa ielām un 
pārgulēt, kur pagadās? Bet zie-
mas šeit tik drēgnas un aukstas.

„Jūs vienmēr varēsit Ziem-
svētkus pavadīt pie manis,” kā 
uzminējusi Purvāja domas, pie-
dāvāja Parkere. „Jūs varēsit no -
klausīties savas skaņu lentes 
atskaņojumu uz mana aparāta.”

Vecais Purvājs atzinīgi uzlū-
koja šo jauno, svešo sievieti, 
kuŗa viņam pēdējā laikā bija 
kļuvusi tik tuva. Cik vien va -
rēdama, tā bija viņam izpalī-
dzējusi, bet dzīvokļa sagādē  
nebija veicies. Tā nebija viņas 
vaina.

„Un šos Ziemsvētkus jau jūs 

vēl varēsit pavadīt šeit. Un jūs 
teicāt, ka būsit atkal Ziemsvētku 
vecītis savā latviešu draudzes 
kopas bērnu eglītes vakarā, 
tāpat kā katru gadu.”

Parkeres jaunkundze apjau-
tājās, vai Irma Purvājam vēl 
nav neko atsūtījusi, bet Purvājs 
tikai papurināja galvu. Kaut kas 
neparasts bija noticis ar pastu, 
vai arī Irma paciņu ir pārāk 
vēlu izsūtījusi. Ja paciņa nepie-
nāks drīz, viņš nedzirdēs viņas 
un pārējo balsis. Varētu jau no -
klausīties pagājušā gada lenti, 
bet iespaids nebūtu tāds kā no 
jaunas, tikko saņemtas.

***
Ziemsvētku vakarā Purvājs 

paņēma uz rokas Ziemsvētku 
vecīša sarkano mēteli ar kapuci 
un lieko bārdu un devās uz 
latviešu bērnu eglītes vakaru. 
Pie durvīm viņš vēl pameta 
skatienu atpakaļ savā istabā. 
Iepriekšējā vakarā  viņš kopā ar 
Parkeres jaunkundzi to bija 
izrotājis ar svētku pušķojumiem 
– pa angļu modei. Tur bija pat 
maza Ziemsvētku eglīte un 
Parkeres dāvana zem tās. Tikai 
ne paciņas, ne pat kartītes nebi-
ja no Irmas. Uz galda bija novie-
tots Parkeres aizdotais skaņu 
plašu atskaņotājs ar tur ievieto-
to pagājušā gada Irmas atsūtīto 
skaņu lenti. Noklausīties to 
tomēr būtu labāk nekā neko.

Ārā bija auksts, un retas, bal-
tas sniega pārslas, vēja dzītas, 
Purvāju pavadīja visu ceļu līdz 
baznīcas zālei, kur notika lat-
viešu bērnu eglītes vakars.

Latvieši jau bija sapulcējušies, 
un bērnu priecīgās čalas ska-
nēja visapkārt. Un tomēr šajā 
ierastajā bērnu steigā un vecāku 
savstarpējās sarunās mita kāda 
neparasta, svinīga noskaņa... 
Bija taču Ziemsvētku vakars, 
Kristus bērniņa dzimšanas 
diena.

Šo seno, priecīgo notikumu, 
kā ikkatru gadu, atkal pavēstīja 
draudzes mācītājs. Sekoja bērnu 
ludziņas uzvedums ar rūķīšiem, 
eņģelīšiem un sniega pārslām. 
Tad bērni svecīšu gaismā dek-
lamēja Ziemsvētkiem veltītus 
rakstnieku dzejoļus. Beidzot 
bija pienācis Purvāja tēva Ziem-
svētku vecīša pienākums – iz -
dalīt bērniem vecāku un drau-
dzes kopas sagādātās svētku 
dāvanas.

Rindā viņi nāca pie Ziem-
svētku vecīša, saņēma dāvanas, 
dažs vēl noskaitīja kādu panti -
ņu, tad, piespieduši dāvanu pie 
krūtīm, viņi aizsteidzās pie 
vecākiem, lai tad ar interesi 
palūkotos, ko Ziemsvētku ve -
cītis viņiem šogad ir atnesis. 
Bērnus uzlūkojot un dažu gal-
viņu noglaudot, arī Ziemsvētku 
vecīša sirds mazliet atsila. Uz 
brīdi aizmirsās, ka viņam drīz 
būs jāatstāj sava māja un, ka 
viņa meita šogad viņu nebija 
atcerējusies.

Tad pie Ziemsvētku vecīša 
pienāca maza meitenīte, varbūt 
sešus gadus veca, gaišiem ma -
tiem un gaišzilām acīm. Viņas 
seja Purvājam likās tik tuva, tik 

pazīstama, it kā šo meiteni viņš 
būtu redzējis jau agrāk, bet 
nespēja tādu atcerēties no 
iepriekšējos gados redzētām. 
Tad pēkšņi viņam iešāvās prātā 
– tādai taču vajadzētu izskatī-
ties Irmas meitai Lienītei. Un 
tur aiz viņas stāvēja vēl kāds 
zēns un meitene – visi mazliet 
līdzīgi. Un tālāk aiz tiem stāvēja 
pati Irma!

„Tēti!” izsaucās Irma un 
apskāva ilgi neredzēto tēvu.

Purvājam kaklā bija iespiedies 
kaut kas smags kā akmens. 
Vārdi pārsteigumā nenāca pār 
lūpām. Irma, viņa Irma bija 
šeit! Neticīgi viņš lūkojās viņā 
un bērnos. Nē, viņš nevarēja 
maldīties, nepazīstot savus 
mazbērnus.

Bet, tikai kad aiz skatuves 
ģērbistabā Irma palīdzēja tē -
vam novilkt Ziemsvētku ka -
žoku un noņemt lieko bārdu, 
Purvājs zināja, ka tā tiešām ir 
viņa Irma. Viņa bija braukusi 
tālo ceļu no Kanadas, lai Ziem-
svētkus pavadītu kopā ar tēvu. 
Šogad viņa mājā būs tiešām 
priecīgi Ziemsvētki. Tie tur būs 
pēdējie, bet labākie.

„Vai tā nav labāk nekā skaņu 
lente, tēti?” iejautājās Irma, kad 
bērni jau bija nolikti gultās un 
tikai pavards atradās starp 
viņiem. „Laimonis teica, ka 
būtu pēdējais laiks, lai es sa -
gādātu savam tēvam sevišķu 
pārsteigumu.”

„Pārsteigums jau nu bija liels,” 
atzinās Purvājs. „Es vēl tagad 
nevaru īsti aptvert, vai tikai to 
visu neesmu nosapņojis. Bet tas 
jau, meitiņ, tev bija dārgs prieks 
tādu gaisa gabalu lidot pie 
manis? Vai tas viss bija vaja-
dzīgs?”

„Tas nekas, tēti. Lielākais 
pārsteigums tik vēl māks rītā,” 
Irma noteica.

vairs neredzēs nekad. Bet, lai 
arī tā, viņš bija redzējis savus 
mazbērnus un laimīgu prieku 
savas meitas sejā.

Svecīšu gaisma pamazām 
dzisa. Sākās dāvanu paciņu 
attīšana. To nebija daudz – ti -
kai bērniem kādi nieki un 
Parkera jaunkundzes Purvājam 
dāvātais vilnas džemperis.

„Tēti, tagad ir laiks speciālai 
dāvanai.” Irma sniedzās pēc 
savas rokas somiņas, no tās 
izņēma aploksni un pasniedza 
to tēvam.

Ziņkārības uztraukumā Pur-
vājs ar drebošiem pirkstiem 
paņēma aploksni un lēmām to 
atvēra. Visi istabā pilnīgā klu-
sumā vēroja viņu. Dziļo klu-
sumu pārtrauca tikai retas 
automašīnas riepu švīkoņa  uz 
ielas.

„Tā ir biļete lidojumam uz 
Kanadu,” nesaprašanā raudzījās 
Purvājs. „Tikai vienā virzienā, 
bez atgriešanās.”

„Mēs vēlamies, lai tu, tēti, 
dzīvotu pie mums Kanadā.” 
Irma nometās ceļos pie sava 
tēva, un asaras bira pār viņas 
vaigiem, kad viņa nolieca galvu 
pie tēva rokām. „Mēs krājām 
naudu šai biļetei.”

Uzmanīgi turot drebošajās 
rokās dārgo biļeti, Purvājs 
uzlūkoja savu meitu un trīs 
mazbērnus.

„Bet kur tad tie mazie gulēs? 
Jums jau Kanadā māja nav liela. 
Un man taču nemaz nav 
ieceļošanas atļaujas.”

„Ieceļošanas atļauja ir jau 
nokārtota, un, saspiežoties 
ciešāk, vietas pietiks visiem. 
Vismaz tur tev būs kāds, kas 
par tevi rūpējas, vāra ēdamo un 
apkopj.”

Vecais Purvājs glāstīja savas 
nu jau pieaugušās meitas matus, 
nevarēdams atrast vārdus, ar 

Dāvana Ziemsvētku vecītim
StāstsJĀNIS ROLAVS

***
Ziemsvētku dienā pēc diev-

kalpojuma baznīcā un svētku 
mielasta viņi visi bija sasēdušies 
pie kamīna uguns. Ieradusies 
bija arī Parkeres jaunkundze. 
Un, kad logā jau sāka krēslot 
īsā ziemas aizejošā diena, viņi 
aizdedzināja svecītes mazajā 
eglītē.

Svecīšu mirdzumā raugoties, 
Purvāja tēva acis aprasoja ar 
asaru miglu. Šie Ziemsvētki 
paliks viņa atmiņā visus viņa 
dzīves atlikušos gadus. Bet 
varbūt jau rīt vai parīt Irma 
aizbrauks uz Kanadu un viņš to 

kuŗiem izteikt pateicību par 
priecīgi pārsteidzošo Ziem-
svētku dāvanu. Tad  viņš sāka 
kaut ko prātot savā veca vīra 
prātā:

„Tagad tik daudz runā, ka 
Ziemsvētki vairs neesot tādi kā 
agrāk. Tie esot kļuvuši daudz 
komerciālāki ar daudz naudas 
izšķiešanu un ieraušanu, bez 
patiesā Ziemsvētku prieka. Pat 
bērni vairs netic Ziemsvētku 
vecīša esamībai. Bet, kas to 
saka, tie maldās. Redziet, pat 
pašam Ziemsvētku vecītim ir 
piešķirta vislielākā debesu 
dāvana!”
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Otomārs Mednis un Dāvids Gleške

Bērni katru gadu ar nepacietību 
gaida Ziemsvētkus, taču kas pa -
tiesībā ir Ziemsvētki un kāda ir to 
būtība? Bērnībā manu viedokli 
par šiem svētkiem veidoja tu  vā -
kie cilvēki – māte un tēvs. Tam 
sekoja jauni informācijas avoti 
skolā. Pieaugot es sapratu, ka 
mans priekšstats par Ziem svēt-
kiem ir tālu no patiesības, un 
vilšanās bija ļoti sāpīga. Izdarīju 
secinājumu, ka visiem nevar uz -
ticēties, ka pat uz personām ar 
visaugstāko izglītību un stāvokli 
sabiedrībā, kā arī laicīgajiem ga -
rīgajiem līdeŗiem nevar simtpro-
centīgi paļauties. Kā lai atšķiŗ tra -
dicijas, pasakas, maldus, reliģijas 
un māņticību no patiesības? Ko 
lai es daru, kad atradīšu patiesību? 
Kas būtu jādara Ziemsvētku va -
karā un pēc tā? Es atradu atbildes 
uz visiem šiem jautājumiem.

Mans Ziemsvētku patiesības 
meklējums ilga daudzus gadus. 
Četru gadu vecumā es piedzīvoju 
savus pirmos Ziemsvētkus, dzī -
vojot tēva lauku saimniecībā ne -
tālu no Nesaules kalna. Līdz ar 
pirmo sniega pārslu parādīšanos 
viss tika plānots un gatavots 
apmēram divu mēnešu gaŗam 
periodam, kuŗā māju nebija 
iespējams atstāt aizputināto ceļu 
dēļ. Kurināmā malka tika sa -
krauta pie mājas durvīm. Pārtikas 
plaukti, klēts un pagrabs tika pa -
 pildināti ar visādām izejvielām 
un produktiem. Tajā laikā mums 
vēl nebija elektrības un ūdens 
piegādes ar sūkni, tādēļ vienmēr 
bija jāsagādā rezerves petrolejas 
lampām. Vienu dienu sāka pa -
matīgi snigt, un dažu dienu laikā 
visu apklāja bieza sniega kārta, 
tik bieza, ka mājas durvis nebija 
atveramas. Tēvs atraka takas uz 
kūti, klēti, cūku un vistu mājiņu 
un labierīcībām! Sniegs bija tik 
augstu, ka, ejot pa izrakto taku, 
es nevarēju redzēt pāri vaļņu 
malām.

Apmēram nedēļu pirms Ziem-
svētku vakara mājās sākās rosī-
šanās – gatavošana, cepšana un 
vārīšana. Nocirstā egle tika ienesta 
istabā, un visa māja piepildījās ar 
skuju smaržu. Eglīti izpušķojām 
ar spīdošām lentītēm, svecēm, 
piparkūkām un citiem bumbu-
ļiem. Mēs bērni mācījāmies dze-
 joļus, tautasdziesmas un cen tā-
mies uzvesties ļoti labi, citādāk 
Ziemsvētku vecītis mums ne  do-
šot dāvanas. Es iemācījos dzejoli 
“Balts sniedziņš snieg uz sku  ji-
ņām...”, kaut arī tas bija tik gaŗš, 
ka bez palīdzības netiku galā. 
Uztraukuma pilns es klausījos 
brālī, kuŗam gāja daudz vieglāk. 
Neatceros dzejoļa nosaukumu, 
bet viena rindiņa teica: “Pašu 
Sala tētiņu šodien ciemos gai-
dām.” Dziedājām arī „Jūs, bēr-
niņi, nāciet...” Visas šīs izdarības 
man neviesa skaidrību par Ziem-
svētkiem, un es gaidīju Santa 
Klausa parādīšanos. Protams, 
viņš ieradās ar lielu troksni, no -
prasīja katram, vai esam bijuši 
godīgi un labi, vai klausījām 
tēvam un mātei, tad izdalīja 
dāvanas un ātri izgāja pa durvīm 
laukā, aizbildinoties, ka vēl jāiet 
pie citiem bērniem. Šajā dienā 

Ziemsvētku vēsts paaudžu gaismā
Divu paaudžu mācītāji runā par Ziemsvētkiem

OTOMĀRS MEDNIS, mācītājs B.S., M.S., D.D.

piedzīvoto es pārdomāju līdz pat 
pavasarim. Visi nākamie Ziem-
svētki pagāja līdzīgi, līdz Bai ga-
jam gadam, kad Latvija ar varu 
tika okupēta un tūkstošiem lat-
viešu vienā naktī savākti cen trā los 
punktos, saspiesti lopu kravas 
vagonos un izsūtīti uz Sibirijas 
vergu darbu nometnēm. Starp 
tiem, arī mana māte (vienīgā no 
visa pagasta), kuŗa bija izglītota 
skolotāja ar spēju vadīt. Komū-
nisti atņēma arī mūsu māju un 
visu, kas tajā bija, protams, bez 
atlīdzības. Tas arī ir viss, ko zinu 
par savu māti. Kur tad bija “mūsu 
Dievs”? Varbūt Viņš bija tikai 
tāds dieviņš, ko aprakstīja tau-
tasdziesmas un kuŗu Laima veda 
nepareizā virzienā?

kultūras un mākslas centru Vā -
cijas ziemeļos. Tā bija zināma 
priekšrocība, jo iepazinām ievē -
ro   jamākos dzejniekus, skolotājus, 
rakstniekus, mūziķus, teātŗa un 
Rīgas Filmas māksliniekus, zi -
nāt niekus un ārstus. Vairāk nekā 
5 gadus svinējām Ziemsvētkus lat -
viešu un vācu kultūras iespaidā, 
jo augsti izglītotiem cilvēkiem 
“reti ir vajadzīgs Dievs”. Tolaik es 
vēl nezināju, ka Pāvils brīdināja 
kolosiešus: “Uzmanieties, ka ne -
viens jūs nesavaldzina ar savu 
prātniecību un tukšu maldi nā ša nu, 
kas balstās uz cilvēku mācībām, 
bet ne uz Kristu”. Es pabeidzu 
ģimnaziju un apprecējos. Mēs 
devāmies projām no Vācijas at -
kal nezināmā nākotnē – un vēl 

sāka ieņemt galveno vietu cilvēku 
dzīvēs. Dievs pamazām tika no -
stumts pie malas, un “vienlī dzī-
bas” dēļ šodien Viņš tiek uzskatīts 
par vienu starp daudziem līdzī-
giem dieviņiem. Bībele neesot 
pietiekami toleranta grāmata. 
Pēdējo 50 gadu laikā Amerikā 
arī latviešu dievkalpojumi tiek 
mazāk un mazāk apmeklēti, jo 
“tur jau nekas aizraujošs neno-
tiek”; tas viss ir „priekš veciem 
cilvēkiem”. Tiklīdz jauniešus ie -
svētī – tie pazūd pasaulē. Dievu 
meklējam un piesaucam tikai 
lielu traģēdiju gadījumos. 1822. 
gadā Klements Klarks Moors 
uzrakstīja dzejoli par svētā Ni  ko-
lasa no Ziemeļpola apmeklējumu 
Ziemsvētku vakarā. Protams, 
pirmie Amerikas iebraucēju pēc-
teči un kristieši (puritāņi u.c.) 
tam pretojās. Masačusetas štats 
pat ar likumu aizliedza svinēt 
Ziemsvētkus, jo tas datums bija 
romiešu pagānu saules dieva Mit   h -
ras dzimšanas dienas atcere.

Tipiskas Ziemsvētku izdarības 
Amerikā ir Ziemsvētku kartīšu 
sūtīšana (kopš 1865. gada), kino 
izrādes (kā Harry Potter, White 
Christmas u.c.), gadskārtēji ģi -
meņu apmeklējumi, ceļojumi, 
koncerti un ballītes, Ziemsvētku 
tirdziņi, eglīšu sarīkojumi (kopš 
Mārtiņa Lutera laikiem), māju iz -
rotāšana, gleznu izstādes, “iepēr-
cies, līdz krīti” preču izpārdošanas 
(86 stundas nepārtraukti pie 
Wallmart un K-Mart), Apvienoto 
Nāciju miera deklarācijas (it 
sevišķi ar Izraēlu), arvien vairāk 
savstarpēji konkurējoši svētki 
(piemēram, Kwansa, Ramadan, 
Hanukka, Ziemas saulgrieži u.c.), 
un “Macy’s Thanksgiving parāde”, 
kuŗā Ziemsvētku vecītis oficiāli 
ierodas kā galvenais un īstais 
Ziemsvētku simbols.

Pašreiz 2013. gads gandrīz ir 
noslēdzies, un šogad daudzas 
latviešu ģimenes ārpus Latvijas 
būs līdzīgā stāvoklī, kādā mēs 
bijām pirms 60 gadiem. Vecākā 
paaudze palikusi Latvijā un mē -
ģina iztikt, kā vien var. Savā 
vientulībā tie no jauna meklē 
atbildes par dzīves jēgu un nā -
kotni. Daudzi meklēs atbildes tur, 
kur patiesība par dzīves sarež ģī-
tajām problēmām nav atroda ma. 
Pirms es piedzīvoju glābšanu, es 
biju izstudējis simtiem reliģiskas 
un filozofiskas grāmatas un per-
sonīgi ticies ar daudziem to 
kustību pārstāvjiem.

Padomi no 
reliģijām un

filozofijas
virzieniem

Pirms atdzimšanas man, pro-
tams, nebija garu pazīšanas dā -
vanas (1.Ko 12:10), tāpēc tur pi-
nāju maldīties cilvēku filozofijās 
un meklēt veidu, kā tikt pie 
Dieva. Vēlāk, apceļojot pasauli 
(25 valstis) un daloties ar glāb-
šanas vēsti (evaņģēliju), esam dzir   -
dējuši dažādas domas par to, ko 
darīt, lai atrastu dzīves jēgu. Saīsi -
nātā veidā galvenie padomi sma-
 gās dzīves situācijās no pa  saules 

“gudrajiem” ir apmēram šādi:
KONFŪCIJS. Ir labāk, ja no 

šādām problēmām izvairās...
BUDA. Lai šī tev ir laba mācība, 

nākamajā dzīvē varbūt būs 
labāk... 

HINDUISTS. Iztīries, nāka-
majā dzīvē blusas vietā būsi 
muša...

JOGA. Transcendē savu prob-
lēmu, pārslēdzies citā plāksnē...

ZOROASTERS. Pielieto savu 
gribas spēku...

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

DARVINS. Stiprākie izdzī-
vos... tavi priekšteči ir mērkaķi, 
mācies no viņiem...

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

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

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

DIEVTURIS. Atbildes ir tau-
tas dziesmās, sendievībās, para-
šās, sakāmvārdos...

ARISTOTELIS. Cilvēk, iepa-
zīsti sevi...

Augšējais ir ļoti īss raksturo-
jums, kas apkopots, izpētot vai-
rākus simtus grāmatu. Protams, 
visi kulti jau nav pieminēti, jo to 
ir vairāk nekā 3600 (pēc vienas 
kristiešu organizācijas datiem). 
Pats galvenais ir tas, ka visi šo 
novirzienu izgudrotāji ir miruši. 
Viņu ieteiktais ceļš uz Dievu nav 
Kristus, bet to cenšas aizvietot ar 
labiem darbiem, kas ir maldinoši, 
jo mūžīgo dzīvību un glābšanu 
grēcīgais cilvēks nevar nopelnīt 
ar saviem darbiem!

Jēzus: Es esmu ceļš, patiesība 
un dzīvība, neviens netiek pie 
Tēva, kā vien caur mani (Jņ 
14:6). Es esmu maize, kas no 
debesīm nākusi (Jņ 6:41,51). Es 
esmu pasaules gaisma; kas seko 
man, tas patiesi nestaigā tum-
sībā. Bet tam būs dzīvības gais-
ma (Jņ 8:12). Es esmu durvis, ja 
kāds caur mani ieiet, tas tiks 
izglābts (Jņ 10:9). Nāciet šurp pie 
manis visi, kas esat bēdīgi un 
grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieg-
lināt (Mt 11:28); ... jūs atradīsiet 
atvieglinājumu savām dvēselēm 
(Mt 11:29). Redzi, es stāvu dur-
vju priekšā un klaudzinu. Ja kas 
dzird manu balsi un durvis 
atdara, es ieiešu pie viņa un 
turēšu ar viņu mielastu, un viņš 
ar mani (Jāņa Atkl. 3:20).

Kā svinēt Jēzus 
dzimšanas dienu? 

(Ziemsvētkus)
 Pasludiniet (aplieciniet, slu-

diniet, dariet zināmu un sapro -
tamu) visiem, ka mums šodien 
Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, tas Kungs (Lūk. 
2:1-20)

Apmēram pirms 15 gadiem es 
šādā veidā uzrunāju tajā laikā 87 
gadus veco man labi pazīstamo 
latviešu dzejnieci Elzu Ķezberi. 

(Turpināts 15. lpp.)

Trimdas gadi
Līdzīgi šodienas situācijai 

Latvijā, kad vairāk nekā 200 
tūkstoši latviešu ir spiesti iztiku 
savām ģimenēm gādāt, strādājot 
ārzemēs, mana un tēva nākotne 
bija neskaidra, un mēs bijām 
spiesti pamest Tēvzemi bez drau gu 
palīdzības, bez naudas, bez valo-
das, bez izglītības un nepazīstot 
dzīvo Dievu. Ar mazu vācu kaŗa 
kuģīti visi darba spējīgie tikām 
pārvesti no Liepājas uz Vāciju. 
Mūsu stāvoklis bija sarežģīts, jo 
kaŗš vēl nebija beidzies un krievu 
kaŗaspēks gandrīz mūs sagrāba 
Kurzemē. Vācieši mūs pārveda uz 
Auzigu, netālu no Elbas, lai strā-
 dātu munīcijas fabrikās. Nonā-
cām vienā no ebrēju šķirotavas 
nometnēm, kur pavadījām dažus 
mēnešus līdz kaŗa beigām. Kādu 
dienu pamanījām, ka nometnes 
sargi bija aizbēguši. Kopā bijām 
kādi 60 latvieši, un visi nolēma 
vienkārši sākt iet rietumu vir-
zienā. Līdz angļu zonai bija ap -
mēram 500 kilometru. Tas bija 
smags ceļojums, un tā laikā divas 
reizes mūs gandrīz sagūstīja 
krievu karaspēks. Bet mēs tei cām, 
ka pateicamies par viņu atbrī vo-
šanu un tagad dodamies atpakaļ 
uz Latviju. Viņi mūs palaida vaļā! 
Mēs nonācām Blombergā, kas 
izveidojās par galveno latviešu 

joprojām nepazīdami un neko 
daudz nezinādami par dzīvo 
Dievu.

Populārākās 
Ziemsvētku laika 

izdarības Amerikā 
Ziemsvētki tiek svinēti dažādos 

veidos. Kultūra, tradicijas, ģeo-
gra fiskās dzīves vietas, reliģiskās 
sistēmas un tas, ko mēs katrs 
personīgi ticam par Jēzu Kristu 
kā personu, nosaka visas mūsu 
izdarības. Modernos laikos katrs 
domā pats par sevi un sagaida, 
ka viņa ticība ir tā pareizā. Dievs, 
ja Viņš vispār ir, taču būs ap   mie-
rināts, ja mēs pārsvarā darīsim 
labus darbus un dzīvosim pie ti-
cīgu dzīvi. 

Bībele neatklāj precīzu Kristus 
dzimšanas datumu. Pašreiz ir 
232 dažādi datumu minējumi. 
No Bībeles var skaidri secināt, ka 
Kristus nepiedzima 25. decembrī, 
bet droši vien septembŗa mēnesī. 
Manuprāt, nav svarīgi, kuŗš ir 
īstais datums, bet svarīgi ir izrādīt 
pienācīgu uzmanību Jēzum 
Kristum.

Ziemsvētki ir 19. gadsimta iz -
gudrojums. Pēc Amerikas pil so ņu 
kaŗa ekonomika sāka plaukt. 
Dāvanu došana nāca modē, un 
kapitālisms, kas ir Dieva svētība, 



15LAIKS2013. ga da 21. decembris – 2014. ga da 3. janvāris

Dzejniece Aspazija
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ASPAZIJAS PROLOGA
120 gadu atcerei ASTRIDA STAHNKE

DĀVIDS GLEŠKE, mācītājs

Varbūt ne katru priecē auk-
stums un ne visiem patīk sniegs, 
taču nav neviena, kuŗa sirdī, 
Ziemsvētkiem tuvojoties, neie-
spīdētu gaisma. Jau tūkstošiem 
gadu cilvēki svin un priecājas 

nevainīgai sievietei un savas dzī-
 ves laikā ne reizi negrēkoja. Jēzus 
bija 100 procentīgs cilvēks un 
100 procentīgs Dievs. Viņš mūs 
tik ļoti mīlēja, ka uzņēmās uz 
sevis sodu, ko mēs esam pelnījuši 
savu grēku dēļ, un nomira pie 
krusta, lai mums nebūtu jāmirst. 
Trešajā dienā Viņš augšām cēlās, 
lai ikviens, kas to vēlas, varētu 
atjaunot savas attiecības ar 
Dievu. Ir tikai viens ceļš pie 
Dieva – Jēzus Kristus.

Vienam otru apdāvinot un 
skaistas dziesmas kopā dziedot, 
aicinu atcerēties par vislielāko 
dāvanu, kādu esam saņēmuši, 
un par lielo mīlestību, kādu 
Dievs mums ir parādījis. Taču 
tiem, kas netic Dievam vai nav 
ieguvuši pārliecību par Viņa p  a -
tiesumu, ejot garām aitiņām un 
silītēm, kuŗas ieskauj ganu silueti, 
un dziedot Ziemsvētku dziesmas 
par Jēzus dzimšanu un prieku, 
kādu Viņš atnesa visai pasaulei, 
iesaku nepaiet gaŗām arī Kristus 
draudzei, kur arī šodien mēs 
varam Viņu iepazīt personīgi. 

Lai jums svētīgs Kristus dzim-
šanas dienas laiks!

(Turpināts no 14. lpp.)

Viņa pieņēma Jēzu, jo ticēja šai 
vēstij un piedzīvoja glābšanu, un 
tanī brīdī viņa iemantoja mūžīgo 
dzīvošanu. Agrāk viņa bija viena 
no tiem daudzajiem slavenajiem 
māksliniekiem un ģimnazijas 
skolotājiem Blombergā, kuŗi 
man neprata pastāstīt patieso 
Ziemsvētku vēsti. Ziemsvētku 
laikā mūsu bērniem un jau nie-
šiem ir jādzird patiesība. Jēzus 
teica: “Laidiet bērniņus un ne -
liedziet tiem pie Manis nākt, jo 
tādiem pieder debesu valstība.” 
Jēzus arī teica: “Tad nu ikvienu, 
kas mani apliecinās cilvēku 
priekšā, to Es apliecināšu sava 
Tēva priekšā, kas ir debesīs.”

Novembris ir latviešiem svētku, 
piemiņas un atmiņu mēnesis. Visi 
zina, ko nozīmē 11. un 18. novem-
bris. Bet cik ir to, kuŗi zin, kas 
notika Rīgā, uz Latviešu Biedrības 
nama skatuves 1893. gada 25. no -
vembrī,  kad Biedrība svinēja 
savu 25. jubileju? 

Šodien saņēmu avīzi Laiks, ku  ŗā 
izsludināti Latvijas 95. gadskārtas 
sarīkojumi un mūsu varoņu go  di-
 nāšana Latvijā. Izlasīju Māras 
Zālītes un Gunta Kalmes pār do -
mas rosinošos rakstus par Satver-
smes preambulu un tad sameklēju 
Aspazijas allegoriju „Prologs”. 

Cik no jums, cienītie lasītāji, 
zina, kas tas ir, vai atceras, ka 
pirms Raiņa, pirms 1905. gada 
revolūcijas, pirms Pirmā pasaules 
kaŗa un 1919. gada  brīvības cī  ņām 
Latvijā uzmanības centrā bija 
kvēlā dzejniece Aspazija? Cik zina, 
ka viņa bija ja ne pirmā, tad no -
teikti skaļākā balss toreiz, kas uz -
drošinājās izsaukt vārdu Latvija 
un savā romantiskajā dzejas stilā 
izteikt brīvas, demokratiskas Lat-
vijas valsts ideju? 

Arī es to nezināju, kaut gan 
esmu dzirdējusi daudz patriotis ku 
runu un lasījusi daudz par Latviju 
pagātnē, tagadnē un nākotnē. Jū -
toties brīvības svētku gaisotnē, 
pa  stāstīšu, kā tas bija toreiz, kad 
Aspazija parādījās kā kvēloša ko -
mēta naktī. Aspazija lielo noti-
kumu aprakstījusi autobiografijā 
„Mana dzīve un darbi”*. 

1893. gada novembŗa vidū, Lat-
viešu Biedrības aicināta, teātŗa 
rakstniece Aspazija ieradās Rīgas 
dzelzceļa stacijā. Pašas šūtās klei-
tas kabatā slēpās 10 rubļi, ko viņa 
bija saņēmusi, pārdodot savu 
pū  ralādi un divus bišu kokus. 
Divi kungi viņu svinīgi sagaidīja 
un aizveda uz Biedrības namu, 
kur teātŗa vadība gatavojās 25 
gadu  jubilejai. 

Aspazija: Cerību bija daudz, bet 
naudas kabatā maz, tāpēc jaunās 
dzīves sākumā noīrēju tikai ļoti 
lētu istabiņu. Tā atradās Dzirnavu 
ielā 42. numurā, pašos bēniņos – 
sētas pusē.

(Kādus stāvus zemāk dzīvoja 
Rūdolfs Blaumanis un Emilis 
Melngailis, bet Aspazija to tad vēl 
nezināja. Ar Blaumani viņa iepa-
zinās nejauši teātŗa garderobē. 
Uz ērtāku istabu māsu Ezerlauku 
dzīvoklī Aspazija pārgāja mēneša 
beigās.)

Šij jumta istabiņai bij tikai viens 
logs, liela krāsns, iekārtā divi krēsli, 
gulta un daži stipri jau nolietoti 
mēbeles gabali. Par istabiņu saim-
niekam maksāju veselus četrus 
rubļus mēnesī (bet visa mana mē -
neša alga pie teātŗa bija sešpadsmit 
rubļu). 

Tā kā pašai nācās arī saimnie-
kot, kam arī biju pieradusi, tad no -
pirku vispirms trumuli un tuvējā 
malkas tirdziņā malkas riņķi par 
42 kapeikām. Trumulī vispirms no -
vārīju kartupeļus, tad izmazgāju 
un pēc tam vārīju tēju. Vēlāk gan 
iegādājos arī katliņu.(..) Tā nu es 
sāku savu bohēmisko dzīvi kā 
Parīzes Latīņu kvartālā. 

Prologa rakstīšana bija uzticēta 
rakstniekam Zeiboltam, bet viņš 
atteicās. Vadība tad lūdza Aspa-
ziju, kas apsolīja izpalīdzēt, jo 

spēku tad bija daudz un dūša 
tāpat netrūka. Viņa paveica lielo 
darbu divās dienās. 

PROLOGS ir 11 lpp. (minētajā 
sējumā) gaŗa poema – allegorija, 
sastādīta kā grieķu drāma ar 
sākumu, vidu, beigām. 

po tautas attīstībai un augšanai 
tā, lai Latvija spētu būt līdzīga 
citām valstīm; vēl vairāk – tā, lai 
citas valstis savkārt gūtu un 
mācītos sadzīves un citas vērtības 
no Latvijas. 

III. Kad „lekcijas” beidzas, dzej-

četras atvadu rindas: 
Nu, Latvija, kur mūzas pašas

Tev ceļu priekšā sataisa,
Ej, celies, aunies kājas ašas

Un brāzies iekšā cīniņā. 
Latvija nu ir gatava atvietot 

Ģēniju. Viņa dod savu atsauks-
mi pašapzinīgi, saprātīgi, droši. 
Viņa runā 60 rindas kā Ģēnijs 
sākumā un aicina savas meitas un 
savus dēlus nākt cīņā, celt jaunu 
nākotni uz pagātnes darbiem, 
tikumiem, asinīm un atmaksāt 
parādu tiem, kas gadiem ilgi 
cietuši, lai ienaidnieki redz, ka 

Latvijā aug varoņi!
Lai ceļam lepno gara ēku,
Ko laika vētras nesalauž.

Lai mūsu darbi vienodamies
Kā simtām straumes kopā rit . 
Visbeidzot, kā svētību nesdams, 

uz klints parādās dievība Pram-
šans, kas jau iekalis Latvijas vārdu 
klintīs un apsola tai mūžīgu 
dzīvību: 
Tu, Latvija, garīgas mantas krāj, 

Steidz strādāt ar prātu možu,
Tad nemirstība tev pretīm māj

Un gaida ar vainagu košu.
Kad tautas un cilvēki tiesāti tiks,

Kad kāvi celsies un karos,
Un kalni kad sadrups un jūras sīks,
Tavs vārds tad zvaigznēs staros.

***
Prologa izrāde noritēja labi un 

jūsmīgi, jo izpildītāji bija labi 
spēki, Aspazija atzīmēja 30. gados, 
rakstot autobiografiju. Pēc izrā-
des: atceros, ka pie manis pienāca 
vecais mācītājs Kundziņš, asarām 
acīs spieda man roku un teica, ka 
es esot rakstniece „no Dieva sūtīta.” 
Tātad – ar Prologa izrādi pirmais 
ledus bija lauzts... Arī mani lab-
vēļi ar priecīgu sirdi varēja gatavot 
manas Vaidelotes izrādi. Tā noti-
ka 1894. gada janvārī, kad Aspazija 
iepazinās ar Jāni Pliekšānu, Dienas 

Lapas redaktoru, kuŗš viņu ievilka 
Jaunās Strāvas plūsmā, bet viņa 
atrasto un iemīlēto ģēniju ievilka 
literātūras un drāmas pasaulē, 
kur viņš pārvērtās Rainī.  

Tātad, Prologs Latvijai tapa arī 
par prologu Aspazijas turpmākai 
drāmatiskai dzīvei, kas līdz viņas 
nāvei (1943. gada 5. novembrī) 
bija cieši un simboliski saistīta ar 
Latvijas likteni. Gājums no Zem-
gales Daukšu Elzas Rozenbergas 
(1865. gada 16. martā) līdz lat viešu 
Aspazijai jau bija sācies agrā jau-
nībā, kad māte Grieta, izcīnījusi 
savas Zelta Elziņas tiesības sākt 
skolu, teica: „Lai mana meita top 
augsti mācīta, lai viņa panāk to, 
ko es nespēju panākt, lai viņa top 
gudra, slavena.” Līdz gudrībai un 
slavai Aspazija gāja cauri un pāri 
daudziem labirintiem un cīņām, 
apzinoties savu Patiesības die -
višķo aicinājumu un sūtību: 

Manās krūtīs protesta gars pret 
visām nebrīvībām jau sen kvēloja.
(..) Brīvības idejas tanī laikā li -
terātūrā atklāti izteikt nevarējaa, 
tāpēc šīs idejas gāja vai nu pa sl  e  pe-
niem ceļiem, (..) vai arī literātūras 
simbolos mākslas formā.(..) Īstas 
un īpatnējās latviskās kultūras 
izkopšana bija man tuva lieta.

Arī man un mums. Tāpēc ie -
tei  cu, ja vien iespējams, izlasīt šo 
nomalē noslīdējušo allegoriju. 
Varbūt kaut kas no tās arī derētu 
topošai preambulai.

* Informācija un Aspazijas ci  tāti 
no Aspazija: Kopoti Raksti VI, red. 
Saulcerīte Viese, Rīga: Liesma, 
1988, 327-28. Prologs: Aspazija: 
Kopoti Raksti III, 501-514.

Prologu izdeva grāmatā gada 
beigās, R. F. Gēliņš, 20 lp., „Par 
godu Rīgas Latviešu biedrības 
skatuves 25 gadu pastāvēšanai.”

Personas: Ģēnijs, Latvija, 
Mūzika, Glezna, Dzeja, Indus-
trija, Zinātne, Tālija (dzejniece), 
Pramšans (senču dievība). 

I. Ģēnijs parādās kā cilvēces 
glābējs un izskaidro savu vare-
nību un būtību 60 ab,ab, rindās, 
nobeidzot ar:

Es tevi saucu, Latvija!
Jau sen es mātes mīlestībā

Uz tevi acis uzmetu
Un jauku mērķu sacensībā
Ar citām tautām biedroju.

Tev celties augšā! – Miegu nīdēt,
Sāc darbu vingriem locekļiem!
Un jaunā spožā gaismā spīdēt,
Liec pīšļos gāzties veidoliem!
Latvija (kautrīgi atsaucas): 

Kas gan šī nedzirdētā skaņa. . .
Seko saruna, kuŗā Ģēnijs ie  dro -

šina, mudina, māca (izglīto) Lat-
viju, kas sākumā nejūtas droša un 
cienīga, bet ar katru uzmudi nā-
jumu kļūst jo pašapzinīgāka, līdz 
uzdrošinās jautāt: Vai dievi nāks 
no debess mājām palīdzēt nomākt 
ienaidniekus? Ģēnijs atbild: Ai, 
nē, tik pašai tevīm augšup jā -
steidz. (..) Bet viņa pavadones – 
Tev palīdzības neaizliegs/Uz 
mērķi ceļu tevīm rādīs/ Un laipni 
katra roku sniegs.

II. Pēc kārtas nāk Mūzika, 
Glezna, Dzeja, Industrija un 
Zinātne. 40-50 rindu vienlīdzīgās 
dzejās, visas pēc kārtas izskaidro 
savu būtību un vietu, kur katra 
strādātu labi saskaņotā un tai snī gā 
tautā. Galu galā  Latvija saprot, 
ka skaistumam un praktiskam, 
garīgam un fiziskam, vīrišķīgam 
un sievišķīgam jābūt vienlīdzīgi 
līdzsvarotiem par labu cilvēku lab -
klājībai; katram elementam jā  kal-

par Ziemas saulgriežiem, taču 
mūsu ēras ceturtajā gadsimtā šie 
svētki ieguva jaunu nozīmi. 

Pirms 2013 gadiem Izraēlas 
pilsētā Betlēmē piedzima kāds 
zēns – vārdā Jēzus, un tādēļ, ka 
nav zināms precīzs Viņa dzim-
šanas dienas datums, ir pieņemts 
to atzīmēt 25. decembrī. Taču 
kas ir šis Jēzus, lai tūkstošiem 
gadu pēc Viņa dzimšanas dienas 
visa pasaule vēl joprojām to svi -
nētu? Vēl vairāk. Kalendārā mū -
su ēra sākas ar Viņa dzimšanas 
dienu, jo mēs dzīvojam 2013. ga -
dā pēc Kristus. Redziet, šis Jēzus 
ir lielākā dāvana, kādu cilvēce 
jebkad ir saņēmusi. Par to tika 
runāts un rakstīts jau tūkstošiem 
gadu pirms Viņa dzimšanas, jo 
Viņš izdarīja to, ko neviens no 
mums – cilvēkiem nebija, nav 
un nebūs spējīgs.

Pirmā cilvēka Ādama grēkā 
krišanas dēļ mēs visi piedzimām 
zem grēka lāsta. Un tādēļ, ka visi 
grēkojam, visi bijām atšķirti no 
Dieva. Bet Jēzus nebija parasts 
cilvēks, ieņemts no grēcīga 
cilvēka sēklas. Viņš bija pats 
Dievs, kas nāca miesā, piedzima 

niece Tālija apsola tautu un tās 
iekārtu vadīt, uzlūkot; viņa apso-
la apgaismot prātus un ceļus 
katram, kas meklē taisnību un 
šķīsto dvēsles mieru. Ar to „skola” 
beidzas. 

Ģēnijs atkāpjas, sacīdams tikai 
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IOC prezidentu 
uzaicina 2015. gadā 

viesoties Latvijā
Latvijas olimpiskā komiteja 

(LOK) sadarbībā ar Starptautisko 
Kamaniņu sporta federāciju (FIL) 
ielūdza Starptautiskās olimpiskās 
komitejas (IOC) prezidentu To -
masu Bachu (attēlā) 2015. gada 
februārī ierasties Latvijā uz 
pasaules meistarsacīkstēm ka -
ma  niņu sportā.

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  PA S A U L Ē

LOK prezidents Aldons Vrub-
ļevskis un FIL prezidents Jozefs 
Fends oficiālā ielūgumā IOC 
prezidentam uzsvēra olimpisko 
sporta veidu sacensību augsto 
organizātorisko līmeni un aici-
nāja apciemot Latviju laikā, kad 
Siguldā no 9. līdz 15. februārim 
notiks pasaules meistarsacīkstes 
kamaniņu sportā. Vizītē Latvijā 
Bacham piedāvā iepazīties ar Lat -
vijas sporta un olimpisko kus tī  bu, 
sporta infrastruktūru un latviešu 
atlētu panākumiem. Bachs ap   mek-
 lētu ne tikai pasaules meistarsa-
cīkstes Siguldā, bet arī Rīgu, tiktos 
ar Latvijas sporta leģendām, panā-
 kumiem bagātākajiem sportistiem 
un valsts augstākajām amatper-
sonām, kā arī iepazītos ar vairāk 
nekā 150 gadus senu Latvijas 
sporta vēsturi.

Uzaicinājumu Bachs apsolījis 
izskatīt brīdī, kad sastādīs 2015. ga -
da valsts vizīšu plānu. IOC pre  zi -
dents ir uzticīgs kamaniņu sporta 
līdzjutējs un pastāvīgi apmeklē šī 
sporta veida sacensības. Bachs pa -
teicās par ielūgumu un novēlēja 
Latvijas atlētiem vislabākas sek -
mes Soču Ziemas olimpiskajās 
spēlēs 2014. gada februārī.

Latviju ir apmeklējuši divi līdz-
 šinējie IOC prezidenti – Huans 
Antonio Samarančs 1992. gadā 
un Žaks Roge 2011. gadā. Bachs 
SOK prezidenta amatā no šī gada 
10. septembra aizstāj Rogi.

LOK prezidents 
ievēlēts ANOC 

Juridiskajā komisijā
Latvijas Olimpiskās komitejas 

(LOK) prezidents Aldons Vrub-
ļevskis ir ievēlēts Pasaules Na -
cionālo olimpisko komiteju 
(ANOC) Juridiskajā komisijā.

strādā arī par zvērinātu advo-
kātu.

Par LOK prezidentu Vrubļev-
ski ievēlēja 2004. gada oktobrī. 
2011. gadā tika ap  stiprināts arī 
par arbitru Sporta arbitrāžas 
tiesā (SAT).

Finālā satikās abi 
Latvijas dueti

Pasaules kausa izcīņas pēdējā 
posmā plūdmales volejbolā Dien -
vidafrikā teicami startēja abi 
Latvijas spēcīgākie plūdmales 
volejbola pāri – Aleksandrs Sa -
moilovs/Jānis Šmēdiņš un Mār-
tiņš Pļaviņš/Aleksandrs Solovejs. 
Viņi satikās savstarpējā spēlē 
grupu turnīrā un arī ... finālā. 
Abās tikšanās reizēs veiksmīgāki 
bija Samoilovs ar Šmēdiņu. 

Finālā ar trešo numuru izliktie 
Samoilovs/Šmēdiņš ar rezultātu 
2:1 (15:21, 21:17, 15:10) sīvā cīņā 
uzvarēja Pļaviņu un Soloveju. Pir-
  majā setā Pļaviņš/Solovejs izvir-
zījās vadībā un uzvarēja, taču nā -
kamajos divos setos iniciātīvu pār -
ņēma pasaules ranga līderi Sa -
moilovs/Šmēdiņš. Līdz ar šo panā-
kumu uzvarētāju duets izcīnījis 
pirmo vietu arī pasaules plūd ma-
les volejbolistu vērtējumā (rangā).

Latvijas hokeja
izlasei Sočos īpaši 

darināti krekli
Latvijas nacionālā hokeja valsts-

vienība 2014. gada Soču Olim-
piskajās spēlēs laukumā dosies 
ar jauniem, speciāli darinātiem 
Nike firmas krekliem. Jauno for-
 mastērpu prezentācija Rīgā no -
tiks gada beigās.

Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs 
Samoilovs

Dejo Edgars Līnis un Elīza Ancāne

Jeļena Ostapenko

Dejotājiem
labi sasniegumi

Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā 
risinājās lielākās un nozīmīgākās 
starptautiskās sporta deju sa  cen-
 sības Latvijā Baltic Grand prix 
2013. Pirmajā sacensību dienā 
galvenais notikums bija Eiropas 
kausa izcīņa standarta dejās pie -
augušo grupā, kur katru no as -
toņpadsmit startējušām valstīm 
pārstāvēja viens pāris. Latvijas vi -
cečempioni Edgars Līnis un Elīza 
Ancāne iekļuva fināla sešiniekā un 
izcīnīja 3. vietu, atkārtojot valsts 
čempionu Andreja Rogovenko un 
Annas Vorončukas panākumu 
Pasaules kausa izcīņā septembrī. 

Latvijas sporta deju pāris Ed -
gars Līnis un Elīza Ancāne 

 Rīgā notikušajā Eiropas kausā 
Standartdejās (ST) 18 pāru kon-
kurencē izcīnīja 3.vietu. Sīvā cīņā 
ar Lietuvas dejotājiem par kausa 
ieguvējiem kļuva Vadims Šurins 
un Anastasija Meškova no 
Krievijas. 

Pasaules sporta deju federācijas 
(WDSF) reitinga sacensībās pie-
augušajiem desmit deju pro gram-
mā 27 pāŗu vidu pārliecinoši uz -
varēja Eiropas meistarsacīkšu tre -
šās vietas ieguvēji Jāks Vainomā 
un Taina Savikurki no Somijas, 
bet Latvijai tika divas godalgotas 
vietas. Abu šī gada Latvijas čem-
pionu (ieguva pilnīgi vienādu re -
zultātu un abiem piešķīra uz  va ru) 
savstarpējā konkurencē nedaudz 
pārāki bija Marts Putniņš un 
Dana Jākobsone, izcīnot otro 
vietu un trešajā atstājot Kārli 
Treiju un Anastasiju Krivo še-
jevu. Junioru II grupā (14-15.g.) 
10 deju programmā pārliecinošu 
uzvaru svinēja šā gada pasaules 
meistarsacīkšu bronzas medaļas 
ieguvēji Roberts Bērziņš un 
Megija Morīte, otrajā un trešajā 
vietā atstājot divus Krievijas deju 
pāŗus. Jauniešiem (16-18.g.) La -
tīņamerikas dejās Latvijas pāris 
Vladimirs Voložaņinovs un 
Diāna Mackēviča ierindojās 
piektajā vietā, bet uzvarētāju 
godā tika Somiju pārstāvošais 
Aleksejs Smoļiaņinovs un Ona 
Oinas.

***
Šī brīža labākais Latvijas duets 

Latīņamerikas dejās Marts 
Smolko un Viktorija Puhovika 
(attēlā) izcīnījuši uzvaru Lietu -
vas galvaspilsētā Viļņā Pasaules 
sporta deju federācijas (WDSF) 
reitinga sacensībās.

Iepriekš Smolko un Puhovika 
bija izcīnījuši devīto vietu pa  sau-
les meistarsacīkstēs, taču pirms 
šīm sacensībām tika uzskatīts 
par favorītu pāŗi Latīņamerikas 
dejās, kurās arī triumfēja.

No pārējiem Latvijas pāriem 
šajās dejās augstāko vietu ieguva 
Marts Putniņš un Dana Jākob-
sone, kuŗi ierindojās 20. vietā, 
bet Kārlis Treijs pārī ar Anastasiju 

Krivošejevu palika 22.pozicijā. 
Kopumā sacensībās piedalījās 52 
pāri no 11 valstīm.

Jauniešu grupā, kuŗā piedalījās 
dejotāji vecumā no 16 līdz 18 
gadiem, Latvijas duets Jarols 
Junelis un Kristina Garifuļina 
Latīņamerikas dejās ieņēma aug-
sto trešo vietu 39 pāŗu kon -
kurencē, lai gan kopā dejo tikai 
trešo mēnesi.

Skeletons
Pasaules kausa izcīņas trešajā 

posmā Leikplesidas trasē ASV 
Latvijas skeletonists Tomass Du -
kurs izcīnīja trešo vietu, Martins 
Dukurs šoreiz izcīnīja viņam ne  -
raksturīgu – astoto vietu. Pirmo 
braucienu Tomass  veica 54,18 se -
kundēs, bet Martins – 54,21 se -
kundē. Tas viņiem deva attiecīgi 
piekto un sesto vietu, bet līderis 
pēc pirmā brauciena bija ame ri-
kānis Metjū Entuāns. Otrajā brau  -
cienā Tomass  sasniedza ceturto 
ātrāko brauciena laiku (54,16 
sek.), kas summā ļāva pakāpties 
uz trešo vietu. Martins kļūdījās 
(54,43 sek.) un summā atkrita uz 
astoto poziciju. Sacensību uzva rē-
  tājam Entuānam Tomass zaudēja 
0,76, Martins – 1,06 sekundes. 
Otrā vietā ierindojās krievs 
Aleksandrs Tretjakovs, kas no uz -
varētāja atpalika 0,63 sekundes.

Bobslejs
Latvijas bobsleja divnieka eki-

pāža Oskars Melbārdis un Dau-
mants Dreiškens Pasaules kausa 
izcīņas trešā posma otrajās sa -
cen  sībās Leikplesidas trasē ASV 
izcīnīja 10. vietu. Abas reizes 
Mel bārža vadītās kamanas trasē 
sasvērās uz sāniem, taču viņam 
izdevās tās savaldīt. 

Eiropas kausa izcīņas posmā 
pilota Uģa Žaļima vadītā div nie ku 
ekipāža Vācijas trasē Vinterbergā 
izcīnīja 12., bet četrinieku eki-
pāža – septīto vietu.

Kamaniņas
Pasaules kausa izcīņā kama-

niņu braukšanā piektajā posmā 
kvalifikācijas sacensībās (Nāciju 
kausa izcīņa) ASV trasē Pārksitijā  
Latvijas pārstāvji Elīza Tīruma 
un divnieks Oskars Gudramo-
vičs/Pēteris Kalniņš izcīnīja otro, 
Mārtiņš Rubenis – astoto, Ulla Zirne 
– devīto, Inārs Kvlenieks – 10. vietu.

Pamatsacensībās viņiem tik 
labi neveicās. Rubenis ierindojās 
13., Zirne – 18., Kivlenieks un 
Tīruma – 23. vietā. Divniekos 
brāļi Šici izcīnīja 10., Gudra mo-
vičs/Kalniņš – 12. vietu. 

Toties teicami startēja mūsu 
jaunie kamaniņu braucēji. Nor-
vēģijas trasē Lillehammerā Pa -
saules kausa izcīņas trešajā pos mā 
Riks Kristens Rozītis junioru 
konkurencē izcīnīja otro vietu. 
Jauniešiem pie pirmās vietas tika 
Kristers Aparjods.

Kērlings
Latvijas sieviešu kērlinga izlase 

Soču Olimpisko spēļu kvalifi kā-
cijas turnīrā ar 4:7 zaudēja nor vē-
ģietēm, ar 7:8 – polietēm, pēdējā 
spēlē ar 6:2 pieveica čehietes, no -
beigumā ierindojās piektajā vietā 
septiņu vienību konkurencē. Ce -
ļazīme uz uz olimpiskajām spē-
lēm netika iegūta.

Ostapenko 
nozīmīga uzvara

16 gadus vecā Latvijas tenisiste 
Aļona Ostapenko izcīnīja nozī mī-
gāko junioru titulu savā karjerā. 
Viņa Floridā uzvarēja Eddie Herr 
International Junior Champion-
ships turnīrā. Ostapenko Nika Bo -
letjeri tenisa akadēmijā Breiden-
tonā sacensībās bija izlikta ar 10. 
numuru un bija viena no turnīra 
favorītēm. 

Vrubļevska kandidātūra tika 
izvirzīta amatam, ievērojot viņa 
juridiskās zināšanas. ANOC Ju -
ridiskā komisija seko līdzi, lai 
visu Nacionālo olimpisko ko  mi -
teju statūti un to darbības būtu 
saskaņā ar Olimpisko chartu.

Vrubļevskis 1980. gadā ab  sol-
vējis Latvijas Valsts Universitātes 
Juridisko fakultāti, ikdienā viņš 

„Ir  tāda prakse, ka ik pēc čet-
riem gadiem Nike visām hokeja 
valstsvienībām gatavo jaunus 
formastērpus,” skaidro LHF 
dar   bi nieki. „Savukārt olim -
piskos kreklus veido pēc ne -
daudz citiem noteikumiem kā 
tos, ar kuŗiem spēlē pasaules 
meistarsacīkstēs. Sākotnēji Nike 
bija izlēmis veidot kreklus tikai 
hokeja lielvalstīm – Krievijai, 
ASV, Kanadai, Zvied rijai, So -
mijai, Čechijai, Slovakijai un 
Šveicei. Tomēr mēs uzstājām, 
ka arī Latvija vēlētos saņemt 
īpaši darinātus formastērpus 
Soču Olimpiskajām spēlēm. 
Devāmies uz Nike biroju Latvijā 
un vieno jāmies par kopīgu 
sadarbību. Vasarā pie mums 
ieradās Nike firmas pārstāvis 
Kents Angus, kurš prezentēja 
jau pirmās kreklu skices.”

Sezonas izskaņā labu formu sa -
sniegusī Ostapenko saviem faniem 
vilties nelika un guva uzvaru tur-
 nīrā, kuŗā savulaik pie panāku-
miem tikuši vairāki vēlāk slave-
nie pieaugušie. Finālā Osta penko 
ar 6:1, 3:6, 6:3 uzvarēja Ēģiptes 
tenisisti Sandru Samiru, kuŗa 
junioru rangā ir 51. vietā (viena 
vieta zemāk par Ostapenko).

Hokejs
Polijā sākušās pasaules meistar-

sa cīkstes hokejā U-20. Latvijas 
vienība spēlē pirmajā līgā, un tai 
izvirzīts uzdevums iekļūt aug stā-
kajā līgā. Pirmajā spēlē mūsu 
hokejisti ar 5:0 pārspēja Polijas 
līdzaudžus. Nākamajā sacensībā 
Latvijas vienība ar 10:0 (!) uz -
varēja Slovēnijas hokejistus.   

Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) turnīrā Latvijas klubs 
Rīgas Dinamo savā laukumā ar 
rezultātu 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) pār-
spēja Austrumu grupas vienību 
Čeļabinskas Traktor.

***
Latvijas studentu hokeja izlase 

Italijas pilsētā Trentīno piedalās 
ziemas Universiādes sacensībās. 
Pirmajā spēlē Latvija ar 2:4 pie-
kāpās sacensību saimniekiem 
italiešiem, otrajā ar 2:3 zaudēja 
ASV hokejistiem, trešajā ar 5:2 
pārspēja zviedrus, iekļūstot ce -
turtdaļfinālā.

Biatlons
Latvijas biatlonists Andrejs Ras-

 torgujevs  izcīnīja 33. vietu Fran-
cijā Pasaules kausa izcīņas trešā 
posma sprinta sacensībās. Ras  tor-
gujevs 10 km distanci veica 23 
minūtēs un 38,7 sekundēs, pie -
ļaujot divas kļūdas šaušanā. Lat-
vijas sportists no uzvarētāja nor-
vēģa Juhannesa Tingnesa Bē at -
palika vienu minūti un 32 se  kun-
 des. 12,5 km iedzīšanas sacen sī -
bās Rastorgujevs ieguva 31.vietu.

Žanna Juškāne 7,5 km sprintā 
ierindojās 57. vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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I N  M E M O R I A M

DARIS DĒLIŅŠ

SKAIDRĪTE PRINCE

ILZE GAROZA

Kad 2013. gada 5. decembrī 
LR goda konsuls Ņujorkā Daris 
Dēliņš, viņa kundze Lusīna Dē -
liņa un LR goda konsuls Mel-
burnā, Austrālijā Jānis Dēliņš ti -
kās ar Latvijas Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu Melngalvju namā 
Rīgā, viņi prezidentam izteica līdz-
 jutību sakarā ar Zolitūdes traģē-
diju un nodeva līdzjutības aplie-
ci nājumus no Ņujorkas latvie-
šiem un konsulārā korpusa. Go -
da konsuls Jānis Dēliņš preziden-
tam pasniedza līdzjutības grā-
matu, kuŗā bija parakstījušies 
Melburnas konsulārā korpusa 
pārstāvji, kā arī Melburnas un 
Sidnejas latvieši.

Valsts prezidentam Andrim 
Bērziņam tika arī pasniegta 

Grāmata par Emīlu Dēliņu

Ziemsvētku ieskaņa
Sv. Pētersburgā, Floridā

Mūžībā aizgājusi mecenāte
Dr. Aina Galēja – Dravniece

nupat Jumavas apgādā izdotā 
autores Ilonas Bērziņas grāmata 
„Emīls Dēliņš – patriots, žurnā-
lists, diplomāts”. Dzimis Rīgā 
1921. gada 15. maijā, Emīls Dē -
liņš dibināja laikrakstu “Austrā-
lijas Latvietis”, to izdeva un re  di-
ģēja līdz 2000. gadam. “Austrā li jas 
Latvietis” tiek lasīts visā pa  saulē 
vēl šodien, un tas iznāk katru ne -
dēļu jau 65. gadu. Emīls Dēliņš 
bija LR goda vicekonsuls, un vē -
lāk goda ģenerālkonsuls Aus trā -
lijā un Jaunzēlandē no 1979. ga  da 
līdz 2004. gadam. Par E. Dēliņu 
raksta Sandra Kalniete, polītiķe, 
rakstniece un diplomāte: „Emīls 
Dēliņš bija ūnikāla personība, jo 
simbolizēja nepārtraukto Latvijas 
diplomātijas saiti no okupācijas 

līdz valstiskuma neatkarības at -
jaunošanai un tālākai stiprinā-
šanai.” 

Emīls Dēliņš Latviju pēdējo 
reizi apmeklēja 2003. gada jūlijā, 
kad viņš piedalījās sava krusttēva 
LR Valsts prezidenta Kārļa Ul  ma  ņa 
pieminekļa atklāšanā. Emīls Dē -
liņš bija šī projekta ierosinātājs 
un palīdzēja to īstenot. Emīls Dē -
liņš aizgāja mūžībā 2004. gada 
21. februāri Melburnā.

Grāmata „Emīls Dēliņš – pat-
riots, žurnalists, diplomāts” ir 
no  pērkama grāmatnīcās Latvijā, 
Jumavas apgāda interneta veikalā 
www.jumava.lv. Grāmatu var iegā-
 dāties drukas un e-grāmatas ver-
 sijās. E. Dēliņa ģimene dāvi nās 
grāmatu visām skolām Latvijā. 

Turpinot mūsu tradiciju, Ziem-
 svētku tirdziņu 7. decembrī ko -
pīgi rīkoja Daugavas Vanagu ap -
vienība un draudze, pulcinot 
kādus 70 apmeklētājus. Ienākot 
biedrības namā, skatu iepriecināja 
telpas rotājums – visapkārt sud -
ra bainas un zaļas vītnes, dažādi 
spožumi, sarkanas lentes, baltas 
“sniega pārslas”, sarkanas Ziem -
svētku puķes un katra galda vidū 
egļu zaru veidojums ar sveci 
centrā. Blakus skatuvei – stalta 
kā karaliene biedrības lielā 
svētku egle. Telpas gaumīgo rotā-
jumu bija veidojuši “rūķīši” – 
Karmene Lūse, Arturs Gerhards, 
Pēteris Ozols, Kitija Treimane 
un Andris Norbergs.

Tirdziņa cepumu galds kār di -
nāja ar dāmu sagādāto dažādību – 

pīrāgiem, piparkūkām, ābolu un 
biezpiena kūkām, pašcepto rupj-
maizi, jāņusieru u.c. Tas viss ātri 
pārgāja pircēju īpašumā. Varēja 
iegādāties arī DV kalendārus un 
Baznīcas Gada grāmatas.

Sarīkojumu ievadīja mūsu drau -
dzes mācītāja un DV apvienības 
priekšnieka Aivara Pelda svētī š  a-
 nas vārdi, arī pieminot, ka iegū  tie 
līdzekļi tiks izlietoti slimo leģio -
nāru un nelaimē cietušo tautiešu 
palīdzībai Latvijā. Dziedājām Ziem -
svētku dziesmas Māras Ritumas 
klavieŗu pavadījumā. Mācītājs 
apsveica Irēnu Ezeriņu ar pie  vie-
nošanos mūsu DV apvienībai.

Visus pārsteidza interesants uz  -
vedums “Pelnrušķīte” laikme tīgā 
tvērienā. Skatuves priekš plānā aiz 
aizvilktas segas pār mai ņus parā-

dījās tikai galvas, norunājot savu 
tekstu, kur pie dalījās Andris Ri -
tums, māc. Ai  vars Pelds, Marga Zu    -
revska, Aija Norberga un Mārīte 
Prāva. Šis sniegums izraisīja smiek -
lus, un visi smējās īstajās vietās. 
Pēc šā  das uzjautrināšanās gaidīja 
gar  šīga frikadeļu vira ar piede vām. 
Izlozējamo mantu klāsts vai lūza 
no pārpilnības, un tad vajadzēja 
pie darba ķerties Andrim Ritu-
mam, izsaucot lai  mētāju numu-
rus. Andrim, jau ar daudzu gadu 
pieredzi, tas veicās lieliski.

Tā nu, apkrāvušies ar laimētām 
mantām, iegādātiem cepumiem 
un priecīgu prātu, devāmies 
mājup, lai atkal tiktos biedrības 
Ziemsvētku eglītes sarīkojumā 
pēc nedēļas un tad skaistajos 
Ziemsvētkos dievnamā.

3. decembrī Mineapolē (ASV) 
88 gadu vecumā savās mājās 
mūžībā aizgājusi mecenāte, 
Triju Zvaigžņu ordeņa kava-
liere, ilggadēja Latvijas jaunat-
nes izglītības veicinātāja un 
akcijas “Latvijas Lepnums” 
2009. gada laureāte Dr. Aina 
Galēja – Dravniece.

Dr. Aina Galēja – Dravniece 
dzimusi 1925. gada 14. aprīlī 
Rīgā mediķu ģimenē un turpat, 
Latvijas galvaspilsētā, pabeigusi 
Rīgas 1. Valsts vidusskolu, 
skaid  ri apzinoties, ka savu tā -
lāko profesionālo dzīvi vēlas 
saistīt ar medicīnu. 1941. gadā 
Padomju okupācijas vara at -
ņēma Ainai tēvu, izsūtot viņu 
uz Sibiriju. 1944. gada vasarā 
Aina kopā ar māti un brāli devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju. Beidzoties 
kaŗa šausmām, Aina 1946. gadā 
uzsāka un četrus gadus vēlāk 
pabeidza medicīnas studijas 
Ham  burgas universitātē. 1951. 

gadā viņa pārcēlās uz ASV, kur 
ieguva ārstes diplomu ar spe  ciā-
lizāciju patoloģijā. 1952. gadā 
Aina mija gredzenus ar Vācijā 
satikto dzīvesdraugu fiziķi Frici 
Dravnieku, ar kuŗu kopdzīvē 
nodzīvoja 49 gadus, līdz abus 
2001. gadā šķīra vīra nāve. No 
1956. līdz 2002. gadam Dr. 
Galēja strādājusi par patoloģi 
Minesotas un Dakotas paval-
stīs.

Kad Latvija atguva brīvību, 
Dr. Galēja jutās par vecu, lai 
atgrieztos Latvijā un tiešā veidā 
iesaistītos valsts atdzimšanas 
darbos, tā vietā viņa nolēma 
piedalīties atjaunotās Latvijas 
veidošanā, atbalstot Latvijas 
stu  dentu iespējas mācīties un 
iegūt pieredzi ārzemēs. Pēc pro-
fesora Pauļa Lazdas ierosmes 
un ar Dr. Ainas Galējas fi  nan-
ciālu atbalstu 1992. gadā tika iz -
veidota stipendiju programma 
divu semestŗu mācībām Viskon-

sīnas Universitātē Oklērā (Uni-
versity of Wisconsin – Eau Claire), 
kuŗas absolventu skaits pār-
sniedz 50, savukārt kopējais sti-
pendiju apjoms lēšams vairāk 
nekā pusmiljona ASV dolaru 
apmērā. Parallēli atbalstam Lat-
vijas jauniešu studijām Vikon-
sīnas universitātē Dr. Galēja 
vairākus gadus atbalstīja Vis -
kon sīnas studentu mācības Lat-
vijas Universitātē un ziedoja tai 
mācību grāmatas.

Papildus iepriekš minētajām 
programmām deviņdesmito ga -
du sākumā Dr. Galēja izveidoja 
stipendiju programmu Latvijas 
jaunajiem ārstiem un pētnie-
kiem, financiāli atbalstot viņu 
studijas un tālākizglītību da  žā-
dās Eiropas un ASV slimnīcās, 
klīnikās vai institūtos. 2005. ga -
dā ar Dr. Galējas financiālu at -
balstu tika izveidota stipendiju 
programma Latvijas patoloģijas 
rezidentiem. Dr. Galēja ir autore 

arī Amerikas Latviešu apvienības 
un Amerikas Latviešu Jaunatnes 
apvienības administrētajai Lat -
vijas Okupācijas mūzeja stipen-
dijai, kas vairāku gadu gaŗumā 
pavērusi iespēju Amerikas lat-
viešu jauniešiem atgriezties 
savu senču dzimtenē un iziet 
praksi Latvijas Okupācijas mū -
zejā. Tāpat nozīmīgu atbalstu 
Dr. Galēja ir sniegusi Latvijas 
Okupācijas mūzeja ceļojošās iz -
stādes rīkošanai, Latviešu fonda 
darbībai un citu orga nizāciju un 
institūciju atbalstam.

“Atšķirībā no daudziem citiem 
mecenātiem, kuŗi savus pie  šķi -
ramos finanču līdzekļus līdz-
svaro ar ievērojamiem ikdienas 
tēriņiem un pārtikušu dzīvi, Dr. 
Galēja stipendijām ir atdevusi 
teju vai visus savus uzkrājumus. 
Atdevusi daudz cēlākam mēr-
ķim – Latvijas valsts veidošanai,” 
ar šādiem vārdiem Dr. Galējas 
stipendiāti raksturoja viņas dās-

numu un nesavtību, piesakot 
Dr. Galēju laikraksta Diena un 
TV3 akcijai “Latvijas Lepnums”, 
šo titulu viņa saņēma 2009. 
gadā. Vienkāršība, labsirdība 
un neizmērāms dāsnums ir vis-
biežāk minētie vārdi, ko Ainas 
pazinēji lieto, lai raksturotu 
viņu.

2001. gadā Dr. Galējai tika 
piešķirts Latvijas Triju Zvaigžņu 
ordenis, savukārt 2006. gadā – 
University of Wisconsin – Eau 
Claire Honorary Alumnus 
Award. 2010. gada 25. septembrī 
Latvijas Universitāte piešķīra 
Dr. Galējai Goda biedra nosau-
kumu. Dr. Galēja bijusi ne vien 
dāsna mecenāte, bet arī aktīva 
dalībniece Amerikas latviešu 
sabiedrībā – Mineapoles Lat-
viešu ev. lut. draudzē, Akadē-
miskajā kopā u.c. organizācijās, 
bijusi ilggadēja līdzstrādniece 
žurnāla Akadēmiskā Dzīve re -
dakcijas kollēģijā.

Viena no telpu rotātājām Karmene Lūse // FOTO: Gunārs Liepiņš

No kreisās: LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, Lusīna Dēliņa, 
Valsts prezidents Andris Bērziņš un LR goda konsuls Jānis Dēliņš 
// FOTO: Toms Kalniņš
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
ČIKĀGA (IL)
Čikāgas latviešu organizāciju 

apvienība
25. janvārī Kr.Barona skolas 

Draudzīgais Aicinājums Ciānas 
lielajā zālē. Pudienas 11:00, akts 
13:00.

2. februārī 16:30 Super Bowl 
futbola spēles pārraide Čikāgas 
latv. nama telpās, 1.stāvā.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 
303-986-5337 vai 303-913-8081. 
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu 
deju grupa, 20:30 notiek koŗa 
mēģinājums.

DETROITA (MI)
Detroitas SV. Pāvila dr. Sa -

biedrisko notikumu ēka (30623 
W Twelve Mile Rd,Farmington 
Hills MI 48334). 

5. janvārī 11:30 DV eglīte un 
Ziemsvētku kauju atcere.

19. janvārī 11:30 Draudzīgā 
Aicinājuma atcere.

26. janvārī 11:30 Sv. Pāvila 
draudzes gada sapulce.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadelphia, 
PA 19123, pie Spring Garden St).

7. janvārī 2014. gadā nākamā 
rēgulārā pensionāru sanāksme.

INDIANAPOLE (IN)
Indianapoles latviešu sabied-

riskais centrs (1008 W 64th Str, 
Indianapolis IN 46260).

21. decembrī 10:00-14:00 
Svēt  ku gardumu un rokdarbu 
tirdziņš. LSC dāmu komitejas 
rīkotais tirdziņš ir kļuvis par 
tradiciju. Šogad dāmas piedāvā 
pīrāgus, rupjmaizi, piparkūkas, 
ābolkūkas, torti, ķimeņu mai-
zītes, Ziemsvētku cepumus un 
ļoti garšīgu kafiju, kā arī tēju tās 
cienītājiem. Rokdarbnieces par 
ļoti mērenām cenām piedāvā 
svīterus, šalles, cimdus, cepures, 
eglītes rotājumus, lielus un ma  -
zus tautiskus spilvenus, kā arī 
kaklarotas un rokassprādzes. Ik -
viens laipni aicināts un gaidīts! 
14:30 kopējā eglīte. Programmā 
„Ziemsvētku piparkūka” Sarmas 
Jātnieces drāmatizējums no Mar -
garitas Stārastes Barvikas „Pipar-
kūku sirds” Indianapoles latviešu 
skolas audzēkņu iestudējumā. 
Pēc programmas Ziemsvētku ve -
cīša ierašanās, rotaļas un vaka-
riņas.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

31. decembrī 21:00 Jaunā, 
2014. gada sagaidīšana. Paredzēta 
jautra izklaidējoša programma 
un 2013. gada pēdējā balle Ilmāra 
Dzeņa mūzikas ritmos, pašu 
līdznesto gardumu baudīšana un 
Jaunā gada laimju vēlēšana pus-
naktī, paceļot šampanieša glāzes, 
par ko šoreiz gādās biedrības 
saim nieki. Ieejas ziedojums, sā -
kot ar $15.

7. janvārī 10:00 Biedrības val -
des sēde.

12:00-13:00 būs atvērta 
bibliotēka.

14. janvārī 13:00 Biedrības 
namā videoizrāde – XXV Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētku noslēguma koncerts 
„Līgo” Mežaparka lielajā estrādē, 

I daļa. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $3.

23. janvārī 14:00 Biedrības 
literārā pulciņa tikšanās bib-
liotēkas telpās.

25. janvārī paredzēts ikgadējais 
Kultūras dienu sarīkojums. 
Plašāka informāc. vēlāk.

28. janvārī 13:00 Biedrības 
namā videoizrāde – XXV Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētku noslēguma koncerts 
„Līgo” Mežaparka lielajā estrādē, 
II daļa. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $3.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums

Nākamais paku sūtījums no St. 
Petersburg uz Latviju būs feb-
ruāŗa vidū vai beigās. Precīzēsim 
nākošajās janvāŗa „Ziņās”. Info: 
Anita (973) 755-6565, ext. 5, 
(973)-744-6565.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125), Info: www.
seattlelatviancenter.com

31. decembrī 21:00 tautas 
deju kopā „Trejdeksnītis” rīko 
Jaungada sagaidīšanas balli. Ieeja 
$25, bērniem līdz 12 gadiem 
ieeja brīva.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San 

Francisco)
Katru otrdienu 20:00 koŗa 

mē  ģi nājums.

DIEVKALPOJUMI 
Bostonas latv. ev. lut.Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline 
MA 02445). 22. decembrī 11:00 
4. Adventes svētd. dievk. ar 
dievg., māc. Artis Burovs. 24. 
decembrī 17:00 Ziemsvētku 
svētvakara dievk., māc. Artis 
Burovs. 25. decembrī 11:00 
Kristus piedzimšanas svētku 
dievk. ar dievg., māc. Artis Bu -
rovs. 29. decembrī dievk. neno-
tiks. 31. decembrī 15:00 Vecgada 
vakara dievk. ar dievg.. 5. janvārī 
11:00 2. svētd. pēc Ziemsvētkiem, 
dievk. ar dievg.. 12. janvārī 11:00 
Epifānijas laika 1. svētd. dievk. 
19. janvārī 11:00 Epifānijas laika 
2. svētd. dievk. ar dievg. 26. jan -
vārī 11:00 Epifānijas laika 3. 
svētd. dievk., māc. Artis Burovs.

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). 22. decembrī 10:00 4. 
Adventes svētd. dievk. ar dievg. 
24. decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievk.. 29. decembrī 
dievk. nenotiek. 31. decembrī 
17:00 Vecgada vakara dievk. ar 
dievg. 5. janvārī 10:00 dievk. Pēc 
dievk. DV eglīte un Ziemsvētku 
kauju atcere. 12. janvārī 10:00 
dievk. ar dievg.. Pēc dievk. svētd. 
skolas nodarbība. 17. janvārī 
11:00 Bībeles stunda. 19. janvārī 
10:00 dievk., pēc dievk. Drau-
dzīgā Aicinājuma atcere. 26. jan-
vārī 10:00 dievk. ar dievg., pēc 

dievk. Sv. Pāvila draudzes gada 
sapulce. Draudzes māc. Aija 
Greiema (Graham), tālr.: 517-
614-4853. Ērģeln. Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte, R. Ozoliņš un Margarete 
Thompsen. Info: www.detdrau-
dze.org 

dr.: Shephard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E Com-
mercial Blvd, Ft. Lauderdale, 
FL). 29. decembrī 14:00 Ziem-
svētku dievk., māc. Aivars Pelds. 
19. janvārī (2014.g.) 14:00 
dievk., prāv. Gunārs Lazdiņš.

lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 22. de  cem-
brī 11:00 4. Adventa svētd. 
dievk., prāv. Kārlis Žols. Svētku 
vakara dievk. nenotiks.

nības latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpos mācītājs 
Dr. Jānis Keggi. 

Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073). 22. decembrī 11:00 4. 
Adventa – korāļu dievk. 24. de -
cembrī 18:30 Kristus piedzim-
šanas svētki, Ziemsvētku vakara 
dievk. 29. decembrī dievk. ne -
notiks. 5. janvārī 11:00 Zvaigznes 
diena, dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Draudzes kungu rīkotas pusdie-
nas. 12. janvārī 11:00 dievk. 19. 
janvārī 11:00 dievk., seko dāmu 
komitejas gada pilnsapulce, visas 
dāmas laipni lūgtas! 26. janvārī 
11:00 dievk. ar Sv. Vakarēdienu. 
2. februārī 11:00 dievk., seko 
Draudzīgais Aicinājums. Māc. 
Siliņa stipendijas fonda izloze.

. Grandrapidu latv.ev.lut.dr.: 
(1780 Knapp St, NE, Grand 
Rapids MI 49505). 24. decembrī 
17:00 Kristus dzimšanas 
svētvakars. 31. decembrī 15:00 
Vecgada dievk. 12. janvārī 10:00 
dievk. 26. janvārī 10:00 dievk.. 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās, 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 

Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). 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: zie-
donis@ptd.net 

(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 21. decembrī 13:00 
dievk., sekos tradicionālais 
Ziemsvētku eglītes sarīkojums. 
11. janvārī 11:00 dievk. ar dievg., 
māc. Daina Salnīte.

Dr. Pr. A. Grase, tālr.: 860-649-
1362.

Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org 19. decembrī 
11:00 Bībeles stunda. 22. 
decembrī 11:00 dievk., sekos 
sadraudzība. 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk., 
sprediķis angļu valodā. 25. 
decembrī 11:00 Ziemsvētku die-
nas dievk. ar Sv.vakarēdienu. 29. 
decembrī 11:00 dievk. ar Sv.
vakarēdienu, sekos sadraudzība. 
Vecgada vakarā dievk. nebūs. 5. 
janvārī 11:00 Zvaigznes dienas 
dievk., sekos sadraudzība.Ar 
mūsu māc. Dāgu Demandtu var 
satikties pēc dievk., kā arī 
trešdienās baznīcā no 10:00 – 
14:00 un sestdienās latviešu sko-
las laikā. Visi laipni lūgti! Dāga 
tālr.: 612-280-9333, e-pasts: dag-
demandt@hotmail.com 

ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
24. decembrī 15:00 Norv.baznīcā 
Ziemsvētku svētvakara dievk. 5. 
janvārī 15:00 latviešu centrā 
Zvaigznes dienas dievk.. 7. 
janvārī 19:00 latv. centrā valdes 
sēde. 9. janvārī 13:00 latv. centrā 
pensionāru saiets. Draudzes 
māc. Gundars Bērziņš, tālr.: 613-
851-8281, e-pasts: rev@draudze.
org. Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org 

latv. ev. lut. dr.: 24. decembrī 
12:30 Ziemsvētku vakara dievk. 
Leikvudā. 24. decembrī 18:00 
Ziemsvētku vakara dievk. drau-
dzes bazn. Īstbransvikā. 29. de -
cem brī 13:30 Vecgada dievk. ar 
dievg. Draudzes bazn. Īstbran-
svikā. Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko. Tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 

 22. 
decembrī Jonkeru bazn. dievk. 
nenotiks. 22. decembrī 10:30 
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville 
NY) dievk., māc. Saliņš. 24. de -
cembrī 18:00 Jonkeru bazn.(254 
Valentine Ln, Yonkers NY) Ziem-
svētku vakars, māc. Saivars. 24. 
decembrī 18:00 Salas bazn. (4 
Riga Ln, Melville NY) Ziem-
svētku vakars, māc. Saliņš. 25. 
decembrī 11:00 Īstoranžā (153 
Glenwood Ave,East Orange NJ) 
Ziemsvētku diena, māc. Saivars. 
29. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers 
NY) dievk. ar dievg., māc. Sai-
vars. 29. decembrī Salas bazn. 
dievk. nenotiek.

Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). 25. decembrī 
14:00 Ziemsvētku dievk.. 5.jan-
vārī 14:00 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg., sekos Strēlnieku 
atceres sarīkojums DV izkār-
tojumā. Prāv. Oļģerts Sniedze un 
Linda Sniedze Taggart.

(128 N Elm St, Saginaw, MI 48602). 
22. decembrī 13:00 Ziem svētku 
dievk. ar dievg.,kafijas galds. 
Māc. R. Franklins.

 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 

ieeja no sētas). 21. decembrī 
Ziemsvētku dievk.,kafijas galds. 
Prāvests Kārlis Žols, tālr.: 925-
788-1101, e-pasts: kazols@msn.
com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 
858-598-5451, e-pasts: jlegz-
dins@san.rr.com.

dr.: (425 Hoffman Ave). 24. de -
cembrī 16:00 Ziemsvētku dievk. 
Forest Hill Christian Church (250 
Laguna Honda Blvd), māc.prāv. 
K. Zols. Info: zkldraudze.word-
press.com 

 
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: kalninsis@charter.net

(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk., dzie-
dās Katriāna Zommere, ērģel-
nieks Dr. Andris Āboliņš. 29. 
decembrī 10:30 Vecgada dievk. 
ar dievg., Bībeles stunda. 5. jan-
vārī 10:30 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg. 12. janvārī 10:30 
Epifānijas 1.svētd., angļu valodas 
dievk. ar dievg., Bībeles stunda. 
19. janvārī 10:30 Epifānijas laika 
2.svētd., dievk. ar dievg.. Pēc 
dievk. Dāmu komiteja aicina uz 
zupas pusdienām, atbalstot zu -
pas virtuves Latvijā. 26. janvārī 
10:30 dievk.. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org

dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady, NY 
12308) 22. decembrī 14:00 
dievk. ar dievg., dz.lapiņas. Prav. 
O. Sniedze, asistē Linda Sniedze-
Taggart.

ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). 25. de  -
cembrī 14:00 Ziemsvētku dievk., 
kuŗu kuplinās biedrības koris. 
29. decembrī 11:00 Bībeles stun-
da biedrības namā. 5. janvārī 
14:00 dievk. 12. janvārī 11:00 
Bībeles stunda biedrības namā. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs , tālr.: 
727-367-6001. 

dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, e-pasts: baznica@bellnet.
ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Traugott 
Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, 
tālr,: 905-477-7042, e-pasts: 
aigaide@yahoo.com. Diakone 
Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-
8491, e-pasts: avotinsa@aol.com. 
Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 613-
471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.

lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121) Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. Grā -
matu galds. 20. decembrī 19:00 
Pensionāru nama eglīte. 22. de  -
cembrī –Adventa 4. svētd. 11:00 
Sv. vakarēdiena dievk..
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Tālr: 973-746-3075

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

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

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

Mob. tel.: (371) 29496870
jurjans@apollo.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Darījumi ar nekustamo īpašumu Latvijā.
Īpašumu pirkšana, pārdošana mantošana un 

apsaimniekošana.
rss33@inbox.lv
+371 26398658

Piedāvāju savu otro grāmatu latviski nelasītājiem

“A Branch without a Tree”
par manām bēgļu gaitām Vācijā un Anglijā.

Turpinājums 1. grāmatai “Es uzaugu Latvijā”, 100 lpp. vairāk!

Pasūtāma: Zigrīda Vidners, 739 Brandonbury Ln.,
Chico, CA 95926, e-mail: vidners@sbcglobal.net

Cena: $30 – ieskaitot piesūtīšanu USA.

Zilas zvaigznes naktī baltā
Sudrabotu gaismu lej,
Un mums visiem klusu 

uzliek
Siltu roku dvēselei.

Klusu un mierīgu Adventes laiku.
Priecīgus un baltus Ziemassvētkus!

Mīlestību, veselību un daudz
interesantu ceļojumu Jaunajā gadā!

Mēs vienmēr gaidīsim Jūs mūsu 
viesnīcā B&B Rīga, Ģertrūdes ielā 43.

Jūsu B&B Rīgas kolektīvs.

D z i e d i  l ī d z i !
D a l i e s  a r  d ra u g i e m !

LINI un draugi dzied visiem zināmās dziesmas – Jūriņ’ prasa 
smalku tīklu; Bēdu, manu lielu bēdu; Div’ dūjiņas gaisā skrēja;

Āvu, āvu baltas kājas, Upe nesa ozoliņu, Sijā auzas, tautu meita u.c.
Arī bērnu dziesmas un rotaļas. Dubulttvarts (2 CD),

klāt grāmatiņa ar dziesmu vārdiem.  

Cena: $20, vai 3 / $50 (+ $2 par piesūtīšanu).
Čeku rakstīt: Zinta Pone, 3313 Emerson Ave. S., Mpls, MN 55408
Informācija: zintapone@yahoo.com
Internetā: www.balticshop.com

60 pazīstamākās
latviešu tautas dziesmas

24. decembrī 16:30 Svētvakara 
ieskaņai – Ziemsvētku dziesmu 
dziedāšana. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 25. decembrī 11:00 
Ziemsvētku dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. 29. decembrī 16:00 Sve-
cīšu dievk.. 31. decembrī 17:00 
gadumijas dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. 5. janvārī skolai atsākas 
mācības. Zvaigznes dienas Ģi -
meņu dievk. 8. janvārī 19:30 
Padomes sēde. 12. janvārī kār-
tējā skolas diena. Dievk. 19. jan-
vārī kārtējā skolas diena. Sv. va -
karēdiena dievk., seko draudzes 
pateicības pēcpusdiena. 26. jan-
vārī Draudzīgā Aicinājuma dievk. 
un sarīkojums. Māc. prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. baznīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdrau dze@
verizon.net. Info: www.dcdraudze.org 

dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT). 24. decembrī 16:00 
Ziemsvētku vakara dievk., ko va -
dīs Imants Gorbants. Dr.pr. Vija 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268.

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

Kārtējam avīzes numuram zi -
ņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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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

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērināti advokāti

GUNTARS ANTOMS,
JĀNIS PĒTERSONS un LIGITA PĒTERSONE

laipni piedāvā sniegt juridisku palīdzību 
krimināltiesiskos un civiltiesiskos jautājumos.

Biroja tālrunis Rīgā: + 371 67271175
Janis1659@gmail.com

L A I K A  G R Ā M A T U  P L A U K T S

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) 975-2705 
Email: zipetro@att.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
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LAIKA mākslas kalendārs 2014
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS

var pieprasīt, pasūtinot LAIKAM pēc adreses: 
Rasma Adams 114 4th Ave NW, Largo, FL33770.

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.

2014. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18,00 .....................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2.50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,50
  par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā....................................                    US $..........................

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

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

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

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

LASIET UN 
PASŪTINIET 

TĪMEKLĪ!

www.brivalatvija.lv

BRĪVĀ
LATVIJA

Eiropas latviešu laikraksts

GRĀMATA NAV CEĻVEDIS, BET NEUZBĀZĪGĀS, 
DAŽKĀRT EMOCIONĀLĀS SARUNĀS BALSTĪTS 
STĀSTS PAR VĒRTĪBĀM. 

Viss sākas ar to, ka viens mazs zēns, vārdā ROBERTS, un viņa 
lielais OPIS kādudien sakravā mugursomas un dodas aizraujošā 
ceļojumā pa Latviju apskatīt vietu, kur zivis lido; pavērot, kādus rak-
stus zīmē kvadracikla riepas; uzzināt, vai āžrags blēj un pirtiņbungas 
spēlē pirtī; klausīties pasakas, teikas un tautasdziesmas, minēt mīklas 
skaistajā latviešu valodā; noskatīties saulrietu jūrā; pagaršot “Gotiņas” 
un lauku rupjmaizi; izsmaržot pļavas, mežus un lielceļus; iepazīties 
ar mušu ofrīdu un zilajām govīm, bet galvenais – noskaidrot, KAS 
LATVIJĀ IR TĀDS, KĀ NAV CITUR PASAULĒ. 

Bez didaktikas un ar mīlestību – tā īsumā raksturojama šī 
grāmata, kurā gan bērni, gan vecāki uzzinās daudz jauna par 
Latviju. Dažādi kultūras un vēstures fakti, ko savos dialogos apcer 
opis ar mazdēlu, atklāj Latviju no jauna. Dainu tēvs un Aerodium, 
Dziesmu svētki un vīnogulāji vistālāk ziemeļos, četri gadalaiki, 
orhidejas Latvijas pļavās un rupjmaize – mums ir ar ko lepoties!

 Raitākie lasītāji grāmatu var lasīt paši, mazākajiem – vakara 
pasaciņas vietā pirms miedziņa. 

Komplektā ar grāmatu ir arī interesanta galda spēle, kuru 
var spēlēt visa ģimene kopā. Spēlei otrā pusē ir Latvijas karte. 
Tajā var atzīmēt vietas, kas redzētas, un plānot jaunu ceļojumu 
maršrutus. 
Grāmatā paredzēta vieta, kur ierakstīt katra bērna vārdiņu.

Gan grāmatas, gan spēles brīnišķīgo vizuālo noformējumu ar 
fotoattēliem un zīmējumiem veidojusi māksliniece Gunta Plotka.

Vizuālu priekšstatu par grāmatu var gūt šajā mazajā klipiņā.
http://youtu.be/zisUDN0ApAY

Jauna grāmata par Latviju
maziem un lieliem bērniem

Kā pasūtīt grāmatu pa pastu? 
Zvaigznes grāmatas pa pastu tiek pasūtītas 
www.e-gramatnica.lv
1. Noklikšķina uz Ienākt
2. Tad seko saitei Reģistrēties. Tiek atvērta 
anketa, kurā jāaizpilda pieprasītie lauki.

3. Tikai tad, ja ieliksiet ķeksīti lauciņā, kur 
norādīts, ka esat iepazinies ar noteikumiem, 
Jūsu anketa tiks nosūtīta e-gramatnicai.

4. Tad saņem Zvaigznes paroli, kas tiek 
atsūtīta uz klienta e-pasta adresi.

5. Grāmatas saliek virtuālajā grozā, izvēlas 
piegādes veidu, ieraksta adresi un citu 
nepieciešamo informāciju un samaksā.

6. Pasta pakalpojumu izmaksas ir iekļautas 
pasūtījuma summā. Cik tā liela, var redzēt 
līdzās grāmatas cenai. Grāmatas 
e-grāmatnīcā ir par pāris latiem lētākas 
nekā Zvaigznes veikalos. 
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E KONOM I KA

JĀNIS KRAMĒNS
On January 1, 2014 the lats will 

cease to be the official currency 
of Latvia as the country becomes 
the 18th member of the euro-
zone. No longer will lats and 
santims be accepted in stores, 
restaurants or any other places of 
business. In its stead it will be the 
euro and ‘euro cents’. For those 
who still have some lats that they 
wish to exchange for euros or 
other currencies, the Bank of 
Latvia will be exchanging them 
for quite some time.

It has been a bumpy road for 
the lats. Born in 1922, it replaced 
the Russian rublis as the legal 
tender of Latvia. As Latvia’s 
economy improved over the next 
years, it proved to be a durable, 
yet short lived currency, going 
out of existence in 1940 during 
the Soviet occupation. It would 
be more than 50 years, in 1993, 
before it reappeared, this time 
replacing the temporary Latvian 
rublis or “repshi”. For the last 
twenty years the lats has proven 
to be a worthy currency, although 
its reputation has been tarnished 
by politicians and bankers who 
bungled the nation’s economy 
and federal budget. But this time 
it will not be an occupying force 
that takes away our beloved 
Milda and beautiful currency. 
The country’s politicians have 

The Lats is Dead! Long Live the Euro!

decided that the time has come 
to say good bye. Although the 
latest polls still show that the 
people of Latvia disagree with 
this decision, the government’s 
course of action is set.

But why is the government so 
bent on joining the eurozone? 
The main contention is that with 
the euro tourists will find Latvia 
more convenient to visit and 
enjoy. They won’t have to con-
tend with currency exchanges. 
The same, says the government, 
will also be true for the country’s 

trading partners that deal in 
euros. The people of Latvia, how-
ever, see things slightly differ-
ently. A majority do not support 
the ditching of the lats. They see 
the eurozone as a chaotic place 
and do not want to let Germany 
make important economic deci-
sions on behalf of Latvia and its 
people. American economist 
Edmund Phelps probably 
summed it up best when he lik-
ened a country’s decision to join-
ing the eurozone now to some-
one purchasing a burning house-

-Greece’s economy is in sham-
bles, Cyprus’s banks are trying to 
recover from their near collapse, 
Spain’s unemployment is sky 
high, Ireland, Italy and Portugal 
are all experiencing economic 
difficulties, and the unemploy-
ment rate in the eurozone is still 
at historicly high levels. 

So why is Latvia joining the 
eurozone now? One government 
minister said it clearly: the deci-
sion was based on politics. Latvia 
wants to get itself deeper into 
Europe. This is understandable 

on one level, but what about 
social and economic levels? 
Latvia so wants to be a part of 
Europe, but is Latvia ready for 
such a step? Many times it seems 
that the country wants to secure 
itself in modern, Western Europe 
while still keeping one foot 
secured in its dark, Soviet past. 
Examples abound. Economists 
from around Europe and the 
world have implored the govern-
ment to reduce Latvia’s economic 
inequality and to introduce a 
progressive tax system. Both calls 
have gone unanswered. Latvia 
refuses to change its flat tax and 
spending on aid to the poor is 
below acceptable standards. 
Another issue that will have to be 
dealt with is gay rights. Not just 
Europe, but the US and other 
countries are rescinding laws 
that discriminate against gays. 
Not Latvia. The “Satversme” 
(constitution) clearly states that 
marriage is between a man and a 
woman. 

Yes, Latvia is trying to move 
closer to modern Western 
Europe, but many in the Saeima 
(parliament) and government 
are afraid of going the whole 
nine yards. Better to stick to the 
tried and true of Latvia’s dark 
past than to go boldly into the 
21st century of modern Europe.

Design of Latvia's euro and euro cents

Latvija ir 5. vietā pasaulē pēc 
dzērveņu ražošanas kopapjoma 
un 4. vietā pasaulē pēc saražotā 
dzērveņu daudzuma uz vienu 
valsts iedzīvotāju. (Food and Agri-
culture Organization of the United 
Nations (FAO) dati par 2011. gadu.

Rīga ir vislielākā Baltijas valstu 
pilsēta pēc iedzīvotāju skaita. Viļņa 
vislielākā pilsēta pēc platības, bet 
Tallina visblīvāk apdzīvotā pilsēta.

Latvijas skolās ir viens no īsā-
kajiem mācību gadiem Eiropā. 
Ap    tuveni tikpat garš mācību gads 
ir arī Igaunijā, Lietuvā, Kiprā, So -
mijā, Grieķijā, Itālijā, Maltā un 
Portugālē.

Latvijā ir konstatēti apmēram 
470 pilskalni, no kuriem tikai div-
desmit deviņos ir veikta arheo lo-
ģiskā izpēte. Latvijā ir arī zināmas 
12 ezerpilis – apmetnes, kas izvei-
dotas uz zemām salām ezeros.

No vairāk nekā 10 000 apdzīvo-
tām stārķu ligzdām Latvijā, 6 700 
atrodas uz elektrolīniju vai saka -
ru līniju stabiem. Savukārt 1934. 
gadā 87% stārķu ligzdojuši ligz-
dās, kuras atradās uz cilvēku sa  ga-
tavotām pamatnēm. Samazi no -
ties cilvēka veidoto ligzdošanas 
vie tu skaitam, stārķi bija spiesti 
meklēt citas ligzdošanas vietas.

Visgarākā ēka Latvijā ir akciju 
sabiedrības „Liepājas metalurgs” 
ražošanas ēka Liepājā. Ēkas ga -
rums ir 520 m. Garākā ēka pasau-
lē ir klistrona galerija virs Nacio-
nālās paātrinājuma laboratori -jas 

Fakti, kas ir jāzina par Latviju
SLAC Kalifornijā, ASV, tās ga -
rums ir 3 074 m.

Latvija ir tūkstošiem tiltu, taču 
divi no tiem ir unikāli. Viens pa -
ceļamais tilts un viens izgrieža-
mais tilts. Abi šie tilti atrodas Kur-
zemē, paceļamais tilts – Vents pilī, 
bet izgriežamais – Liepājā.

Latvijā 2013. gada 24. augustā 
Krāslavas grāfu Plāteru pils kom-
pleksā notika jau otrais „Rudo sa -
iets”. Uz šo saietu tika aicināti visi, 
kam ir rudi mati, kuri gribētu būt 
rudi, kuriem radi rudi, kuri dzīvo, 
strādā un draudzējas ar rudajiem, 
kuriem rudi suņi, kaķi, zirgi, sivēni 
un truši.

82 Latvijas pilsētas, novadi un 
pagasti savos ģerboņos ir attēlo -
juši dzīvniekus. 29 ģerboņos ir 
attēloti putni. Vispopulārākais 
dzīv nieks ģerboņos ir lauva – 7 
ģerboņi. Ģerbonī ir nokļuvis arī– 
sikspārnis, tas ir attēlots Sesavas 
pagasta ģerbonī. Kurmis redzams 
Višķu pagasta ģerbonī. Vienīgais 
ģerbonis, kur attēloti divi dažādi 
dzīvnieki (reņģe un dzērve), ir En -
gures novada ģerbonis. 

KĀ RADUŠIES 
MŪSU UZVĀRDI?

Mēs bieži uzdodam jautāju -
mu saviem vecākiem par to,          
no kurienes cēlies mūsu dzim -
tas uz  vārds. Interneta portāls 
Neogeo.lv ir pētījis latviešu uz -
vārdu izcelsmi.

Latviešu uzvārdu došanas pro-

cess Vidzemes guberņā sākās 
1822. gadā. Dzimtcilvēku brīvlai-
šana un uzvārdu došana notika 
pakāpeniski – pirmie uzvārdus 
izvēlējās saimnieki, pēc tam mui-
žu kalpi un visbeidzot – zemnieku 
saimniecību kalpi. Uzvārdu drīks-
tēja pieņemt dzimtas vecākais, un 
tas pats uzvārds bija jāpieņem arī 
viņa dēliem un mazdēliem. Ja 
kāds no dēliem bija uzsācis pa  t-
stāvīgu dzīvi, tad viņš varēja pie-
ņemt arī atšķirīgu uzvārdu. Ja 
dzimtas vecākais bija miris, tad 
viņa dēli drīkstēja pieņemt katrs 
savu uzvārdu. Pārraudzību pār 
uzvārdu izvēles gaitu veica zem-
nieku pagasttiesas un muižnieki. 
Zemnieki tika pēc kārtas izsaukti 
uz pagasta tiesu un paziņoja savu 
izvēlēto uzvārdu. Latga lē kā Vi  -
tebskas guberņas daļā dzimtbū-
šanas atcelšana notika tikai 1866.
gadā, bieži vien visi viena ciema 
iedzīvotāji ieguva vienu uzvārdu.

Lielākā daļa šajā laikā Latvijā 
doto uzvārdu piederēja šādām 
pamatgrupām:

amatus, 
piemēram, Kalējs, Mucenieks, 
Mel deris, Dzirkalis, Arājs, Sējējs, 
Podnieks, Ratnieks, Deģis, Bon-
dars, Sondors;

titulus, 
piemēram, Muižnieks, Bajārs, Ķē -
niņš, Ķeizars, Barons, Vaivads;

tautību, 
pie mēram, Polis, Zviedrs, Vācietis, 
Krievs, Leitis;

dzīvnie-
kus, piemēram, Vilks, Lācis, 
Briedis, Balodis, Vanags, Rubenis, 
Mednis;

dabas ob -
jektus, piemēram, Celms, Bērzs, 
Ozols, Vītols, Liepa, Kalns;

pievienoja pie-
derības izskaņu -nieks, -ietis, 
pie  mēram, Lejnieks, Bisenieks, 
Kalnenieks, Ozolnieks, Priednieks, 
Kurzemnieks, Ezernieks, Gale-
nieks, Saulietis, Pakalnietis;

vāciskie vārdi, kas apzīmēja 
amatus, dzīvniekus, kokus vai ci -
tus objektus, piemēram, Šmits 
(ka  lējs), Meijers (pārvaldnieks), 
Millers (dzirnavnieks), Beķeris 
(maiznieks), Vēbers vai Vēvers 
(au  dējs), Bauers (zemnieks), Šulcs 
(ciema vecākais), Švēde (zviedrs), 
Sakss (saksis), Brūveris (aldaris), 
Šlesers (atslēdznieks), Fišers (zvej-
nieks), Krīgers (karotājs), Pastors 
(mācītājs), Zanders (zandarts), 
Volfs vai Vulfs (vilks), Hiršs (brie-
dis), Linde (liepa), Eihe (ozols), 
Veide (vītols), Bušs (krūms), Cāns 
(zobs), Plāte (lēzena bļoda), Švāns 
(gulbis), Šperliņš (zvirbulis), Birks 
(bērzs), Zonne (saule), Šterns 
(zvaigzne), Taube (balodis), Veiss 
(balts), Švarcs (melns), Brauns 
(brūns), Grīns (zaļš);

poliskie un baltkrieviskie 
vārdi, kuriem pievienoja piede - 
rī bas izskaņu -skis, -ičs, -ics, -čiks, 
-ko, piemēram, Latkovskis, La   -
zovskis, Kovaļevskis, Dombrov s-

kis, Jankovskis, Ratkēvičs, Ko -
korevičs, Jurēvics, Jankevics, Bal-
dunčiks, Šileiko, Budreiko, An - 
d rei ko;

krieviskie vārdi, kuriem pie-
vienoja piederības izskaņu -ovs, 
-evs, -ins, piemēram, Tretjakovs, 
Morozovs, Ivanovs, Joņevs, Ko -
kins, Latiševs, Logins, Martuževs;

lietuviskie vārdi ar izskaņām 
-ūns, -elis, -ulis, -užis, -uks, pie-
mēram, Gasjūns, Krimūns, Meš-
kūns, Cirvelis, Kalvelis, Madžulis, 
Graudužis, Pauļuks;

igauniskie vārdi, kuros salik-
teņa otrā daļa saturēja vārdus -seps 
(kalējs), -sārs (sala), piemēram, 
Raudseps, Kumsārs, Sosārs; 

1939. gada 21. decembrī Mi   -
nist ru kabinets pieņēma „Liku -
mu par uzvārdu maiņu”, kura 2. 
pantā bija minēts, ka pie uzvārdu 
maiņas latviešu tautības pilso -
ņiem jāizvēlas vienīgi latviski uz -
vārdi, tā piemēram Lindenbergi 
pārtapa par Liepkalniem, Rozen-
bergi par Rožkalniem. Nelatvieši 
nevareja izvēlēties latviskus uz -
vār dus.

Pēc Latvijas iedzīvotāju re  -
ģistra datiem visizplatītākie uz  -
vārdi mūsdienu Latvijā ir – Bēr-
ziņš, Kalniņš, Ozoliņš, Jansons, 
Ozols, Liepiņš, Krūmiņš, Balo-
dis, Eglītis un Zariņš.
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K U LT Ū R A

Šovasar Latvijā ciemojās kupls 
ārzemēs dzīvojošo latviešu skaits, 
Viņu vidū bija arī malēniešu 
rakstnieka Valentīna Pelēča 
maz meita Māra Pelēce no Mi -
neapoles, viņu uz interviju ai -
cināja „Alūksnes ziņas”.

Ko tu vari pastāstīt par savu 
ģimeni, kas Otrā pasaules kara 
bēgļu gaitās nonāca ASV?

Amerikā dzīvo tēva māsas Lī  -
vi ja un Rudīte ar ģimenēm, diem-
žēl mans paps Ivars ir miris. Vec-
 tēvs Valentīns mūžībā aizgāja 91 
gada vecumā 1999. gadā. Mūsu 
papam Ivaram esam divas mei -
tas – es un Rita, kura ir sešus ga -
dus vecāka par mani. Mūsu mam-
  ma Zīlīte (Vija) strādāja pro  fe -
sio nālā fotogrāfiju kopēšanas 
fir mā, savukārt mans tēvs strā -
dāja karšu firmā, attīstot aerofo-
togrāfijas. Pie tam, viņš baudīja 
valsts uzticība un gatavoja arī fo -
togrāfijas valdības uzdevumā.   
Es pati šobrīd uz pusslodzi str ā-
dāju augstskolā par mācībspē ku, 
savukārt mans vīrs Korijs ir 
programmētājs un strādā mediju 
vidē. Arī viņš ir Kanādas latvie-
tis, jo viņa mamma ir latviete. Ar 
vīru pirmo reiz iepazināmies va -
saras nometnē 1985. gadā Ame-
rikā Garezerā, četrus gadu vēlāk 
tikāmies Minsterē, bet toreiz mūs 
saistīja vienīgi radošas intereses. 
Atkal tikāmies 2003. gadā Lat-
vijā. Mums bija kopēji paziņas, 
tāpēc zināju, ko viņš studē, ko 
dara. Taču tad vienā dienā viņš 
man zvana un aicina satikties. 
Sa  tikāmies un uzreiz ļoti labi sa -
pratāmies. Apprecējāmies 2005. 
gadā. Viņš 18 gadus bija pa   va-
dījis  Eiropā, tomēr viņam bija 
skaidrs, ka kopējā dzīve jāveido 
Amerikā, jo tur dzīvo mūsu ģi -
menes.

Kādas ir jūsu atmiņas par 
vectēvu Valentīnu Pelēci?

Mūsu ģimenes mājas bija 15 
minūšu brauciena attālumā no 
vecvecāku mājām. Tā kā dzīvo-
jām ļoti tuvu, bērnībā pie vec -

Gribu izprast malēniešu valodu

tēva pavadīju ļoti daudz laika. 
Ilgu laiku neapjautu, ka mans 
vectēvs ir latviešu mīlēts rakst-
nieks. Tikai redzēju, ka viņš savā 
darba istabā pie lielā ozolkoka 
galda uz rakstāmmašīnas kaut 
ko raksta. To, ka vectēvs ir rakst-
nieks, man izstāstīja Garezera 
bēr nu vasaras nometnē skolo  -
tāja no citas pilsētas. Atmodas 
lai  kā, kad biju jau paaugusies, 
man radās interese par vectēva 
darbiem, sāku tos lasīt. Secināju, 
ka grāmatās aprakstīto jau zinu. 

Vectēvs to visu man bija stāstījis, 
tikai pasniedza kā vienkāršu 
stāstu, nevis grāmatas sižetu. Es 
arī vectēvam Atmodas laikā jau-
tāju, kas ir tās grāmatas, kuras 
man vajadzētu lasīt. Viņš atbildi 
man nedeva, tikai teica, ka jālasa 
pašai un jādomā. Kā šodien at -
ceros lielos grāmatu plauktus, 
kur grāmatas bija sakārtotas di  -
vās rindās. Daudzas bija citu au  -
toru sūtītas, par ko liecināja ie -
raksti sākumlapā. 

Kāda ir tava emocionālā un 

profesionālā saite ar Latviju ?
Man ir svarīgi uz Latviju at -

braukt uz ilgāku laiku. Pat trīs 
nedēļas man šķiet par īsu. Pirm-
kārt, vajag laiku, lai pierastu pie 
laika joslu maiņas, otrkārt, ir jā  -
apciemo ļoti daudz radinieku un, 
treškārt, man nepatīk atbraukt 
un neko nedarīt. Parasti uz Lat-
viju braucu kāda projekta ietva-
ros un te cenšos arī kaut ko liet-
derīgu padarīt. Pēdējo reizi Lat-
vijā biju 2010. gadā, kad te pa -
vadīju septiņas nedēļas, taču šo -
reiz esam atbraukuši uz trīs mē -
nešiem. Tagad Latvijā esmu Jer o-
me fonda projektā, kas atbalsta 
mākslinieku izglītošanos. Esmu 
iecerējusi kādu dienu veidot fil-
mu, izmantojot vectēva Valentī-
na Pelēča grāmatu fragmentus. 
Taču, lai izprastu valodu, man 
nepieciešamas padziļinātas zinā-
šanas. Gribu izprast malēniešu 
valodu. Izprast no iekšienes, ne -
vis zināt tikai tulkojumu. Kad 
biju mazāka, vecvecākiem pra -
sī ju, lai viņi ar mani runā ma -
lēniski. Bet viņi to nedarīja, jo 
uzskatīja, ka ir pietiekami,  ka es 
runāju latviski. Ja es ASV runātu 
arī malēniski, tas viņuprāt būtu 
par daudz prasīts. Man patīk tik-
ties ar cilvēkiem un būt kopā ar 
viņiem. Būt vietās, kur dzīvojuši, 
strādājuši, gājuši mani vecvecā -
ki un senči. Turklāt vectēvs ļoti 
daudz stāstīja, kā te izskatās. To 
visu jau zināju, tikai tagad redzu 
to dzīvē. Tās ir tādas kā mantotas 
atmiņas.

Paralēli turpinu iesākto pro-
jektu „Trimda dimd!”, kur esmu 
iecerējusi filmēt fragmentus un 
intervēt trimdas mūziķus, dau-
dzus no viņiem šovasar var sa  -
tikt Latvijā.

Cik svarīgi, dzīvojot ārzemēs, 
jums ir saglabāt latvietību?

Ģimenē mēs runājam latviski. 
Latviešu valoda man ir pirmā 
valoda, un tā ir arī maniem bēr-
niem. Arī viņi runā latviski. Tā -
pat kā es bērnībā, arī mani bēr - 
ni mācās latviešu skolā, kur no -   

  dar b ības ir reizi nedēļā. Esmu 
daudz domājusi, kāpēc man tas 
ir svarīgi. Es neuzskatu, ka viena 
kultūra ir labāka par kādu citu, 
bet latviskums ir mana dzimtā 
kultūra. Man vecāki nekad sting-
ri nenoteica, ka mājās jārunā 
tikai latviešu valodā, un par spe-
cifiskām lietām mēs runājām arī 
angliski, un tas nebija grēks. Zi -
nu ģimenes, kur tā nenotiek. 
Latviski mēs runājam labprātīgi, 
nevis tāpēc, ka to kāds ir uzspie-
dis. Māsa ir apprecējusi ameri-
kāni, un arī viņš divdesmit ga - 
du laikā iemācījies kaut cik ru -
nāt un saprast latviski. Manu -
prāt, bērniem ir jādod iespēja iz   -
vēlēties. Vecākajam dēlam Krista  -
pam patīk runāt latviski, viņš to 
dara tāpēc, ka viņam tas patīk, 
nevis tāpēc, ka tā gribu es. Viņš 
skatās filmas latviešu valodā un 
izprot, ka valoda ir plašāka par 
to, kas dzirdama ģimenē. Ja fil -
ma būtu tikai angliski, viņš ska -
tītos angliski, un ar laiku zustu 
interese par latviešu valodu. Cen-
šamies saglabāt arī latviešu tradī-
cijas. Piemēram, Ziemsvētkus 
svi nam latviešu garā, nevis ame-
rikāniski. Dodamies uz baznī -
cu, kopā ēdam vakariņas, cepam 
piparkūkas, skaitām pantiņus. 
Svinam arī Līgo svētkus. Lai gan 
šobrīd, kad ir mazi bērni, svinēt 
ir grūtāk, jo līdz svinību vietām 
jābrauc tālu. Tad, kad braucam 
uz Latviju, vienmēr cenšamies 
būt te Jāņu laikā.

Kāds ir skats no malas, rau-
goties  uz dzīvi Latvijā ?

Nevar noliegt, situācija Latvijā 
ir bēdīga. Es, protams, nezinu 
visus apstākļus, bet šķiet, ka vals-
tī pietrūkst saimnieciskas apzi-
ņas. Valstij būtu vairāk jādomā 
par cilvēku labklājību. Cilvē -
kiem šeit nav darba, sabiedrība ir 
noslāņojusies. Ir ļoti maz domāts 
par to, kā lai mazpilsētās un lau-
kos cilvēki izdzīvo. Ceru, ka ar 
laiku, saimnieciskā apziņa pie-
augs gan valstij, gan cilvēkiem 
pašiem. 

Valentīna Pelēča mazmeita Māra un mazmazbērni Mikus un 
Mairita senču dzimtajā pusē

Everyone’s making a music CD 
nowadays, and I don’t know 
whether that’s good or bad. Just 
this week I’ve been to two CD 
release concerts. More than a hund-
red albums have been submitted 
this year as nominations for the 
Latvian Music Recording Awards, 
eleven of which are in the folk/
ethnic music category alone.

Two folk CDs of Christmas/
winter solstice music have just 
come out. Laiksne’s Es čigāna 
meita biju celebrates the group’s 
20th anniversary. It’s all tradi-
tional texts and melodies related 
to Latvian solstice and masking/
mumming traditions, hence the 
čigāni in the title (čigāni, or gyp-
sies, are one of the names for 
masked groups). The arrange-
ments, however, are typical 
Laiksne: complex, lively, profes-

A musical December in Riga
sional, contemporary, and pleas-
ing to the ear and soul. Es čigāna 
meita biju is a bright, acoustically 
clean disc that is a joy to listen to. 
Laiksne’s song Ai, bagāti Ziemas-
 svētki, a jazzy a cappella wonder, 
could have been recorded by the 
best of Latvian vocal ensembles. 
Kas duorzā is a fresh new version 
of the old favorite song-game...
using just three notes, no less. 
Another surprise is the slow 
Lūdzama māmiņa, and the “gypsy 
girl from Vestiena”, despite her 
sad undertones, is another gem. 
Be sure to listen to the end of the 
disc, when the čigāna meitas let 
loose and head to the disco.... 
Who said ethnic music isn’t fun?

Laiksne’s 20th anniversary and 
CD release concert was a good 
show. The group has added a 
rhythm section and electric bass 

as well as separate mics for every-
one on stage, none of which are 
common for folklore groups. 
Each singer in Laiksne is a strong 
singer in her own right, almost 
every member of the group also 
plays an instrument, and after 20 
years together they’ve really 
melded well musically. Laiksne 
has the energy and they’re just 
plain good.

An aside: judging by the Laiks-
ne concert, there’s no need to 
worry about Latvian demograp-
hics. As the concert went on, the 
hall seemed more and more like 
a day care center, with young 
children running around, talk-
ing loudly, and whining. But per-
haps that’s more of a comment 
on the parents than the chil-
dren.

The Riga-Technical-University-

  ba   sed Vec pilsētas dziedātāji have 
also released a winter solstice 
album, titled Puzurs. This is not 
a true folklore group by any 
means, nor can it really be called 
a vocal ensemble. The eight 
young women rely heavily on 
dainas and folk melodies for 
inspiration, but they often com-
pose their own music and lyrics. 
Their musical style consists of 
intricate arrangements, romantic 
guitars and flutes, and sweet 
voices. Some say too sweet, but I 
admire this group’s resolve to go 
its own route. Puzurs is a surpris-
ingly diverse album, with prac-
tically each song highlighting a 
different voice in the ensemble. 
The grooves are at times heavy, 
but the arrangements are cer-
tainly pleasant, especially the 
beautiful Meža māte. Vecpilsētas 

dziedātāji’s original melodies, 
such as Ziemassvētku kumeliņi, 
feel natural and work well. Too 
bad the choreography for the 
playful Vilks un kaza song-game 
isn’t included in the liner notes.

I’ve also been listening to a 
couple of CDs released this past 
summer: Biruta Ozoliņa’s Sauli 
Sēju and Haralds Sīmanis’ Par 
zāli, par sāli un Tevi. Biruta Ozo-
liņa is again my idol. I loved her 
simple voice+kokle songs, but I 
did not like her folk+jazz pro-
jects. Now, she’s teamed up with 
DJ Monsta and the result is quite 
undefinable, but I like it. Ethnic 
music, plus vinyl scratching, plus 
Latgalian language, plus elec-
tronic music, plus jazz, plus emo-
tion. Do give it a listen.

AMANDA
JĀTNIECE

(Turpinājums 7. lpp.)
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K U LT Ū R A

Liela daļa Latvijas jauniešu ne -
klausās Latvijas radiostacijas, ne -
skatās pašmāju TV, informāciju 
pārsvarā iegūst tīmekļa vidē. Kā 
panākt lai jaunieši uzsāktu at- 
tie cības ar sabiedrisko mediju?     
Lat vijas Radio ir nācis klajā ar        
pro jektu veidot jaunu multi me-
diālu jauniešu kanālu, kurš gu -
vis atbalstu Saeimā piešķirot     
536 tūkstošu latu. Finansējumu 
apgūs Latvijas Radio, kura četras 
programmas sākot ar 2014. gada 
pavasari papildinās Latvijas Ra -
dio 5. Jaunās radiostacijas mi  - 
si ja ir ilgtermiņā informējot, iz -
glītojot un izklaidējot veicināt 
jau niešos piederības sajūtu Lat-
vijai. Visplašākais saturs plānots 
interneta vietnē „pieci.lv” un mo -
bilajā aplikācijā; FM radio viļ -
ņos jaunā radiostacija sāks ska-
nēt 2015. gada pavasarī pilsē tās, 
kurās darbojas augstskolas Lie-
pājā, Ventstspilī, Valmierā, Rē -
zek nē, Daugavpilī un plašā Rīgas 
apkārtnē. Šī tīkla kopējā drošas 
uztveršanas zona aptver 69.0 % 
valsts iedzīvotāju nosedzot 25.6 
% valsts sauszemes teritorijas.

Liela valsts finansējuma daļa 
tiks ieguldīta telpu remontā LTV 
ēkā Zaķusalā, kā arī modernu 
tehnisko līdzekļu iegādei. Sa -
darb ībā ar sabiedrisko televī -     
ziju taps video saturs, kas būs 
redzams LTV, gan pieejams in -
ternetā. Par rīta programmu at -
bildīgais būs mūzikas eksperts 
Toms Grēviņš, kurš pazīstams 
arī Jauno Laiks lasītājiem. Kopu-
mā jauniešu kanālā plānotas 19 
ētera personības, kuras vēl tikai 
tiek meklētas un uzrunātas.  Rīgā 
Radio 5 skanēs 93,1 FM frek-
vencē, kas līdz šim bija pa  zīsta-
ma ar zīmolu „Latvijas Uni  ver-
sitātes Radio NABA”. Līdzši nējā 
NABA komanda piedalīs ies 
Latvijas Radio 5 satura veido-
šanā, raidot virkni iepriekšējo 

Latvijā būs jauna radiostacija jauniešiem

raidījumu ar tiem pašiem no -
saukumiem, kas lielākoties veltīti 
kultūras norišu atspoguļoju - 
m am un alternatīvās mūzikas 
žan riem. Projekta va  dītājs Kārlis 
Da  gilis: „LR 5 plānota jauno žur-
nālistu veidota satura stunda 

katru darba dienu par dažādām 
tēmām - par aktīvu dzīves veidu, 
izglītību, kultūru, jaunajām ģi  -
menēm utt. Vēl viena prioritāte 
ir Latvijas jauno mūziķu popula-
rizēšana, lai viņiem būtu platfor-
ma, kur viņi izpaustos un tiktu 

sadzirdēti. Latvijā radīta mūzika 
aizņems 30% no ētera ar tendenci 
katru gadu to palie lināt.

Jau kopš vasaras darbojas in -
terneta platforma „Pieci.lv”, kura 
sastāv no īpašām pārraidēm un 
mūzikas listēm jeb audio strau-

mēm, kā, piemēram, „5 koncer-
ti”, „5 folkloristi”. Nākamgad tiks 
attīstīta sadaļa latviešu jaunajai 
akadēmiskajai mūzikai „5 aka-
dēmiķi”, ģimenei un bērnu au -
dzi nāšanai „5 bērni”. Pasaules 
koru olimpiādes, Studentu dzies-
mu svētku „Gaudeamus” atspo-
guļošanai „5 Dziesmusvētki” u.c. 
Veselīga un aktīva dzīvesveida 
satura iekļaušanai „5 maratoni”.

Paredzēta arī ārvalstīs dzīvo-
jošo autoru satura iekļaušana 
interneta platformas kanālā „5 
stāsti”. Ārzemju latviešiem, kam 
interesē tikt sadzirdētiem Lat -
vijā un ar interneta stapniecību 
visā pasaulē ieteicams sazinā -  
ties ar Kārli Dagili - karlis.dagi-
lis@gmail.com. 

„Pieci.lv” lietotāji tiks aicināti 
atzīmēt savu mīļāko saturu (gan 
dziesmas, gan žurnālistu mate-
riālus), tādējādi ļaujot veidot 
per sonalizētu satura plūsmu in -
ternetā katram lietotājam. 

Jaunajam radiokanālam būtis-
ka ir žurnālistu un ētera perso-
nību paaudzes veidošana sabied-
riskajos medijos, dodot iespēju 
izpausties Latvijas augstskolu 
studentiem. Tā ir iespēja attīstī-
ties un augt žurnālistiem arī ār -
pus Rīgas.

Latvijas Radio 5 mērķaudito-
rija ir latviešu valodā runājoši 
cilvēki vecumā no 15 līdz 30 ga -
diem, neizslēdzot iespēju, kā  du 
no Pieci.lv izpausmēm lietotu 
gan gados jaunākai, gan vecāka 
auditorijai. 

Ņemot vērā izmaiņas mediju 
lietošanas un uztveres paradu-
mos, Latvijas Radio kā sabiedris-
kā medija ilgstpējība ir atkarīga 
no tā, vai to nākotnē lietos jaunā 
paaudze. Piektās radioprogram-
mas izveide ir sava veida durvis 
uz pārējām Latvijas Radio prog-
rammām.

Red.

Latvijas Radio 5 studijā

As for Sīmanis, his style has 
not changed and his fantastic 
falsetto+growl remains outside 
the mainstream. On his newest 
album he plays the church 
organ instead of guitar, and it’s 
the Riga Dom Cathedral organ 
at that. But remember that 
Sīmanis is a church roofer by 
trade. The Par zāli, par sāli un 
Tevi album was partially 
financed by the Brāļu draudze 
(Brethren congregations, Mora-
vians, formerly Herrnhuters) in 
Latvia and the music is decid-
edly sacred. The first piece is a 
composition set to Psalm 67, 
but the rest of the texts are by 
poets Arvīds Ulme and Māra 
Zviedre. Ieva Akuratere, Zane 
Šmite and others comprise the 
odd “church choir”. A few of the 
songs immediately take hold, 
while the rest of the album may 
take some patience. The church 
organ, however, fits Sīmanis’ 
style surprisingly well. He’s my 
idol, too.

Have a merry, musical Christ-
mas!

(Turpināts no 6. lpp.)
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2013. 
GADS BILDĒS

Arī ASV latviešu bērni varēja apgūt senās amatu prasmes biedrības 
"Latgaļu sāta" rīkotajā tradicionālās kultūras nometnē

ALJA kongresā Denverā. No kr.: Astra Dāboliņa, Matīss Kaugars, Aija 
Pūtele, Pēteris Rācenis un Līze Zālīte

Uzstājās Čikāgas latviešu jaunā paaudze

Radio Skonto 20. gadu jubilejā. No kr.: Ivars Embrekts, radiostacijas 
līdzīpašnieks, ASV latviešu uzņēmējs

Amerikas latviešu jaunā paaudze Jāņu vakarā šovasar ,apciemojot Latviju

18. novembra svinībās Mineapolē. No kreisās: Indra Halvorsone, Laila Švalbe, Amēlija Lāčplēse, Marita 
Pelēce, Aleksandrs Konters, Pauls Švalbe, Eva Tone

Laika un Brīvās Latvijas darbinieki ar ģimenēm izbraukumā Latgalē, pēc koncerta Rēzeknes "Gorā" ciemos 
pie kolēģa Daiņa Mjartāna Dekšārēs


