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Lai balstiņa tālu skan!

Latviešu kori no četrām karaļvalstīm ieskandina pavasari ar kopīgu sadziedāšanos Luksemburgā. 1. martā
Luksemburgas Trīsvienības baznīcā notika koncerts, kurā piedalījās Briseles latviešu koris, Luksemburgas
latviešu koris, Londonas latviešu koris un Nīderlandes latviešu koris.

Briseles latviešu koris.

foto: B.Freimane

FOTOKONKURSS
“MANA EIROPA”.

Iepazīstieties ar dažiem no
Eiropas Parlamenta deputāta
Roberta Zīles rīkotā konkursa
8. lpp finālistu darbiem.

Pasaule Martas acīm.
Trīsgadīgas jaunkundzes
prātojumi par ikdienas
situācijām.

10. lpp
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Paldies par Ziemassvētku tirdziņā
sniegtajiem ziedojumiem!
Laura Gailīte
Ilze Baranovska
Ir lietas un notikumi, kas
organiski savienojas kopā bez
īpašiem paskaidrojumiem, kā
piemēram, cimds ar roku, podiņš
un vāciņš, Jāņi un siers, Lieldienas
un zaķi, tāpat arī Ziemassvētki un
tirdziņi. Tā nu mēs zinām, ka katru
gadu ap Ziemassvētku laiku būs
iespēja apmeklēt dažnedažādākos
Ziemassvētku tirdziņus. Vienu
šādu iespēju piedāvā arī Eiropas
skola Briselē, kur katru gadu
decembra sākumā tiek rīkots
Ziemassvētku Labdarības tirdziņš.
Tirdziņa vēsture stiepjas vēl
pirms Latvijas iestāšanās Eiropas
Savienībā. Labdarības tirdziņus
organizē visas Eiropas skolas uz
pašiniciatīvas pamata, iesaistoties
gan vecākiem, gan bērniem.
Labdarības mērķi jau izsenis bijuši
saistīti ar bērniem un jauniešiem.
Latvijas stendu pēdējos 8 gadus
organizēja Ilze Zilgalve. Kad
rudens sākumā Ilze ar ģimeni
uz gadu pārcēlās uz Oksfordu,
tirdziņa organizēšana kaut kā
nemanāmi un pašsaprotami
nonāca Lauras rokās.
Pagājušā
gada
nogalē,
7. decembrī, katrai valstij
organizējot savu stendu, šajā
tirdziņā tika pārstāvētas 17 valstis
- trīs Baltijas valstis, Beļģija, Vācija,
Grieķija, Francija, Itālija, Austrija,
Nīderlande, Portugāle, Zviedrija,
Somija, Anglija, Īrija, Peru,
Senegāla, Turcija un Zimbabve.
Katru gadu tirdziņa ietvaros
tiek izvēlēts labdarības projekts,
kuram tiek daļa no stenda peļņas.
Peļņas daļu 70% apmērā stends
ziedo savam izvēlētam labdarības
projektam.

Laikā, kad bija jāizvēlas mūsu
stenda labdarības projekts, tika
aptaujāti Briseles latvieši par
šīgada kopējo mērķi. Lai gan
palīdzība noderētu daudziem,
bija doma ar šo tirdziņu atbalstīt
kādu personiskāk. Palīdzība bija
nepieciešama Ilzes un Armanda
Baranovsku krustmeitai Sintijai
Allei.

Kopējiem spēkiem mums
izdevās Sintijai savākt EUR
1074.52. Šī naudiņa lieti noder
Sintijas atveseļošanās procesā,
bet tas jau ir cits stāsts. Stāsts par
Sintiju pašu un viņas cīņu.

Sintija pagājušā gadā beidza
Jēkabpils 3.vidusskolu. Dzīvē
nepazīstot bezdarbību, Sintija
darbojās skolas teātra studijā
un
apmeklēja
Daugavpils
universitātes
Humanitārās
fakultātes
„Humanitāro
akadēmiju jauniešiem”. 11. klases
vidū parādījās interese par uzturu
un tā ietekmi uz dzīvesveidu.
Apmeklējot Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides
zinātnisko
institūtu
„BIOR”,
konsultējoties ar uztura speciālisti
Inesi Siksnu, Sintijai nostiprinājās
pārliecība, ka uztura zinātne
ir tā joma, ar kuru tiks saistīta
profesijas izvēle. Likumsakarīgi
pēc
Jēkabpils
3.vidusskolas
diploma saņemšanas sekoja
dokumentu iesniegšana studijām
Rīgas Stradiņa Universitātes
rehabilitācijas
fakultātē,
programmā „Uzturs”. Iekļūšana
budžeta grupā un „Vītolu fonda”
stipendijas iegūšana studijām – ko
vēl daudzsološāku var vēlēties…
Bet visu šo laiku Realitāte,
sākotnēji neredzamiem, bet

⌂ Latvijas stendā nopērkami tradicionāli Latvijas
daiļamatniecības izstrādājumi.

dienu un mēnešu ritumā aizvien
treknākiem burtiem, rakstīja
savu scenāriju. Aptuveni pirms
gada sportojot sajustās sāpes tika
saistītas ar iespējamu traumu.
Rentgena uzņēmumos redzamas
izmaiņas netika konstatētas, un
šķita, ka organisms ar traumu
tiks galā pats. Pēc šī gada
augustā veiktās ultrasonogrāfijas
nekavējoties sekoja norīkojums
uz Gaiļezera klīniku, kur tika
uzstādīta diagnoze – Jūinga
sarkoma. Burtiski dažu mēnešu
laikā no pirmo simptomu
atklāšanas
līdz
diagnozes
uzstādīšanas brīdim ārsti Sintijai
noteica
ļaundabīgā
audzēja
pēdējo, 4. stadiju, ar metastāzēm
citos orgānos.
Patreiz Sintija jau vairāk kā
divus mēnešus ārstējas Minsterē,
Vācijā un, iespējams, tur būs
spiesta palikt līdz pat gada
beigām.

Sintijas tuvinieki ir īpaši
pateicīgi Briseles atsaucīgajiem
latviešiem, kuri ik mīļu brīdi
viņus atbalsta un uzmundrina.
Paldies arī Minsteres latviešiem,
kuri, Briseles latviešu mudināti,
sniedz neizmērāmu morālo
atbalstu Sintijai Minsteres klīnikā.
Vienkārša cilvēciska saruna un
līdzās pastāvēšana dažkārt ir
daudz nozīmīgāka atveseļošanās
posmā, nekā dāvanas un nauda.
Sintijai ir cerība atgriezties dzīvē
un tas būs bijis iespējams arī
pateicoties mūsu atbalstam.
Sekot Sintijas gaitām un viņu
uzmundrināt var: http://www.
draugiem.lv/user/1393071/
blog/#_

Man ir kāds sapnis, kuru ļoti
vēlos kādreiz piepildīt savā
dzīvē. Es vēlētos redzēt Japānas
ziedošos ķiršus, kad viss ir ietīts
skaistā krāsu un smaržu vilnī. Savs
mazais Japānas ķiršu dārzs man
ir mājās. Pavasarī, saplaukstot
ķiršu ziediņiem, viss dārzs, šķiet,
kā balta kupena, bet ieejot dārzā,
rodas sajūta, ka baltie un smalkie
ķiršu ziediņi būtu kā gaisā
sastingušas sniegpārsliņas. Šis
skaistais mirklis ilgst vien dažas
dienas, tādēļ katru dienu jau kopš
bērnu dienām, es šīs dažas dienas
pavadīju ziedošajā ķiršu dārzā,
kura ielokā atradās šūpoles.
Kad augustā uzzināju diagnozi,
es zināju, ka man priekšā ir smaga
cīņa un daudzas ķīmijterapijas,
bet es neredzēju tālāku izeju.
Redzēju kādu posmu, kas man būs
jānoiet, bet līdz pilnīgai slimības
uzveikšanai
tas
neaizvedīs.
Tas mani reizēm uztrauca.
Kad pienāca decembris, es jau
sāku pamanīt tālākas iespējas,
kas palīdzētu man nonākt līdz
mērķim - būt veselai.

⌂ Tirdziņa apmeklētājiem labi smeķēja dzērvenes
pūdercukurā un čaklo saimnieču gatavotās uzkodas.
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Krievija vēlas
atpakaļ „svilpīti”
Dzīve ir savāda. Nekad nevar
zināt, kas notiks tālāk, bet man
šķiet, ka par visu jau ir padomāts.
Liktenis ir ierakstīts debesīs. Pat,
ja šķiet, ka varam to mainīt, mēs
mānām sevi, jo katram ir savs
uzdevums šajā pasaulē un katra
rīcība noved līdz tā sasniegšanai.
Manuprāt, mēs esam kā šaha
figūriņas spēles laukumā, kur
mijiedarbojoties ar citām figūrām,
ietekmējam kādus procesus un
notikumus lielajā spēles laukumā.

Bieži esmu teikusi, ka visā
sliktajā var atrast ko labu. Ja
padomā, cik gan bieži mēs
cenšamies saskatīt labo sev
apkārt lietās un notikumos,
jo sevišķi skumjās un drūmās
domās? Nākas vien atzīt, ka
aizmirstam...bet tas nenozīmē,
ka neko nevar mainīt. Guļot gultā
visu šo laiku, tas ir vienīgais,
kas mani paglābj no skumjām,
garlaicības un pat sava veida
depresijas. Ja nemeklēsim labo,
tad to neredzēsim, nesajutīsim un
neatklāsim.
Es esmu atradusi savu puķi,
savu spēku, kas liek uzziedēt
it visam man apkārt un manī.
Esmu atklājusi to daļiņu sevī,
kas nepazīst šaubas un bailes,
bet drosmīgi skatās uz priekšu,
pieņem dzīves sniegtās iespējas
un izdara savus lēmumus, daļiņu,
kas neklusē, bet klusi kliedz, lai to
uzklausa. Es apzinos savu stipro
un vājo pusi. Es esmu atradusi
to Sintiju, kas zina, ka viņai nav
lemts aiziet, bet palikt. Es to jūtu
savā sirdī, es tam ticu un esmu
pārliecināta, ka tā būs!
Pirmdienas rītā es pamodos
ar savādu teikumu galvā „Es
mīlu savu dzīvi!”, un tā patiesi
ir. Es nenoliegšu, ka šajā laikā ir
bijuši ļoti smagi un grūti brīži,
kad nācies cīnīties pašai ar sevi,
lai turpinātu cīņu ar slimību,
bet tas netraucēja priecāties
par visu skaisto, par satiktajiem
cilvēkiem, uzzināto informāciju,
aizkustinošām vēstulēm. Visu
negatīvo aizēnoja man sniegtā
beznosacījuma mīlestība, lielā
sirsnība, palīdzība un spēcīgais
atbalsts. To nevar izteikt vārdos,
cik ļoti tas ir man palīdzējis gan
iepriekš, gan tagad. Man pat šķiet,
ka šī slimība man ir vairāk devusi,
nekā ņēmusi. [BLZ]

Pēteris Ancāns
2014. gada 15. martā, Briselē
Dažkārt esam liecinieki kam tik
ačgārnam, nelāgam un biedējošam,
ka pieredzētajam iesākumā negribas
piešķirt patiesuma birku. Tu vēro,
centies saprast, bet notiekošais
„nelīmējas kopā”, un sev atkārtoti
uzdod jautājumu, vai tas tā var būt.
Un tas tā var, un vēl pēc brīža saproti,
ka tas gana labi arī „līmējas”.

Krievija ir ieradusies pakaļ
Krimai. Kā Karlsons, kurš, dāvinot
Brālītim svilpīti, piekodināja, ka
tā tomēr ir viņa svilpīte, – Krievija
prasa Ukrainai atdot 1954. gadā
uzdāvināto savu „svilpīti”. Šī „svilpīte”,
vecajā vārdā „Taurija”, savu šodien
pazīstamo nosaukumu „Krima”
ieguva 15. gs. – trīs gadsimtus pirms
tam, kad to 18.gs. beigās ieguva tās
labvēlīgais dāvinātājs, kurš šodien
vēlētos pussalu saņemt un paņemt
atpakaļ. Kā raksta Normans Deiviss
savā fundamentālajā darbā „Eiropas
vēsture”, 1954. gadā dāvanai
vajadzēja simbolizēt Krimas un
Ukrainas nesaraujamās saites ar
Krieviju. Taču saites izrādījās mazāk
pamatotas un noturīgas, nekā
Maskavā to vēlētos, un 1991. gadā
Ukraina pasludināja neatkarību ar
Krimu tās sastāvā.
Gan zaudētā Krima, gan tas, ka
Ukraina vairs nebija tik tuvu, kā
gribētos, Krievijai nepatika. Tomēr,
kamēr Ukraina, kā paliels ledus
gabals atlūzis no daudz lielāka
ledāja vispārējā satricinājumā,
dreifēja tepat blakus, un plaisu starp
abiem gabaliem tikpat kā nemanīja,
to varēja pieciest. Vēl vairāk – to
varēja mēģināt labot. Tomēr, pretēji
plānotajam un vēlamajam, plaisa
sāka augt, un, lai kā Krievija vēlētos,
Ukraina sāka attālināties, piedzīvojot
vienu un pēc desmit gadiem, 2013.
gada nogalē, otru revolūciju.
Brālītis bija vajadzīgs Karlsonam
vairāk nekā puikam – amizantais
lidonis. Savā ziņā arī Ukraina ir

vairāk vajadzīga Krievijai nekā
otrādi. Krievija labprāt saista savu
valstiskuma vēsturi ar Kijevas
Rus’, senāko austrumslāvu valsti,
kuras vikingu izcelsmes valdnieks
Vladimirs 10. gs. beigās uz brīdi
apvienoja Rus’ zemes. Tomēr, kā
norāda Deiviss darbā „Pazudušās
karaļvalstis”, tas ir tieši modernās
politiskās interpretācijas dēļ, kāpēc
Kijeva tiek vairāk asociēta ar „seno
Krieviju” un mazāk ar viduslaiku
Lietuvu. Laikā, kad Lietuvas
Lielhercogistes spēki 1362. gadā
izšķirošā kaujā tuvu Melnās jūras
krastam salauza mongoļu–tatāru
ordas pārākumu un līdz ar to ieguva
kontroli pār Kijevu, Krievija vēl
nebija radīta. Deiviss piebilst – agrā
Rus’ pastāvēja pasaulē bez Maskavas
un bez maskaviešu izgudrotām un
uzspiestām, pašcentrētām teorijām.

Kijevas Rus’, sasniedzot savu
zenītu laika posmā 9.–11. gs,
nebija
apguvusi
teritorijas
ziemeļaustrumos, un Ugras, Okas
un Maskavas upju augšteču ielejās
dominēja somugri. Pēc Kijevas Rus’
sadalīšanās astoņās valstīs, vienā no
tām – ap nomaļus nodibināto 1147.
gadā Maskavas pilsētu – pakāpeniski
izauga Maskavijas valsts. Pēc tam,
kad 1453. gadā otomaņu turki
iekaroja Austrumromas impērijas
galvaspilsētu
Konstantinopoli,
Maskavijas valdnieks Ivans III
„pārņēma stafeti” no kritušās
Bizantijas un nodēvēja Maskavu
par Trešo Romu. Viņš pārņēma
gan Bizantijas divgalvainā ērgļa
simbolu, gan Romas cēzaru jeb cara
nosaukumu, Maskavijai pašrocīgi
piešķirot „dievišķu un impērisku
misiju” – apvienot visas senās
Rus’ zemes. Trešās Romas pieeja
vistiešāk bija vērsta pret Lietuvu un
tās plašajām zemēm, kuras, sākot ar
15. gs. beigām, pakāpeniski iekaroja
Maskavas un visas Krievijas cari.
17. gs. Krievija ieguva Kijevu
un 18. gs. pārējo mūsdienu
Rietumukrainas
teritoriju.
Mongoļu ordas atlūzu – Krimas
hanisti –, kas savulaik apdraudēja
Maskaviju, Krievija iekaroja 1783.
gadā. Pēc 1917. gada Ukrainas
neveiksmīgajiem
neatkarības
centieniem un vēlākajām balto
un sarkano cīņām tās plašumos
Padomju Krievija pievērsa Ukrainu
savam „pareizajam” un kopīgajam
ceļam, kas ukraiņiem brīžiem
izvērtās kā pastaiga basām kājām
pa stikla lauskām. 21. gs. sākumā
Ukraina atkārtoti centās apliecināt
pati sevi. Tā rādīja, ka ir gatava
un griboša veidot tiesiskākas un

cieņpilnākas attiecības gan pati ar
sevi, gan ar citiem.

No Karlsona augstumiem lietas
izskatās tā, kā tas nepieciešams
pašam ar propelleru aprīkotajam
lidotājam. Un Krievija cenšas, kā spēj
un prot, noturēt Ukrainu, uzskatot
to par sava slāviskā valstiskuma
izcelsmes vietu. Šķēršļus liek
pārsvarā Ukrainas rietumdaļā
dzīvojošie „fašistiski orientētie”
nacionāļi un „Rietumu samotivētie
ekstrēmie elementi”. Viņi Kijevā,
kuru virzienā no Krimas skan saukļi
kā „Фашизм не пройдет” (tulk. –
fašisms neies cauri), piespieda bēgt
„savējam”, teicamam un Krievijas
aizvien
atzītam
prezidentam,
atpakaļ pie „savējiem”. Šie padzinēji
paši savā valstī Ukrainā izveidoja
„haosu” un tik „bīstamu situāciju”,
ka rūpēs nomāktajai Krievijai ir
jāiejaucas, atliekot citus darbus, kā,
iespējams, jaunu militāru mācību
plānošana Baltijas valstu tuvumā.

Nenovēršamais pienāca strauji.
Krievijas vēlme turpināt kontrolēt
procesus Ukrainā bija tik liela, ka
tās vadība ignorēja 1994. gadā
parakstīto Budapeštas Memorandu.
Tajā ir paredzēta Ukrainas
atteikšanās no kodolieročiem,
vienlaikus
ASV,
Apvienotajai
Karalistei un Krievijai garantējot
Ukrainas teritoriālo nedalāmību.
Karlsons ir Karlsons, un, ja ko gribas,
tad nav laika nomazgāt pat rokas. Lai
arī tiesiskās patiesības un vienošanās
ir būtiskas un, slēdzot vienošanos,
iesaistītās puses paļaujas, ka visas
ievēros uzņemtās saistības, Krievija
piemiedza ar aci, nodomāja „xoчy и
сделаю” (tulk. – gribu un izdarīšu),
un tās prezidents rīkojās veidā, kas
liek atminēties Hitlera vairāk nekā
pirms 75 gadiem demonstrēto
rīcību diplomātijas pasaulē, proti,
ierocis bieži ir iedarbīgāks nekā
juridisku dokumentu mape.
Krimas pussala ir atkal nonākusi
Maskavas kontrolē, un pakāpeniski
tiek pārvērsta par to, no kā ir
atvasināts tās vārds turku valodā –
kerim – cietoksnis. Šajā „cietoksnī”
jau gandrīz visur plīvo Krievijas
karogi, un tajā dzīvojošie, no kuriem
vairums neizjūt aizspriedumus
pret baltzilsarkano karogu baltiešu
izpratnē, ir gatavi pieciest politiskās
pārmaiņas tāpat kā laikapstākļu
maiņas. „Sak’, šodien līst un plīvo
šāds karogs, bet rīt sola sauli, un
mastā būs cits. Ai, ko nu tur – kas
mums jautās, un kā ir tā jādzīvo; nu
ko – pa vēl vienai?” Bet no galda, pie
kura sēž divdesmit, septiņi atstāj
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glāzes pilnas un pieceļas. Četri
dodas apjukuši meklēt Ukrainas
karogus. Trīs ieslēdzas bažīgi mājās,
atminoties pēdējo reizi, kad „svilpītē”
tā tiešāk, tā skaudrāk iepūta
biedrs Josefs, kurš bērniem dalīja
saldumus, bet citādi bija negants pēc
velna. Kā nekā visi Krimas tatāri tika
izsūtīti, vēl ritot Otrajam Pasaules
karam, un tikai daudzus gadus vēlāk
viņi sāka pakāpeniski atgriezties. Lai
arī tatāri labprātāk redzētu „svilpītē”
pūšam Brālīti, mūzikas instrumentu
ātri un bez ceremonijām ir satvēris
vīrs, kurš Padomju Savienības
sabrukumu uzskata par lielāko 20.
gs. ģeopolitisko katastrofu.

Kamēr tatāri apsver, kā efektīvāk
pretoties, uz viņiem noraugās
un „cietokšņa” vaļņus nostiprina
mistiskas pašaizsardzības vienības.
Tās sevi sarunās identificē kā
Krievijas karavīrus, taču Kremlis
uzsver, ka tam par to nekas nav
zināms un tie noteikti esot vietējās
pretošanās kustības dalībnieki. Tas
rada jautājumu, kur īsti Krievija ir
ieguldījusi pēdējos gados palielināto
finansējumu savai aizsardzībai, ja
tās sakari starp augstāko vadību un
pierobežas karavīriem nedarbojas.
Šajā ziņā pārējās pasaules valstis
gan individuāli, gan kolektīvi cenšas
palīdzēt Krievijai, un gan ASV, gan
Eiropas Savienība, gan Eiropas
Padome skaidri runā par Krievijas
militāro intervenci, okupāciju un
Ukrainas suverenitātes pārkāpšanu.
Tomēr Krievija uzticas tikai savējiem
un acīmredzami gaida atgriežamies
jātnieku, jo pasta balodis jau sen būtu
klāt, un turpina augstākajā līmenī
uzsvērt, ka tās bruņotie spēki nav tie
tur, Krimā, bez atpazīšanas zīmēm,
kuri sevi paši katram cilvēkam ar
kameru apliecina esam Krievijas
karavīri. Tas atsauc prātā Vācijas
kancleres Angelas Merkeles minēto,
kas, šķiet, ir vairāk nekā trāpīgi,
raksturojot Putinu, kurš sarunas
laikā šķitis atrodamies „citā pasaulē”
un ārpus kontakta ar realitāti.

Šodien
ierasti
risinot
starptautiskos jautājumus Eiropā,
ieroči un munīcija tiek atstāti
aizgājušā 20. gs. kauju laukos.
Krievijas rafinētā vicināšanās ar
„kara cirvi”, vienlaikus noraidot, ka
roka, kas to tur, pieder pašai, liecina
par vismaz zināmu pieņemto normu
izpratni, taču vairāk pēc formas
un mazāk pēc būtības. Pastāvīga
šķietami izdomātu faktu atkārtošana
atgādina Roterdamas Erasma darba
„Muļķības slavinājums” rindas: „Jo
vairāk tie attālinās no patiesības, jo
tic vairāk tiem [piezīme – visādiem
brīnumiem un dīvainiem māņiem]
[..]”.
Lai novērstu uzmanību no
izvicinātā kara cirvja un parādītu,
ka arī Krievijai interesē juridiskie
aspekti un tiesiskums, iespējams,
pārstrādājušies padomnieki Kremlī
pasnieguši Krievijas vadītājam
sagatavotu ziņu, kurš acīmredzamā
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sagurumā vai kārtējā brīdī, kad
zaudējis kontaktu ar realitāti, to
paudis skaļi. Izrādās, Ukrainas
izstāšanās no PSRS nav bijusi līdz
galam likumīga. To dzirdot, droši
vien mutes paver arī tie, kuriem pie
krūts plīvo melni oranžās Sv. Jura
lentītes. Pirmā fantāzija, kas ielec
galvā, par likumīgu iespēju izstāties
no draudzīgo un mīlošo valstu
saimes, kur visi staigāja smaidīdami,
rokās sadevušies un nekad tās
neatlaida, jo, ja uzdrīkstētos kaut
iedomāties par atlaišanu, zaudētu
abas kājas un galvu, ir šāda. „Labdien,
vai var likumīgi izstāties no PSRS?”
„Jā, protams, izpildot trīs kritērijus.”
„O, lieliski, mēs labprāt vēlētos tos
izpildīt; kādi tie būtu?” „Jāsaņem
trīs šāvieni: kājā, rokā un galvā.”
„Labi, mēģināsim.” „Tad stājieties,
lūdzu, šeit, pie sienas, skatieties uz
mani (atskan trīs šāvieni)... Aiznest!
Nākamais!”
Idioti kaitina un sadusmo
nevis tāpēc, ka ir stulbi, bet tāpēc,
ka savā trulumā ir bīstami un
apdraud kā sevi, tā citus. Ja Latvijas
kareivīgā kaimiņvalsts neapdomīgi
uzdrošinātos pārbaudīt jaunas spēju
robežas un atgūt citas „svilpītes”,
uztaisot jaunus „cietokšņus” tikai
jau tuvāk Daugavpilij, tad jautājumi
sev katram šo rindu lasītājam iegūst
dziļāku un smagāku konkrētību.

Latvijai ir kaimiņvalsts, kura
vēl 21. gs. Eiropā uzdrīkstas
pārkāpt starptautisku vienošanos
un vardarbīgi vērsties pret citu
suverēnu valsti. Tas rada izteikti
spēcīgas izjūtas – bailes un dusmas
par apdraudējumu – un vienlaikus
motivē uzdot jautājumus, kādi
iepriekš nav nākuši prātā. Proti, kā
notiktu mobilizācija Latvijā militāra
apdraudējuma gadījumā un kā
krīzes situācijā nokļūt no Briseles uz
Rīgu, un kur pieteikties, lai aizstāvētu
savu valsti. Vēlāk seko stindzinoša
apjausma, ka ne visi, kuri piedalās
karā, izdzīvo, un tas dara nopietnu.
Tomēr nemazina skaidro apziņu, ka
par sevi jāiestājas. Uzbrukums mūsu
valstij būtu uzbrukums mūsu katra
individuālajai brīvībai, un vislabāk
sevi aizstāvēt varam, rīkojoties kopā.

„Negribu, lai šāda situācija rastos,
jo neesmu drošs par savu lēmumu,”
– klusi nosaka plašākā puišu
kompānijā trīsdesmitgadīgs divu
bērnu tēvs, kurš ar ģimeni dzīvo
Briselē un strādā Eiropas Savienības
institūcijās, atbildot uz jautājumu,
kā rīkotos, ja Latvijā sāktos līdzīgi
notikumi, kādus Ukrainas teritorijā
savā vēsturiski izkoptajā nekaunībā
izvērš kaimiņvalsts. Cits bilst:
„Ja nu kas, dosimies uz Latviju,
to aizstāvēsim un kopā atsitīsim
iebrucējus,” un jokojot piebilst,
„varbūt jau šovasar kopā ierakumos
pie Rīgas spēlēsim kārtis, kā to
darām šovakar.” Neviens nesmejas.
[BLZ]
1. Rus’ – austrumslāvu pieņemts vārds savas
apdzīvotās teritorijas apzīmēšanai.

A. Zviedre

Vēlreiz
par
mūsu zelta
vērdiņu sudraba
pieclatnieku

Dzīves situācijas un īpaši
vēsturiski pagriezieni liek mums
izvērtēt attiecības ar cilvēkiem un
lietām. Šis ir laiks, kad vajadzētu
domāt par mums, latviešiem,
jau gana ilgajām attiecībām ar
lietu, kas tika radīta kā nauda,
bet vēstures līkločos mainīja savu
statusu un ieguva arvien jaunu,
daudzfunkcionālu lomu. Stāsts ir
par latviešu zelta vērdiņu, mūsu
Mildu – sudraba pieclatnieku.
Šodien, kad mums ir jauna nauda
un tajā daļa kalpos par atmiņu
no iepriekšējās naudas, ir laiks
izvērtēt bijušo un nākošo, ko atstāt
un ko - projām laist.

Šis skaistais naudas gabals
tika radīts ar ambiciozu un
patriotisku mērķi - iemiesot
jaunas valsts nacionālo identitāti,
kā arī politisko un ekonomisko
suverenitāti. Monētas tika kaltas
sudrabā; tas bija neparasti, jo
tai laikā tas vairs Eiropā netika
praktizēts. Diemžēl naudas mūžs
nebija ilgs. Lats no monetārās
sistēmas tika izņemts 1941. gada
25. martā, tomēr tā nozīme palika
neizdzēšama. Latvieši negribēja
šķirties no šīm monētām un tās
gluži vienkārši iemainīt pret
rubļiem. Šīs monētas, kas bija
populāras un mīlētas arī tad,
kad tām bija naudas loma un
apgrozība, vēlāk tika dāvinātas,
pat folklorizētas. Monētas netika
mainītas, bet iegūlās “zeķēs”,
krājkasēs un dārglietu lādītēs
- citam par piemiņu, citam
materiālu apsvērumu dēļ, jo tas
tomēr bija sudrabs un to vienmēr
varēja paglabāt “nebaltai dienai”.
Tas bija un joprojām mūsu
apziņā ir KAUT KAS. Tā nebija
monēta, kas pielīdzināma parastai
kapeikai. Tāpat kā latviešu tautai
arī pieclatniekiem mūžs nebija tas
vienkāršākais. Dažādu apstākļu
dēļ monētas sāka iet patstāvīgu
lietu ceļu, nereti tās nepalika

pirmajā pieturas punktā - māju
krājkasēs un dārglietu kastītēs.
Latviešiem nācās tos pārdot un
gribējās dāvināt, saņemt dāvanā
un atpirkt, lai iegūtu no jauna.

Pieclatnieka simboliskā un
materiālā nozīme, respektīvi,
sudraba
vērtība,
palīdzēja
monētai uzsākt jaunu dzīvi kā
lietai, objektam. Uz lietām varam
skatīties ļoti dažādi, tām bieži ir
pašām savs stāsts, sava biogrāfija,
identitāte un vērtība. Tāpat ir ar
mūsu sudraba pieclatnieku. Šo
monētu stāsts ir nenoliedzami
skaists un daudzslāņains, tam
ir sava politiskā vēsture, tam ir
estētiska vēsture, kas atspoguļojas
bagātīgā individuālu dzīvesstāstu
kopumā
un
vēsturnieku
pētījumos. Arī stāsts par Zelmu
Baueri – pieclatnieka Mildas
modeli, veido daļu no tā. Smagās
sudraba monētas daudzās latviešu
ģimenēs joprojām ir relikvijas,
tās tiek atstātas mantojumā un
tiek dāvinātas īpašos godos.
Nav gandrīz nevienas latviešu
ģimenes, kurai nebūtu attiecību ar
šīm monētām. Gandrīz ikvienam
ir personisks stāsts par to, kā tās
atnākušas un kā varbūt aizgājušas,
vai kur joprojām glabājas.
Uz jebkuru lietu no sociālas
antropoloģijas
skatupunkta
varam paskatīties kā uz preci
vai kā uz dāvanu, un arī šajā
griezumā pieclatnieks parāda
savu daudzslāņaino dabu: tas var
būt gan prece, gan dāvana un var
mainīt šīs lomas atbilstoši situācijai
un atkarībā no tās īpašnieka. Tieši
subjekts, respektīvi - jebkurš no
mums, nosaka, vai tas ir prece
vai lieta, kuru nevar un nedrīkst
pārdot - dāvana, mantojums,
kolekcijas priekšmets. Dažkārt
vienā ģimenē līdzās pastāv pilnīgi
dažādas attieksmes pret šo
monētu, viens var uzskatīt to par
relikviju, kas nav pārdodama, bet
citam tā ir prece.
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⌂ Vecie, mīļie pieclatnieki.
Varam atzīt monētai piemītošo
preces lomu, jo tai ir materiāla
vērtība un tā var tikt pirkta un
pārdota. Savā veidā sudraba
pieclatnieks
meta
kūleni
ekonomisko teoriju kontekstā
pat no vērtības viedokļa – nauda
pati kļuva par lietu ar vērtību,
un vērtības ekvivalents tika
mērīts citā naudā: padomju
gados rubļos, mūsdienās latos,
bet, sākot ar 2014. gadu, eiro.
Monētai kā precei var būt
dažādas materiālās vērtības. Gan
ekonomikas teorijas, gan pētījumi
liecina, ka pašai lietai ar vērtību
diemžēl nav nekāda sakara.
Vērtību vairāk nosaka situācija,
un grūtos laikos daudzas vērtīgas
lietas tiek atdotas par kapeikām.
Arī pieclatnieku monētas tika
atdodas par kapeikām par spīti
tai emocionālajai vērtībai, ko
mēs kā indivīdi tām piešķīrām.
Monētas tika pārdotas par zemu
cenu laikos, kad latviešu tautas
pārstāvji bija nabadzībā vai
trimdā. Turpretim lieta, kurai
agrāk nav piemitusi īpaša vērtība,
noteiktos apstākļos un noteiktās
attiecībās ar indivīdiem var kļūt
par fetišu. Pieclatu monētas
preces vērtība materiālā izteiksmē
var svārstīties no summas, ko
cēlmetāla uzpirkšanas punktā
varam saņemt par 25 gramiem
sudraba, līdz pat 30 latiem
interneta izsoļu namos. Kā visām
precēm arī monētai ir potenciāls
pārtapt par fetiša preci, bet, vai tas
tā notiks arī ar pieclatnieku, rādīs
laiks.
Interesanti arī, ka pieclatnieks
itin bieži tika dāvināts. Monēta
tika pasniegta latviešu bērnam
kristībās vai pirmajā skolas
dienā jau toreiz, kad tā vēl pildīja
naudas lomu. Līdz ar lietas statusa
iegūšanu dāvanas loma neizzuda,
bet kļuva vēl nozīmīgāka.
Dāvanām sabiedrībā ir īpaša loma,
un tas, ka tās tiekot pasniegtas
bez iemesla, tāpat vien un no

tīras sirds, ir ikdienas retorika
un ilūzija. Katra dāvana nes līdzi
noteiktu ziņojumu, noteiktu
sociālu darbību. Nav parastu
dzimšanas dienu dāvanu. Nekas
un nekad netiek dāvināts ārpus
īpaša konteksta. Arī dzimšanas
dienas dāvanas ir tradīcijas, kuras
ievērojam.

Pieclatnieks
kā
materiāls
iemiesojums pagātnei, kas bija
jāslēpj, nepavisam nevarēja būt
parasta dāvana, tās nebija puķes
vārda dienā, kuras arī iekļaujas
tradīcijā, ja ievērojam mūsu
kalendāra
radīto
kontekstu.
Pieclatniekus varam uzskatīt
par rituālu dāvanu, tie iniciēja
jebkuru šīs dāvanas saņēmēju
kā nevardarbīgas pretošanās
dalībnieku okupācijas laikā. Ar
šo dāvanu dāvātājs savā veidā
dāvināja tautas atmiņas par
neatkarīgo Latviju, klusi deva tālāk
stāstu par to, kas bijis, un aicināja
neaizmirst to, kas pastāvēja pirms
okupācijas režīma. Šajā nozīmē
monēta bija lietisks apliecinājums
pagātnei, kuru centās izskaust
no cilvēku prātiem, un kļuva par
liecību neatkarīgajai Latvijai un
zelta laikmetam, ko tik daudzi
saskatīja Ulmaņlaikos. Šo dāvanu
varam uzskatīt par sava veida
sociālo marķieri, kas iezīmēja
ģimenes, kuras bija opozīcijā
padomju režīmam. Šādai dāvanai
bieži sekoja mutvārdu stāsts,
mūsu mutvārdu vēsture par
laiku, kuru jāpiemin klusām, jātur
noslēpumā, sava veida folklora,
kas tagad zaudē aktualitāti.
Latviešu diasporas svešumā
monētas glabāja arī kā sociālās
atmiņas lietisko pierādījumu,
bet vairāk nevis kā pretošanās
kustības pierādījumu, bet gan kā
atgādinājumu par savām saknēm
un piederību valstij, kuras vairs
nebija.
Vēl viena pieclatnieka loma
ir būt par kolekcijas daļu un

numismātikas
priekšmetu.
Kolekcijās parādās arī pieclatnieka
daudzslāņainība - tā ir cēlmetāla
monēta, Latvijas monēta, monēta
no valstis, kas vairs neeksistē.
Numismāti to varēja krāt kā
retumu un augsti vērtēt dažādos
aspektos. Pieclatnieks var tikt
kolekcionēts arī kā priekšmets,
ne tikai kā monēta. Kolekcionāri
it kā izņem šo monētu no dāvanu
un preču aprites, dod tai vērtību
kā lietai, un monētas vērtība aug,
ja kolekcijā ir citi priekšmeti, kas
papildina viens otra nozīmi un
vērtību.
Vēl
viena
interesanta
pieclatnieku dimensija padomju
režīma laikā bija spēja gluži
fiziski pārtapt citās lietās,
transformācija notika, pateicoties
pieclatnieka
estētiskajai
un
simboliskajai vērtībai. Monēta
pārtapa piespraudēs, kas tika
valkātas un bieži apzināti
vai neapzināti uztvertas kā
nevardarbīgas pretošanās zīme.
Šīs piespraudes var iegādāties
vēl joprojām, un, intereses pēc
apskatot sludinājumus, redzam,
ka joprojām ir cilvēki, kas vēlas
šādas piespraudes iegūt.

Sudraba
pieclatnieki
tika
pārkausēti arī citos nacionālajos
simbolos - Nameja gredzenos, jo
pastāvēja uzskats, ka pieclatnieku
sudrabs ir tas labākais. Šis
spriedums gan vairāk sakņojās
latviešu sentimentālajā pārliecībā,
ka no neatkarīgās Latvijas var nākt
tikai kaut kas absolūti perfekts un
tīrs. Tomēr, skatot šo jautājumu
lietišķi, nevar noliegt, ka nemaz
tik augstvērtīgs šis sudraba
sakausējums nebija.
Pieclatu monētas spēks slēpjas
tajā, ka tā joprojām tiek uzskatīta
par vienu no valsts simboliem, kaut
arī jau sen vairs netiek lietota savā
pirmatnējā nozīmē kā nauda. Kopš
tās radīšanas monēta atradusi
savu simbolisko ceļu uz cilvēku

sirdīm. Pieclatnieka tapšanas
burtiskā vēsture varbūt atgādina
neveiklu, mazliet naivu kampaņu,
tomēr arvien jāuzdod jautājums,
kā tas nācās, ka notikumi savērpās
un monēta beigu beigās ieguva šo
plašo nozīmi? Vai to varēja vadīt
un paredzēt, sociāli konstruēt?
Varbūt arī tagad varam radīt
jaunus, ilgtspējīgus simbolus?

To, ka monētai piemītošā
simboliskā un estētiskā vērtība
ir ļoti spēcīga, pierāda ne tikai
monētu
pārveidošana
par
piespraudēm, bet arī tas, ka tieši šis
vizuālais risinājums tika izvēlēts
Latvijas eiro monētām. Lūk,
vēl viena pieclatnieka monētas
reinkarnācija un pierādījums
monētas simboliskajam spēkam.
Eiro kampaņas teksts, ka
„tautumeitu palaižam Eiropā,
no kurienes tā arī nākusi”, ir
ļoti skaists un iedvesmojošs, un
humoristiskie puiši no grupas
„Ārzemnieki” dzied: „Nāc, Milda,
man kabatā, tur laša nav tik un tā”.
Nav zināms, vai tāda pati saikne
saglabāsies arī ar latu, kas spīdina
lasi. Drīzāk liktos, ka šādas saiknes
nebūs, tomēr nelieli, emocionāli
aizmetņi ir arī latviešu attiecībām
ar šīm monētām, kuru skaistums
atzīts un godalgots starptautiski.
Par to liecina lielās un mazās
daudzveidīgo
latu
monētu
kolekcijas, cenšanās pēc iespējas
ātrāk dabūt savā īpašumā katru
jaunizdoto īpašo lata monētu
un, protams, pēdējais joks, ko
latvieši var atzīt par ārzemnieka
dotu
atspoguļojumu
savām
sentimentālajām
attiecībām
ar valsts naudu, - grupas
“Ārzemnieki” dziesma “Paldies
latiņam”, kas tīmeklī šobrīd
noskatīta jau teju 100 tūkstošu
reizes. Kas tiem latviešiem ar to
naudu īsti ir? Kas mēs esam –
sprīdīši? Vai anši, kas savus zelta
vērdiņus nelaiž vaļā? [BLZ]
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KO TRIMDA 1.945 VAR
PATEIKT DIASPORAI 2.014?
Atskats vēsturē un salīdzinājums
Ojārs J. Rozītis
Diaspora – ar šo seno grieķu,
no Bībeles tulkojuma aizgūto
jēdzienu šodienas Latvijā apzīmē
stāvokli, kad laba daļa tās tautas
atrodas ārpus valsts robežām.1
Par šīs parādības apjomiem īsti
precīzu skaitļu trūkst; atsaucoties
uz prof. Mihaila Hazana pētījumu,
Ārlietu ministrija Rīgā nesen
diezgan aptuveni lēsa, ka runa
varētu par kādiem “200 000
Latvijas valstspiederīgajiem”2. Taču
šī nekaidrība pamatā nav jauna,
tā ir pavadījusi latviešu kopienu
ārzemēs jau kopš pirmā lielā
izbraukšanas viļņa, kuru savulaik
izraisīja valstiskās neatkarības
pārtraukšana un Otrā pasaules
kara notikumi. Stokholmā izdotā
Latvju
enciklopēdija
1950to
gadu sākumā atzīmēja, ka 1946.
gadā “Vācijas rietumu joslās”
atradās “ap 120 000 latviešu”;
bet cita lielāka grupa bēgusi pāri
Baltijas jūrai uz Zviedriju, ap 5500
cilvēku3. Savukārt profesors Edgars
Dunsdorfs gana sarežģītu aprēķinu
rezultātā gandrīz 20 gadu vēlāk
secināja – “Varam uzskatīt, ka
trimdā ir 24.000 puslatviešu. Ja
tos atskaita, tad trimdas latviešu
skaits ir 156.500, kas atbilst 10 %
no visiem latviešiem”4.
Šī trimda sākotnēji noteikti
nebija iecerēta kā ilgstošs
stāvoklis. Taču Otrā pasaules
kara uzvarētājiem pārgrupējoties
t. s. aukstā kara konstelācijā,
doma par drīzu atgriešanos
dzimtenē izplēnēja aizvien vairāk.
To uzskatāmi apliecina bēgļu
nometņu straujā tukšošanās
Vācijā 1940to gadu beigās, tur
izmitinātajiem latviešiem izceļojot
tālāk uz rietumiem. Attēlojot
plaukstošo “ēnu ekonomiku”
nu jau leģendārajā Zēdelhemas
karagūstekņu nometnē Beļģijā,
novelists Ed. Salna 1946. gadā
savu tautiešu izdarību aprakstīja
šādiem vārdiem: “Nometnes
komandants teicis: ja latvieti
kaili izģērbtu, ievietotu tukšā
istabā aiz aizrestotiem logiem, pie
durvīm noliktu apbruņotu beļģu
sargkareivi, tad pēc piecpadsmit
minūtēm latvietis tomēr iznāktu
laukā smokingā, un pie katras rokas
būtu vēl pa pilnai ceļasomai”5;
visādās variācijās šis raksturojums
ir stabils elements tālaika
svešatnes latviešu daiļliteratūrā6.
Ar izceļošanu būtiski pieaugot
attālumam līdz dzimtenei, bet

tās kādreizējam politiskajam
veidolam vienlaikus atvirzoties
pa laika asi, šī īpašība – vismaz
trimdas kolektīvajā apziņā – kļuva
par pamatakmeni itin veiksmīgām
karjerām jaunajās mītnes zemēs.
Tiesa gan, ne bez zināmas
sākotnējas aizķeršanās. Dažam
labam akadēmiski izglītotam
trimdiniekam darba gaitas jaunajā
mītnes zemē, kaut vai ASV, nācās
uzsākt diezgan necilos arodos7.
1968. gadā, mēģinot apzināt
pārtautošanās procesus trimdā,
jau minētais E. Dunsdorfs savam
pētījumam zīmīgā kārtā deva
nosaukumu Trešā Latvija. Pirmā
Latvija – tā viņa acīs nepārprotami
bija 1918. gada 18. novembrī
dibinātā valsts, bet otrā – spraigā
sabiedriskā dzīve bēgļu nometnēs
Vācijā, no neskaitāmiem koriem
un teātra kopām līdz skolām,
avīzēm un apgādiem. Ar trešo
Latviju viņš turpretim apzīmēja
toreiz aktuālo stāvokli rietumu
diasporā8. Toties Latvijas Padomju
sociālistiskā republika (LPSR) ar
visiem tās iedzīvotājiem, tostarp
arī latviešiem, Dunsdorfa grāmatā
nekādu lomu nespēlē. Ar to autors
apzināti vai neapzināti uzsvēra
politisku dimensiju; vairāk vai
mazāk aplinkus viņš teica, ka trešā
Latvija pastāv kā trimda, tāpēc, ka
pirmā Latvija ir zaudējusi savu
neatkarību.
Taču uzspiesta režīma varā
nonākusī dzimtene turpināja
būt vienīgā vieta pasaulē, kur
latviešiem ikdiena sakrita ar savu
nacionālo vidi. Pavisam citādi tas
bija svešatnē. Tur dzīve amerikāņu
vai vācu vidū prasīja savu tiesu,
latviskais - pavisam citu. Abām
dimensijām kopēja visdrīzāk bija
antikomunistiskā ievirze9.
Pēc savas izveides vēsturiski šī
ārzemju latviešu kopiena nekad
nezaudēja savu politisko aspektu:
tās attaisnojums un vienlaikus
centrālā ass bija vairāk vai
mazāk spilgts Padomju Latvijas
noraidījums: mēs esam trimdā, jo
tā Latvijas valsts, kas atrodas aiz
dzelzs aizkara, nav mūsu, nav tāda,
kādu to gribam.
Taču ikdienas dzīvē aizvien
vairāk
iezīmējās
klasiskās
emigrācijas
pazīmes,
tātad
izceļotāju ceļš, ieskaitot arvien
dziļāku iesaistīšanos mītnes zemes
norisēs, aptverošāku integrāciju
svešajā vidē10.
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No otras puses šis process
noveda pie būtiska jautājuma kas vispār ir latvietis? Mēģinot
skaitļos tvert trešo Latviju, E.
Dunsdorfs savulaik atdūrās pret
lielām atšķirībām pieejamajos
statistikas materiālos – piemēram,
Austrālijas 1954. gada tautskaites
datos latviešus sazīmēt viņam
nācās gan pēc dzimšanas vietas,
gan pēc pavalstniecības. Tā kā
profesoru interesēja galvenokārt
pārtautošanās procesi, viņš šajā
gadījumā etniskās piederības dēļ
no latviešu skaita izslēdza ebrejus,
kaut gan tie pēc pavalstniecības
kritērija varētu būt bijuši arī
Latvijas pilsoņi. Savukārt Kanādas
tautskaite 1961. gadā vāca datus,
cita starpā, tieši par iedzīvotāju
etnisko piederību…11
Vai par latviešiem šī vārda
plašākajā nozīmē var uzskatīt tikai
tos cilvēkus, kas Otrā pasaules
kara laikā ar Latvijas pasi kabatā
atstāja dzimteni un, kaut svešumā
būdami, nekad nezaudēja dziļāku
sasaisti ar latviešu valodu un
kultūru? Bet kā raudzīties uz tiem,
kas – kā, piemēram, klasiskajā
ieceļošanas zemē ASV – diezgan
ātri, turpat vai nemanot ieguva
vietējo
pavalstniecību12,
bet
turpināja ne vien pirmajā, bet drīzi
vien arī otrajā un trešajā paaudzē
dziedāt latviešu koros, dejot
tautas deju pulciņos, apmeklēt
dievkalpojumus latviešu valodā,
pulcēties uz kongresiem, dziesmu
svētkiem un citiem saietiem vai
sūtīt bērnus latviešu sestdienas
skolās? (Cita starpā, tieši ar jaunas
pavalstniecības pieņemšanu šie
cilvēki daļēji it kā “izbira” no mītnes
zemē dzīvojošo svešinieku oficiālās
uzskaites un līdz ar to tādiem
pētniekiem, kā Dunsdorfam, kļuva
netveramāki...). Bet skalas otrā
galā varēja atrasties cilvēks, kam
kaut kādu iemeslu dēļ gan bija
saglabājusies tā pati Latvijas pase,
bet kurš neprata vairāk pateikt
latviski kā vien bērnības dienās
saklausīto “Aijā, žūžū lāča bērns”13,
nemaz nerunājot par E. Dunsdorfa
piesauktajiem t. s. “puslatviešiem”
– tikpat kā vienmēr etniski jauktu
ģimeņu atvasēm, kas bieži izrādījās
vismaz tikpat labi latviešu valodas
pratēji un pīrāgu cepēji kā savi
“tīrasiņu” vienaudži.
Runājot par toreizējo latviešu
trimdu, allaž jāpatur prātā šī
nenoteiktība, šī latviskuma robežu
„iztaustīšana”. Tādu vietu, kur

“latviskā” dzīve bija ikdiena, nebija
daudz. Viena no tām neapšaubāmi
bija vienīgā atzītā vidējās izglītības
iestāde ārpus Latvijas robežām
– Minsteres Latviešu ģimnāzija
Vācijā14. Taču “normālie” kultūras
darbinieki, tādi kā koru vai deju
kopu vadītāji un arī raženi sazēlušo
trimdas organizāciju “funkcionāri”
varēja cerēt labi ja uz savu
izdevumu atlīdzību – no “latviešu
būšanas” pelnīt iztiku un dzīvot bija
lemts tikai ļoti retajam.
Vairāk vai mazāk interesējoties
par latviešu lietām, trimdas
latvietim pārsvarā nācās dzīvot
divas atšķirīgas dzīves – pelnīt
naudu savā mītnes zemē, bet
latviskumu
piekopt
trimdas
sabiedrībā. Tam, savukārt, bija
divējas, taču diezgan pretrunīgas
sekas. Atskaitot dažas vairāk vai
mazāk pamanāmas politiskās
akcijas – piemēram, Baltijas
brīvības un miera kuģi 1985. gada
jūlijā15 vai Pasaules brīvo latviešu
dziesmu dienas Gotlandē 1979.
gada jūnijā16 – latviskums savā ziņā
arvien vairāk pietuvojās kulturāla
rakstura vaļaspriekam, bieži vien
sastingstot no pirmskara Latvijas
pārmantotajās
tradicionālajās
formās.
No otras puses raksturīga
trimdas
sabiedriskās
dzīves
iezīmes
bija
pašdarbība,
pašiniciatīva,
brīvprātība
un
materiāls nesavtīgums. Cilvēki
iesaistījās
pasākumos
tāpēc,
ka paši to vēlējās – sak’, ja pats
nepieliksi plecu, tad neviens cits
to tavā vietā nedarīs, bet kopā
mēs būsim uz mata tik lieli, cik
gribēsim un uzdrošināsimies.
Trūkstot valstiskam satvaram,
kas pastāv neatkarīgi no atsevišķā
pilsoņa gribas vai negribas, trimda
kā organizēta struktūra citādi arī
nemaz nebūtu varējusi izdzīvot.
Tāpat tās rīcībā nebija nekādi dižie
naudas podi vai citādas vērtības, ko
veikli oligarhi un šeptmaņi varētu
piesavināties un “prihvatizēt”.
Drīzāk otrādi: objektīvi skatoties,
trimdas aktīvisti paši piemaksāja,
ziedojot gan naudu, gan brīvo laiku,
gan vienu vai otru karjeras iespēju
rietumu sabiedrībā.
Šai attīstībai līdzi nāk vēl kāds
moments: trimdai ieilgstot un
trimdiniekiem vismaz ikdienas
dzīvē arvien vairāk iesakņojoties
svešatnē, tie nemanot pārņēma
arī vienu otru savas mītnes zemes
īpatnību. Trimdas takas minot,
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viņu apavi apauga ar svešās
malas māliem. Tāpēc par spīti
bieži
piesauktajai
vienotībai
sāka veidoties tādas kā trimdas
apakškopienas17, ko vienu no
otras šķīra ne tikai akcenti un no
attiecīgajām valodām aizgūtu
izteicienu un vārdu klāsts18.
Pavisam rupjos vilcienos varētu
teikt, ka Rietumeiropā mītošie
latvieši skaitījās “politiskāki”,
bet ASV, Kanadā vai Austrālijā
dzīvojošie
–
“kulturālāki”.
“Eiropiešiem” bija Baltijas brīvības
un miera kuģis, bet “amīšiem”
– Baņutas Rubesas un Daces
Štauveres-Aperānes dziesmu spēle
Varoņdarbi (1978) un Toronto
Latviešu centrs (1979). Daļēji šo
atšķirību pamatā noteikti bija
ģeogrāfiskais atstatums: lai nu kā,
taču Latvija arī toreiz vēl arvien
atradās Eiropā un līdz ar to arī toreiz
bija visādā ziņā sasniedzamāka
šī
kontinenta
rietumdaļā
dzīvojošajiem latviešiem.
Ietekmi droši vien atstāja arī
dažādie
sabiedriski-politiskie
dzīves stili abpus Atlantijas
okeānam. Jo īpaši ASV līdz šai
dienai var lepoties ar pasaules
lielvaras statusu, ar tādiem
saukļiem
kā
“neierobežoto
iespēju zeme”, “mājvieta visiem
nabagiem, vajātiem, cilvēkiem bez
dzimtenes”19 vai dažādu tautību
“kausējamais katls”, ar vairāk vai
mazāk vienotu ģeopolitisku un
valodas telpu, bet arī ar gadsimtu
gaitā
monolīti
sastingušu
divpartiju sistēmu, kurpretim t.
s. veco pasauli raksturo valstu un
valodu plurālisms, daudzveidīgas
nacionālas īpatnības, pārmaiņām
atvērtākas daudzpartiju sistēmas.
Tā arī slavenā jaunatnes kustība
1960to
gadu
beigās
ASV
„dzemdēja” hipijus un leģendāro
Peace and love festivālu Vudstokā,
1. “Diaspora (izcelsme no sengrieķu
diaspora – ‘izkliede, izsēšanās’) ir pastāvīga
dzīvošana ārpus dzimtenes. Pēc Vecās derības
pārtulkošanas grieķu valodā par diasporu
sāka dēvēt ebreju izsūtīšanu un uzturēšanos
Babilonijā 6. gs. p.m.ē” (http://lv.wikipedia.
org/wiki/Diaspora).
2. “Informatīvais ziņojums par Ārlietu
ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu
2013.–2015. gadā”, http://www.mfa.gov.lv/
data/file/aminfo_040213.pdf, 6. lpp.
3. Latviju enciklopēdija, I sējums (1950-1951),
507. lpp.; II sējums (1952-1953), 1278. lpp.,
līdzīgus skaitļus min arī Latvijas Okupācijas
muzejs,
http://www.omip.lv/iss-vesturesparsk/9-trimda. Saskaņā ar vācu pētnieka
Wolfgang Jakobmeyer rīcībā esošiem datiem,
pēckara Vācijas rietumu zonās 1946. gadā bija
piereģistrēti ap 100 000 latviešu (sk. Christian
und Marianne Pletzing, Displaced Persons.
Flüchtlinge aus den baltischen Staaten in
Deutschland (2007), 9. un turpm. lpp.); līdzīgu
skaitli par 1947. gadu min Edgars Dunsdorfs,
Trešā Latvija (1968), 37. lpp. Savukārt autora
rīcībā esoša, diemžēl gan nezināmas izcelsmes
mūsdienu aplēse atzīmē “150 000 bēgļus uz
Vāciju un Zviedriju” laikposmā no 1944. līdz
1945. gadam, pie kuriem par lielāko tiesu būtu
jāpieskaita pārskata tālākajā gaitā minētās
20 000 “latviešu militārpersonas Rietumu
sabiedroto gūstā”.
4. Trešā Latvija, 47.–48. lpp.
5. Ed. Salna, Pildāmspalva (1946), 9. lpp.
6. Bijušais leģionārs Jānis Zemītis šo pašu
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bet Eiropā, jo īpaši Vācijā – plašas
diskusijas par sociālismu un tā
nākotni, bet beigās arī, piemēram,
šodienas Zaļo partiju Vācijā20.
Abām pusēm kopēja visdrīzāk
bija pretestība pret Amerikas karu
Vjetnamā.
Visbeidzot: ja nu kādai no pirmās
Latvijas politiskajām partijām arī
pēc vairākiem gadu desmitiem
trimdā bija turpinājums, tad tā
bija Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku
partija
(LSDSP),
un tās mītnes zeme bija
galvenokārt Zviedrija21. Tieši ar
sociāldemokrātu starpniecību ceļu
uz rietumu plašsaziņas līdzekļiem
un ASV kongresa debatēm 1972.
gada sākumā atrada slavenā “17
latviešu komunistu vēstule”, kurā
atspoguļota padomju kompartijas
īstenotā piespiedu asimilācijas

Zēdelhemas prātulu pierakstījis šādiem
vārdiem: “Angļiem bija pat interesants joks –
anekdote: ‘Ieliec pilnīgi kailu latviešu gūstekni
pilnīgi tukšā barakā un tam par sargu ārpusā
nolieci beļģi, tad pēc divām stundām baraku
atstās jauns cilvēks, apģērbies privātās drēbēs
pēc pēdējās modes, ar mēteli un platmali.
Rokās tam būs cūkādas cimdi, spieķis un pilns
koferis’”, Nenoslēgtais loks. Leģionāra stāsts
(2013), 217. lpp.
7. Šī pieredze atspoguļojas gan dažos Anšlava
Eglīša tēlojumos grāmatā Neierastā Amerika
(1954), gan šī raksta ietvaros publicētajā
Harija Berga šaržā (no E. Dunsdorfa grāmatas
Trešā Latvija, 91. lpp.).
8. Trešā Latvija, 5. un turpm. lpp.
9. Pamatā vienīgā politiski-ideoloģiskā
nesaskaņa ar mītnes zemi veidojās, jo īpaši
kareivīgi noskaņotiem nacionālistiskiem
trimdiniekiem uzskatot, ka rietumi izrādot
pārāk lielu piekāpību Maskavai un īsti
nesaprotot komunisma būtību: “Ja arī
rietumu noteicējiem daudz kas necilvēcīgajā
komūnistu iekārtā nav īsti pa prātam, tad vēl
mazāk pieņemama tiem liekas komūnistu
režīmu gāšana un apspiesto tautu atbrīvošana
politiskā cīņā. (...) Rietumu pasaule nesaprot,
ka ‘īsts miers’ ar komūnistiem ir ne tikai
politiska neiespējamība, bet pretruna pati ar
sevi, jo komūnists tikai tik ilgi paliek komūnists,
kamēr tas ir revolucionārs” (Latvijas sapnis
(1967), 198. un 164. lpp.).
10. Jau 1960to gadu beigās E. Dunsdorfs
lakoniski atzīmēja: “Trešā Latvija pastāv

politika pret latviešiem un
citām nekrievu tautām Padomju
savienībā22.
Vecās trimdas “sazarošanos” pa
mītnes zemēm netieši apspēlēja arī
toreiz Zviedrijā bāzētā “mīklaina
nosaukuma latviešu blūzroka
apvienība” Alis P23. 1981. gadā
uzstājoties 5. Vispasaules latviešu
jaunatnes kongresā Straumēnos
(Anglijā) un apvienojot spēkus
ar Stokholmas Mālu ansambļa
teātriniekiem, tā savu koncertu
nobeidza ar līdz tam nedzirdētu
improvizāciju – “Klauvēju pie
Foksa durvīm”. Ņemot par
muzikālo pamatu Bob Dylan
dziesmu “Knockin’ on Heaven’s
Door”, teksts sastāvēja no kāda ASV
advokātu biroja vēstules Amerikas
Latviešu jaunatnes apvienībai
un dolāros uzskaitīja postījumus,

jau gandrīz divdesmit gadu. Šai ilgajā laikā
daļa trimdinieku ir kļuvuši par emigrantiem”.
Trešā Latvija, 6. lpp. Te gan var piemetināt,
ka šī attīstība trimdiniekus nebūt nekavēja
sevi uzskatīt joprojām par trimdiniekiem,
nereti nonākot negribētā, daļēji arī neapjaustā
konfliktā starp pašizpratni un reālo dzīvi.
11. Trešā Latvija, 35.–40. lpp. (par Austrāliju)
un 40.–42. lpp. (par Kanādu).
12. Latviešu Centra Minsterē vadītāja, ASV
dzimusī Zuze Krēsliņa-Sila naturalizācijas
procesu Amerikā nesen aprakstīja šādi:
“Amerikā, kā smejies, ir tā – ja esi zaķītis
un piedzimis garažā, tad esi automašīna”
(http://m.la.lv/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=381079:qlatviskums-manir-k-reliiska-prliecbaq).
13. Būtībā to pašu situāciju raksturo arī
Latvijas Republikas Pilsonības likuma 1994.
gada redakcija, nosakot, ka Latvijas pilsoņi
ir “ personas, kuras bija Latvijas pilsoņi 1940.
gada 17. jūnijā, kā arī šo personu pēcnācēji,
kas reģistrējušies likumā noteiktajā kārtībā”
(Latvijas vēstnesis, 11.08.1994., Nr. 93 (224)).
Piederība Latvijas valstij te tverta tīri formāli,
kaut vai tikai latviešu valodas zināšanas te
vispār nav paredzētas…
14. Sk. Alberts Spoģis, Minsteres Latviešu
ģimnazija izdzīvoja (2008).
15. Sk. http://www.lva.lv/r/236/Baltijasbrivibas-un-miera-kugis/ un http://articles.
mcall.com/1985-08-06/news/2486942_1_
baltic-states-baltic-people-baltic-peace

ko organizācijas gadskārtējās
sanāksmes gaitā dalībnieki (droši
vien krietnā alkohola reibumā) bija
nodarījuši sarīkojuma vietai, proti,
kādai viesnīcai. Sūdzība sākās ar
nemirstīgo teikumu “The damage
done to the hotel by the Latvians”
un kā beidzamo posteni minēja
“Torn wallpaper outside Mr Fox’s
office”.24 Apzināti vai neapzināti, šis
opuss it kā norādīja uz to, ka “viņi”,
t. i. Amerikas latviešu jaunieši, prot
tikai uzdzīvot, par ko “mēs”, t. i.
Rietumeiropas latviešu jaunieši,
varam tikai pasmieties.
Uz ko turpretim ir spējīgi
“eiropieši”, uzskatāmi apliecināja
leģendārā
Eiropas
Latviešu
jaunatnes apvienības (ELJA) biedru
pilnsapulce 1973. gadā Kerkrādē,
kas diskusijās burtiski iestrēga
pie jautājuma par to, kas turpmāk

16. Sk., piemēram, Gundega Grīnuma,
Piemiņas paradoksi (2009), 607.–631. lpp.
17. Eiropas Latviešu jaunatnes apvienība
vēl 1957. gadā bija optimistiska un vēlmju
spārnota diezgan, lai redzētu nevien pašas
trimdas, bet arī Latvijas latviešu jauniešus
zem kopīga jumta – “Vienalga, kur mēs
šodien esam, kas mēs esam un ko mēs
darām – mēs esam viena un pašos pamatos
vienota Latvijas jaunatne” (t. s. Etlingenas
deklarācijas ievaddaļa, http://www.elja50.
lv/?p=3362&pp=3450&lang=896.
18. Šī latviešu valodas leksikas bagātināšanās,
protams, arī skar attiecības šodienas Latvijas
latviešu un trimdinieku starpā. Pirmo reizi uz
Rīgu aizbraucot, piemēram, ASV dzimušam
un uzaugušam latvietim būs zināmas grūtības
ierindot tur tik pierastos jēdzieniem kā “nafig”
vai “pofig”, “davai”, “uzzvanīt” vai “točna”.
Cits variants šai pašai problēmai ir tas, ka ne
vienam vien “starptautiskam” apzīmējumam
Latvijā un ārvalstīs ir diezgan atšķirīga
nozīme. Piemēram, Vācijā dzīvojošs latvietis,
pielāgojies savai videi, par “pumperniķeli”
drīzāk uzskatīs par noteiktā veidā ceptu maizi,
kas tradicionāli sastāv tikai no rupja maluma
rudzu miltiem un pilniem rudzu graudiem,
kamēr mūsdienu vajadzībām pieļauts arī
ieraugs un iesals (http://de.wikipedia.org/
wiki/Pumpernickel). Latvijā “pumperniķelis”
turpretim ir kūka –parasti “cukura plaucētā
mīkla ar rozīnēm, balta cukura glazūra”
(http://www.kuku-paradize.lv/junge/kukas9.
html), bet Priekules maizes ceptuves variantā
– “milti, margarīns, olu masa, cukurs, rozīnes,
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vadīs
organizācijas
biļetenu
ELJA Informācija. Kandidātiem
un to ikreizējiem atbalstītājiem
laižot darbā gan augstas raudzes
politiskus
argumentus,
gan
visus iespējamos kārtības ruļļa
paņēmienus, diskusijas ilga no vēlai
pēcpusdienai līdz nākamās dienas
rīta gaiļiem. Beigās tikai viena
vienīga balss izšķīra rezultātu.25
Pie tam ELJA Informācija saviem
redaktoriem nevarēja piedāvāt
pat simbolisku atalgojumu, vien
iespēju zināmos rāmjos noteikt
akcentus politiskajā diskusijā…
Bet, ja vispār bija kāds temats,
par kuru dažādās latviešu
apakškopienās trimdas gados
nopietni lauza šķēpus (ne tikvien
sarīkojumos
kā
Kerkrādes
kongresā), tad tās bija trešās
Latvijas attiecības ar savu pretmetu
– Latvijas Padomju sociālistisko
republiku (LPSR). Runa ir par t. s.
“kultūras sakariem”.26
Šis jautājums samilza īpašā
vēsturiskā konstelācijā 1960to
gadu beigās un 1970to gadu
sākumā. Atomieroču kontekstā
pasaules politiku kopš Otrā
pasaules kara beigām lielā mērā
bija noteicis t. s. “mierpilnās
līdzāspastāvēšanas” princips. Abi
lielie ideoloģiskie bloki – rietumi/
k a p i t ā l i s m s / p a r l a m e n t ā rā
demokrātija no vienas puses un
austrumi/sociālisms/padomju
iekārta no otras puses neatlaidīgi
savā starpā konkurēja globālā
līmenī, taču izvairījās savas
pretišķības risināt ar militāriem
līdzekļiem. Šajās pamatnostādnēs
neko negrozīja arī tādi gana
asiņaini vietēja rakstura konflikti
kā kari Korejā (1950-1953) un
Vjetnamā (1955-1975).
Ko šī situācija nozīmēja latviešu
trimdai rietumu valstīs? Vispirms –
kaut gadu pēc gada demonstratīvi

drupināti zemesrieksti, vanilīns, soda, sāls,
kanēlis, tumšais iesala ekstrakts” (http://
www.priekulesmc.lv/bulkas2.html). Līdzīgi arī
ar “sardelēm” – Vācijā tās ir zivis, ko Latvijā
pazīst ar nosaukumu “Eiropas anšovs” (sk.,
piemēram, http://eur-lex.europa.eu/Notice.
do?mode=dbl&lng1=de,lv&lang=&lng2=bg,
cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,
sk,sl,sv,&val=519197:cs), bet Latvijā – desas
(piemēram,
http://www.miesnieks.lv/lv/
produkti/sardeles).
19. Amerikāņu dzejnieces Emma Lazarus
slavenais, 1883. gadā sarakstītais sonets
“New Collosus”, kas savulaik rotāja Ņujorkas
Brīvības statujas pamatni, šo domu tver šādos
vārdos: “Give me your tired, your poor, / Your
huddled masses yearning to breathe free, / The
wretched refuse of your teeming shore. / Send
these, the homeless, tempest-tost to me, / I lift
my lamp beside the golden door!”, sk. http://
en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus.,
aptuvens šo rindiņu tulkojums latviešu
valodā skan šādi: “Dod man savus nogurušos
un nabagos, / Savas sadrūzmējušās masas,
kuras alkst elpot brīvi, / Nožēlojamās atbiras
no saviem ņudzošajiem krastiem. / Sūti šos
bezpajumtniekus, vētrās mētātus, pie manis,
/ Es paceļu savu lampu pie zelta durvīm!”
(http://politika.lv/article/afrolat-afrikalatvija).
20. Šo niansi, cita starpā, uztvēra trimdas
žurnāla Jaunā Gaita redaktors Laimonis
Zandbergs, 1975. gadā apcerot Eiropā
notikušo III Vispasaules Latviešu Jaunatnes
kongresu.
Salīdzinājumā
ar
līdzīga

pausta doma par (personīgu)
atgriešanos dzimtenē kļuva arvien
neticamāka un nepārliecinošāka ne
tikai pārtautošanās un integrācijas
procesu dēļ27. Tiesa gan, rietumu
pasaule pārsvarā turpināja atzīt
neatkarīgās Latvijas pastāvēšanu
de jure (tātad uz papīra), bet aukstā
kara ietvaros de facto nedarīja
nekā, lai Latvija šo statusu atgūtu
īstajā dzīvē. Doma, piemēram,
ka Vašingtona nevis tālos Āzijas
nostūros, bet Viduseiropā varētu
pielietot militāru spēku un Latvijas
abrīvošanai iesūtīt Baltijas jūrā
savu 6. karafloti, vēlākais kopš
neveiksmīgās sacelšanās Ungārijā
1956. gadā bija zaudējusi jebkuru
pamatojumu.
Sarkanarmijas
iesoļošana Čehoslovākijā un t. s.
Prāgas pavasara apspiešana 1968.
gadā to vēlreiz lieki apstiprināja.
Baltijas valstis bija ASV tikai labs
iegansts laiku pa laikam Maskavai
padraudēt ar pirkstu, sak’, „jūs,
tur, Kremlī nerunājiet niekus, mēs
zinām, kas jūs par bandītiem”, bet
“praktiski” šajā jomā netika darīts
nekas vairāk par visādiem diezgan
kusliem spiegošanas un diversijas
pasākumiem28.
Aukstā kara sastingums ļāva
trimdiniekiem no vienas puses it
kā mazliet samierināties ar saviem
sirdsapziņas pārmetumiem par to,
ka viņu personiskais sapnis par
mājupceļu uz Latviju, kaut bieži un
kvēli piesaukts, reāli skatoties, laika
tecējumā aizvien vairāk izbalēja.
No otras puses tas nostiprināja
domu, ka “mēs, lūk, esam vienīgie,
kas varam paust savas tautas ilgas
pēc brīvības un neatkarības”. Īsti
neatzītās ardievas no dzimtenes
kā pretsvaru un kaut vai tikai
šķietamu pašu spēju apliecinājumu
prasīja skatu uz šķietami nespējīgu
latviešu tautas daļu Latvijā. [BLZ]
Turpinājums sekos.

rakstura sarīkojumiem ASV vai Kanādā
šeit to raksturojis” vēsturiskā skatījuma
padziļinājums un labāka šāsdienas īstenības
izpratne, prasme dziļāk ielūkoties pasaulē”,
http://zagarins.net/jg/jg106/JG106_
ATBALSIS.htm.
21. Sk. http://lv.wikipedia.org/wiki/LSDSP_
vēsture.
22.
lv.wikipedia.org/wiki/17_latviešu_
komunistu_vēstule.
23. http://www.alispudelis.lv/par-alis-p/.
24. Cik zināms, dziesma “Klauvēju pie Foksa
durvīm” nekad nav oficiāli ieskaņota; autora
rīcībā tikai saglabājies bēdīgas kvalitātes
audiokasetes ieraksts. Detaļas par pašu
koncertu 2013. gada 8. augusta e-pastā
autoram atmiņā atsauca Mālu ansambļa
dalībnieks, rakstnieks, režisors un ASV juristu
vēstules recitētājs Juris Rozītis.
25. Sk. http://www.elja50.lv/elja50-vesture.
26. Sk., piemēram, Ievas Zaķes pētījumu
Controversies of US-USSR cultural contacts
during the cold war: The perspective of Latvian
refugees,
http://users.rowan.edu/~zake/
papers/Cultural%20contacts.pdf.
27. Uzskatāmā vizuālā tēlā šo attīstību tver
H. Berga šaržs E. Dunsdorfa grāmatā Trešā
Latvija, 95. lpp.
28. Slavenā britu autora John le Carré vīzē
šim aspektam Rietumu valstu un Latvijas
attiecībās literāru pieminekli ir veidojis Anšlavs
Eglītis romānā Vai te var dabūt alu?(1961).

Juristi ar
specializāciju
Eiropas Savienības
tiesībās

Andris Vītols,
Eiropas Savienības
Tiesību asociācijas valdes
priekšsēdētājs
eulaw.lv@gmail.com
Kas ir Eiropas Savienības
Tiesību asociācija un kādi ir tās
mērķi?
Eiropas Savienības Tiesību
asociācija dibināta jau 2002. gada
26. oktobrī un ir pirmā un pašlaik
vienīgā juristu apvienība, kuras
biedrus vieno interese par Eiropas
Savienības tiesību jautājumiem.
Asociācijas svarīgākie mērķi
ir pētīt un analizēt Eiropas
Savienības tiesības un ar tām
saistītās tiesību sistēmas, kā
arī veicināt Latvijas iedzīvotāju
informēšanu par tām.
Kas ir bijušas mūsu
pamanāmākās aktivitātes?

Līdz
šim
pamanāmākās
aktivitātes bija apjomīgā pētījuma
“Pievienošanās Eiropas Savienībai
līgums (izvilkums) un komentāri”
(ISBN 9984671534) sagatavošana
un izdošana sadarbībā ar Tiesu
namu aģentūru (2003. gada
janvāris),
divu
konferenču
organizēšana - par latviešu
juridisko valodu sadarbībā ar
Rīgas Juridisko augstskolu (2005.
gada novembris), kā arī par
Lisabonas Līgumu sadarbībā ar
Tieslietu un ārlietu ministriju
(2010. gada aprīlis).

Asociācija darbojas ne tikai
vietējā, bet arī starptautiskā
mērogā. Kopš 2004. gada
pārstāvam Latviju Starptautiskajā
Eiropas
tiesību
apvienībā
(Fédération Internationale de
Droit Européen (FIDE)), kurā

iekļautas ne tikai ES, bet arī
citu Eiropas valstu juristu, kas
strādā ar ES tiesību jautājumiem,
apvienības.
FIDE
kongresi
notiek reizi divos gados un pulcē
spožākos prātus ES tiesību jomā.
2011. gada Tallinas kongresā citu
starpā piedalījās arī Igaunijas
prezidents un Eiropas Komisijas
locekle. Asociācijas pārstāvji kopš
tās dibināšanas ir piedalījušies
visos šīs apvienības organizētajos
pasākumos.
Kas ir asociācijas biedri un
kādas aktivitātes ir plānotas
nākotnē?

Lai gan biedru skaits nav
milzīgs - pašlaik esam 16 cilvēki,
tomēr esam pārstāvēti daudzās
iestādēs un institūcijās, kas veido
Savienības politiku un tiesības.
Asociācijas biedrus atradīsiet
Eiropas Komisijā un Parlamentā,
Eiropas Centrālajā bankā, Latvijas
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES,
Latvijas diplomātiskajā korpusā,
kā arī Latvijas Augstākajā tiesā
un vadošajos Latvijas advokātu
birojos. Žaneta Mikosa pasniedz
lekcijas
Latvijas
tiesnešiem
ES tiesībās, savukārt, Artūrs
Kučs ir LU Juridiskās fakultātes
Starptautisko un Eiropas tiesību
zinātņu katedras vadītājs.
Ņemot vērā drīzo Latvijas
prezidentūru,
asociācijas
biedru rindas šai pusē noteikti
palielināsies. Tādēļ mēs vēlētos
izmantot iespēju Briselē organizēt
vai piedalīties pasākumos, kas
saistīti ar mūsu interesējošo
jautājumu loku. Lai to veicinātu,
vēlamies
apzināt
Beļģijā
praktizējošos vai nodarbinātos
latviešu juristus, kopā ar kuriem
būtu iespējams meklēt veidus, kā
attīstīt juridisko domu attiecībā
uz ES tiesību jautājumiem, kā arī
organizēt formālus vai mazāk
formālus
kopā
sanākšanas
pasākumus. Visi laipni aicināti
sazināties un piedalīties!
Plašāku
informāciju
par
asociāciju var iegūt, apmeklējot
vietni http://www.eulaw-latvia.
eu/. Esat laipni lūgti arī izteikt
viedokli vai ievietot komentārus
Facebook lapā “Latvian EU Law
association”. [BLZ]
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FOTOKONKURSS

Mana Eiropa
bildēs
Šī gada sākumā Eiropas Parlamenta deputāts Robertz Zīle rīkoja
fotokonkursu “Mana Eiropa”. Konkursa mērķis bija apzināt skatījuma
daudzveidību, atklājot, ko katram no mums sevī slēpj jēdziens „Mana
Eiropa”. Nevairoties no spēles, paradoksa un sarežģītām asociāciju
ķēdēm. Laiks un vieta, kur bilde tapusi, nebija būtiski.

Atsaucība bija liela un žūrijai nebija viegli izvēlēties
15 bildes, kas veidos fotoizstādi Eiropas Parlamenta
Baltijas Ceļa gaitenī no 31. marta līdz 4. aprīlim.

⌂ Aina Karavaičuka. “Klusā daba ar meža vīriem”.

⌂ Dārta Veismane. “Papīra lidmašīnas”.

⌂ Žanna Žaka. Līgo vakara rituāls “Purifikācija”
Pedvāles Brīvadabas muzejā.

⌂ Edgars Priedītis. “Eiropas bilde”. Eiropas Savienība ļoti lielā mērā
Latvijai nodrošina drošību. Tā veicina arī ekonomisko izaugsmi, tomēr
Latvijas nākotne nav noteikta un pilnīgi skaidra. Skaidrs ir tikai tas, ka
Latvija cenšās apzināties sevi kā daļu no Eiropas Savienības, tomēr dēļ
pastāvošajām kultūras atšķirībām un neskaidrās nākotnes, ir grūti atrast
sev piemērotu vietu “Eiropas bildē”.

⌂ Petr Sochman. 2014. gada 1. janvāris Prāgā. Tradicionālā vieta, kur
tūkstošiem fotogrāfu un tūristu cīnās par pleķīti svētku uguņošanas
baudīšanai.
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Latviešu bērni sadanco Briselē
M. Liepiņa
Foto: A. Sauka

Šā gada 15.martā viesmīlīgajās
Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā
telpās pulcējās latviešu bērni
no Briseles un Rīgas, lai dalītos
dejot un dziedāt priekā, kā arī
lai iepazītos ar latviešu tautas
tērpiem.

Šī bija īpaša diena Briseles
Sestdienas skoliņas bērniem,
ansamblīša un deju pulciņa
dalībniekiem, jo ciemos bija
ieradies latviešu tautas deju
kolektīvs „Rīdziņa” no Rīgas
pamatskolas „Rīdze”.

Kā ik tikšanās reizē ierasts
Sestdienas skoliņā, dienu bērni
iesāka skolotājas Dainas Grases
vadībā ar kopīgo „rīta apli”. Pēc tam
sekoja koncerts, ko atklāja Briseles
mazie latviešu dejotāji. Lai arī
dejotājiem nodarbības atsākušās
tikai pirms trim nedēļām, uz
skatuves ar pavisam jauniem
priekšnesumiem braši kāpa visi
– gan pieredzējušie, gan tikko
pirmās kustības apguvušie bērni.
Stāsta Briseles latviešu pieaugušo
un bērnu dejotāju vadītāja Dagnija
Martinsone: „Katra uzstāšanās,
protams, ir jauna pieredze un
prieks gan pašiem dejotājiem un
dziedātājiem, gan viņu vecākiem.
Bija aizkustinoši vērot, ar kādu
atbildību mazie tika posti
koncertam, cik ļoti bērni centās visu
pareizi labi izdarīt un cik patiesi
bērnišķīgi tas izdevās! Tomēr mans
vissirsnīgākais paldies ir vecākiem
par iesaistīšanos, atbalstu un
attieksmi!”

Skolotājas
Gitas
Pāvilas
vadītais Briseles dziedošo bērnu
ansamblis savu skanēt prasmi
demonstrēja uzreiz pēc dejotājiem.
Satraukumam
un
priekam
par iespēju uzstāties nevarēja
pretoties pat tie mazuļi, kuri
ansamblītī šogad nedzied, tomēr
iejuka draugu rindās un centās
uztvert vārdus, lai dziedātu kopā
ar pārējiem.
Koncertu
turpināja
deju
kolektīva „Rīdziņa” 3 dažāda
vecuma bērnu grupas: 4.-5.klases,
5.-7.klases un skolas absolventu
grupa. Kolektīvs pamatskolā
„Rīdze” sekmīgi darbojas kopš
1995.gada. Kopā rīdzinieki daudzo
klātesošo uzmundrināti nodejoja
16 skaistas dejas no „Rīdziņas”
„zelta fonda”. Pēc koncerta viesi
devās ekskursijā pa Briseli,
apmeklēja Eiropas Parlamentu,
šokolādes un miniatūru muzejus,
lai pēc tam dotos tālāk uz
Amsterdamu. Savukārt Briseles
bērni iemācījās rotaļīgu latviešu
tautas deju un uzzināja daudz
jauna par latviešu tautas tērpiem.
„Skatoties, kā dejo mazie rīdzinieki,
atcerējos savu bērnību un bērnu/
jauniešu tautas deju kolektīvā
pavadītos skaistos gadus,” pēc
pasākuma smaidot atzina tautas
tērpu zinātāja un dejotāja Ilze
Vesere.
Pasākumu
atbalstīja
Latvijas Republikas Pastāvīgā
Pārstāvniecība Eiropas Savienībā,
visu iesaistīto bērnu vecāki,
Briseles Sestdienas skoliņa un
Eiropas Parlamenta deputāts
Roberts Zīle; īpašs paldies viņa
asistentei Gunai Zaķei-Baltajai.
[BLZ]

⌂ Vecāki ir lepni par savu lolojumu sniegumu.

⌂ Mazajām māksliniecēm top ilgi gaidītās bizes.

⌂ Skatītāju pirmajās rindās
Briseles bērnu dziedājumu vērtē ciemiņi no Rīgas.

⌂ Uzstājas ciemiņi no Rīgas.
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Pasaule Martas acīm
A. Sauka

Marta ir trīsgadīga jaunkundze
un tālāk aprakstītās situācijas ir
dokumentētas kopš brīža, kad viņa
sāka runāt apmēram divu gadu
vecumā.
Vasarā atvaļinājuma laikā no
rīta ejam pa ielu un redzam uz
trotuāra gulošu suni. Marta izrāda
interesi kāpēc sunim ir izkārta
mēle. Tētis paskaidro, ka sunītim
ir liels kažoks un viņam ir karsti.
Piemēram, kaķītim ir plānāks
kažociņš un viņam nav tik karsti.
Pēcpusdienā peldamies viesnīcas
baseinā un netālu no mums
baseinā ielec spalvains vīrietis.
“Onkulim ir karsti, viņam ir liels
kažoks.”, informē Marta.
Atvaļinājumā
ģimene
ir
ieradusies pilsētā, kur iepriekš
nav būts un vakarpusē dodas
izpētīt viesnīcas apkārtni. Marta
uz trotuāra skrien pa priekšu.
Priekšā krustojums. Marta: “Tālāk
jāiet te!”, un rāda uz šķērsielu pa
labi. Tētis: “Nē, jāiet taisni.” Marta:
“Jocīgi...”.
Viendien Marta atsakās ēst
pusdienas. Tētis viņai aizrāda,
ka jāēd, savādāk vēders būs
tukšs un tajā kurkstēs vardes.
Pie vakariņām dzerot alu, tētim
pasprūk atrauga. Marta: “Tētim
vēderā vardīte!”

Marta no rīta pie brokastu
galda spēlējas ar ēdienu. Tētis
viņu apsauc pāris reizes, bet tas
nepalīdz. Tētis paliek dusmīgs,
saka: “Gribi, lai tētis tev sadod pa
dibenu?” Marta: “Nē, gribu, lai
mamma sadod pa dibenu.”
Tētis stāsta Martai vakarā
pasaku par Pelnrušķīti. Sākumā

ir apstāsts par to, cik viņai daudz
jāstrādā. Pēcāk ir vieta, kur
Pelrnrušķītei līdz pusnaktij ir
jādodas prom no balles. Tētis
izteiksmīgi stāsta, kā Pelnrušķīte
pamet balli, skrien pa kāpnēm,
pazaudē kurpīti, ļoti steidzas
uz mājām... “...strādāt”, zinoši
papildina Marta.

Martai uz apakšbiksītēm ir
Minnijas aplikācija (Minnija ir
personāžs no multenēm par
Mikijpeli). Bērnu rotaļu laukumā
vienā brīdī Marta sāk kārtot
apenītes. “Biksītes salīda dibenā?”,
jautā tētis. “Nē, Minnija ielīda
dibenā”, atbild Marta.
Tētis novāc pēc vakariņām
traukus; virtuvē ienāk Marta. “Es
aiztaisīšu aizkarus”, saka Marta,
rādot uz virtuves loga žalūzijām.
Tētis neiebilst. Kad žalūzijas
nolaistas, Marta ar padarīta
pienākuma
intonāciju
balsī
nosaka: “Tagad virtuvē nenāks
tumsa!”

Tētis sēž Martas istabā un palīdz
viņai ar flomāsteriem krāsot bitīti
Maiju. Vienā brīdī tētis netīšām
apgāž leļļu tējas tasīti, kurā ir
ūdens. Marta nosodoši paskatās
un saka: “Tēti, netaisi manā istabā
problēmas!”
No rīta visa ģimene pamet
mājas. Liftam aiztaisoties, tētim
iesprūst soma. Marta: “Tēti,
uzmanies! Tā var sasisties un tad
tu raudāsi!”

Marta pirms gulētiešanas prasa,
lai tētis paliek pie viņas un paguļ
blakus uz grīdas. Pēc brīža tētis
dzird, ka tiek zelēti pirksti un
aizrāda, lai ņem tos no mutes ārā.
Marta: “Man nepatīk, ka tu guli
man blakām; ej prom!” [BLZ]
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