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Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Tās rūpes, kuŗas nomāc mūs,
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību – viss labi būs.

Vēlam visiem priecīgus un gaišus Ziemsvētkus un, uzsākot jauno
2020. gadu, lai mums visiem būtu veselība, spēks un dzīves prieks!
Sirsnīgs paldies visiem, kuŗi palīdz apvienības darbā, un mīļš paldies apvienības
biedriem, kuŗi apmeklē saietus, bieži pārvarot nelabvēlīgus laika apstākļus un
transporta grūtības. Bez viņiem mums nebūtu nozīmes darboties un mums
pietrūktu regulārās satikšanās latviskā draudzīgā vidē.
Liels paldies arī Latviešu centra vadībai un darbiniekiem par labo
sadarbību un saprašanos.
Apvienības valde
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TLPA Priekšsēža novēlējums

Mīļie draugi!

mazbērni, draugi vai TLPA var jums ar to
palīdzēt.
Nākamgad ceram atkal būt kopā Centrā.
Tad, tai pašā laikā, tie, kuri netiek uz Centru,
varēs pieslēgties caur Zoom un tad varēsim
visi būt kopā gan seju sejā, gan ZOOM, pēc
izvēles! Mūsu tagadējā ZOOM kopiena jau reiz
ir pārsniegusi 100!

Šis gads mums ir bijis jauns piedzīvojums
un pat izaicinājums! Esam tam piemērojuši
savas dzīves, darījuši jaunas lietas, domājuši
jaunas domas un ņēmuši pārtraukumu savās
ikdienas gaitās. Šis ir patiešām bijis pauzes
gads.
Mūsu draugu loks nav ticies seju sejā kopš
marta, bet esam bijuši ļoti aktīvi Zoom. Tur
mēs turpinām mācīties, priecāties un
iepazīties ar jauniem, neredzētiem draugiem.
Mēs esam visu panākuši ZOOM, izņemot kora
mēģinājumus, ēšanu un tuvāku sadraudzību.
Tie, kuriem nav tehnoloģija, palaida daudz
garām, kaut arī varēja pieslēgties iknedēļas
saietiem ar telefona palīdzību un lasīt avīzē
atsauksmes.
Tamdēļ mudinu visiem iepazīties un
iegādāties pieslēgšanas aparatūru. Bērni,

Mēs varam lepoties, ka ne tikai esam
lielākā sabiedrības grupa, bet arī mēs esam
visaktīvākā sabiedrības grupa! Turpināsim
rādīt
priekšzīmi
pārējai
sabiedrībai,
piedalīsimies, lai uzturētu mūsu sabiedrību
veselu un stipru. Sadarbosimies ar mūsu
līdzgājējiem, atbalstīsim mūsu Centru, kam ir
bijis ļoti grūts gads.
Personīgi vēlos pateikties mūsu aktīvai
valdei, revīzijas komitejai, Atvasara komandai
un visiem palīgiem par lielo darbu, lai panāktu
mūsu šī gada sekmīgos sasniegumus. Vēlu
Jums visiem siltus, klusus Ziemassvētkus un
lai Jaunais gads mums visiem ir veselīgs un
jautrs!

TLPA Priekšsēdis Auseklis Zaķis
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Ceļā uz Latvijas proklamēšanu
Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/

Ja mēs paskatāmies Latvijas vēsturē jau no
senseniem laikiem, šī mazā zemīte ir piedzīvojusi
kaŗu, kaŗu un vēl kaŗu, ar maziem
pārtraukumiem.
Pec ģeoloģijas pētījumiem,
zinām, ka Baltu tautas apdzīvoja Baltijas zemes
jau kādus 9000 gadus pirms Kristus dzimšanas,
kad atkāpās šļūdoņi un, kaut arī mums nav
rakstiska vēsture par šiem pirmiem gadsimtiem,
ir atrastas ieroču paliekas, trauku paliekas kā arī
rotas lietas. Varbūt Dievs šo mazo zemīti atstāja
mums, bet izskatās, ka to ir vēlējušās iekarot tauta
pēc tautas. Noteikti viens no pirmiemesliem bija,
ka ceļošana notika kuģos un laivās. Latvijai ir
ostas, kas neaizsalst ziemā, un tās ir ļoti pievilcīgas
tirgotājiem, un tās laivas, kas nonāca līdz
Daugavai, peldot uz dienvidiem, varēja pieslēgties
citām Krievijas upēm, lai tiku uz Eiropas un Āzijas
vidieni.

Dators mums stāsta, ka Latvijas robežas tika
vairāk vai mazāk nospraustas 1100 gadus pēc
Kristus dzimšanas, kaut arī vārds ‘Latvija’ sakarā
ar šo zemīti parādījās tikai deviņpadsmitā
gadsimta vidū.
Tanī laikā Latvijas lielākie
ienaidnieki bija Vikingi – un ‘Vikingi’ bija kopvārds,
kuŗā ietilpa zviedri, norvēģi, dāņi un islandieši.
Vikingi bija vairāk tirgotāji kā zemnieki – bet ja viņi
tirgojās ar kādu tautu, kuŗu dzīves vieta viņiem
likās patīkama, viņi uzbruka iedzīvotājiem - tos vai
nu padzina vai nonāvēja, un apmetās uz dzīvi viņu
zemē.
Jau 800 gadsimtā mēs lasām, ka Kurši atteicās
maksāt nodevas zviedriem un cīnījās ar vikingiem.
Tie noslēdza mieru uz pus gadu, lai varētu
tirgoties – un tad cīnījās tālāk. Ir tiešām neticami
uzmanīgi jālasa un jāpārlasa informācija, lai
izprastu, kuŗā laikā kuŗas zemes karoja pret
Latviju un tās iedzīvotājiem. Ja viena puse bija
senie latvieši – kurši vai sēļi vai arī citi latviešu
pilsvaldnieki, tad otrā pusē pie iebrucēju skaita
bija vikingi, poļi, krievi, zviedri, vācieši, atkal poļi,
atkal krievi – un tā tālāk, līdz pat 20 gadsimtam.
Pirmais tautas atmodas laikmeta posms bija
ļoti svarīgs latvju tautai. Tas sākās 1850. g. un
turpinājās daudzus gadus pirms atausa doma un
sāka veidoties plāni jaunas valsts dibināšanai. Šis
laika posms nepievērsās tik daudz Latvijas valsts
dibināšanai – valsti ar robežām, likumiem un
satversmi. Pirmā tautas atmoda tēmēja uz pašu
latviešu tautu un tās dvēseli. Tā gribēja drastiski
celt tautas godu, tās pašlepnumu un pašvērtību.
Starp atmodas laikmeta galveniem ideologiem
gribu īsi minēt trīs rakstniekus.
Krišjāni
Valdemāru (1825-91) (66g), Juri Alunānu (1832-64)
(31g) un Krišjāni Baronu (1835-1923) (88g). Bija arī
citi – Auseklis, Kronvaldu Atis, Andrejs Pumpurs –
bet paliksim pie pirmiem trim.
Šo jaunlatviešu galvenās idejas bija sekojošās:
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1) Latviešu nacionālās kultūras izveidošana
un kopšana, sevišķu uzmanību pievēršot tēvu
valodai un nacionālai skolai,
2) Latviešu sabiedrības nostiprināšana,
3) Latviešu nacionālās ideoloģijas izveidošna,
kas savu pilnveidojmu ieguva Jura Alunāna, Ata
Kronvalda un Krišjāņa Barona rakstos,
4) Latviešu

organizēšanās

biedrībās

un

savienībās.
Krišānis Valdemārs (dzimis 1825. g.) studēja
Tērbatas Universitātē, Igaunijā, kur vairums
studentu sekoja toreizējam uzskatam par
latviešiem, ka tie ir ‘vienkārši zemnieki, zemākas
klases cilvēki’ un viņi kā studenti un intelektuāļi,
piederēja valdošam slānim – tātad pie vāciešiem.
Krišjānis Valdemārs karoja pret šādu ideoloģiju un
lepni pie savām dzīvokļa druvīm aiz sava vārda un
fakultātes
apzīmējuma
(viņš
studēja
tautsaumniecību) pierakstīja ‘LATVIETIS”.
Viņš bija Pēterburgas avīzes līdzstrādnieks (par
Pēterburgas avīzi man būs pāris vārdi vēlāk), vēlāk
censors un beigās redaktors. Maskavā viņš
publicēja rakstus krievu un vācu valodās un ļoti
uzstājās pret vācu muižnieku privilēģijām un
feodālo iekārtu vispār.
Krišjānis Valdemārs
nodibināja pirmo latviešu jūrskolu un aicināja
latviešu un igauņu jauniešus pievērsties
jūrniecībai ("Puiši, braucat jūriņā, naudu krājat
pūriņā") ar ideju, ka tā varētu uzlabot savas valsts
zemnieku financiālo stāvokli un celt viņu
nacionālo pašapziņu. Krišjānis Valdemārs bija
viens no latviešu nacionālās literatūras un tās
publicēšanas veidotājiem.
Valdemārs rīkoja ‘latviešu vakarus’, kur kādi 10
līdz 12 jaunieši, kas sevi sauca par ‘vakarniekiem’,
sanāca kopā, lai runātu ne tikai par tagadējo
stāvokli, bet arī tautas pagātni un nākotni. Tā, jau
šinī laikā, tika spraustas pirmās vadlīnijas ceļā uz
Latvijas valsts dibināšanu.
Krišjāņa Valdemāra galvenie līdzgaitnieki bija
Juris Alunāns un Krišjānis Barons. Vēlāk no
vakarnieku
grupas
izveidojās
Latviešu
rakstniecības vakari, kuŗus vadīja Kronvaldu Atis.
Šie sanāksmes dalībnieki strādāja vēl dedzīgāk, lai

mudinātu tautu turēt cieņā un godā celt latviešu
valodu. It sevišķi viņi centās modināt tauta
nacionālo pašapziņu.
Alunāns mīlēja valodas. Viņš ir pirmais
nozīmīgais latviešu litrrārās valodas veidotājs,
sacerējis aptuveni piecsimti jaunvārdu, piemēram
'pētnieks', 'ceļotājs', 'ārzeme', zemkopība. Daži no
tiem 500 vārdiem bija jauni, daži izmainīja uz
latviešu vārdu tur kur bija svešvārds.
Vairums no šiem jauniem vārdiem ātri ieviesās
ikdienas valodā. Starp citu viņš rakstīja – "Turiet
savu tēvu valodu cieņā un godā, tad jums labi
klāsies virs zemes. Jo kas sevi pašu negodā, to arī
citi negodās".
Alunāns pirmais sarakstīja latviešu literatūrā
sabiedriski nozīmīgu dzeju, kas izteica tautas
naidīgo attieksmi pret apspiedējiem, aicināja cīņā
pret patreizējās sabiedrības locekļiem, kas vēlējās
ierobežot latviešu kultūras attīstību. Viņš
teorētiski attīstīja tēzi, ka latvieši ir pilnvērtīga
nācija, nevis tikai zemnieku kārta, kā bija ierasts
viņus uzskatīt 19. gadsimta pirmajā pusē. Viņš
bija pirmais, kurš savā dzejā un rakstos aicināja
tautu cīnīties par brīvību un tā nostiprināja
latviešu nacionālās atmodas idejas.
Krišjānis Barons (dzimis 1835. g.) bija
folklorists, rakstnieks, publicists un sabiedrisks
darbinieks, kas nemitīgi cīnījās par savas tautas
tiesībām uz labāku dzīvi. Arī viņš savā laikā vadīja
Pēterburgas Avīzi. Avīzi iesāka Juris Alunāns kā
pirmais redaktos, bet Alunāns agri dzīvē saslima
un 32 gadu vecumā nomira. Krišjānis Barons
pārņēma avīzes vadību un varbūt viņa nopelns ir,
ka tā pastāvēja tik ilgi cik tā pastāvēja. Barons
nenogurstoši strādāja pie tās realizēšanas. Bija
brīži, kad viņš bija vienīgais darbinieks, atbildīgs
par rakstu savākšanu, to iespiešanu, avīzes
izdošanu un tās izsūtīšanu.
Vēl esot 19. g. s. ceļā uz 18. novembri mēs
nedrīkstam aizmirst vienu neizsakāmi lielu
notikumu, kas skāra ne tikai intelektuālo saimi,
bet arī visus latviešus - tie bija 'Dziesmu svētki'.
Svētki ilga četras dienas un bija nozīmīgs posms
latviešu nacionālās pašapziņas celšanā.
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Jau pirms pirmiem oficiāliem Dziesmu
svētkiem Rīgā notika Dziesmu dienas: Dikļos
1864. g. (ko vēl šodien svin kā Dziesmu svētku
šūpuli); 1870. g. Dobelē, un vēl citās Latvijas
pilsētās. Pirmie oficiālie 'Dziesmu svētki' notika
no 26. līdz 29. jūnijam 1873. gadā. Piedalījās 1003
dziedātāju un apmēram 20,000 skatītāju.
Kaut arī šo Svētku vārds ir mainīts vairākas
reizes, oficiāli tos sauca ‘Pirmie latviešu
dziedāšanas svētki’. Svētkos pulcējās tauta no
visām Latvijas malām, no visām profesijām, no
visiem dzīves apstākļiem. Tie nebija tikai
akadēmiķi, rakstnieki, dzejnieki vai politiķi, – tie
bija vienkārši latvieši. Lai varētu dibināt savu
valsti, tautai bija jāparāda, ka tā ir spējīga, ne tikai
to valsti vēlēties un dibināt, bet arī atrast
vienprātību un sadarbību, lai to varētu kopt un
vadīt. Latvieši ir dziedātāju tauta, un tobrīd tauta
sanāca dziedāt. Tā tika sperts viens liels solis ceļā
uz Latvijas neatkarības proklamēšanu.
Tuvojās deviņpadsmitā gadsimta beigas un
tautas pirmās atmodas darbinieki likās bija tā kā
drusku paguruši. Nāca jauns pulks jauniešu,
pārpildīti ar enerģiju un jaunām idejām. Tie bija
Jaunās strāvas cilvēki – rakstnieki, politiķi... Viņi
ieveda jaunas idejas un ideoloģijas kā
daiļiteratūrā, tā sabiedriskā darbā. Atmodnieki
gribēja celt latviešu tautas pašlepnumu un
pašvērtību. Tie izkopa latviešu valodu, pētīja
tautas pagātni un skatījās un vāca kopā tautas
gara mantas. Jaunstrāvnieki tur pretīm ar plašāku
vērienu uz sabiedrību, savā daiļiteratūrā radīja
tagatni – dzīvi kāda viņa bija, ar visām cīņām un
sāpēm. Reālisms valdīja visā Eiropas literatūrā, un
jaunstrāvnieki ticēja, ka latvieši nedrīkst palikt
iepakaļ pasaules literatūrai.
Taču arī jaunstrāvnieki dalījās. Viena grupa bija
vairāk komunistiski nosvērta, kamēr otra bija ļoti
patriotiska. Tie jaunstrāvnieki, kas bija noskaņoti
uz marksismu, izsmēja dzimtenes mīlestību un
patriotismu, sludinot internacionālismu. Turpretī
tie, kas tam nepiekrita, ar lielu sparu sāka cīņu
pret tautas izsmējējiem un skaldītājiem. No viņu

grupas nāca plāni par brīvu Latvijas valsti.
Studenti un pat vidusskolu audzēkņi liecināja, ka
‘tauta’ un ‘tēvzeme’ ir svēti vārdi. ‘Mans zelts ir
mana tauta. Mans gods ir viņas gods’.
Pirmais pasaules kaŗš (1914 – 1918) sagādāja
lielus sitienus un pārmaiņas kā vācu, tā krievu
impērijām. Atcerēsimies, ka Krievija bija jau
novājināta ar savu kaŗu ar Japānu (1904-05), kā arī
ar interno revolūciju. (1918. g. 17. julijā tika
noslepkavots cars Nikolajs un visa viņa ģimene.)
Pasaulē, īpaši Krievijā, valdīja haos – šis bija labs
laiks tām zemītēm, kas bija jau gatavojušās un
cerējušas uz ‘savu zemi’ un pašvaldīšanu – sevi
virzīt priekšplānā. Savu valsti pieprasīja ne tikai
Latvija. To pieprasīja arī Ukraina, Baltkrievija,
Gruzija, Polija, kā arī Čehoslovākija un Jugoslāvija.
Vienā teikumā, 1918. g. 3. martā Krievija
atteicās no Cara ‘valdījumiem’ un Latvija atbrīvota
no Krievijas valdības nonāca Vācijas rokās. 1918.
g. 11. novembrī Vācija arī atteicās no Latvijas.
Latvijas ceļš uz brīvību un pašvaldību bija vaļā. Bet
tas nenotika ne viegli, nedz arī ātri. Pirms Latvijas
valsts proklamēšanas 18. novembrī notika divas
ļoti svarīgas sēdes.
Pirmā bija 1917. g. oktobrī Pēterpilī. Tur
sanāca kopā dažādi latviešu organizāciju pārstāvji
un nodibināja Latviešu Pagaidu Nacionālo
Padomi, kuŗas uzdevums bija kārtot visas latviešu
tautas iekšējās un ārējās lietas.
Otra sēde notika 1918. g. janvārī, arī Pēterpilī.
Tajā Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome
pieņēma rezolūciju, ka Latvijai ir JĀBŪT patstāvīgi
demokratiskai republikai – citiem vārdiem sakot,
par Latvijas valsts ‘de jure’ esamību. Ārlietu
nodaļa ar Zigfrīdu Meierovicu priekšgalā rosīgi
darbojās, ceļojot pie Eiropas valstīm un pieprasot
Latvijas valsts atzīšanu. Šāda atdzīšana nāca no
Anglijas jau nedēļu pirms tautai to pasludināja
svinīgā aktā 18. novembrī.
Taču Demokratiskais Bloks Padomi neatzina, jo
to turēja par nepietiekoši demokrātisku.
Rezultātā 18. novembra priekšvakarā radās trešā
partija, kas apvienoja pirmās divas un kuŗai bija
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pārstāvji no abām partijām, proti Latvijas Tautas
Padome. Latvijas Tautas Padome darbojās līdz
1920. g. 1. maijam, kad uz savu pirmo sēdi sanāca
Satversmes sapulce. Par padomes prieksšēdi
ievēlēja Jāni Čaksti, un par Latvijas pagaidu
valdības galvu ievēlēja Kārli Ulmani.
Beidzot pienāca 18. novembris. Jau sākot ap
trijiem pēcpusdienā partiju biedri un tie, kas bija
iegādājušies biļetes, sāka pulcēties 2. Pilsētas
teatrī – tagad Nacionālais Teātris. Goda sardze
stāvēja pie durvīm un saņēma publiku. Svinīgo
sēdi 7.30 vakarā atklāja Gustavs Zemgals, jo kaut
arī Jānis Čakste bija ievēlēts par padomes galvu,
nezināma iemesla dēļ viņš nebija ieradies.
Zemgals nolasīja Tautas Padomes 17. novembra
protokolu un paziņoja, ka suverēnā valsts vara ir
tagad Latvijas Tautas Padomes rokās. Kārlis
Ulmanis
pasludināja
neatkarīgas
un
demokrātiskas Latvijas nodibināšanu. Pēc tā
sekoja dziedātā "Dievs, svētī Latviju". (Lai labāk
skanētu, viņiem palīdzāja operas koris, ko vēlāk
diezgan asi kritizēja Mariss Vētra, kas toreiz bija
muzikas students).
Sekoja Kārļa Ulmaņa uzruna, kurā viņš uzsvēra,
ka Latvija tagad ir brīva un latvieši ir brīvi. Mēs
negaidām ne palīdzību, ne norādījumus ‘no
augšas’ – mēs esam brīva tauta brīvā zemē. Viņa
vārdos: "Tā (Latvija) būs demokratiska taisnības
valsts, kuŗā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne
netaisnībai", un atkal sekoja "Dievs, svētI Latviju"
– ko šinī vakarā nodziedāja trīs reizes.
Pirmais pienākums Latvijas Tautas Padomei
bija organizēt un sasaukt Satversmes sapulci, jo
valsts bez likumiem nav nekāda valsts, kas sanāca
1920. g. 1. maijā. Kādēļ bija jāgaida tik ilgi? Jau
decembra pirmajās dienās, tikai kādas pāris
nedēļas pēc Latvijas valsts proklamēšanas,
Krievija pieteica kaŗu Latvijai un krievu karaspēks
pārkāpa Latvijas robežu. Krievija pasludināja
‘otro’ Latvijas valsti zem krievu valdības. Tā bija
‘brīva sociālistiska Latvija brīvā Krievijā’ ar saukli,

‘Lai dzīvo Padomju Latvija!’. Viņu vadīja Pēteris
Stučka, Raiņa māsas vīrs. Bija laiks, kad Rainis un
Stučka bija vislabākie draugi, bet viņu politiskās
domas dalījās. Abi bija Jaunstrāvnieki – bet kur
Rainis pieslējās Latvijai un tās dibināšanas grupai,
Stučka bija un palika komunistu piekritējs. Sākās
brīvības cīņas, kas beidzās tikai 1920. g. 11.
augustā.
Miera līgums tika parakstīts ar Padomju
Krieviju, un to gribu uzrakstīt:
‘Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts
neatkarību, patstāvību un suverenitāti un
labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no
visām suverēnām tiesībām, kuŗas piederēja
Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi.”
Pirmā maijā sanāca pirmā Satversmes sapulce
uz pirmo sēdi. Ja Latvijas valsts pasludināšanas
dienā bija 8 politiskas partijas, to skaits bija
pavairojies uz 31 partiju satversmes sapulces
pirmajā sēdē. No šīm partijām tika izraudzīti 150
deputāti. 1920. gada 27. maijā sapulce pieņēma
‘Deklarāciju par Latvijas valsti’, ar tikai 2 pantiem.
1) Latvija ir brīva republika ar demokrātisku
valsts iekārtu,
2) Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas
tautai.
Līdz pirmās Saeimas vēlēšanām Latvijas valsti
pārvaldīja Latvijas Tautas Padome.
Saeimas
vēlēšanas notika 1922. g. 7. - 8. oktobrī un tajās
piedalījās 82.2% no balstiesīgiem. Tie ievēlēja 100
deputātus, kuŗi pārstāvēja 20 no 31 partijas.
Interesanti, ka tikai 2 no oriģinālām 8 partijām
pārdzīvoja šos četrus gadus, gaidot uz pirmās
Saeimas vēlēšanām. Pārējās partijas vai nu
likvidējās, vai piebiedrojās citām partijām.
Un kāpēc nē?
Bija internacionāli atzīta
proklamēta valsts ar Saeimu un Satversmi.
Sapnis par brīvo Latviju bija piepildījies.
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DIEVS, SVĒTĪ
LATVIJU!

SAULESPUĶE

Trimdas anatomija 73

Kaut mana dvēsele būtu kā saulespuķe,
Kas dārzā aug aiz mana loga.
Tā saulei uzsmaida pat dienās pelēkās,
Kad tumšus mākoņus vij vēja vēsie pirksti,
Un apklusušas visu putnu dziesmas.
Kaut mana dvēsele būtu kā saulespuķe,
Kas simtiem sēklu glabā jaunai augsmei
Un jauna pavasaŗa gaišam rītam,
Tad būtu saules vārdi man,
Un gaišas domas, labi darbi.
Kaut mana dvēsele būtu kā saulespuķe...
Arnolds Lūsis
Dzejolis ņemts no - ARNOLDS LŪSIS
CEĻINIEKS DZEJAS

Mēs elpojam vienu gaisu,
vienu ikdienu, to pašu bezgalību
Kaut kas putnam līdzīgs
pāršalca mūsu galvām,
paraudzījās augšup, visi reizē,
un kāds teica:
tā ir mūsu lidojošā valoda.
Ceļā uz citiem kontinentiem
tā zaudēs
daļu
sava
skaistuma,
bet nonākusi alā
sacels spuras
kā dadži
kā eži
Juris Kronbergs

IIzdevējs: 1978 ASTRAS APGĀDS
Copyright, by ASTRA Publishing Co.
c/o Anna Tichovska, Toronto, Ont. Canada
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Latvijas Universitāte
Latvijas
Universitātes
pirmsākumi
meklējami
Latvijas pirmās
tautas atmodas
laikā, kas ilga no
1850. līdz 1880.
gadam, kad šī
laikmeta
vadītāji, tādi kā
Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns un daudzi citi,
mudināja latviešu tautu pievērsties izglītībai un
macībām.
Viņi mudināja visus, bagātus vai
trūcīgus, pilsētniekus vai lauciniekus censties pēc
izglītības. Tā, 1862. gadā, tika dibināts Rīgas
Politehnikums, kas 1896. gadā mainīja savu vārdu
uz Rīgas Politehnisko institūtu.
Bija jāgaida līdz 1919. gadam, kad 28.
septembrī atklāja Latvijas valsts Augstskolu, kuŗa
pēc trešās Saeimas lēmuma dabūja nosaukumu
Latvijas Universitāte (Universitas Latviensis),
vārds ko universitāte saglabāja līdz četrdesmitam
gadam.
Sekoja kādi 20 miera gadi, tad sākās
okupācijas, un Latvijas Universitāte pārcieta
vairākas vārda maiņas, vispirms no krieviem, tad
vāciešiem, tad atkal krieviem, tomēr saglabājot
sirdī savu iekšējo identitāti, kā Latvijas
Universitāte. Taču Universitāte cieta. Starp 1940.
un 1945. gadu, vairāk kā 60% Universitātes
mācību spēki tika vai nu nobendēti, vai izsūtīti uz
Sibiriju, vai tie, kuŗiem laimējas – izceļoja uz
ārzemēm.
Beidzot pēc Latvijas brīvības atgūšanas 1991.
gada 21. augustā, tā paša gada 18. septembrī,
Universitāte oficiāli atguva savu nosaukumu
Latvijas Universitāte, vārds, kas tika apstiprināts
ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes
lēmumu.

Latvijas Universitāte ir viena no trim
visvecākām un lielākām universitātēm Baltijas
valstīs. Vecākā un lielākā ir Viļņas Universitāte
Lietuvā (1579), tad nāk Tartu Universitāte (1642),
bet jaunākā no šīm trim ir Latvijas Universitāte
(1919).

Latvijas Universitātē 2019. gadā mācījās 15,250
studentu, no kuŗiem 850 bija ārvalstu studenti,
bet absolventu skaits bija 3,360.
Universitātē tagad pastāv 13 fakultātes.
Daudzas no viņām sniedz savas lekcijas angļu
valodā, jo ārvalstu studenti, atgriežoties mājās
sagaida, ka viņu grādi, gūti Latvijā, būs pilnīgi
pieņemami viņu mītnes zemēs.
Jāpiemin, ka jau no pašiem sākumiem,
universitāte piešķīra labākiem studentiem pilnas
stipendijas, bet bija arī daudzi, kas varēja
pieteikties uz atmaksājamām stipendijām.
Šobrīd pastāv ļoti svarīga iestāde, Vītolu Fonds,
kuŗu atbalsta latvieši visā pasualē. Šis fonds
financē daudz studentu sapņu īstenošanos, un
šogad vairāk kā 700 studentu saņēma Vītola
Fonda atbalstu. Jāatceras, ka vajadzīgs atbalsts ne
tikai pašām studijām, bet arī grāmatām un
vienkāršām izdzīves vajadzībām. Daudzi studenti
nāk no laukiem, no trūcīgām ģimenēm. Ne visiem
ir radi vai paziņas Rīgā, pie kuŗiem varētu
apmesties, tā ir jāmeklē dzīves vieta citur. Ir
studentu kopmītnes, kā arī dienesta viesnīcas,
kuŗu cena mēnesī var būt starp 200 un 600 eiro.
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Latvijas Universitāte sniedz saviem studentiem
ne tikai pirmklasīgu izglītību, bet ari bagātīgu
sabiedrisko dzīvi. Ir koŗi, deju grupas un teātra
ansambļi, studentu un studenšu korporācijas,
debates klubi un saieti domāti ne tikai atpūtai, bet
arī personīgo attiecību stiprināšanai. Bieži
studenti sanāk kopā pārrunāt un iztirzāt nupat
dzirdētās lekcijas vai personīgus pētījumus un
atradumus, izmainīties ar ziņām un – baudīt
jaunību.

Universitāte atzīmēja savu simtgadi 2019.
gadā, bet svinības sākās jau gadu agrāk. Pēc
svinību atklāšanas sekoja visādas nodarbības un
pasākumi. Viens pasākums bija ceļojošā
bibliotēka, kuŗā varēja apskatīt Johana Kristofa
Broces
(1742-1823)
devumu
Latvijas
novadpētniecībai – Livonijas zīmējumu un
aprakstu kolekciju, kuŗa atrodas Latvijas
Universitātes Akadēmiskā bibliotēkā.

Sekoja programmas, kas turpinājās visu
nākošo gadu, semināri, dažādi salidojumi,
koncerti, baleta priekšnesumi, runas un izstādes.
Gadu gaŗā programma beidzās 1919. gada 28.
septembrī ar Akadēmisko balli lielajā aulā, kuŗā
bija aicināti piedalīties goda biedri un goda
doktori, patreizējie un bijušie studenti, profesori,
labvēļi un draugi Latvijā un ārvalstīs.
Godinot Universitātes simtgadi, Latvijas pasts
izdeva divas pastmarkas.

Uz vienas no pastmarkām redzama Latvijas
Universitātes centrālā ēka Raiņa bulvārī 19,
savukārt
otru
pastmarku
rotā
Latvijas
Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā
kas tika atklāta 2019. gada 28. janvārī Jelgavas ielā
3, Torņkalnā.
1993. gadā Latvijas Universitāte kopā ar Viļņas
un Tartu Universitātēm izveda pārmaiņas, lai
garantētu, ka grādi, ko viņas izsniedz, atbilstu
Rietumeiropas līmenim un tā kļūtu pieņemami
visā
pasaulē.
Latvijas
Universitātei
ir
internacionālas saites ar vairāk nekā 150
universitātēm pasaulē, ar kuŗām tā izmainās ar
studentiem un mācībspēkiem. Studenti Latvijas
Universitātē var iegūt visus akadēmiskos grādus,
līdz pat doktora grādam.
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“Dzīve ar demenci, kas dzīvības vērta”
Inese Pogule
Auroras Konventam
2020. gada 16. februārī
Inese Pogule ir ieguvusi zinātņu maģistra
grādu “Vecumdienas un Veselība” studiju
programmā no Queen's Universitātes Kingstonā.
Inese strādā Kristus Dārzā kā Kvalitātes Vadītāja.
Brīvajā laikā Inese dzied, dejo, spēlē tenisu un
atpūšas dabā.

Pasaules iedzīvotāji noveco. Demences
izplatība pieaug. Pēdējā laikā šie divi teikumi ir
kļuvuši par ierastu ievadu akadēmiskos rakstos,
konferenču uzrunās un valdības publikācijās.
Šiem teikumiem ir satraucošs tonis un zemteksts:
kā mēs spēsim rūpēties par pieaugošo sirmgalvju
skaitu, kas dzīvo ar demeci?
Demence ir jumta termiņš vairākām
“progresējošām organiskām smadzeņu slimībām,
kurām raksturīgas īstermiņa atmiņas problēmas
un citi kognitīvie traucējumi. Cilvēkiem, kas dzīvo
ar demenci, ir smadzeņu darbības traucējumi, kas
ietekmē atmiņu, telpisko orientāciju, situācijas
uztveri, sociālās prasmes, fizisko darbību un
uzvedību. Pētījumi liecina, ka gan sociālā, gan
fiziskā vide ietekmē cilvēkus ar demenci. Cilvēki ar
demenci bieži apjūk nepazīstamā vidē, kas var

izraisīt satraukumu un pārdzīvojumus. Vide
ietekmē dzīves kvalitāti.
Vairākums cilvēku, kas dzīvo ar demenci, agrāk
vai vēlāk zaudē spēju dzīvot patstāvīgi, jo diemžēl
praktisku un ekonomisku iemeslu dēļ, ģimeņu
atbalsts bieži vien ir neadekvāts. Tāpēc cilvēkiem
novecojot palielinās iespēja vecumdienas pavadīt
aprūpes mājā, it īpaši sievietēm, jo sievietes dzīvo
ilgāk kā vīrieši. Dakteris Atul Gawande (2014) savā
grāmatā “Būt Mirstīgajam” ļoti kodolīgi norāda,
ka: “…vecumdienas un nespēks, kas kādreiz bija
dalīta vairāku paaudžu atbildība, ir tagad kļuvušas
vairāk vai mazāk par privātu, vientuļu pieredzi, kas
balstās uz ārstu un iestāžu palīdzību” (p. 17). Lielā
mērā rūpes par vecajiem ļaudīm, it īpaši pirmās
pasaules valstīs, ir atstātas ilgtermiņa aprūpes
iestāžu ziņā. Šajā referātā, savukārt, es apgalvoju,
ka tradicionālās ilgtermiņa aprūpes iestādes
neatbilst veco ļaužu vajadzībām, jo īpaši to veco
ļaužu vajadzībam, kuri cieš no demences. Šīs
iestādes nenodrošina jēgpilnu dzīvi. Es arī
piedāvāju pārskatu par diviem alternatīviem
aprūpes māju modeļiem, kas darbojas Eiropā.
Raksturīgākās Tradicionālo Liela Mēroga
Aprūpes Iestāžu Iezīmes
“Mājas ir tur, kur mēs visvairāk varam būt mēs
paši”. Mājas kļūst par vēl nozīmīgāku vietu, kad
mūsu fiziskās vai garīgās spējas pavājinās.
Tradicionālās liela izmēra aprūpes mājas,
diemžēl, nav spējušas izpildīt mājas lomu - tās
joprojām ir un paliek iestādes. Šīm iestādēm ir
raksturīgas īpašas iezīmes: dzīve rit vienā un tajā
pašā vietā ar lielu cilvēku grupu, kas iesaistīti tajās
pašās nodarbībās, kuras ir ieplānotas, lai
sasniegtu iestādes mērķus un Veselības
Ministrijas noteikumus. Šo iestāžu procesi un vide
samazina iemītnieku piederības sajūtu un apspiež
indivīdu
izpausmes
iespējas.
Ierobežoti
ēdienreižu laiki, marķēti personīgie piederumi,
glīti sakārtoti ratiņkrēsli televizora priekšā un uz
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uzdevumu orientēts personāls – šie visi ir tipiski
tradicionālo aprūpes māju elementi. Rezultātā,
vecie ļaudis, kas dzīvo šāda veida iestādēs, bieži
jūt, ka viņu fiziskās vajadzības ir apmierinātas, bet
viņi nedzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Neapšaubāmi,
iemītnieku drošība ir svarīga, bet, diemžēl,
pārmērīgas raizes par potenciāliem veselības
apdraudējumiem atņem no iemītnieku dzīves
kvalitātes, brīvības sajūtas un ierobežo jēgpilnas
nodarbības, kā piemēram, dalību ēdiena
gatavošanā. Tā vietā, lai “dzīvotu ar aprūpi”,
iemītnieki
tiek
uzskatīti
par
“aprūpes
saņēmējiem”. Iemītnieki kļūst par pasīviem, nevis
aktīviem aprūpes mājas dzīves dalībniekiem.
Tradicionālo aprūpes māju vidi ietekmē darba
slodze, algas, likumdošana, neadekvāts valsts
finansējums un, līdz ar to, nepietiekams
personāls. Šie faktori ietekmē to, cik lielā mērā var
izveidot patiesi individualizētu, uz cilvēku vērstu
vidi.
Tradicionālās liela mēroga aprūpes mājas
piedāvā risinājumu vairākām problēmām, kā
piemēram, tās palīdz atbrīvot slimnīcu gultas un
samazina ģimeņu aprūpētāju slogu. Diemžel, tās
neatrisina svarīgako no problēmām, kas skar
vecos ļaudis ar demenci: “Kā padarīt dzīvi dzīvības
vērtu…”.
Iespējamās Alternatīvas
Likumdevēji un mediķi visā pasaulē mēģina
atrast veidu kā nodrošināt jēgpilnu dzīvi tiem, kas
dzīvo ar demenci. Mērķis ir attālināties no
medicīniskās aprūpes modeļa, kas koncentrējas
uz riska samazināšanu, tā vietā vēršot uzmanību
veco cilvēku spējām un dzīves kvalitātei. Papildus
aprūpes pieejas maiņai par būtisku ir atzīta arī
fiziskās vides ietekme uz veciem ļaudīm ar
demenci. Ideālā gadījumā cilvēkiem ar demenci
būtu jādod iespēja pēc iespējas ilgāk dzīvot savās
mājās. Tomēr, kad aprūpes vajadzības palielinās,
aprūpes videi vajadzētu būt vienkāršai, nelielai un
līdzināties mājas apstākļiem. Mēģinājumi īstenot
šo neliela mēroga aprūpes vidi, ir veikti visā

pasaulē jau gadu desmitiem ilgi. Iedzīvotāju skaits
šajās aprūpes mājās ir no 5-15 cilvēkiem. Tuvāku
informāciju sniegšu par diviem aprūpes
modeļiem. Zaļās Aprūpes Saimniecības (Green
Care Farms) modelis Nīderlandē un Kopīga
Mājokļa modelis (Shared Housing Arrangements)
Vācijā ir vienas no jaunākajām koncepcijām
demences aprūpē.
Zaļās Aprūpes Saimniecības
Zaļās
Aprūpes
Saimniecības
apvieno
lauksaimniecību un aprūpi cilvēkiem ar demenci.
Zaļās Aprūpes Saimniecības pielieto uz personu
vērstu aprūpes modeli
Tas nozīmē, ka iemītnieki, kas dzīvo Zaļās
Aprūpes Saimniecībās, tiek mudināti piedalīties
ikdienas darbos, kā piemēram, dārzkopībā,
mājlopu barošanā un kopšanā, olu vākšanā un
vakariņu gatavošanā. Iemītnieku nodarbības
Zaļās Aprūpes Saimniecībās rit dabīgas dienas
plūsmā. No rīta visi gatavo un paēd brokastis, tad
apdara kūts darbus, paēd pusdienas, atpūšas,
iztīra māju, padara vēl kādus saimniecības
darbus, kopīgi uzdzied vai strādā pie rokdarbiem,
pagatavo un ēd kopīgas vakariņas. Zemnieki ir
patiesi iesaistīti iemītnieku ikdienā. Pētījumi rāda,
ka iemītnieki, kas dzīvo Zaļās Aprūpes
Saimniecībās, ir fiziski aktīvāki, iesaistās jēgpilnās
nodarbībās, viņiem ir biežāka sociālā saikne ar
citiem, viņi vairāk laika pavada ārpus telpām un
saņem vairāk saules gaismas nekā tie, kas dzīvo
tradicionālajās aprūpes iestādēs. Tā vietā, lai
koncentrētos uz riska samazināšanu, Zaļās
Aprūpes Saimniecībās iemītnieki tiek mudināti
brīvi pārvietoties
saimniecības teritorijā.
Neskatoties uz to, kritienu gadījumi nav biežāki
salīdzinot ar tradicionālajām aprūpes mājām.
Skaidrs, ka Zaļās Aprūpes Saimniecības modelis
nav piemērots cilvēkiem, kuriem nepatīk
lauksaimniecība vai lauku dzīvesveids.
Kopīga Mājokļa Modelis
Kopīga Mājokļa modelis ir izplatīts Vācijas
pilsētās. Šie mājokļi demonstrē, ka cilvēkus ar
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demenci var iesaistīt sabiedrībā. Šis Kopīgā
Mājokļa modelis balstās uz to, ka seši līdz astoņi
cilvēki īrē atsevišķas istabas lielā dzīvoklī un kopīgi
izmanto dzīvojamās telpas. Viņi dalās gan mājas,
gan medicīniskajā aprūpē. Iemītnieki izmanto arī
citus pakalpojumus, kā piemēram, fizioterapiju.
Cilvēki ar demenci, kuriem nepieciešama
pazīstama vide, var justies kā mājās. Iemītnieki
tiek iesaistīti ēdiena gatavošanā un telpu tīrīšanā.
Papildus profesionālajai aprūpei, Kopīgā Mājokļa
modelis ir atkarīgs no ģimenes, draugu un
brīvprātīgo darbinieku atbalsta. Ģimenes locekļi
rūpējas ne tikai par saviem mīļajiem, bet arī
sniedz atbalstu pārējiem iemītniekiem. Viņi palīdz
ar aprūpi, mājsaimniecības darbiem, jēgpilnām
nodarbībām un izbraukumiem ārpus mājas.
Ģimenes līdzdalība ir šī modeļa panākumu
atslēga, un ģimenes iesaistīšanās ietekmē
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Ideālā gadījumā veciem ļaudīm būtu jādod
iespēja dzīvot un nomirt savās mājās, tuvinieku
klātbūtnē. Iepriekš minētās alternatīvas nav ideāli

risinājumi, tomēr tās norāda, ka mēs dodamies
pareizajā
virzienā.
Turpinot
domāt
par
vecumdienām un demenci, mums ir jādomā par
jauniem veidiem, kā integrēt tos ar demenci mūsu
saimē un palīdzēt viņiem dzīvot mērķtiecīgu un
jēgpilnu dzīvi. Es beidzu ar citātu no Gawandes
(2014) “Būt Mirstīgajam”, kur viņš meistarīgi
apkopo pašreizējās problēmas, kas saistītas ar
novecošanu, kā arī sniedz mums cerību: “Fakts, ka
esam mirstīgi, patiesībā mudina mūs cīnīties par
dzīvi un dzīves vērtības saglabāšanu - lai mēs
nekļūtu tik novārdzināti vai apspiesti, ka tiekam
šķirti no tā, kas bijām vai vēlamies būt. Slimības
un vecumdienas padara šo cīņu jau pietiekami
grūtu. Profesionāļiem un aprūpes iestādēm
nevajadzētu to padarīt vēl grūtāku. Jāatzīst gan, ka
beidzot esam nonākuši laikmetā, kurā arvien
vairāk cilvēku uzskata, ka viņu uzdevums nav
ierobežot veco ļaužu izvēles drošības vārdā, bet
gan bagātināt tās, dodot viņiem iespēju dzīvot
jēgpilnu dzīvi. ” (p. 144).

Sandra Maia Ķuze un Helēna Gintere 10. septembrī
iepriecina pensionārus
TLPA atskatās uz 8. gadskārtu. Maija Ķuze stāsta par
Pensionāu apvienības sākumu
Irisa Purene sagādājusi interesantu programmu
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Emmai Pauzulis - 106
Emma Pauzulis, Alvīnas
Vilks (dz. Skālbergs) meita,
dzimusi 1913. g. 15.
augustā, Rīgā, Latvijā.
Sākoties 1. Pasaules
karam, 1914. gadā, Emma
un viņas ģimene ar zirgu
un ratiem
bēga no
vāciešiem uz austrumiem,
uz St. Pēterburgu Krievijā,
kur piedzīvoja teroru un
badu. Pēc kara Emma, 6
gadu vecumā, kopā ar
ģimeni atgriezās Latvijā,
kur apmetās uz dzīvi Rīgā,
Stabu ielā. Šeit viņa arī
uzauga un izskolojās. Kad
māte izsķīrās no vīra,
Emma, nu jau 17 gadīga
meitene, kopā ar savu
māti pārcēlās dzīvot mazā
dzīvoklītī.
Otrā Pasaules kara laikā, kopā ar māti, kuru
Emma sauca par “Memmīti” devās bēgļu gaitās,
atstātjot atkal dzimteni. Šoreiz, bēgot no krieviem
viņas devās uz rietumiem. Ar vilciena palīdzību,
bēgļu gaitas noveda abas dāmas Kemtenē, Vācijā.
Kemtenes DP nometnē viņas dzīvoja latviešu
sieviešu barakā, kur iepazinās ar meitenēm, kuras
kļuva viņai par mūža draudzenēm: Dzidra Caune,
Austra, Nora un Zigrīda Štameres.
Pēc kara Emma ar Memīti nokļuva Toronto, un
Emma uzsāka darbu pa dienu tekstila fabrikā un
mācījās par šūvēju vakaros. Liktenīgā sestdienas
vakarā Emma kopā ar draudzeni Austru sarunāja
aiziet uz latviešu masku balli, kur viņa satika Džimi
Pauzuli. Jau pēc piecām nedēļām abi stāvēja
mācītāja priekšā un salaulājās. Kopīgā dzīvē tika
pavadīti 45 gadi, līdz Džimis devās aizsaulē.

Kopā viņi iegādājās
māju, tepat, pāris ielas no
kapiem,
Ellerslie
ielā,
North York, tuvāk pie
draugiem.
Draudzene
Nora dzīvoja vienu ielu uz
ziemeļiem, un Zigrīda
dzīvoja vienu ielu uz
dienvidiem. Lai gan Emmai
pašai nebija bērni, viņa ļoti
mīlēja un sekoja līdzi
Dzidras dvīņu bērnu dzīvei,
Modrim un sevišķi viņa
māsai
Inārai,
Emmas
krustmeitai.
Saņemot
šuvējas
diplomu, viņas karjeras
kāpnes palīdzēja Emmai
kļūt par galveno šuvēju
lielākajā sporta drēbju
firmā
Kanādā.
Viņas
atbildīgais darba amats un pienākumi Emmai lika
regulāri lidot uz Ņujorku iepirkt materiālus. Firma
piederēja diviem brāļiem. Kad brāļi vairs nevarēja
satikt viens ar otru, sporta nodaļa tika slēgta un
viens no brāļiem dibināja uzņēmumu Ritchie
Haute Couture, kas darināja garās kleitas un
līgavas kleitas. Emma šeit kļuva par galveno
dizaineri. Viņas dizaini bija tik izcili, ka viņas
dizainparaugi iekļuva Toronto Star avīzē, parādot
visjaunākās modes tendences. Emma ne tikai
izdomāja jaunākos modes dizainus, bet vakaros
vēl pasniedza stundas kā skolotāja George Brown
koledžā. Emma nostrādāja pie Ritchie Haute
Couture 9 gadus, līdz viņa aizgāja pensijā. Es biju
pagodināta, jo augot es dabūju vairākas Emmas
oriģinālās kleitas vilkt uz ballēm, kā arī viņa
palīdzēja ar manu kāzu kleitu. Emma arī uzšuva
abām mātēm, Almai (Valtera mammai) un Zigrīdai
kleitas manām kāzām.
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Vēlos 60-tos gados, Emma ar Džimi iegādājās
zemes gabalu Huntsvillē, turpat tuvumā pie viņu
draugiem Noras un Valda Caunēm, Big East River.
Tur viņi uzcēla kotedžu un neskaitāmus gadus tur
pavadīja vasaras. Aizejot pensijā, Emma ar Džimi
pārdeva North York māju un pārcēlās uz Dania
(Fort Lauderdale) Floridā, pavadot ziemas Floridas
saulē un vasaras Hunstvilē, Ontario.
Emma no sirds izbaudīja Floridas dzīvi. Viņa ar
Džimi bija ļoti aktīvi St. Pēterburgas latviešu
sabiedrībā, rosīgi gatavojot teātra izrādes, kabarē
vakarus, izbraukumus un vecgada vakaru
sagaidīšanu
vietējo
latviešu
pensionāru
apvienībā. Viņai patika būt par gidu saviem
draugiem, kuri bieži apciemoja viņus. Floridā
Emma arī uzsāka gleznošanu un pat mācījās divus
gadus skolā. Ja būtu palikusi vēl vienu gadu, viņa
būtu saņēmusi gleznošanas diplomu. Viens no
viņas lielākajiem panākumiem bija uzgleznot
Rīgas panorāmu 7 pēdu garumā St. Pēterburgas
latviešu namā!
Emma bija ļoti patriotiska. Kopā ar citiem
latviešiem, viņa pat bija nofotografētā Amerikas
avīzē savā tautas tērpā, protestējot pret Padomju
savienību un prasot Amerikas palīdzību atgūt
Latvijas brīvību.
1994. gadā, kad mīļais vīrs Džimis saslima,
Emmai pašai bija jāsēžas pie stūres un pa ziemas
laiku ar mašīnu jābrauc visu ceļu no Floridas līdz
Hunstvillei. Diemžēl, savā 80. gadā, februāra
mēnesī Džimis devās aizsaulē. Emmai bija jāuzsāk
jauns dzīves posms. Floridas un Huntsvilles
īpašumi tika pārdoti. Tika atrasts sev dzīvokli
Toronto, netālu no Latviešu Centra. Latviešu
Centrā viņa veltīja daudzas jo daudzas stundas un
dienas darbojoties Centra dāmu komitejā. Nebija
neviena ceturdiena, kas Emmai ceļš neveda uz
Latviešu Centru uz pensionāru saietu.
Emma bija ļoti tuva savai mammai un ļoti
mīlēja un gādāja par savu “Memīti”. Viņas abas
dzīvoja kopā zem viena jumta, līdz pat viņas
aiziešanai viņsaulē. Emma ļoti novērtēja

draudzību un viņas draudzenes palika tuvas uz
mūžu. Gan Nora un Zigrīda no nometnes, gan
Ināra, viņas krustmeita, gan Irmgrade (un
Helmuts) viņas Toronto kaimiņi, gan Ludis viņas
Floridas pensionāru draugs, gan Alma, Valtera
mamma - viņas pensionāru un iepirkšanās
draudzene. Taču visvairāk, Dzidra no nometnes,
ar kuru beidzamos gadus sazvanījās divas reizes
dienā, lai tikai parunātos un nodrošinātu par viņas
veselību.

Emma vienmēr bija dzīves priecīga un turēja
pozitīvu uzskatu. Nekas viņai nebija par grūti un,
ja nezināja kā kaut ko darīt, atbilde viņai bija
“nu…jāmēģina vien ir, redzēs kā sanāks!’. Lai gan
viņa nebija dziedātāja, viņai ļoti patika mūzika,
dejošana un sadzīve. Ar ģimenes un draugu
palīdzību viņa pat noorganizēja savu 90, 95 un 100
gadu jubilejas Centrā. Es nekad aizmirsīšu, ka viņa
teica “Man jāpadomā, kurus aicināt uz manu
jubileju, jo man nepatīk, ka tur daži atnāk, sēž kā
“mūmiķi”, vaid un tikai stāsta par savām slimībām!
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Es aicinu Sūnu pāri manā jubilejā spēlēt dzīves
priecīgu mūziku, un es gribu, lai visi dejo!”

acis, lai pagulētu, šoreiz uz mūžu. Aizsaulē viņu
sagaidīja dzīves biedrs Džimis un mīļotā memīte.
Varam tikai priecāties, ka Emmai bija tik gara,
interesanta, piedzīvojumiem bagāta un bez lielām
slimošanām dzīve. Lai mūsu Emmai vieglas
smiltis.
Sandra Cifersone

Arī latvijas senioriem ir sava svinamā
diena!

Savā 103. gadā, Emma sacerēja romānu savā
prātā, kas tika ierakstīts video. Viņas stāts bija 45
minūtes garš, bez apstājas, ko viņa nodeklamēja
no galvas! Viņas vēlēšanās bija, lai to atskaņo
Centra pensionāru saietā kā daļu no ceturtdienas
saieta. Lai gan Emma nespēja pati piedalīties, tas
tika izdarīts. Emma pierādīja, ka nekad nav par
vecu, lai kaut ko jaunu parādītu!
Emma bija LEO – ‘Lauva’ un viņas rakstura
iezīmes to arī pierādīja. Viņa atspoguļoja lauvas
dabu, jo bija pastāvīga un neatlaidīga. Lai gan
daudzi viņas paziņas ieteica viņai, ka būtu vieglāka
dzīve Kristus Dārzā, viņa ar savu sīkstumu
uzstājās, ka dzīvošot pati ar saviem spēkiem savā
dzīvoklī. Un tā viņa arī tur nodzīvoja līdz 105 gadu
vecumam. Mēs vēl nosvinējām viņas 106 gadu
jubileju Centra BBQ vakarā. Neilgi pēc tam viņa
pavadīja īsu laiku Kristus Dārzā, COVID-19 laikā.
Klusi un mierīgi šī gada 30. aprīlī Emma aizvēra

Pirms 29 gadiem, 1991. gadā, Apvienoto
Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā asambleja
pasludināja 1. oktobri par Starptautisko Senioru
(jeb veco ļaužu) dienu. Tās mērķis ir pievērst
sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas
problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām un
vientulībai mūža nogalē. Tāpat šajā dienā tiek
akcentēts vecās paaudzes cilvēku devums valsts
tautsaimniecības attīstībā un sabiedrībai kopumā.
ANO dati liecina, ka laika posmā no 2017. līdz
2030. gadam senioru (cilvēku, kuri vecāki par 60
gadiem) skaits pasaulē palielināsies par 46%.
Latvijā tikai 2009. gada 10. septembrī tika
pieņemts lēmums par grozījumiem likumā „Par
Svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, ar kuru
1. oktobris ir valstī atzīmējamo dienu sarakstā.
Par to toreiz iestājās pensionāru biedrības, citas
nevalstiskās organizācijas un pašvaldības.
No Latvijas Pensionārs (2020. gada septembrī)
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Sirsniņu dienas svinības

No meitas Sandras Kalnietes grāmatas “Ar balles kurpēm Sibirijas sniegos”
Ligitas Šteinmanis 14. jūnija stāsts
Tonakt Ligita gulēja
vecāku guļamistabā,
jo tēvs bija devies
darīšanās uz Upītēm.
Miegu
pārtrauca
skarbi
sitieni
pa
durvīm. Vēlāk garajos
bezcerīgajos Sibīrijas
vakaros šīs nakts
notikumus viņas abas
pārrunāja atkal un atkal. Tas bija noticis ap trijiem
naktī. Pirms atvēra durvis, Emilija esot paguvusi
pakliegt Viktoram, ka nāk policija. Laikam Viktors,
kā kaut ko jauzdams, bija izskrūvējis elektrības
korķus. Kamēr Emilija tika galā ar elektrību,
pagāja kāds brīdis. Dauzījās arvien stiprāk. Iekšā
ienākuši, ātri pārmeklējuši pirmā stāva telpas,
jautāja kas ir augšā. Emilija mierīgā balsī
atbildējusi, “Īrnieki.” Čekisti tomēr devušies augšā,
pēc brīža atgriezušies bez Viktora. Emilija nekad
neuzzināja, ko Viktors bija teicis čekistiem. Tā
Emilija izglāba savu dēlu no izsūtīšanas un drošas
nāves. Visu nakti Viktors bija klausījies kā aizved
vecākus un māsu.
Bailēs uzrāvusi segu līdz zodam, Ligita klausījās
baisajos trokšņos. Beidzot Emilija nāca, kopā ar
kādu karavīru. Emilija mīļi teica meitai: “Ligucīt,
jāceļas augšā.” Svešinieks skarbi pavēlēja
ģērbties, ka viņi tiekot pārsūtīti uz citu dzīves
vietu, tepat netālu, Ogrē. Kaimiņiene Mačana
kundze, redzot kravas mašīnu stāvam pie vārtiem,
gāja raudzīties kas pie Dreifeldiem notiek. Čekists,
ieraugot nepazīstamo sievieti, strupi pavēlēja
ienākt, izprašņāja, tad, uzzinot, ka ar Dreifeldiem
nav nekāda radniecība, lika gaidīt kamēr operācija
beigsies. Mačana kundze palīdzēja kravāties.
Uzstājās, ka jāņem līdzi gabals žāvēta speķa un
kukulis rupjmaizes, vairāk jau ēdamā nevajadzēs,
lai tiktu līdz Ogrei. Jānis (vīrs) paslepus iegrūda

sievai naudu rokā. Drīz pēc krievu ienākšanas
1940. gadā šķūnī tika noraktas Emilijas rotaslietas
un sudrabs. Arī Viktora dienesta ierocis. Čekisti
gan šķūņa atslēgu atrada un konfiscēja, tomēr,
noraktās mantas nav atrastas.
Čekisti Dreifeldus steidzināja. Uz lieveņa Ligita
pagriezās uz pagalma pusi atvadīties no mīļā suņa
Džeka. Čekisti neatļāva. Meitene raudāja. Māte
aplika meitai roku ap pleciem un klusā skumjā
balsī teica: “Būs jau labi, Ligucīt. Iesim”. Taču arī
viņas balss aizlūza asarās. Jānis, tā lai aizturētāji
labi dzird, uzsauca savām sievietēm, “Kāpiet iekšā,
tiem neģēļiem jūsu raudāšana neko nelīdz!” Tie
bija pēdējie tēva vārdi, ko no sava otrā stāva
patvēruma dzirdēja manas mātes brālis Viktors.
Vispirms viņus aizveda uz Torņkalna staciju,
taču tur jau visi vagoni bija pilni un konvojnieki
saņēma rīkojumu transportu vest tālāk uz citu
iekraušanas punktu. Ausa rīta gaisma, kad
Dreifeldi tuvojās Šķirotavas stacijai. Tur viņiem
lika izkāpt. Apjukuši Dreifeldi lūkojās apkārt,
nesaprazdami, kāpēc lopu vagonos būtu jābrauc
uz Ogri. Tad viņiem pavēlēja kāpt vienā no lopu
vagoniem, kas jau bija gandrīz pilns. Padomju
vara vagonus bija labi iekārtojusi. Abos galos
uzsistas viena uz otras divas platas lažas. Augšā
virs guļvietām bija pa mazam aizrestotam
lodziņam. Starp lažām vagona vidusdaļā bija
atstāts tukšāks laukums un pie ārsienas izveidots
caurums dabisko vajadzību kārtošanai. Turpat
caurumam līdzās, gar sienu, bija nokrauta grēda
ar rupjmaizes ķieģelīšiem. Dreifeldu vagonā bija
ap četrdesmit cilvēku. Arī mazi bērni. Šķirotavas
stacijā sastāvs nostāvēja trīs diennaktis. Vagonā
sadzītajiem neatļāva izkāpt. Beidzot 16. jūnijā ap
pusdienas laiku čekisti apstaigāja vagonus,
izsauca izsūtamo vārdus un lika parakstīties kaut
kādā lapelē. Naktī vilciens devās ceļā. Cilvēki
mēģināja pa logu izsviest kādu zīmīti, kas
tuviniekiem vēstītu par viņu likteni. Dreifeldi bija
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pārāk nomākti, lai rakstītu. Pret rītu vilciens
pārbrauca Latvijas robežu pie Zilupes. Asarām
aizžņaugtā balsī Jānis, Emilija un Ligita dziedāja,
”Nu ardievu Vidzemīte, nebūšu vairs šai zemē...”.
Tā Latvijas okupācijas pirmajā gadadienā, 1941.
gada 17. jūnijā, manas mātes ģimene kopā ar
piecpadsmit tūkstošiem citu nelaimīgo atstāja
Latviju. Daudzi uz neatgriešanos, citi uz ilgiem
gadiem.

Dzejoļi un pārdomas par pateicību

Šis temats ir piemērots šim laikam, kad
atrodamies starp diviem vai pat trejādiem
svētkiem: vispirms ir tie, kas latviešiem un
daudzviet Eiropā, ir Pļaujas svētki (kas ir latviski,
bet arī Bībeliski un ļoti seni) un līdzīga izcelsme ir
tiem, ko šeit pie mums atzīmē nedēļu vēlāk, kā
Pateicības dienu, kas pirmo reizi Ziemeļamerikā
atzīmēta 1578. gadā, Ņufaundlandē, Kanadā. Tas
bija 43 gadus pirms pirmā tāda atzīmēšana notika
Amerikā, 1621. gadā Plimutas plantācijā,
Masačuzetā. To galvenokārt izsauca pateicības
gars sakarā ar labu ražu, sargāšanu ierodoties tālā
zemē, slimību novēršanu u.c.
Tas ir piemēroti šim laikam, kad tiekam
bombardēti ar iebaidošām ziņām sakarā ar Covid
19, ar skaitļiem, kas daudz neizsaka, bet iedveš
minēšanu
un
nedrošību,
ar
mainīgiem
ierobežojumu noteikumiem dienu un nakti par

durvju slēgšanu un attālināšanos vienam no otra,
kas baiļu un neziņas vadīti, rada vēl lielākas bailes,
tā, ka cilvēki nokļūst baiļu stingumā.
Tādēļ tas ir piemēroti, ka mūsu pārdomu un
pārrunu temats ir par pateicību. Tas ir vārds at
sinonīmiem - pateikšana, pateikt, tencinājums;
bet angliski pateicība ir thanksgiving un gratitude.
Pārdomas par pateicību gribu vispirms izteikt
vairākos dzejoļos. Pirmie divi ir manējie, bet
pārējie divi ir tuvi citu iemeslu dēļ. Varbūt, ka arī
jūs izjūtiet tuvību kādiem dzejoļiem vai dziesmām,
vai atziņām, svēto rakstu tekstiem vai ar citu
literatūru. Tie kļuvuši un paliek mums par gara
bērniem, kas pārstāv mūsu dziļākās jūtas un
centienus. Tie ir daļa no mums, veids kā sevi
izteikt, kā atspirgt, saistīties ar to, kas ir mūsos
pašos un pāri par mums, par šo iespēju ir noteikti
vērts pateikties. Lūdzu ieklausaties:
Tas mazais vārds, ko tu jau bērnam māci,
ar ko tu otram tuvāk nāci,
kas iesilda un palīdz atvērt sirdis,
šis vārds ir PALDIES, vai tu to dzirdi?
Vai dzirdi to no bērna, savām lūpām,
caur nopūtām un elsām grūtām?
Paldies teic par Dieva dāvanām,
paldies teic par dzīves svētībām.
Šis vārds, kas it visur skan un mūs vada.
daudz valodās tam netrūkst rada;
kad sirds ko slavēs, būs par ko pateikties,
PALDIES priecēs, draugus kopā sies.
Vēl viens dzejolis, ko esmu sacerējis pirms
gadiem desmit, tai laikā būdams pārdomu pilns
par dzīvi un tālāko, kas varētu vēl būt. Vēlējos
izteikt pateicību. Dažus gadus vēlāk Latvijas
komponists Romualds Jermaks tai deva skaistu
mūzikālo ietērpu:
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Es pateicos par dzīvi svētītu, kas bijusi, kas ir
un kas vēl būs;
par katru soli, Dievam veltītu, par sēklas
graudu, kas par augli kļūs...
Es pateicos par spēku grūtumos, kas gaismu
rod, no tumsas varas šķir,
no vājuma ceļ Gara augstumos, es pateicos, es
pateicos, ka cilvēks tuvu ir.
Tam tuvajam es līdzu nastu nest, lai, dalīta,
nav pārāk smaga tā;
ir mīlestība, kas spēj tālāk vest, tā būs vēl tad,
kad sauksi mūžībā.
Tā būs vēl tad, tā būs vēl tad, kad sauksi
mūžībā.
(2012. gadā komponējis Romualds Jermaks)
Un tad klasiskais Kārļa Skalbes dzejolis, kas
Jāņa Kalniņa mūzikālā ietērpā kļuvis par tautā
iemīļotu dziesmu:
Par katru stundu Dievam pateicos,
par elpu vienu, par katru nodzīvotu dienu;
un ja ar man tik sāpes tiek. Un ja ar man tik
sāpes tiek...
Par katru stundu Dievam pateicos,
ka Viņš man dzīvot liek, ka Viņš manim dzīvot
liek.
Man arī aiziet būtu prieks, kā aiziet strauti,
nozūd sniegs...
Un vēl viena skaista pateicības dziesma, ko
nupat pļaujas svētkos dziedājām dievkalpojumos
Kristus dārzā un Austrumu draudzē. Šai dziesmai
ilgus gadus un daļēji vēl arvien autors ir atzīmēts
ar vārdu anonīms t.i. nezināms. Paldies Dievam,
ka šīs pateicības dziesmas nezināmai autorei ir
uzzināts vārds, par ko varam būt pateicīgi. Tā ir
nelaiķe Elza Alka. Viņas savā laikā izteiktais spēj
mūs uzrunāt arī tagad un, cerams, ilgi. Būtu labi,
un tas saietos ar pateicības temu, mēs nevienu
neaizmirstu, sevišķi tos, kas ko vērtīgu mums
atstājuši:
Dievs, pateicos par katru saules staru,

ar ko Tu mūsu dienas gaišas dari
Un dārziem plaukt un druvām kuplot liec.
Tev pateicos, Tev pateicos!
Dievs, pateicos par krāšņo ziedu rotu,
ko devis Tu, lai zemi izdaiļotu
Un sirdīm ļautu skaidru prieku just.
Tev pateicos, Tev pateicos!
Dievs, pateicos par katru dzīvo graudu,
Par maizi dienišķo arvien ko baudu:
Ar Tavu svētītbu mums galds ir klāts.
Tev pateicos, Tev pateicos!
Dievs, pateicos, Tu mani stiprināji
Un neatstāji ceļa malā vāju,
Bet sava Vārda maizi sniedzi pats.
Tev pateicos, Tev pateicos!
Pazīstams garīdznieks Jonathan Edwards
turpat pirms apm. 200 gadiem raksta par
apņemšanos viscaur savā dzīvē nedarīt ko tādu,
ko viņš nedarītu, ja zinātu, ka viņam atlicis dzīvot
vēl tikai pavisam īss laiks – pat tikai dažas stundas;
ar citiem vārdiem: viņš nepadotos nekādam
pasaulīgam kārdinājumam, kas neceļ dvēseli.
Drīzāk gan lūkotu to, kas ir garīgs, paliekošs un pat
mūžīgs. Pie tā gribu piebilst, ka ja tas būtu es un
vēl būtu pie samērā pilna prāta, es gribētu izjust
un paust pateicības garu kā mūžības pieskārienu
un gribētu pateikties gan Dievam, gan daudziem
par svētītu dzīvi.
Apustulis Pāvils, rakstot draudzei Efesā, to
atgādina: “Vienmēr par visu pateicieties Dievam
un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.” Vēst.
Efesiešiem 5:20. Bet vēl ilgi pirms tam, psalmists
aicina: “Nāciet Viņa vārtos ar pateicību un Viņa
pagalmos slavēdami – pateicieties Viņam,
slavējiet Viņā vārdu, jo Kungs – labs!” (Ps. 100: 4,5).
No tā var spriest, ka tiek uzsvērts, ieteikts
piekopt pateicības pilnu dzīvi vārdos un darbos.
Un ne jau tikai mūža pašos pēdējos gados vai
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stundās, bet katru dienu, ko no Dieva saņemam.
Tam jāsākas ar bērnam mācītiem vārdiņiem
paldies un lūdzu, atgādinot to iemanīties lietot
atkal un atkal. Ar to jau neviens nepiedzimst, lai
cik bērns ir apdāvināts. Gan labs paraugs, dzīvojot
starp tuviniekiem, kur viens otram pateicas un
labu vēl, nevis kritizē un noliek, var iespaidot un
pat uz mūžu. Paldies tiem daudzajiem, kas sējuši
mīlestības un pateicības garu paaudžu paaudzēs.
Pateicība ir garīgās dzīves noteikta sastāvdaļa;
tā stāv tuvu Svētā Gara dāvanām un tā augļiem,
kas doti, lai bagātinātu dzīvi un vestu tuvāk
Dievam Jēzū Kristū. Un, protams, cilvēkiem. Vai tas
ir izmēģināts? Nu protams! Vai vienmēr un visiem?
Par to ir jādomā. “Vienmēr par visu pateiciet...” Vai
esam palikuši parādnieki? Arī par to ir jādomā, pat
pie vislabākām attiecībām. Cik gan daudz ir
pateicības iespēju, kas tiek palaistas gaŗām, kam
aizsteidzamies gaŗām, kā kādi sava labuma
meklētāji. Ne reti atceramies nokavēto, kad ir jau
par vēlu, kā tas ir ar daudzām lietām šajā dzīvē un
sadzīvē. Par paviršībām un nenokārtoto
skumstam, pat nenāk miegs par to domājot.
Šajā sakarībā, ļaujat man jums sniegt mana
tēva Mārtiņa labu padomu, kas man palicis prātā
līdz šai dienai, kas ir 60 gadus no viņa aiziešanas
mūžībā, pēc kā es vēl cenšos vadīties. “Dēls, kad
tu izej no mājas, tad neaizdari durvis bezrūpīgi,
bet gan aizdari tās tā itkā tā varētu būt pēdējā
reize, kad šajā dzīvē tiekamies. “ Un tāda reize arī
pienāca. Lūko gan novērtēt to, kas tev ir bagātīgi
dots un viņus un viņas, kas ir daļa no šī devuma.
Izsaki un apliecini to atkal un atkal – nekad nebūs
par biežu. Labāk tā, nekā pārāk reti. Iegūsti to un
gremdējies tajā. Kļūsti dziļāks un apzinīgāks,
nekad paviršāks. Lai ikdiena, dažādas dzīves
pārmaiņas un grūtības to nenoslāpē. Kas izraisa
un veicina pateicības garu, vai arī, kā trūkums to
mazina? Kur lai to ņem? Kā to kopt? Dzirdējām par
to sākumā citētā dzejā, bet te vēl DAŽI

Ieteikumi, ko varat pieņemt, aizstāt vai
papildināt:
1. Domā pozitīvi: izvēlies būt pateicīgs un vadi
šo savas dzīves dienu tādā garā.
2. Nesūdzies un nekritizē, bet notiekošo, cik
iespējams pieņem, palīdzi to uzlabot, un tad
pateicies.
3. Skaiti savas svētības, apzinoties, ka tev
daudz kas ir un visa nevajaga. Pateicies par to, kas
tev ir; lūdz palīdzību priekš sevis un citiem.
4. Viss kas ir, ir dāvana un Dievs turpina par
mums gādāt. Krāj garīgās vertības, domā un atstāj
citiem arī tādu mantojumu.
5. Neturi pats sevi par parāk svarīgu, ka par sevi
domā arvien. Neapraudi sevi pārmērīgi. Saredzi,
uzklausi citus. Gan atceries, ka tu un citi esat
Dievam svarīgi.
6. Nespēcība var būt spēcīga – caur to nāk
mudinājums vairāk paļauties un pateikties.
Iegūsti un paturi Dieva tuvumu un draugus, kas
uzklausa, palīdz.
7. Dzīvē ir vajadzīga atjaunošanās – nekad nav
par vēlu. Rodi salīdzināšanos, dzīves uzdevumu
un nozīmi, līdz ar to dzīves prieku, pateicīgu ticīgu
sirdi.
8. Baudi dzīvi ar savām maņām un sirdi.
Neapstājies, bet staigā. Baudi skaistumu dabā un
labumu Dievā un cilvēkos. Klausies putnu
dziesmās un labas mūzikas skaņās. Katrai dienai
ir saules lēkts un riets – novērtē un pateicies.
9. Pateicies par iespēju būt klāt un atbalstīt
draudzi,
organizācijas,
jaunatni,
vertīgus
pasākumus, avīzes u.c. šeit, Latvijā un citur.
Pateicība un došanas prieks stiprina veselību un
veido nozīmīgu dzīvi. Tas ir labais bacilis arī citiem.
10. Mīlestība ir lielākā dieva dāvana, caur ko
rodas paļāvīga ticība. Dzenies pēc tās. Īstā
mīlestība aizdzen bailes, liek pateikties.
Pateicos, ka JŪS ESAT, ka varam dalīties. Paldies
Dievam!
Ivars Gaide
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Atceres

Latvijas valsts himnai - 100

Latvijas pirmajai slimnīcai 800 gadu.

1920. gada 7. jūnijā Baumaņu Kārļa DIEVS,
SVĒTĪ LATVIJU tika oficiāli apstiprināta par Latvijas
Republikas valsts himnu.
Latvijas Mūzikas akadēmijai – 100

1220. gadā ar Bīskapa Alberta rīkojumu
dibināts "Svētā Juŗa hospitālis" .
Satversmes sapulcei – 100

2020. gada 1. maijā aprit gadsimts, kopš pirmo
reizi Saeimas (toreizējā Bruņniecības) namā
sanāca pirmais demokratiski ievēlētais Latvijas
valsts parlaments - Satversmes sapulce. Laiks,
2020. gada 2. - 15. maijs; Nr. 17 (5954)

Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija uzsāka savu
gaitu 1919. gada 20. augustā, kad tika pieņemts
lēmums dibināt Latvijas Konservatoriju, par tās
rektoru ieceļot komponistu Jāzepu Vītolu. 1920.
gada 11. janvārī
notika Latvijas
Konservatorijas
oficiālā
atklāšana.
Pirmai
latviešu operai
BAŅUTA – 100
1920.
gada
29. maijā Baltajā
namā
vērās
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priekškars pirmās latviešu operas "Baņuta"
pirmizrādei. Komponists - Alfrēds Kalniņš, libreta
autors - Artūrs Krūmiņš, režisors - Erichs Lauberts,
scenogrāfs - Jānis Kuga, pie diriģenta pults pats
komponists. Baņuta - Dagmāra Rozenberga Tursa, Daumants - Ādolfs Kaktiņš, Vižuts - Rūdolfs
Bērziņš, Maiga - Milda Brechmane-Štengele."
Laiks, 2020. gada 30. maijs - 5. jūnijs, Nr. 20
(595); Guntis Gailītis.
Ingridai Vīksnai - 100
2020. g. 10. martā
dzejniece,
rakstniece, tulkotāja,
redaktore
svinētu
100 gadus.
Dzejas grāmata Es
saku paldies (19421954)
iznākusi
MEDUSLĀČA apgādā
1955.
gada
novembrī,
1500
eksemplāros.

Brīvības kuģa brauciens - pirms 35 gadiem.
1985. g.

jūlijā Baltija brīvības un miera kuģa brauciens. (145. – 170. lpp.)
BaIba Rubesa, Ūve Hodgins, Elmārs Tannis uc.

No Toronto piedalās Baiba Rubesa, Ūve
Hodgins, Elmārs Tannis.
Pirms 30 gadiem, 1990. gada 4. maijā
Latvijas PSR Augstākā Padome balso "Par
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu."

Es saku paldies par prieku, ko man piešķīris
Dievs,
Un saku paldies par
sāpēm.
Smilšu grauds topu
sīks
Starp
nomodu,
sapni,
Sātu un sāpēm.
Es saku paldies par
visu, ko man piešķīris
Dievs,
Un zemojos brīva.
Par sāpēm izvēršas

Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvijas PSR Augstākā
Padome 1990. gada 4. maijā pieņēma deklarāciju
"Par
Latvijas
Republikas
neatkarības
atjaunošanu".

prieks,
Par gavilēm sāpes Esmu vēl dzīva!
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"Medical Cannabis" ārstnieciskā
pielietošana

nepieciešama.

Personsonalizētu

medicinisko

Galvenā saieta tēma - Dr. Arash Taghvai lekcija
(angļu valodā) par kaņepju - "Medical Cannabis"
ārstniecisko pielietošanu.

Dr.
Taghavi
dzimis
Kanādā,
galveno
medicīnisko izglītību guvis Savienotās valstīs,
tagad, atgriezies Kanādā, nu jau septiņus gadus,
vada "Apollo Canabis Clinic" Toronto. Izrādās, ir
divu veidu kaņepes - ārstējošās "Cannabis sativa"
un halucinējošās - "Cannabis indica". Dr. Taghavi
stāstīja par ārstējošām kaņepēm - "Cannabis
sativa" - kā tās pielieto cilvēku, galvenokārt
hronisko, sāpju un dažādu traumu ārstēšanai, kad
citas zāles vairs nepalīdz.
Mēs, latvieši, pazīstam "Cannabis sativa". Ēdam
kaņepju sviestu, pinam kaņepju šķiedru auklas.
Droši vien ir arī vēl kāds cits mājsaimniecības
pielietojums. Izpētīju, ka ir vēl trešā kaņepju suga
- tā sauktā savvaļas kaņepe - "Cannabis ruderalis",
kas brīvā dabā aug aukstos un sliktos
laikapstākļos. Varbūt tā bija tā, kas bija pārņēmusi
mūsu dārzu Latvijā vācu okupācijas laikā, kad tēvs
dienēja armijā un nebija neviena, kas nezāles
izravētu.
Apollo
Cannabis
klinika
specializējas
nepieciešamo medicīnisko kaņepju recepšu
izpildīšanā visā Kanādā. Klinikas pakalpojumi ir
pieietami 7 dienas nedēļā. Ārsta norāde nav

konsultāciju, recepšu un ārstēšanas plānu klinika
sniedz par brīvu. Ar kliniku var sazināties katrā
laikā -Toronto zvanot uz telefonu 416-840-5991;
no jeburas citas vietas Kanādā 1-866-987-1049.
Visus sniegtos pakalpojumus varat apskatīt
datorā ieklikšķinot "Apollo Clinic Toronto".
Ženija Vītola

JOKI no Maijas













Plānotā miera saglabāšanas apspriede
atcelta, jo radies konflikts.
Draudzes mācītājs teiks savu atvadu sprediķi,
un tūlīt pēc tā koris dziedās "Lai visas malas
gavilē".
Šī vakara sprediķis būs ar virsrakstu "Kas ir
elle". Nāciet agrāk un klausieties mūsu koŗa
mēģinājumu.
Lūdzu aploksnē ievietojiet savu ziedojumu
kopā ar mirušo personu, kuru vēlaties
pieminēt.
Astotās klases skolēni uzvedīs Šekspīra
Hamletu draudzes sarīkojumu telpā. Draudze
aicināta piedalīties šajā traģēdijā.
Jauktais koris? Citi dzied pareizi - citi jauc.
Uz vakara saviesīgo daļu koristi var ņemt līdzi
savas sievas par diviem dolāriem gabalā.
Ar gadiem mēs arvien mazāk darām
muļķības, taču to kvalitāte aug.
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Dzīves gudrības

Jaunākie atklājumi

Klusēšana un smaids - divi vareni ieroči.
Smaids ir labākais līdzeklis problēmu risināšanā...
Bet klusēšāna palīdz no tām izvairīties.
Mājas Viesis, Nr. 1(683) 9. - 22. 01. 2020

Pasaules labākie ārsti ir:
1. saule
2. atpūtas
3. vingrošanas
4. diēta
5. pašapziņa
6. draugi

COVID-19
Autors: Imants Lapiņš
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TLPA saieti bildēs

Attālināti tuvībā, Mātes dienas saietā 7. maijā.

Arvis Negraschis

Zinta Grigore intervē rakstnieku David Bezmogis

Uzticīgie Viesturs un Edīte Zariņi uzmanīgi klausās
Kaspara Reiņa referātu par mākslu Cēsīs

Kaspars Reinis rāda ArtCēsis izstādi mežā

Helēna Gintere koncertē un stāsta par latviešu komponistiem

Janīna Strautiņa stāsta: "Rūpēs par pirmtautu
sieviešu likteni"

Viesis no Britu Kolumbijas Rūsiņš Bērziņš ar māsu
Aivu un viņas dzīves biedru Aivaru Vinteru
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Muzicē mecosporāns Vilma Indra Vītola un Dāvids
Šmits

Pensionāru koris "Rota" Irisas Purenes vadībā ar
dziesmām sirsnīgi sveic Sirsniņdienā

Viesturs Zariņš stāsta par Olimpiskām spēlēm
TLPA valde

Sandra Maia Ķuze, Helēna Gintere un
Maija Ķuze aicina visus kopā līgot

Kaiva Sukse aicina Pensionārus vingrot

Sandra Jekums un Kora Lūsis rūpējas par
atspirdzinājumiem

Aija Zichmane savā valstībā un Darudzīgā
aicinājumā zīmē aicina nākt ciemos
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Pasmaidām

Nolēmu
mājas
apstākļos
pagatavot
dezinfekcijas šķīdumu. Paņēmu litru spirta. Tālāk
gan neatceros...

MĀJAS VIESIS
Pārdomas pandēmijas laikā

Vīrusa pandēmijas noteiktā nepieciešamība
novedusi pie tā, ka skolēni aiz garlaicības sākuši
mācīties ...

Nr. 7 9.-22.04.2020
Ar humoru dzīvot nav viegla. Toties jautrāk.
- Opi, ko tu lasi?
- Vēsturisko romānu.
- Tu taču lasi erotisko žurnālu!
- Kādam tas varbūt ir erotiskais, man tas ir
vēsturiskais romāns.
Nr. 9 (7.20.05.2020)
Stāsts par masku trūkumu atgādina PSRS laiku.
Toreiz džinsu nevienā veikalā nebija, bet gandrīz
visa valsts tajos staigāja.

Pašizolācija - tā ir pensijas iepazīšanas tūre, jo
naudas nav un nav arī ko darīt.
Nr. 10 21.05 - 03. 06. 2020
Ja cilvēks sarunājas pats ar sevi, tad vai nu viņš
dzīvo viens, vai viņam visi nav mājā.
Zēns sēž upes malā un makšķerē. Piepeld
krokodils. 'Nu, vai ķeras arī kas?' Zēns atbild absolūti nekas!! Krokodilis saka: "Nu, ja nav,
nevajaga. Met mieru makšķerēšanai un nāc
papeldēt!

Pensionāri Ziemsvētku ieskaņā
Prāvests emeritus Fritz T. Kristbergs vada svētbrīdi

Uzmini...

Atvasara • 2020. gada decembris

Saulaines klētiņa
Jauka Ziemassvētku dāvana
iemīļotā rakstnieka Jāņa Širmaņa

mazbērnam

Kriksis: Krikša piedzīvojumu virknes I grāmata
Ernesta Ābeles illustrācijas, $6.00
Kriksis Mežmājā; Krikša piedzīvojuma virknes II
gramata, Ernesta Ābeles illustracijas, $6.00
Kriksis Trimdā: Krikša piedzīvojumu virknes III
grāmata, Viestarta Aistara vāks un illustrācijas,
$6.00
Kriksis
un
Tomiņš
Amerikā,
Krikša
piedzīvojumu virknes IV grāmata, $6.00

Ceļā uz Latvijas proklamēšanu - vēsturisks
pārskats par pirmo atmodu

Varat iegādāties sazinoties ar
TLPA sekretāri
Irena Zvagulis - irena_zvagulis@rogers.com
416-691-1628

Visas ČETRAS grāmatas piedāvājam par $20
Varat iegādaties Saulaines Grāmatu klētiņā
sazinoties ar
Kristīni Stivriņš - stivrins2020@gmail.com
705-424-6226
Irenas Zvagules raksti
Eižens Finks - Izredzēts vai nolādēts
Cenzūra - par informācijas apspiešanu
Dzintars - par Baltijas jūras dārgumu
Draudzīgais aicinājums - Kārļa Ulmaņa devums
Latvijai

Gunta Dreifelde, Skaidrīte Leja, Liliana un Ivars Stārasti
stāsta par saviem piedzīvojumiem Indijā
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Kaspars Reinis stāsta par Juri Kronbergu

ATVADAS
Laiks apstājas
Kad pagājušiem mirkļiem
Domas pieskaras,
Tie atgriežas.
Un soļiem viegliem
Tu turpu trauc
Pie tā kas sauc...
Nekas nav pārmainījies!
Viss palicis
Kā kādreiz bijis.
Laiks gadus virknēs
Un dienas skries,
Bet atmiņās, laiks apstāsies...
Valentīne Hermane

Andris Krūmiņš
❅1947. gada 6. janvārī, Weiden
✞2020. g. 6. maijā, Toronto
Gunarts Irbe
❅1923. gada 28. oktobrī, Pampaļos
✞2020. gada 12. maijā, Kristus dārzā,
Woodbridge
Arturs Villers
1924. gada 5. janvārī, Bauskas rajona
Pīrāgos
✞2020. gada 12. maijā, Kristus dārzā,
Woodbridge

Sofija Leonarija Andžāns
❅1922. gada 20. aprīlī, Susejas
pagastā
✞ 2020. gada 11. jūlijā, Kristus dārzā,
Woodbridge
Velta Ādmine dz. Lāce
❅1922. gada 9. oktobrī, Rīgā
✞ 2020. gada 16. jūlijā, Kristus dārzā,
Woodbridge
Margarieta Zeibergs-Zenaitis
❅1927. gada 16. oktobrī, Rīgā
✞ 2020. gada 18. septembrī, Kristus
dārzā, Woodbridge

Astrīda Silvija Šķepasts dz. Kiršs
❅1927. gada 28. maijā, Kazdangā,
✞ 2020. gada 16. maijā. Kristus dāzā,
Woodbridge

Inta Inese Kuksis dz. Jēkabsons
❅1930. gada 12. maijā, Rīgā
✞2020. gada 23. septembrī, Toronto

Ārija Štrombergs dz. Ozols
❅1924. gada 30. decembrī, Rīgā
✞2020. g. 14. aprīlī, Toronto

Alfrēds Grīnbergs
❅1923. gada 4. septembrī,
Skaistkalnē
✞ 2020. gada 18. maijā, Hamiltonā

Ģertrūde (Trudi) Krieviņš
dz. Gerste
❅1923. gada 9. jūlijā, Rīgā
✞ 2020. gada 30. augustā, Toronto

Valdemārs Jānis Bebris
❅1925. gada 23. jūnijā, Liepājā
✞ 2020. gada 25. aprīlī, Toronto

Arvis Vitautas Brencis Negraschis
❅ 1961. gada 20. janvārī, Minchenē
✞ 2020. gada 30. maijā, Toronto

Velta Kļaviņš dz. Macernieks
❅1927. gada 2. augustā, Madlienā
✞ 2020. gada 20. oktobrī,
Scarborough

Modris Žulps
❅1930. gada 21. februārī Kursīšu
pagastā
✞2020. gada 27. aprīlī, Hamiltonā

Andris Agris Brammanis
❅1961. gada 30. oktobrī, Toronto
✞2020. gada 14. jūnijā, Toronto

Dzidra Indzere-Freija
❅1927. gada 21. aprīlī, Jelgavā
✞2020. gada 3. janvārī, Toronto

Emma Pauzulis dz. Vilks
❅1913. gada 5. augustā, Rīgā,
✞2020. gada. 30. aprīlī, Kristus dārzā,
Woodbridge
Herta Ezers dz. Bendiņš
❅1920. g. 28. augustā, Jaunjelgavā
✞2020. g. 30. aprīlī, Kristus dārzā,
Woodbridge

Irina Brunavs dz. Graudiņš
❅1924. gada 3. janvārī, Rīgā
✞2020. gada 14. jūnijā, Richmond Hill
Valdis Tikiņš
❅1918. gada 20. aprīlī, Ļaudonā
✞2020. gada 16. septembrī, Toronto
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Maija Vītola dz.Ķeniņa
❅1931. gada 22. novembrī Rīgā
✞ 2020. gada 24. novembrī, Toronto

