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18. novembŗa sarīkojumā Ņujorkā klausītājus iepriecina Ņujorkas 
latviešu koris un Bronksas kamerorķestris (Vairāk lasiet 4. lpp.)
// FOTO: Marģers Pinnis

Valsts svētku sarīkojums Čikāgā. Priekšnesumu sniedz visjaunākā 
paaudze (Vairāk lasiet 4. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Dombrovskis atkāpjas no
Ministru prezidenta amata

Valdis Dombrovskis pēc saru-
nas ar Valsts prezidentu Andri 
Bērziņu 27. novembrī pieņēma 
lēmumu atkāpties no Latvijas 
Mi   nistru prezidenta amata, uz   -
ņe mo  ties polītisko un morālo 
at  bildību par Rīgā, Zolitūdē, no -
ti kušo traģēdiju, kad, iegrūstot 
liel   veikala jumtam, dzīvību zau -
dēja 54 cilvēki.

Preses konferencē Dombrov skis 
pateicās Latvijas iedzīvotā jiem par 
atbalstu, kas tika sniegts, viņam 
esot valdības vadītāja amatā, 
īpaši finanču krizes pār varēšanas 
laikā. Tas ļāva Latvijai atgriezties 
pie ekonomiskās iz   augs  mes. Paš-
 reiz Latvijai nepie cie šama jauna 
valdība, kuŗai ir dots uzticības 
kredīts un ir Sa   ei  mas vairākuma 
atbalsts. Dom b   rovskis aicināja vei -
dot plašu la   bē ji centrisku polī-
tisko partiju koa  liciju, kas spētu 
turpmāk strādāt ar valstij svarī-
gajiem jautājum iem. Nākamajai 
valdībai jātur pina darbs, lai no -
stiprinātu tiesi skumu, veicinātu 
valsts ekonomisko attīstību, uzla-
botu valsts konkurētspēju, mazi-
nātu naba dzī bu un nevienlīdzību, 
kā arī uz  labotu demografisko 
situāciju. Jaunajai valdībai būs 
jāatrod vai  nīgais Zolitūdes traģē-
dijā, tāpat jāturpina ekonomikas 
izaugsme valstī ar pilnu atdevi – 
tie būtu tu  vāka termiņa plāni. 
Tālākiem plā  niem – turpināt na -
badzības ma  zināšanu un tiesis-
kuma cel šanu.

Demisionējušais Ministru pre -
zidents Valdis Dombrovskis  ne -
iz slēdz, ka vairāki ministri no vi  ņa 
valdības varētu turpināt dar  b ību 
nākamajā Ministru kabi netā. „Tas 
jau, protams, būs nā  kamo sarunu 
jautājums un nā  ka mā Ministru 
prezidenta no   stād ņu jautājums, 
bet no savas puses es šādu iespēju 
neizslēdzu. Šajā valdībā ir pie -
tiekami daudz pro fesionālu un 
labi strādājošu mi  nistru,” intervijā 
aģentūras BNS biznesa informā-
cijas portālam Baltic Business Ser  -
vice sacīja Dom b rovskis. Viņš ne -
izskata scē  nā   riju, ka šai valdībai 
nāksies strā dāt līdz Saeimas vē -
lēšanām, jo ne    redz objektīvus 
iemeslus, kāpēc partijas nevarētu 
vienoties par jaunas valdības iz -
veidi. Arī par  tijas saprot savu at -
bildību, jo pa š   reiz ir nepieciešama 
rīcībspējīga valdība un koalicija 
ar Saeimas vairākuma atbalstu.

Valdis Dombrovskis ir vienī gais 
Ministru prezidents atjau  notās 
Latvijas pastāvēšanas laikā, kas 
amatā  apstiprināts trīs reizes pēc 
kārtas. Pirmo reizi Ministru pre-

 zidenta amatā Dombrovskis tika 
apstiprināts 2009. gada 12. martā, 
otro reizi – 2010. gada 3. novem-
brī, trešo reizi – 2011. gada 25. no -
vembrī.

Valsts prezidents Andris Bēr -
ziņš savukārt paziņojis, ka 4. de  -
cembrī sasauc Nacionālās dro šī-
bas padomes sēdi, kuŗā lems par 
Zolitūdes traģēdiju. Prezidents 
aicina Latvijas iedzīvotājus skatī-
ties uz priekšu nākotnē. Jaunas 
valdības veidošanas laikā Bēr      -
ziņš plāno tikties ar visiem Saeimā 
pārstāvētajiem polītiskajiem spē-
kiem. Pēc pirmā sarunu raunda 
Valsts prezidents informēs sa -
bied rību par saviem secinājum-
iem un turpmākās attīstības re  -
dzējumu.

Prezidenta ieskatā katram pa  -
šam, kas ir bijis iesaistīts visu to 
izšķirīgo lēmumu pieņemšanā, 
kuŗi varēja ietekmēt Zolitūdes 
notikumu gaitu, ir jāizvērtē gan 
sava polītiskā, gan morālā atbil-
dība un jāpieņem lēmums, kā 
rīkoties tālāk.

Bērziņa izvirzītais mērķis ir iz  -
veidot jaunu valdību vēl šajā gadā.

***
Atzinīgi vārdi Dombrovskim 
Baltijas valstu līdeŗi veltī atzi-

nī gus vārdus Latvijas Ministru 
pre zidentam Valdim Dombrov       -
skim (Vienotība), kas paziņojis 
par savu demisiju.

Igaunijas premjērministrs An -
d  russ Ansips par Dombrovs ka 
demisiju paudiss nožēlu, no rā-
dot, ka Dombrovskis bijis spē-
cīgs valdības vadītājs. „Domb-
rov skis bija labs premjērministrs 
Latvijai, labs partneris Igaunijai. 
Viņš izveda Latviju no dziļas 

krizes. Latvijas finances tagad ir 
paraugs vairākumam Eiropas Sa -
vienības dalībvalstu. Latvija Dom  -
brovska laikā bija polītiski ļoti 
stabila. Man ir žēl, ka labs part-
neris un labs draugs nolē mis at -
kāpties,” valdības preses konfe-
rencē sacīja Ansips.

jauna premjērministra.”
Arī Lietuvas premjērministrs 

Aļģirds Butkevičs atzinis, ka no -
žēlo sava Latvijas kollēgas at   kāp-
šanos. „Ļoti kompetents cil vēks – 
gan kā polītiķis, gan kā prem jērs. 
Ļoti sekmīgi tika galā ar ekono-
misko krizi, kas, var teikt, bija 

Valdis Dombrovskis un Valsts prezidents Andris Bērziņš

Žozefs Dauls. „Es vēlos apliecināt 
cieņu darbam, ko veicis Domb-
rovskis, kuŗš šajā amatā nostrā-
dājis visilgāk atjaunotās Latvijas 
vēsturē. Viņa vīzijai un apņēmī-
bai īstenot svarīgas reformas, ko 
atbalstījuši drosmīgi Latvijas cil-
vēki, izdevās valsti izvest no vis-

LATVIJAS VALSTS SVĒTKI PASAULĒ

 „Neviens nevar ieskatīties cita 
cilvēka dvēselē, taču šādās tra ģē-
dijās, šķiet, ir dabiski, ka ik viens 
atbildīgs cilvēks analizē, vai ir da   -
rījis visu, lai novērstu ne   laimes 
gadījumu,” sacīja Ansips. „Es cie-
nu Valža Dombrovska lēmumu 
un ceru, ka Latvija drīz tiks pie 

viena no dziļākajām Baltijas val-
stīs,” sacīja Butkevičs. Dombrov-
ska demisijas dēļ abu valstu ko -
pīgie projekti necietīs, piebilda 
Butkevičs.

Par Dombrovski atzinīgi iztei-
cies arī Eiropas Parlamenta Tau-
tas partijas frakcijas priekšsēdis 

dziļākās ekonomiskās krizes un 
veidot to par visstraujāk augošo 
ekonomiku Eiropas Savienībā 
šodien. Es vēlos turpināt sadar-
bību ar tik pieredzējušu cilvēku 
kā Dombrovskis un novēlu veik-
smi viņa nākotnes projektos,” 
sacīja Dauls.
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Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 139.00; 
6 mēn. US $ 80.00; 3 mēn. US $ 48.00.

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

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

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

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

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

Administrātore ASV: Rasma Adams
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543 e-pasts: rasma@laiks.us,

114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 727-953-6313, fax. 727-286-8543, 

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

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

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

laiksdsr@aol.com
www.Laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 48.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 80.00
                                                1 gadam.............ASV $ 139.00
Gada abonenti saņems bez maksas:
    1) sešus JAUNO LAIKS pielikumus;
    2) gada beigās – nākamā gada Laika mākslas kalendāru
Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $230.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $240.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $25.00
Kanadā gadā...............ASV $30.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

LASĪTĀJU BALSIS

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2013. gada krāsainajā Ziemsvētku numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 13. decembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

K. B. KALIFORNIJĀ

Nekad neesmu lasījis aprak-
stu par šo ļoti derīgo un infor-
mātīvo grāmatu „Latvians in 
Michigan”, ko sarakstījusi Dr. 
Silvija Meija. Gribu par to pa -
stāstīt.

Grāmata sarakstīta angļu va -
lodā. Kad izlasīju šo interesanto 
pētījumu, uzdāvināju to arī kai-
 miņiem, kas vienmēr jautā, kā 
mēs pārnācām uz Ameriku, dā -
vāju arī amerikāņu draugiem, 
kā arī daudziem ģimenes locek-
ļiem (ieskaitot amerikāņu ve -
deklas un mazbērnus, kas ne -
runā latviski!). Grāmatas mēr -
ķis ir iepazīstināt sveštautiešus 
ar Latviju, mūsu bēgļu gaitām, 
pārcelšanos uz Ameriku, nodi -
binot jaunu dzīvi. Kaut gan Dr. 
Meija koncentrējāas uz Lat  viešu 
centru dibināšanu Mičiganā, 
kaut ko līdzīgu mēs visi esam 
piedzīvojuši, vienalga, vai dzī -
vojam Ņujorkā, Čikāgā, Losan-
dželosā vai Toronto.

Dr. Meija sākuma nodaļās 
lasītājus iepazīstina ar Latviju, 
apskatot ģeografiju un vēsturi. 
Autore īpaši labi un īsi paskaid-
ro Latvijas Atmodas laiku, Pir-
mo pasaules kaŗu un Latvijas ne  -
atkarības proklamēšanu 1918. ga -
dā. Viņa turpina skaidrot, kā 
Latvija „zaļoja un ziedēja” pēc 
neatkarības proklamēšanas. Dr. 
Meija raksta,  kā Latvijas zeme 
un iedzīvotāji cieta Otrā pa  sau-
les kaŗa laikā.

Grāmatā ir iekļauts 
daudz interesantu per-
sonisko stāstu, kā cilvēki 
izdzīvoja un pārcieta grū-
tos brīžus. Gatavo  jot grā-
matu, autore intervē jusi 
daudz cilvēkus, lai iegūtu 
spilgtāku pārska  tu par in -
dividu dzīvēm. Šie stāsti 
paliek lasītā jiem atmiņā.

Mans mazdēls bieži piemin 
vairākus šos gadījumus. 

Autore grāmatā izskaidro, kā 
Otrais pasaules kaŗš iespaidoja 
mūsu tautu, kā pazaudējām 
savu tēvzemi un devāmies bēgļu 
gaitās. Viņa izskaidro, kā un kur 

Cienījamie
Laika lasītāji!

tika nodibinātas DP nometnes, 
kāda tur bija dzīve un kā even-
tuāli varējām atrast sponsorus, 
lai dotod uz Ameriku.

Jāpiemin, ka šī gaitas pārcieta 
arī tie mūsu tautieši, kas pārcēlās 
uz Kanadu (šī grāmata būtu ļoti 
interesanta arī latviešiem Ka -
nadā!).

D. Meija ļoti spilgti tēlo sāku -
ma trūcīgos, neziņas pilnos ga -
dus, uzsākot jaunu dzīvi svešā 
zemē. Viņa uzsveŗ divas Latviešu 
tautas īpašības: neatlaidīgu dar-
 ba tikumu un cenšanos iegūt 
izglītību. Grāmata izskaidro, kā 
tika dibinātas lielākās latviešu 
kolonijas Mičiganā, Grandra-
pidos, Kalamazū un Detriotā, 
skaidro, kā iebraucēji atrada 
darbus, ieguva gradus un ir 
iedzīvojušies savās pilsētās, kur 
uztur latviešu kultūru un Tēv-
zemes mīlestību. Autore skaidro 
arī Latviešu centra Gaŗezers 
dibināšanu un to, kā šī jaukā 
vie  ta ir izveidojusies par svarī -
gu sabiedrisko latviešu kultūras 
centru visām paaudzēm.

Grāmatas pēdējās nodaļās 
autore apskata, kā 1991. gadā 
Latvija ieguva brīvību, tika pie -
ņemta NATO organizācijā, kā 
arī Eiropas Savienībā. Viņa pa -
skaidro, kā Latvija tagad ekono-
miski stabilizējusies un tiek uz -
skatīta par vienu no stabilāka -
jām Eiropas zemēm.

Es ieteiktu katram iegādāties 
šo grāmatu, dāviniet to radiem 
un draugiem! Grāmata izdota 
Michigan State University Press 
(East Lansing, Michigan 48824). 
Varat rakstīt uz šo  adresi, kā arī 
pasūtināt no Barnes and Noble 
grāmatu veikaliem vai Amazon.
com. – Dr. Silvija Meija „Latvians 
in Michigan”, grāmatas numurs: 
ISBN 0-87013-754-9.

Dr. Meija ir lasījusi lekcijas 
lat    viešu un angļu valodā vai  rā -
kās universitātēs. Atradu arī in -
formāciju tīmeklī, ka pašreiz 
Dr. Meija raksta pētījumu  par 
igauņu imigrāciju Amerikā. 
Gai  du jauno grāmatu!
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LAIKA mākslas kalendārs 2014
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS

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

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.

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

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

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

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

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

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

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

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

AE&VJ fonda uzdevumā GVĪDO AUGUSTS

Profesors emeritus Andrejs 
Plakans doktora gradu iegūst 
Harvarda universitātē,  un kopš 
1975. gada viņš bija mācībspēks 
Aijovas (Iowa) pavalsts univer si-
tātē. Daudzu rakstu un publi kā-
ciju autors profesors Plakans ir 
saņēmis atzinību un atbalstu no 
ASV ievērojamākām akadēmis kām 
organizācijām, ieskaitot “National 
Endowment for the Humanities”, 
“ The Fulbright Fellowship” un 
“The Woodrow Wilson Interna tio-
nal Center”. Kopš 1970. gada An -
drejs Plakans piedalījies konfe-
rencēs, lasījis lekcijas un publicējis 
rakstus no Honolulu un San fran-
cisko līdz Rīgai un Pēterburgai. 
2013. gadā prof. Plakans saņem 
PBLA Kultūras fonda goda dip -
lomu. Andreja Plakana svarīgākās 
grāmatas ir “The Latvians: A Short 
History” (1995), “Historical Dictio-
nary of Latvia” (1997) un “A Concise 
History of the Baltic States” (2011). 
Savās publikācijās profesors Pla -
kans angļu valodā runājošai pa -
saules daļai ļauj iepazīt latviešu 
tautas vēsturi skaidrā, modernā 

un viegli pieejamā valodā. Viņa 
”The Latvians”, (Stanforda univer-
sitātes “Hoover Press”) ir viena no 
visizplatītākām un vairāk lieto-
tām latviešu vēstures grāmatām 
angļu valodā. Savukārt “Concise 
History of the Baltic States” 
(Cambridge University Press) pro -
fesors Plakans pirmo reizi snie dzis 
angļu valodas lasītājiem visaptve-
rošu Baltijas tautu vēsturi. Tā ir 
grāmata, kuŗu kritiķi ir atzinuši 
pat par vislabāko jebkuŗā valodā. 
AE&VJ fonda balvu Andrejs Pla-
 kans saņem par saviem panāku-
miem, kas veltīti, lai pievērstu 
akadēmiskās pasaules uzmanību 
Latvijai un veicinātu Latvijas 
vēstures izpratni.

 
Žurnālista Franka Gordona 

spalvai pieder neskaitāmi raksti 
latviešu un cittautu laikrakstos un 
virkne grāmatu: “Lokanums un 
spīts” (Nekrievu likteņgaitas mūs  -
dienu Maskavijā), publicēta ar 
pseidonīmu Alberts Sabris (ap -
gāds Grāmatu Draugs, Ņujorkā, 
1974). Tā pati grāmata ar īsto 

autora vārdu izdota Rīgā (2010). 
Solžeņicina “Gulaga archipelags” 
tulkojums latviski (apgāds Grā -
matu Draugs, 2 sējumi (1974/75). 
“Dienas un nedienas” – rakstu 
krājums (apgāds Memento, Stok-
holmā 1988,), atkārtots izdevums 
Rīgā (1993). “Latvians and Jews 
Between Germany and Russia” 
(1990 un 2001). “Latvieši un žīdi – 
spīlēs starp Vāciju un Krie viju” 
(1994 un 2001). “Publicistika”, (2011). 
Romāns „Mijkrēslis mikrorajonā”, 
publicēts laikrakstā Laiks (1980) 
turpinājumos, un tagad top grā -
matas izdevums. Par sevi Franks 
Gordons raksta: “Mana dzimtene 
ir Latvija un mana tēvu zeme ir 
Izraēla.” 1998. gadā Franks Gor-
dons ir apbalvots ar Triju Zvaig žņu 
ordeņa IV šķiru. Anšlava Eglīša 
un Veronikas Janelsiņas fonda 
Atzinības balva piesķirta Fran kam 
Gordonam par viņa publikācijām, 
kas veicina mūsu izpratni par 
apstākļiem, traģiskajiem notiku-
miem un polītiskajām intrigām 
krievu un vācu okupācijas laikā 
un šodienas Latvijā.

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonds katru gadu piešķiŗ 
balvu literātūrā un mākslā kultūras darbiniekiem, kuŗi pastāvīgi 
dzīvo ārpus Latvijas un ar saviem darbiem rosina un bagātina 

latviešu moderno mākslu un literātūru. 2013. gada Anšlava 
Eglīša un Veronikas Janelsiņas

fonda balva $20 000 ir piešķirta
vēsturniekam prof. Andrejam Plakanam un

2013. gada Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas
fonda Atzinības balva $10 000 –

žurnālistam Frankam Gordonam.

No 8. oktobra līdz 3. no -
vembrim Trio Šmite, Kārkle, 
Cinkuss ceļoja no Rietumiem 
līdz Austrumiem, mūzicējot 13 
pilsētās ASV un Toronto, Ka -
nadā. Kad Trio mūziķi oktobŗa 
beigās ieradās Ņujorkā, viņi 
jūsmoja par saviem piedzīvo-
jumiem, tiekoties ar tautiešiem, 
un nemaz nebija noguruši, kā 
liecināja viņu degsmīgā mūzi-
cēšana 30. oktobŗa vakarā Igau-
ņu namā koncertzālē Ņujorkā.  
Lai gan koncerts notika darba-
dienas vakarā, to apmeklēja 

Trio Šmite, Kārkle, Cinkuss skandina latviešu
tautasdziesmas Ņujorkā

ģimenes ar bērniem un klausītāji 
no tuvienes un tālienes. 

Koncerta pirmā daļa uzbūra 
tēlainas lauku ainavas ar ganiņu 
sasaukšanos, pavasara gavilēm, 
vasaras “līgo” un ziemas “kolando” 
piedziedājumiem. Zane Šmite 
un Kristīne Kārkle skaisti un 
izteiksmīgi dziedāja senās tau-
tasdziesmu meldijas. Ivars Cin-
kuss ne vien dziedāja, bet arī 
spēlēja bungas. Dziesmas “Tumša 
nakte, zaļa zāle” variantā, I. Cin-
  kusa brīvais dziedājums ap  lie-
cināja viņa balss apbrīnojami 

plašo diapazonu. Kristīnes Kār-
kles dzidrā vijoles spēle pievie -
noja košu un dzīvības pilnu 
skanējumu Trio autentiskām un 
improvizētām tautasdziesmu 
apdarēm. Dziesmas “Kade pār-
nāksi, bālēliņ’”, “Leigū” un “No -
riet saule vakarā” aizkustināja ar 
maigo un klusināto noskaņu.

Koncerta otrajā daļā valdīja 
dejiska noskaņa, pateicoties 
Edgaram Kārklim, kuŗš Trio 
ansamblim pievienojās ar savu 
raito un enerģisko akordeona 
spēli. Ar katru nodziedāto pre-

cību dziesmu un Ivara Cinkusa 
asprātīgo komentāru klausītāju 
sajūsma pieauga. Kad I. Cinkuss 
aicināja klātesošos dziedāt līdz 
tautasdziesmai “Bēdu manu, 
lielu bēdu”, vairāki koncerta 
apmeklētāji dziedāšanu paga-
ŗināja, nodziedādami papildu 
pantiņus. Pēc koncerta klausītāji 
sumināja māksliniekus ar ovā-
cijām un ilgiem aplausiem. 

Ņujorkas koncertu rīkoja 
Ņujorkas latviešu organizāciju 
padome priekšnieces Baibas 
Rudzītes-Pinnes vadībā. Trio tur -

neju rīkoja Latviešu kultū   ras 
biedrība TILTS sadarbībā ar 14 
vietējām organizācijām un ar 
Amerikas Latviešu ap  vienības 
un Latviešu fonda dāsno atbal-
stu. Turneju orga nizēja TILTS 
valdes locekle Maruta Kārkle 
no Vašingtonas. Turnejas laikā 
Trio diski tika pārdoti; disku 
“Gaviles” var pasūtināt www.
upesveikals.lv

Liels un sirsnīgs paldies Trio mū -
ziķiem, kuŗi cēla gaismā latviešu 
tautasdziesmas bagā tīgo un vien-
 reizējo kultūras mantojumu!

DACE
APERĀNE

No redakcijas.
Romāns "Mijkrēslis mikrorajonā"

šā gada beigās
iznāks serijā Laika grāmata.

SEKOJIET REKLĀMAI!
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Ar Latvijas pārstāvniecības 
Apvienoto Nāciju organizācijā 
līdzdalību Ņujorkas Latviešu or -
ganizāciju padome (pārstāvot 13  
organizācijas) Latvijas valsts 95. 
dzimšanas dienu un 18. novem-
bŗa Valsts svētkus arī šogad svi-
nēja sestdienā – 16. novembrī 
lat viešu ev. lut. draudzes Jonkeru 
dievnamā. Sarīkojums bija pulci-
nājis jo kuplu svētku saimi, pie-
pildot gandrīz visus dievnama 
solus un vairākus pat balkonā. 
Nenoliedzami svētkus pievilcī-
gus darīja sarīkojuma koncerta 
daļā paredzētais Ņujorkas latvie-
šu koris kopā ar Bronksas ka -
merorķestri, kā arī šaipusē līdz 
šim nedzirdētais, bet no apraks-
tiem visiem labi zināmais „jau-
nās maiņas” garadarbinieks Dr. 
Guntis Šmidchens, Vašingtonas 
universitātes baltiešu studiju pro-
 grammas vadītājs. Savukārt sko-
lēnu un bērnudārza mazuļu 
vecākiem rūpēja arī Jonkeru un 
Ņudžersijas latviešu skolu līdz-
dalība sarīkojuma programmā. 
Abas darbojas Ņujorkas drau-
dzes paspārnē. 

Svinīgo aktu ievadīja Jonkeru 
skolas audzēkņu „Rotāšana”, 
Ņujorkas latviešu skautu un 
gaidu svinīgā karogu ienešana 

Latvijas Valsts svētki Ņujorkā
goda sardzi pie altāŗa un Jonkeru 
draudzes mācītāja Juŗa Saivara 
īss Garīgais ievads. Svētku norisi 
vadīja tautastērpā ģērbta jauniete 
Māra Ģiga.

Svētku nozīmīgumam atbilsto-
šu atklāšanas uzrunu teica pat-
labanējais Latvijas Ārkārtē  jais  
pilnvarotais vēstnieks ANO Jānis 
Mažeiks,  aicinot visus vienoties 
latviešu tautas lūgšanā „Dievs, 
svētī Latviju!” Ar lielu prieku 
jāatzīmē, ka arī Amerikas Valsts 
himna šoreiz piedzīvoja kop -
dziedājumu – nevis solo ar kla-
vierēm, kā tas līdz šim bija iegā-
jies. Svētkos sapulcētos sveica arī 
Latvijas Goda konsuls Ņujorkā 
Daris Dēliņš un Ņujorkas Lat-
viešu organizāciju padomes 
priekš sēde Baiba Rudzīte Pinne. 
Formālajam ievadījumam sekoja 
jau pieminēto latviešu sestdienas 
skolu priekšnesumi. Ņudžersijas 
skola sniedza skolotāju Janas 
Teteres un Ievas Kreichelt vadībā 
sagatavotu Rūdolfa Blaumaņa 
balādes „Tālavas taurētājs” skandē-
jumu sešiem dalībniekiem, ar ek -
rānā rādītiem atbilstīgiem attēliem 
fonā, uzvedumu papildinot pat 
ar īsta raga taures skaņām. Jon-
keru skola savā pāri par 30 skolē-
nu sastāvā mūs iepriecināja ar 

rituālu „Vienības dārzā”, gaŗā 
ķēdē saķērušies, viņi izsoļoja 
cauri visai baznīcai. Rituālam 
līdztekus uz ekrāna tika rādīti 
bērnu atjautības pilni pašzīmēti 
veltījumi visiem Latvijas nova-
diem. Un ķēde noslēdzās ar 
gados jauniem vecākiem, kuŗi uz 
rokām turēja pavisam jaunus 
dalībniekus, – tad saviļņojumu 
nevarēja atvairīt. Rituālu bija 
sacerējusi skolotāja Līga Balode.

No Amerikas Rietumkrasta 
at  aicinātais svētku runas teicējs 
Dr. Guntis Šmidchens savu ori-
ģinālo ieceri „Lasīsim Latviju” 
bija balstījis domā, ka savas tau-
tas un valsts vēsturi varam „lasīt” 
vizuālos tēlos. Parastās, faktiem 
un secinājumiem noslogotās ru -
nas vietā saņēmām ekrānā attē-
liem illustrētu, dzirkstošas atjau-
tas iekrāsotu neformālu stāstīju-
mu, kuŗā iekļautie vēstures fakti 
savijās ar teiku un leģendu sim-
boliku, bet pats stāsts lasāms 
rādītajos attēlos. Sākot ar ekrani-
zētu Vecā Stendera ābeces illus-
trāciju (1787.g.) un latviešu pie-
vēršanu lasītprasmei 18. gadsim-
tā un pārejot uz tēlnieka Kārļa 
Zāles izkaltajiem varoņu tēliem 
Brāļu kapu un Brīvības piemi-
nekļa bareljefu attēlos, lektors 

mūs izvadāja cauri Latvijas Brī -
vības cīņām. Bet, ievijot teiku 
par Burtnieku pils augšāmcelša-
nos un Raiņa Saulcerīti Stikla 
kalnā un attēlos bagātīgi iepinot 
arī mūsdienu „Stikla kalna” Gais-
mas pili, jauno Latvijas bibliotē-
kas celtni, – runātājs ieveda mūs 
brīvības un gara gaismas ideju 
pasaulē. Par lielu nožēlu kļūmīgi 
novietotais mikrofons ciemiņa 
balss pastiprināšanai tikpat kā 
nepakalpoja, un mums galveno-
kārt nācās paļauties uz ekrānā 
skatāmo tēlu „lasīšanu”. Oriģinālā 
svētku runa bija ne tik vien ar 
interesi baudāms priekšnesums, 
bet arī kultūrvēsturisku zināša -
nu atsvaidzināšana kā jauniem, 
tā veciem. Derētu, ka ALA Iz  glī-
tības nozares vadība parūpētos, 
lai Dr. Guntis Šmidchens ar savu 
saistošo un izglītojošo stāstu 
apciemotu mūsu vidusskolnie-
kus Gaŗezerā un Kursā. 

Svētku runai sekoja Baibas 
Rudzītes Pinnes pieteiktā šī gada 
apbalvoto ņujorkiešu uzskaite. 
Par Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības šī gada laureāti Valentīnu 
Lasmani (Zviedrija) varējāt jau 
lasīt Laika 23.-29. novembŗa nu -
murā. Latvijas republikas Izglī-
tības ministrijas Atzinības rakstu 

pasniedza Dacei Mažeikai par 
sekmīgu darbību PBLA Izglītības 
padomē, bet Kultūras ministri  -
jas Pateicības rakstu saņēma di -
riģents Andrejs Jansons – kā par 
koŗu, tā koklētāju ansambļu va  dī  -
šanu. ALA Atzinības rakstus sa -
ņēma Ņujorkas apkaimes sa   bied-
riskie darbinieki Ilze Bei  niķe, 
Vilmārs Beiniķis, Ingrīda Lediņa, 
Herberts Lediņš un Vera Siliņa.

Godināja arī ALA Izglītības 
nozares ikgadējo Latviešu zi -
nību uzvarētājus (visas Ameri  kas 
apjomā) – skolēnus ņujorkiešus 
Jonkeru skolā: Ieva Griffin, Ian 
Griffin un Vilnis Pūris; Ņudžer-
sijas skolā: Gustavs Teteris, An -
dris Kyle Byron, Markus Bergs 
un Lukas Van Sant. Varam vienī-
gi no sirds priecāties, ka mūsu 
skolas vēl arvien darbojas. Jon -
keru skolu vada Laura Padega 
Zamura, bet Ņudžersijas skolu – 
Linda Zālīte un Ilze Kancāne. 
Jonkeros noris arī latviešu valo-
das mācības pieaugušajiem. Paš-
aizliedzīgie skolotāji – vairāki 
pārcēlušies uz šejieni no Latvijas 
– ir pelnījuši visas latviešu sabied-
rības vislielāko paldies, tāpat arī 
vecāki –  par cīniņu bērnus notu-
rēt uz latviskās stigas.

Latvijas valsts 95 gadu svinības 
Čikāgā, Ciānas draudzes telpās 
2013. gada 16. novembŗa pēc-
pusdienā bija pulcējušas vairāk 
nekā 350 priecīgu apmeklētāju 
un dalībnieku. 

Draudzes nama lielā zāle, ko 
bija dekorējis Aivars Ošs, ātri 
pildījās. Labam skaitam apmek-
lētāju aizmugurē vajadzēja stāvēt 
kājās vai palikt  priekštelpā. Šķiet, 
cilvēkus pievilka Ievas Akurateres 
koncerts, jo svētku runātājs bija 
mums maz pazīstams – Trešās 
atmodas un barikāžu laika da  -
lībnieks un žurnālists Andrejs 
Panteļējevs. 

Svētku aktu un koncertu rīkoja 
Čikāgas Latviešu organizāciju 
apvienība. Sarīkojumu vadīja 
priekšsēdis Jānis Vilciņš. K. Ba -
rona skolas koris ieņēma vietu uz 
paaugstinājuma. Jaunā audze – 
skauti un gaidas un K. Barona 
skolas audzēkņi Dārijus Bagin-
skis, Annelī Cera, Elizabete Du -
dorāne, Vilis Sīmanis, Talija 
Tom  sona un Zinta Vogela ienesa 
Amerikas Savienoto Valstu un 
Latvijas karogus.

K. Barona skolas koris, Silvijai 
Kļaviņai-Barshney diriģējot, ko  pā 
ar Ievu Akurateri dziedāja U. Sta -
bulnieka (M. Zālīte) dziesmu 
„Tik un tā”:  „Nāk rudens ap -
gleznot Latviju…” Pavadījumu 
spēlēja pianiste Sarma Aļļe, ģi -
taru Leons Sējāns, bundziņas – 
Matīss Akuraters. 

Svētbrīdī jaunais Sv. Pētera ev. 

Pacilājoši 18. novembŗa svētki Čikāgā
Ieva Akuratere, Andrejs Panteļējevs un Tautas frontes 25. gadadiena

lut. draudzes mācītājs Ojārs 
Freimanis bija izvēlējies Jēzus 
vārdus: „Dodiet ķeizaram, kas ķei-
 zaram, un Dievam, kas Dievam 
pieder”, norādot, ka mums arī 
jādod, ne vien jāsagaida no mūsu 
valsts. Lai mīlam un cienām 
mūsu līdzcilvēkus, iesaistoties 
tautas labā. “Dievs, sargi mūsu 
tēvu zemi!” bija mūsu kopējā 
lūgšanas dziesma.

Jānis Vilciņš uzrunā cildināja 
Latvijas Valsts svētku dienu, 18. 

novembri, kad latvieši deklarēja, 
ka mums ir tiesības dzīvot savā 
suverēnā, latviskā valstī. Viņš 
norādīja, ka šodien arī pieminam 
Tautas frontes un Atmodas cī -
nītājus 25. gadskārtā. 

Der atcerēties, kā tā laika Lat -
vijas notikumi atbalsojās Čikāgā. 
Bijām pirmie, kas Amerikā no -
dibināja TF atbalsta grupu. Kopā 
ar lietuviešiem un igauņiem rī -
kojām vairākas demonstrācijas 
Čikāgas centrā. Prātā palicis 

karogotais gājiens un dziedāšana, 
dodoties no Daley Plaza cauri 
visām Čikāgas centra ielām līdz 
Tribune tornim. Ar vairāku mūsu 
ārstu palīdzību nodibinājām 
Mercy Lift zāļu un ārstniecības 
piederumu sūtījumiem uz Lat-
viju.

Sākoties pučam Padomju Sa  -
vie nībā, ASV medijos bija liela 
ne  ziņa par notikumiem Baltijā. 
Čikāgas Latviešu biedrība noor-
ga nizēja „karsto līniju”. Biedrības 

darbinieki visādos veidos no 
daudziem avotiem nepārtraukti 
saņēma ziņas no Latvijas un 
pārējām Baltijas valstīm. Vairā-
kas nedēļas ik vakaru ziņu laikā 
visu lielāko Čikāgas televīziju 
staciju korespondenti ieradās 
Latviešu namā, lai pārraidītu 
saviem klausītājiem biedrības 
darbinieku sagatavoto ziņojumu 
par stāvokli Latvijā un Baltijas 
valstīs. 

Kopš tā laika pie mums Čikāgā 
ir notikuši Dziesmu svētki, 
Sa eimas vēlēšanas,  valodas re -
ferendums, viesojušies visi Lat-
vijas prezidenti, darbojas jau 
otrais Latvijas Goda konsuls. 
Prieks redzēt, ka sabiedriskajā 
dzīvē arvien vairāk iesaistās 
jauniebraucēji no Latvijas.

Runātājs arī nolasīja Latvijas 
Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa 
apsveikumu Valsts svētkos tau-
tiešiem ārzemēs, aicināja vieno-
ties Latvijas valsts himnā un 
iepazīstināja ar svētku runātāju 
Andreju Panteļējevu – Trešās  
atmodas un barikāžu laika da -
lībnieku. A. Panteļejevs beidzis 
LU fizikas un matēmatikas fa  -
kultāti, LU Tautas frontes noda -
ļas pirmais priekšsēdis. Latvijas 
Tautas frontes kongresā ievēlēts 
LTF domē, arī Augstākajā pa -
domē. Ir viens no partijas  Lat-
vijas ceļš dibinātājiem un līdz 
2001. gadam Saeimas deputāts. 

LATVIJAS VALSTS SVĒTKI PASAULĒ

Viesi un rīkotāji, no kreisās.: L. Sējāns, M. Akuraters, J. Vilciņš, I. Akuratere, A. Panteļējevs, I. Sto-
kes, O. Freimanis, M. Vārpa un I. Jennings // FOTO: Silvija Kļaviņa-Barshney 
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EDGARS ZARIŅŠ

„Bēgšana” pa Eiropu
Mans bēgļu laika ceļojums

1945. gada aprīļa beigās šī ēka Treijas ciematā bija skārnis (gaļas 
veikals). Es stāvēju rindā pēc mūsu gaļas devas, kad tika paziņots, 
ka Hitlers ir beigts

Šeit ir redzama Trēnes upe un tiltiņš tuvu pie Gregeru 
saimniecības, fonā pat var redzēt saimniecības ēkas. Skats ir agrā 
pavasarī, kad upe bija tuvu plūdu stāvoklim. Šis ir tas tilts, no 
kuŗa 1945. gada vasarā demobilizētais vācu armijas seržants 
iemeta savu mašīnpistoli upē, lai nebūtu jānodod uzvarētājiem

Pat suņi tika apēsti. Zirgu gaļa bija gardums. Visi vācieši strādāja pie drupu novākšanas un ķieģeļu saglabāšanas. Redzot šos skatus, es 
tagad varu saprast, kāpēc paps 1940. gada pavasarī savu ģimeni izveda no skaistās Rīgas mājas uz nolaistu lauku saimniecību Limbažu 
pagastā. Viņš nojauta, ka būs kaŗš, un viņš bija redzējis cilvēku badu Pirmā pasaules kaŗā lielpilsētās. Uz laukiem vienmēr varēja atrast 
kādu kartupeli

Izskatās, ka puikas, kas šai nometnē tika apmācīti, dzīvoja tādās 
pašās    barakās kā vēlāk mēs DP nometnēs

Bija gan pārdzīvojums, kad 
pirmo reizi redzējām amerikāņu 
armijas vienības. Nezinājām, ka 
arī viņu tanku apzīmējums ir 
zvaigzne. Par laimi, baltā zvaig-
zne nebija tā pati sarkanā zvaig-
zne. 

Pēckaŗa
grūtības

1945. gada vasaras piedzī-
vojumi vēl joprojām saistījās ar 
tiešām kaŗa sekām. Bet vai tad 
visa bēgļu un dīpīšu dzīve nebi-
ja šī briesmīgā kaŗa sekas?

Angļu militārā pārvalde dar-
bojās ļoti prātīgi, ne tā kā ame-
rikāņi Irākā. Viņi iera  dās Treijā 
un paziņoja ciema vadībai un 
policijai, lai viņi turpina savus 
pienākumus, tikai bez iero  čiem, 
līdz laikam, kad izmeklēšana 
pierādīs, vai būs vajadzīga mai -
ņa. Policijas uzdevums bija sa -
vākt visus ieročus, ieskaitot me -
dību bises, un nodot militārai 
pārvaldei.    
Bet radās arī problēmas. Spaidu 
darbos nodarbinātie poļi un 
gūstekņi no Padomju Savienī-
bas armijas apvienojās un iz  -
rēķinoties izmeta vāciešus no 
mājām, paši apmetās tajās un 
aplaupīja apkārtnes saimniekus. 
Laimīgā kārtā mūsu saimnieks 
ar savu gūstekni bija apgājies 
ļoti cilvēcīgi, un tagad viņš 
neļāva saviem biedriem aiztikt 
mūsu saimniecību. Poļu prob-
lēmu ātri nokārtoja, viņus aiz-
vedot uz DP nometnēm, lai gan 
vēlāk pieredzēju, ka arī nomet -
ņu apkārtnēs izrēķināšanās 
turpinājās.

Pavisam citādi notika ar 
bi  jušajiem gūstekņiem no Pa -
domju Savienības armijas. Viņi 
bija apmetušies visi kopā vienā 
ciema galā. Es pats sekojošo 
neredzēju, bet tēvs stāstīja, ka 
ieradušās angļu armijas smagās 
mašīnas un salādēja bijušos 
gūstekņus braukšanai atpakaļ 
uz Staļina lielo dzimteni. Vairāki 
gūstekņi nevēlējās braukt at -
pakaļ uz Padomju Savienību, 
taču viņus ar varu iekrāva un 
piesēja. Esmu dzirdējis, ka daži 
pat mēģinājuši izdarīt pašnā-
vību, kā to darīja latviešu le  ģio-

Sākot jau ar 1945. gada jūliju 
un tā turpinoties apmēram 
divus mēnešus, mēs pieredzējām 
vācu armijas izvešanu no Nor-
vēģijas un Dānijas. Es nezinu, 
cik divīziju tur bija, bet plūsma 
no Dānijas pa ziemeļu-dienvidu 
Grifteras ceļu gar mūsu bēgļu 
laika mājām virzījās nepār-
traukti. Pa nakti vienības ap -
metās norādītos laukos, bet ko  -
mandieŗi saimniecības pagalmā. 
Šīs vienības pat veda līdzi savus 
vieglos ieročus. Ja gadījās at -
braukt kādai angļu vienībai, tā 
šos ieročus paņēma un aizveda, 

strādāju kopā ar vācieti, kuŗš 
bija kritis gūstā Afrikā, – viņš 
brauca mājās no Amerikas jau 
1945. gada septembrī, viņš tika 
noņemts no kuģa kādā Francijas 
ostā, nostrādāja Fran cijas ogļu 
raktuvēs līdz 1946. gada rude-
nim, kad franči viņu atlaida uz 
dzimteni.

Dzīve 1945./46. gadā mūsu 
lauku saimniecībā nebija viegla, 
vasarā darījām daudz ko, lai 
dzīvi uzlabotu, bet ziemā gan 
gāja grūti, tik tā vien, ka dzīvību 
var izvilkt. Kaŗam beidzoties, 
angļu militārā valdība tūlīt pie-

niekiem varēja dabūt gaļu un 
vēl miltus. Tāpat Husuma ostā 
viņi iepirka butes,, un mēs tās 
no mucas pagatavotā žāvētavā 
žāvējām. Ko nevajadzēja pašiem, 
tas tika vests uz Hamburgu. 
Šajos pir  majos pēckaŗa mēnešos 
policija nebija spējīga „melno” 
tirgu apkaŗot, bet vienreiz tēvs 
tomēr neatgriezās veselu nedēļu. 
Tikai sešus gadus vēlāk, kad 
mūs Ventorfā pratināja brauk-
šanai uz Ameriku, es dabūju 
zināt, ka tēvs toreiz bija ap -
cietināts.

Cik zinu, DP nometnēs jau no 
paša sākuma izdalīja pārpa-
likušās Sarkanā Krusta pakas, 
kas bija sagatavotas sabiedroto 
kaŗavīriem vācu gūstā.

Mans krusttēvs Valentīns ar 
ģimeni jau tūlīt pārcēlās uz 
latviešu DP nometni Elmshornā 
(Elmshorn) pie Hamburgas, bet 
tēvs nolēma, ka Gregeru saim-
niecībā mums būs labāk.

Lai papildinātu mūsu pārti -
kas devu, tēvs un Lāšiņonkulis 
iegā dājās miltus no vācu saim-
niekiem un veda tos uz Ham-
burgu pārdot „melnajā” tirgū. 
Tur no pilsētniekiem ietirgoja 
dārg lie tas, par kuŗām no zem-

nāri, kad viņus Zviedrija izdeva 
Padomju Savienībai. Tur  klāt, cik 
ir zināms, nelaimīgie repatriētie 
gūstekņi mājās netika, kamēr ne -
bija par savu „gļēvulību” „pār-
skološanai” pa   va dījuši zināmu 
laiku spaidu darbos Sibirijā.

bet vācu kaŗavīriem teica, lai iet 
mājās, kam ir kur iet. Citiem 
bija paredzēta kāda gūstekņu 
nometne Šlēzvigas – Holšteinas 
dienvidus daļā.

Pāris reizes gadījās, ka gaŗām-
ejošās vienībās bija pa kādam 

baltvācietim. Uzzinājuši, ka 
esam latvieši, viņi nāca pie 
mums dabūt civīlā apģērba po -
gas, ko piešūt formas mundie-
rim, lai pēc tam neuzkrītoši 
varētu ieplūst civīlajā sabiedrībā. 
Vienībās, šķiet, bija tomēr arī 
īsti Lielvācijas atbalstītāji. Reiz es 
redzēju, ka viens virsnieka viet-
nieks savu mašīnpistoli ie  me  ta 
upē, nevis nodeva angļiem.

Cik liela tomēr ir starpība 
starp Otrā pasaules kaŗa uzva-
rētājiem! Meklējot informāciju 
par Frankfurtes nometni, uzzi-
nāju, ka no Padomju Savienības 
gūsta vācieši atgriezās mājās 
tikai 1949. gadā. 1970. gados 

šķīra visiem bēgļiem no Aus -
trumu valstīm apspiesto cilvēku 
statusu un izdeva smagu darbu 
strādnieku uztura kartītes, ku -
ŗās visas devas bija dubultotas. 
Es nezinu, kā cilvēki bez šīm 
speciālajām devām izdzīvoja. 

Vēl viens veids, kā papildi nāt 
gaļas devas, bija savvaļas trušu 
medības. Šlēzvigā-Holšteinā, 
tāpat kā Normandijā, lai aiz -
sargātu tīrumus no Ziemeļjūras 
vējiem, starp laukiem ir ierīkoti 
zemes vaļņi, kas ar laiku apaug 
ar krūmiem. Vaļņos bija trušu 
alas, tie dzīvoja pa krūmiem. 
Lāšiņ onkulis no mīkstas drāts 
izveidoja slīdošās cilpas, kuŗas 
mēs piestiprinājām alas cauru-
mam priekšā. Trusis, ejot iekšā 
vai ārā, ielīda cilpā un no  žņau-
dzās. Šo žņaugto dzīvnieku gaļa 
bija drusku zilgana, bet garšoja 
labi. Mans uzdevums bija ap -
staigāt izliktās cilpas, salasīt 
medījumus un uzstādīt cilpas. 
Prātā ir palicis viens nepatīkams 
gadījums, kad trusis cilpā tu -
rējās aiz kājas un man ar kaba-
tas nazi tas bija jānokauj. Bet 
pārtiku zemē mest vai vaļā laist 
nevarēja

Mūsu saimniecība bija Trē nes 
upes krastā. Pati māja, citas ēkas 
un pagalms atradās uz ma   za 
pakalniņa, tāpēc lietus laikā, 
kad upe pārplūdināja pļa  vas, 
mājas nebija apdraudētas. Plūdi 
ļoti papildināja mūsu iztiku, jo 
upē dzīvoja zuši, kas plūdu laikā 
izpeldēja pļavās. Saimniekam 
bija murdi, kuŗus viņš par daļu 
loma atļāva mums lietot. Uz  ma-
nījām, kad ūdens upē sāka kris-
ties. Tad steidzīgi izlikām mur-
dus grāvjos, kuŗos ūdens no 
pļavām atgriezās upē. Zuši, pel-
dēdami atpakaļ, nonāca mūsu 
slazdos. Vienreiz murdā bija pat 
septiņdesmit divi zuši. Jāatzīst, 
nekas nav bijis garšīgāks par 
mūsu žāvētavas mucā toreiz 
svaigi pagatavotajiem zušiem ar 
labu pašu ceptu baltmaizi!

(Turpinājums sekos)
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Šī tikšanās notika dienu pirms 
svinīgā brīža, kad uz Latvijas Na -
cionālā teātŗa skatuves Lai  monis 
Siliņš saņēma balvu par mūža iegul-
 dījumu latviešu ska  tuves mākslā. 

G.S. Mēs ļoti priecājamies, ka 
esat atbraukuši uz Latviju, un 
jau tagad pievienojamies visiem 
tiem, kas jūs rītvakar apsveiks. 
Šis apbalvojums ir godam no -
pelnīts, varbūt, ka to pienācās 
saņemt pat mazliet agrāk. Katrā 
ziņā Latvijas teātŗa darbinieku 

„Bez spēlmaņiem dzīve būtu gaŗlaicīgāka!”
Saruna „Laika” redakcijā ar mazā teātŗa sanfrancisko dibinātājiem – 

Laimoni un Brigitu Siliņiem
jūsu dzīves galvenais saturs, 
taču nenoliegsiet?

Laimonis Siliņš. Par to vispār 
nav runa, – tā ir mana dzīve! 
Kaut patiesībā vērtības sarindo-
jas šādi: mana ģimene, sieva, 
bērni un tad naudas pelnīšanas 
darbs. Ar teātri jau nekad ne -
esam pelnījuši naudu. Teātris bija 
mans dzīves saturs. Kad kaut ko 
darīju latviešu vai amerikāņu 
teātrī, es jutos, ka dzīvoju. Pārējā 
laikā es strādāju. Atskaitot tos 
brīžus, ko veltīju savai sievai, arī 
tad es dzīvoju.

G.S. Kas visā jūsu mākslas 
ceļā ir bijis visgrūtākais un kas 
– visskaistākais? 

Laimonis Siliņš. Grūtākie 
bijuši tie brīži, kad nav bijusi 

Laimonis Siliņš. Pagāja vairā -
kas stundas, līdz es sapratu, ka šī 
satikšanās ir liktenīga. Tas bija 
pagājušā gadsimta vidū – 1950. ga -
dā. Tikai iepriekšējā dienā biju 
ieradies Amerikā. Iebraucu sest-
dienā, svētdienā sastapu Brigitu un 
pirmdienā atradu darbu spies-
tuvē par ļoti niecīgu stundu ap  -
maksu. Pēc divdesmit gadiem tā 
spiestuve daļēji piederēja man. 

G.S. Un brīvā laikā mērķējāt 
uz amerikāņu teātri?

Laimonis Siliņš. Tiklīdz es 
iebraucu Amerikā, kur gāju 
gaŗām kādam teātrim, tur man 
bija jāiet iekšā, lai apskatītos, kas 
tas ir par teātri. Tolaik vēl ļoti 
slikti runāju angliski. Pēc diviem 
gadiem saņēmos un aizgāju uz 

automašīnā. Bērni bija arī citiem 
aktieŗiem, viņi kopīgi spēlējās, 
kamēr zem skatuves aizmiga. 

V.H.  Bet kur tieši radās pirmā 
interese par teātri?

Laimonis Siliņš. Interese pa  -
rādījās, kad man bija kādi astoņi 
gadi, tas bija 1934. gadā Rīgas 
Radiofonā. Bija skolotāja Olga 
Matisone Hartmane, bija Ziem-
svētku uzvedums, ko uzaicināja 
atskaņot Radiofonā. Uzstājāmies 
ar runas kori, man tajā bija tikai 
viens teikums: „Redīsiņi, sāls-
maizīte un sviestiņš – mīlē to 
pats Dieviņš”. Ar šo teikumu es 
izcēlos, un no tā brīža arī viss 
iesākās. Un līdz pat 1943. gada 
beigām darbojos pie dažādiem 
režisoriem. Tur satiku Teodoru 

V. H. Kā tu iepazinies ar An -
šlavu Eglīti, esi daudz viņa lugu 
iestudējis?

Laimonis Siliņš. …gandrīz vi -
sas. Viņš zināja mani un zināja, 
ka es kaut ko daru teātrī, atrakstīja 
un jautāja, kāda ir dzīve San-
francisko. Jo Anšlavs bija domājis 
pārcelties no Oregonas uz San-
francisko. Es viņam atbildēju, 
taču biju pārsteigts, ka viņš 
nepārcēlās vis uz Sanfrancisko, 
bet aizbrauca uz Holivudu. Es 
jau Daugavas Vanagu teātrī biju 
uztaisījis „Kazanovas mēteli” un 
„Par purna tiesu”.

  Kad 1966. gadā iesākām mazo 
teātri sanfrancisko, sākās ciešāka 
sadarbošanās. Es Anšlavam no -
derēju un biju vajadzīgs, bet vis-

nolēmums, kam šī  balva 
jāsaņem, liecina par mūsu 
attieksmi pret to, ko ilgu gadu 
gaŗumā ir darījis viens no spēl -
maņu cilts – Lai  monis Siliņš. 

Brigita Siliņa. Es jums nepie-
krītu, ka vajadzēja agrāk! Es 
domāju, šis ir tas īstais laiks. 
Laimonis jau sāk tā kā pagurt, 
bet apbalvojums viņam tagad 
dod lielu sparu. 

Laimonis Siliņš. Es gan do -
māju, ka balva nāk par ātru, jo es 
taču vēl esmu dzīvs. Nekad 
nevarēju iedomāties, ka manu 
darbu varētu novērtēt Latvijā, 
kur es jau tik daudzus gadus 
nedzīvoju. Patiesībā tas, ko esmu 
darījis, nemaz nav bijis darbs, bet 
gan mans prieks.  Ja to novērtē 
un atzīst, – neko labāku es pat 
sapņos nevarēju iedomāties. Tas 
bija liels pārsteigums!

G.S. Bet to, ka teātris ir bijis 

iespēja kaut ko teātrī darīt. Vis -
skaistākais? Tagad grūti pa  teikt… 
Man ir bijis tik daudz skaistu 
brīžu. Un vēl skaists brīdis bija, 
kad es iepazinos ar savu sievu 
Brigitu, tam gan varbūt nav saka-
ra ar mākslu, tā ir īstā dzīve.

V.H. Kā tad jūs īsti iepazi-
nāties?

Laimonis Siliņš. Nu to lai 
Brigita pati pastāsta!

Brigita Siliņa. Sanfrancisko 
pilsētā vasarās ir ļoti miglains. 
Bet Palo Alto pilsētā, kur atrodas 
Stenforda universitāte, ir ezers. 
Mēs ar draudzeni vasarā braucām 
uz ezeru, tur ir pilnīgi cits kli-
mats – saulains, silts. Mana drau-
dzene, kas Vācijā bija dzīvojusi 
pavisam citā nometnē nevis tajā, 
kur es, peldoties pēkšņi saka: „Tur 
taču ir Laimonis Siliņš!” Mēs 
iepa  zināmies ūdenī, peldoties. 
Tas bija sākums. 

try out, uz izmēģināšanu. Iestu-
dēja mūziklu „Boyfriend”. Man 
lūdza, lai kaut ko nodziedu. Es 
neko citu nepratu kā tikai „Trīs 
vītušas rozes”, teicu, ka tā dzies-
ma nav angļu valodā. Mani pa -
mudināja, lai tik dziedu. Tad nu 
rāvu vaļā. Korī mani nepieņēma, 
bet gan iedeva pavisam mazu 
lomiņu ar vienu teikumu. Es biju 
absolūti laimīgs, ka es būšu daļa 

Lāci, Žani Braslu, Ēvaldu Valteru, 
Jēkabu Zaķi. Vissvarīgākais, ka 
esmu sastapies ar dažādām leģen-
dām, pat ar Bertu Rūmnieci. Jau 
toreiz tas manu dzīvi padarīja 
ļoti bagātu. 

V.H. Tolaik visi raidījumi gāja 
„dzīvajā”, skaņu ierakstu taču 
nebija?

Laimonis Siliņš. Līdz kādam 
1938.-1939. gadam, kad sāka 

vairāk viņš bija vajadzīgs man. 
Ar savām lugām viņš mums 
palīdzēja.  Man jau viņš bija tāds 
pusdieviņš – ja ko teica Anšlavs, 
tā jau bija dziļa patiesība. Varbūt 
ne tikai man, bet es domāju – 
visai latviešu sabiedrībai. 

Jūs jau zināt, ka mūs kādu 
laiku neieredzēja, jo sadarbo jā-
mies ar Kultūras sakaru komi  -
teju un Latvijas teātri. Anšlavs arī 
to nevarēja pieņemt, bet pagāja 
gaŗi gadi, kad viņš Laikā uz -
rakstīja rakstu – vajadzētu vi  siem 
nomierināties, jo notiek dabīgais 
process, kad mēs šajā krastā 
nevarēsim izdzīvot bez latviešu 
teātŗa, bez sadarbības ar to. Un 
tad visi nomierinājās. Viņa auto-
ritātei un vārdam bija liels svars. 
Esmu ļoti priecīgs, ka man bijusi 
iespēja sadarboties ar Anšlavu 
Eglīti.

G.S. Un kā satuvinājāties ar 
Raimondu Staprānu? 

L.S. Mēs sākām sadarboties, kad 
es iestudēju vienu viencē lienu, 
Raimonds uztaisīja deko rācijas. 

Kad Raimonds Staprāns uz  -
rakstīja savu pirmo lugu, man tā 
patika un es to iestudēju, kaut 
zināju, ka nevienam citam no 
latviešiem tā nepatiks – dar bība 
notiek atejā.

Teātris bija mans dzīves saturs. Kad kaut ko darīju 
latviešu vai amerikāņu teātrī, es jutos, ka dzīvoju.

skaņu ierakstīt tādās metalliskās 
lentēs. Tas bija liels notikums. 
Parasti bērnu izrādes tika pār-
raidītas svētdienās, tās ierak stīja 
jau ceturtdienā, svētdienā paši 
varējām sēdēt mājās pie aparāta 
un klausīties. 

Līdz nokļūt Amerikā un apzi-
nāti meklēt ceļu uz profesionālo 
amerikāņu teātri, iestudēt lugas 
latviešu valodā un nodibināt pa -
šam savu mazo teātri sanfran-
cisko, Laimonis piedzīvo iesauk-
šanu leģionā, ievainojumu, no  nāk -
šanu amerikāņu zonā, nometņu 
ikdienu un mācības ģimnazijā. 
Bet teātris viņu arvien sauc un 
vilina.

no šī jaundibinātā nelielā teātŗa. 
Tā iekļuvu amerikāņu teātrī.  

G.S. Bet kā teātŗa ticībai 
pievērsāt Brigitu? 

Laimonis Siliņš. Kamēr es pa 
teātri, Brigita dzīvojās mājās ar 
diviem maziem bērniņiem, es ju -
tos ļoti vainīgs. Nācu vēlu va  karā 
mājās, lai otrā dienā ietu maizes 
darbā, bija agri jāceļas. Es jutu, 
ka būtu labi,  ja viņa arī piedalītos. 
Tolaik jau sāku vadīt režijas ame-
 rikāņu teātrī, Brigita nāca palīgā. 
Viņas talantu pamanīja, piedāvāja 
labas lomas. Mēs visi braucām uz 
teātri: Brigita, es un abas mūsu mei-
 tiņas, kuŗām sadabūjām vieglas salo -
kā mās gultiņas, tās varēja iebīdīt 
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Bet man patika, pēc tam arī 
visas nākamās lugas … Sīrančā, 
kur katru gadu kopā ar citiem 
kollēgām lasījām lugas, tās pār-
runājām, viņš uzklausīja, zināja, 
ka mēs atkal gaidām jaunu darbu. 
Raimonds ir labs rakstītājs, vi -
ņam patīk mazs izaicinājums. 
Patīk, ja skatītājs, uzmanībā sa -
sprindzis, sēž uz krēsla maliņas, 
nevis vaļīgi atlaidies atzveltnē…

G.S. Jūs abi ar Brigitu esat ne 
tikai vīrs un sieva, bet arī ilg-
gadēji teātŗa partneŗi…

Laimonis Siliņš. Jā, mazis 
teātris sanfrancisko darbojas  47 
gadus, un katrā izrādē esam abi 
bijuši uz skatuves.

Brigita Siliņa. Atskaitot „Bez-
kaunīgos večus”, tur es biju gais-

un beigās tev nebūs neviena 
ienaidnieka.

G.S. Kā tur bija ar to Kultūras 
sakaru komiteju? Kuŗš kuŗu 
atrada un uzrunāja?

Laimonis Siliņš. Pēc mūsu 
mazā teātŗa pirmās izrādes –  
M. Zīverta „Tvans”, kas iznāca 
ļoti interesanta, – jau tai laikā 
nodomāju: kāpēc nemēģināt 
kaut cik profesionāli sadarboties 
ar Latvijas skatuves māksli nie-
kiem. Es aizsūtīju vēstuli Žanim 
Zakenfeldam, kuŗā apliecināju  
– mēs, mazais teātris sanfran-
cisko,  esam gatavi pie jums cie-
moties. Pagāja gads, un nekas 
nenotika. Man tikai sāka piesūtīt 
avīzi Dzimtenes Balss. Tad Ame-
rikā kopā ar Jāni Peteru ieradās 

pēc ir vērts dzīvot. Sākās sadar-
bība ar Nacionālo teātri.

G.S. Bet Dailes teātrī jūs, Lai-
 moni, spēlējāt uz lielās skatuves 
izrādē „Karalis un viņa ģērbējs” 
Ģērbēja lomu. Arī tas bija no  zī-
 mīgs notikums mūsu teātŗa dzīvē.

Laimonis Siliņš. Es labi sapra-
tos ar Arnoldu Liniņu, viņš ir 
viens no maniem mīļākiem Lat-
vijas režisoriem. Liniņš ieteica 
man iemācīties Ģērbēja lomu un 
aicināja viesoties. Mēs nekad ne  -
bijām spēlējuši šo lugu, es divus 
mēnešus ik dienu nogāju savā 
kaktiņā un mācījos lomas tekstu, 
vienatnē to izspēlēju. Kad iera-
dos Rīgā, biju ļoti pateicīgs, ka 
Dailē veselu nedēļu mēģinājām, 
trupas aktieri sākumā nebija diez 

motāja. Un pēc tam nosolījos, 
nekad vairs, jo tas bija ļoti sa -
režģīti – ne tikai gaismas, bet arī 
27 mūzikas fragmenti, kas precīzi 
jāieslēdz, bet technika mums bija 
veca. Es tiešām apbrīnoju tos, kas 
darbojas ar skaņām un gaismām.

V.H. Kā tu iesāki iestudēt Lat-
vijā, toreizējā Padomju Latvijā, 
sarakstītās lugas?

Laimonis Siliņš. Man tās patika. 
Mēs, kad pulcējāmies Sīrančā, la -

Jānis Anerauds, viņš pie manis 
dzīvoja. Pārrunājām dažādas ie -
spējas. Pēc tam viņš Latvijas pusē 
kaut ko bija izkārtojis, jo 1974. ga -
dā pie mums ar divām program-
mām atbrauca izcilākie Nacionālā 
teātŗa aktieŗi. Pēc tam jau bija vieg-
 lāk, ar Aneraudu man vispār ir 
bijis visvieglāk sastrādāties. Man 
interesēja tikai, lai mēs re  dzētu lat-
 viešu aktieŗu darbus un lai viņi 
arī tiktu uz Ameriku. Protams, 

ko iepriecināti, bet vēlāk sanāca 
ļoti labi. Visi partneŗi bija ļoti 
pozitīvi. Artūrs Dimiters, mans 
partneris, – liels aktieris, tikai 
gāja grūti ar tekstu, viņam no 
visām pusēm suflēja. Arī Vija 
Artmane bija mana partnere.

Brigita Siliņa. Man ir liela cieņa 
pret Laimoni, cik viņš pre cīzi zi -
nāja tekstu. Dailinieki toreiz stās-
 tīja, ka bijuši pārsteigti, cik labi 
Laimonis bijis lomai sagatavojies.

Jaunušans un citi, skatījos pa 
lielo logu – tam bija grūti noticēt. 
Kad gāju uz skatuves, zāle ap  lau-
dēja, es pat apjuku – ko darīt tā -
lāk –  apstāties vai turpināt. Un tā 
atsaucība pēc izrādes, kad uz 
skatuves kāpa kolchoznieki, lai 
mani apsveiktu un apdāvinātu! 
Tik tiešām viens no manas dzīves 
lielajiem brīžiem. 

V.H. Kuŗas no spēlētajām lo -
mām ir vismīļākās?

Laimonis Siliņš. Tās, kas spē-
lētas amerikāņu teātrī. Piemēram, 
tēva loma lugā „Skats no tilta” – 
viena no manām mīļākajām lo -
mām. Tāpat loma izrādē „Kas 
baidīsies no Virdžīnijas Vulfas?” 
Arī Skapēns, Jago. Latviešu teātrī  
mīļākā loma ir nesen spēlēta 

loma lugā „Pie Zelta ezera”. Tā 
tāpēc, ka laba loma, otrkārt – es 
jūtos, ka pašlaik varu no sevis 
dot to vislabāko, man vienmēr 
pietrūcis laika, lai, režisējot un 
pašam spēlējot, visu izdarītu ie -
spējami labi. Vienmēr bijis jāaiz-
bildinās, ka neesmu varējis būt 
tāds, kā vajadzētu, daždažādu  
iemeslu dēļ. Šoreiz  es lomā jutos 
labi, varēju spēlēt bez attaisno-
šanās. Bet Brigita bija tikpat laba 
kā es. Viņa ir izcila aktrise! Ja 
vairāk piestrādātu, viņa būt viena 
no labākajām aktrisēm, ko man 
nācies iepazīt. 

Brigita Siliņa. Man pilnīgi at -
klāti jāatzīstas – teātŗa gaitās Lai-
 monis mani ir ar kruķi grūdis un 
ar kāsi vilcis. Esmu diezgan slin-
ka, man vienkārši nepiemīt tas 
milzīgais dzinulis, kas Laimonim. 
Spēlēt man patīk, es to ļoti labprāt 
daru, bet arvien kaut kā pietrūkst, 

lai pilnībā nodotos lomai. Man žēl, 
daudzas lomas esmu „izķē pājusi”.

V.H. Nav taisnība, ir bijušas 
gan dramatiski piesātinātas, gan 
liriskas lomas, labas, izteik smī gas.

Laimonis Siliņš. Viņa var visu. 
Brigita var būt Leksīte („Ķīnas 
vāzē”) un Aža („Pazudušajā dēlā”), 
viņa to ir pierādījusi. Mēs tik 
daudz gadus esam bijuši partneŗi, 
man vienmēr ar viņu bijis ļoti 
viegli spēlēt.

V. H. Brigitas tēlojums palicis 
atmiņā arī tik spēcīgā lomā kā 
māte Ulža Siliņa lugā „Ir akmeņi 
raud” vai arī Teicēja  Raimonda 
Staprāna lugā „Četras dienas 
jūnijā”. 

G.S. Rīt saņemsiet balvu par 
mūža ieguldījumu. Ko teiksiet 

pateicības vārdos? 
Laimonis Siliņš. Esmu nodo-

mājis tikai visiem pateikt paldies, 
neapgrūtināt publiku ar gaŗām 
runām. Tik nesagatavots nekad 
nebūšu gājis uz skatuves…

G.S. Tad nākotnē jānovēl vēl 
kāds iestudējums.

Laimonis Siliņš. To gan es vēl 
ļoti gribētu. Būtu jau labi pie dzī-
vot mazā teātŗa sanfrancisko piec -
desmit gadu jubileju. Darīsim, 
ko varēsim.

Latvijas Nacionālajā teātrī 27. 
novembŗa vakarā  amata brālis 
Uldis Dumpis Laimonim Siliņam 
pasniedza simbolisko „Skatuves 
naglu” – balvu par mūža iegul dī-
jumu teātŗa mākslā. Pēc daudza-
jiem pateicības vārdiem Laimonis 
sveicināja visu spēlmaņu cilti, uz -
 svērdams: „Bez spēlmaņiem dzīve 
būtu daudz gaŗlaicīgāka!” Nu vai 
tie nav zelta vārdi?

Dzīvē vispār nedrīkst padoties pretējam viedoklim. Ja tu kaut ko dari, dari 
savu darbu, vienalga, ko citi par to saka. Un nebūs tā, ka nevienam tas nebūs 
vajadzīgs. Ja turpina rīkoties pēc pārliecības, tad kaut ko pozitīvu var izdarīt,  
un beigās tev nebūs neviena ienaidnieka.

sījām galvenokārt tikai Latvijā sa -
rakstītās lugas. Daudzas man patika.

V. H. Un tu trimdas skatītā-
jiem pavēri Hariju Gulbi, Māru 
Zālīti, Leldi Stumbri…

Laimonis Siliņš. Mēs igno rē-
jām iebildumus vai pārmetu  -
mus, ko par to saņēmām… Dzīvē 
vispār nedrīkst padoties pretē-
jam viedoklim. Ja tu kaut ko dari, 
dari savu darbu, vienalga, ko citi 
par to saka. Un nebūs tā, ka 
nevienam tas nebūs vajadzīgs. Ja 
turpina rīkoties pēc pārliecības, 
tad kaut ko pozitīvu var izdarīt,  

ļoti interesēja, lai ma   zais teātris 
sanfrancisko tiktu uz Latviju.

V.H. Mēs tolaik ļoti maz ko 
zinājām par trimdas teātri. Kad 
atbraucāt jūs, vispirms ar izrādi 
„Sasalšana”, ieraudzījām – tas ir 
ļoti interesants teātris. Esmu jums 
ļoti pateicīgs, jo ar to sākās mana 
interese izpētīt trimdas teātri. 
Redzējām labu teātri, tas bija ļoti 
svarīgi. Un svarīgi bija sasaistīt 
mākslas pavedienus kopā. 

Laimonis Siliņš. Tas bija ļoti 
interesants un skaists laiks. 
Rezultāts bija acīmredzams, tā -

G.S. Savukārt uz Nacionāla 
teātŗa skatuves esat spēlējis pat 
Ābramu „Skrodeŗdienās Sil-
ma čos”!

Laimonis Siliņš. Tas, iespē jams, 
ir viens no manas dzīves aug-
stākajiem punktiem.  Es vienmēr 
esmu gribējis spēlēt Latvijā un uz 
Nacionālā teātŗa skatuves. Tā 
laime man tika dota, ļoti labi at -
ceros – tā bija svētdienas izrāde 
pusdienlaikā.  Nekad neaizmirsīšu 
– kādu pusstundu pirms sākuma 
sēdēju visizcilāko aktieŗu ģērb-
tuvē, kur parasti grimējās Sebris, 
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LATVIJAS VALSTS SVĒTKI PASAULĒ

Latvijas 95 gadu jubilejas 
svinības sestdien, 16. novembrī, 
ievadīja ekumeniskais dievkal-
pojums Grandrapidu latviešu 
luterāņu baznīcā. To vadīja viesis 
no Sanfrancisko pilsētas, Ame-
rikas Rietumapgabala latviešu 
draudžu prāvests Kārlis Žols, 
Grandrapidu latviešu luterāņu 
draudzes mācītāja Ilze Larsena 
un Grandrapidas latviešu katoļu 
draudzes aprūpētājs priesteris 
Ajubs Nasar. Ērģelnieks bija 
Dāvids Heinze. Prāvests Kārlis 
Žols sprediķī uzsvēra, ka Latvija 
šodien ir pārmaiņu situācijā. Šajā 
Valsts svētku dienā mums būtu 
sev jājautā: par ko mēs baidāmies, 
domājot par Latviju? Par savas 
identitātes zušanu, par ekono-
miskām grūtībām vai par polī-
tisko neskaidrību? Droši vien, 
vismaz daļēji par to visu. Tajā 
pašā laikā mums noteikti ir arī 

18. novembŗa svinības Grandrapidos

Latvijas valsts dibināšanas svinības Indianapolē

daudz laba pamata cerībām. 
Taču tikai tad, ja paši būsim klāt 
visā tajā procesā. Jo savādāk 
mums nav ne pamata, ne tiesību 
kritizēt, lai arī dažiem to nereti 
gribas darīt.Domājot par Latviju, 
mēs tomēr varam būt par daudz 
ko pateicīgi. Caur grūtībām un 
neskaidrībām tomēr Dievs ir 
svētījis un turpina svētīt Latviju. 
Lai gan mēs esam skaitliski mazi, 
lai gan šī brīža pasaules juceklī 
mūs nevar viegli ievērot, tomēr 
mēs katrs ar savu dzīvi kaut ko 
apliecinām, arī par to zemi un 
valsti, no kuŗas mēs nākam. 
Apliecināsim Latviju!

Pēc ekumeniskā dievkalpo  ju ma 
visi pulcējās Latviešu bied rības 
namā 18. novembŗa svinī bām. 
Rīkotāja – Grandrapidu Latviešu 
organizāciju padomes šī gada 
prezidējošā organizācija Grand-
ra pidu latviešu luterāņu draudze.

Ievada lūgšanu teica mācītāja 
Ilze Larsena, sakot, ka mēs te 
esam sanākuši, lai pateiktos 
Dievam par Latviju, izlūdzot 
gudrību, kā mēs varam kalpot 
tautiešiem Latvijā un citās pa -
saules malās.

Sarīkojumu atklāja Ivars Pet -
rovskis, Grandrapidu latviešu 
organizāciju padomes vārdā  
svei cot visus klātesošos Latvijas 
valsts 95 gadu dzimšanas dienā, 
piebilstot, ka šos gadus Latvija 
svin gan ar prieku, gan ar asa-
rām. Šodien Latvija ir demokra-
tiska, atbildīga, tiesiska valsts, 
kur cilvēka tiesības ir ikvienam 
valsts iedzīvotājam. Latvieši var 
būt uz to lepni. Godinot Latviju, 
Ivars Petrovskis aicināja visus 
vienoties Latvijas valsts himnā 
Dievs, svētī Latviju. Sekoja E.
Virzas dzejolis Karogs, ko skan-
dēja Māra Knochs.

Svētku runu teica prāvests 
Kārlis Žols. Runas temats: Sibī-
rijā pieredzētais. Prāvests pagā-
jušā vasarā ar LELBA atbalstu, 
kopā ar fondu Sibirijas bērni un 
filmēšanas grupu ceļoja uz aiz-
vesto nometināšanas vietām Si -
birijā, Magadanas un Krasno-
jarskas apgabalā. Šinī ceļojumā 
pieredzēto viņš raksturo šādi: 
„Uzskatu, ka mūsu draudzēm 
Rietumu pasaulē ir morāls pie-
nākums apmeklēt deportēto lat-
viešu vietas Sibirijā, tā godinot 
izsūtīto piemiņu un uzturot saik-
ni ar vēl Sibirijā palikušajiem 
latviešiem. Jāapbrīno kinore ži-
sore Dzintra Geka par viņas orga-
nizātoriskām spējām; viņa prak-
tiski ir vienīgā, kas tik plašā 
mērogā organizē izsūtīto piemi-
ņas godināšanu. Šogad Dzintra 
Geka ar savu filmēšanas grupu 
turpina filmēt materiālu topošajai 

dokumentālajai filmai Kur palika 
tēvi?

Tā 9. jūlija rītā mūsu grupa iz -
lidoja no Rīgas uz Maskavu un  
no turienes tālāk uz Magadanu. 
Garīdznieka klātesamība šajos 
braucienos ir neatņemama daļa. 
Šoreiz šo funkciju pildījām mēs 
divi – mācītājs un vēsturnieks 
Guntis Kalme un es. Ielidojot 
Magadanā, pie lidostas krievu 
valodā redzams liels plakāts ar 
uzrakstu Mēs zinām zelta patieso 
cenu. Šiem vārdiem nevar ne -
piekrist. Te runa ir ne jau par 
cenu naudas izteiksmē... Runa ir 
par cilvēku dzīvēm, par miljoniem 
izsūtīto, kuŗi bija spiesti atdot visu, 
lai Padomju Savienība varētu 
samaksāt savus rēķinus zeltā. 11. 
jūlijā Magadanas mūzejā iesvē-
tām un atstājam piemiņas plāksni 
aizvestajiem.

Z. ZADVINSKIS

Indianas Latviešu organizāciju 
padome mūsu valsts dibināšanas 
atceres vakaru rīkoja 23. no   vem-
brī Latviešu sabiedriskā centra 
telpās.

Pēc svinīgas karogu ienešanas 
un prāvesta Gunāra Lazdiņa īsās 
svētrunas ILB koris apmeklētājus 
iepriecināja ar divām skanīgām 
dziesmām – „Svētī debesīs šo 
zemi” un „Dziesmu pinu, deju 
pinu.” Tad korim pievienojās In  -
dianapoles latviešu skolas sko  lē ni, 
veidojot apvienoto kori, kas ska-
nīgi nodziedāja vēl divas dzies-
mas: „Teici, teici valodiņa” un „Rīga 
dimd.” Klausītājiem jo sevišķi 
patika pēdējās divas dziesmas. 
Izpildītāji saņēma daudz aplau -
su. Koŗus vadīja Aija Vintere-
Brugman, pianists – Kārlis Rūsa.

Ar īsu uzrunu apmeklētājus 
sveica Indianapoles LSC priekš-
nieks Andris Bērziņš. Uzrunā 
viņš uzsvēra, ka mēs latvieši, kaut 
ārzemēs dzīvojam jau ceturtā pa -
audzē, neesam aizmirsuši savu 
dzimteni Latviju, latviešu valodu 
un mūsu grūto, bet godpilno 
vēsturi. Mūsu sarīkojumos jopro-
jām skan latviešu valoda, skan 
mums mīļās latviešu dziesmas. 
Mūsu bērnu vecāki joprojām at -
rod laiku, lai vestu savus bērnus 
mācīties latviešu valodu mūsu 
skoliņā. Mana paaudze jo sirsnīgi 
pateicas mūsu vecākiem un vec -
vecākiem par audzināšanu lat-
viskā garā. Ar Dieva palīgu mēs 
šo latvisko dzīvesziņu nodosim 
arī nākamām audzēm. Savu uz -
runu beidzot, Bērziņš citēja Al -
berta Legzdiņa dzejoli „Mums 
visiem viena himna un tik viens 
karogs, kas vējos plīvo sarkanbalts.”

Svētku runu teica mūsu viesis 
Andris Razāns, Latvijas vēstnieks 
ASV. Vēstnieks Latvijas valsts 
vārdā sirsnīgi pateicās visām 
ASV latviešu organizācijām, bied-
rībām, skolām, bērnu vecākiem, 
draudzēm un Latvju Dievtuŗu 
sadraudzei par lielo devumu 18. 
novembŗa Latvijai un latviskuma 
uzturēšanai svešumā. „Kopā mēs 

veidojam Latviju par plaukstošu 
un drošu vietu mums, mūsu bēr-
niem un nākamām paau dzēm. 
18. novembra svētki ir arī laba 
iespēja teikt sirsnīgu paldies 
mūsu kaŗavīriem, Latvijas armi-
jas veterāniem un Daugavas Va -
nagiem. Latvijas neatkarība un 

pašapziņa.
Deviņdesmit piecos valsts pa -

stāvēšanas gados ir bijuši gan 
taisni un skaisti pārredzami 
posmi, gan negaidīti un strauji 
pagriezieni, augsti kalni, aizas un 
pat bezdibeņi. Šis nav bijis viegls 
ceļš, un tas nebija domāts nīku-

Šogad mēs esam šķērsojuši sav-
dabīgas gadskārtas slieksni. At  -
jaunotās 18. novembŗa republi-
kas pastāvēšanas ilgums ir kļuvis 
gaŗāks par to, cik ilgi Latvija pa -
stāvēja starpkaŗu posmā. Šodien 
varam būt gandarīti par sasniegto! 
Neraugoties uz visām grūtībām, 
kuŗas joprojām rada padomju 
okupācijas laika mantojums, šo -
dienas Latvija ir stabila Eiropas 
demokratija, valsts, kas spēj no -
drošināt savu pilsoņu drošību, 
aizsargāt minoritātes, kā arī 
sniegt drošību citiem pasaulē. Ir 
cilvēcīgi būt kritiskam un go -
dīgam par jautājumiem, kas cil-
vēkam rūp visvairāk. Tāpēc mū  su 
kritika attiecībā uz Latvijas valsts 
attīstības dažādiem procesiem ir 
pašsaprotama. Mēs kritizējam, jo 
mums rūp. Tomēr kritizējot ir 
svarīgi saskatīt un izcelt pozitīvo 
un labo. Līdzīgi kā to dara cilvēki 
šeit, Amerikā, Zviedrijā vai Igau-
nijā. Latvija ir tieši tik laba, cik 
labs ir bijis tās iedzīvotāju devums 
valsts attīstībai. Un tā nevar būt, 
ka mēs kopā neko labu neesam 
spējuši dot mūsu valstij.” 

Runas nobeigumā A. Razāns 
teica: „Par ko esmu īpaši gandarīts 
2013. gadā? Pirmkārt, Latvija ir 
sākusi iestāšanās sarunas dalībai 
Ekonomiskās sadarbības un at -
tīs tības organizācijā (OECD). Es 
šeit vēlos izcelt ASV sniegto at -
balstu Latvijai, mūsu valsts dalī-
bai Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijā. Izmantojot 
šo iespēju, vēlos pateikties ASV 
latviešu organizācijām un to dar-
biniekiem par valstij sniegto at -
balstu, nodrošinot atbalstu ASV 
Kongresā. Īpaši vēlos pateikties 
Amerikas Latviešu apvienībai un 
tās vadībai, kā arī Amerikas Bal-
tiešu brīvības līgas prezidentam 
Valdim Pavlovska kungam un 
mūsu goda konsulam Dien vid-
kalifornijā Jurim Buņķa kungam. 
Bez viņu atbalsta un iesaistes, 
mērķi sasniegt būtu ārkārtīgi 
grūti. Otrkārt, Latvija ir izturējusi 
finanču krizes uzlikto pārbau dī-

jumu. Krize ir beigusies. Latvija 
ir joprojām visstraujāk ekono-
miski progresējošā valsts Eiropas 
Savienībā. 2014. gadā Latvijā tiks 
ievests Eiro, kas vairos Latvijas 
labklājību un drošību. Še vēlos 
izteikt īpašu paldies PBLA un tās 
vadītājam Jānim Kukaiņa kun-
gam par vasarā Latvijā noorga-
nizēto latviešu uzņēmēju foru-
mu. Tieši šāda veida atbalsts Lat-
vijai ir visvairāk nepieciešams. 
Treškārt, 2013. gada augustā no  -
tika Latvijas Valsts prezidenta 
oficiālā vizīte ASV, Baltijas valstu-
ASV prezidentu sanāksmes ietvarā.

2014. gads solās būt ne mazāk 
interesants un notikumiem ba -
gāts. Šinī gadā Rīga tiks kronēta 
par Eiropas Kultūras galvaspil-
sētu. The Lonely Planet Rīgu nā -
kamajā gadā ierindo starp pir-
mām 5 vietām pasaulē, kurp tū -
ristiem ir vērts doties. Un beidzot, 
nākamā gadā tiks atklāta jaunā 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. 
Antiņš būs uzjājis savā stikla 
kalnā! Atskaņas par to būs dzir-
damas arī šeit, ASV. Par to esmu 
pārliecināts. (..)

Mūsu vēsture māca, ka gan da-
rījums rodas pēc smaga un mērķ-
tiecīga darba. Pasaule ir tā iekār-
tota. Jo grūtāks darbs, jo ar lie -
lāku prieku jāķeŗas pie tā. Prieks 
par veikto kliedē nogurumu.”

Sarīkojuma apmeklētāji klau-
sījās vēstnieka runu ar lielu uz -
manību un godināja runātāju ar 
ilgstošiem aplausiem.

LSC prezidents Andris Bērziņš 
pasniedza tautasdeju kopas 
„Jautrais pāris” vadītājai Ivetai 
Asonei Latvijas Nacionālā kul tū-
ras centra pateicības rakstu par 
deju kopas piedalīšanos Dziesmu 
un deju svētkos Latvijā.

Īsam starpbrīdim sekoja svētku 
koncerts, ko sniedza viesi no 
Latvijas: Ieva Akuratere (soliste), 
Leons Sējāns ( ģitara) un Matīss 
Akuraters (sitamie instrumenti). 
Mākslinieku sniegums klausītā-
jiem patika. Katru dziesmu pa -
vadīja ilgi aplausi. 

EVK

latviešu kaŗavīrs ir divi nedalāmi 
jēdzieni. Ikdienas valsts vēsturē 
ir brīži, kuŗus atceroties straujāk 
sāk pukstēt mūsu sirdis, pieaug 
lepnums par savu valsti, vairojas 

ļiem! Ja tauta izšķiras iet neat ka-
rības ceļu, tad tauta arī apņemas 
to iet neatkarīgi no reljefa un 
grūtībām. Mēs nedomājam par 
atgriešanos sākuma punktā! (..)
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(Turpinājums 10. lpp.)

PBLA valdes priekšsēdis Jānis 
Kukainis nosūtījis atklātu vēstuli 
Saeimas priekšsēdei Solvitai Ābol-
tiņai, Ministru prezidentam Val -
dim Dombrovskim, Izglītības un 
zinātnes ministram Vjačeslavam 
Dombrovskim, Saeimas Sabied  rī-
bas saliedētības komisijas priekš-
sēdim Ilmāram Latkovs kim, Lat-
viešu valodas aģentūras direkto -
ram Jānim Valdmanim. Vēstulē 
teikts, ka, „strādājot kopā ar Lat-
viešu valodas aģentūru un tās 
priekš  gājējiem kopš 2002. gada, 
PBLA un citas diasporas organi-
zācijas ir attīstījušas labu sadar- 
b ības sistēmu, kas sekmīgi darbo-
jusies visus šos gadus. 2013. gadā 
Latvijas valsts budžetā ar Latvie-
šu valodas aģentūras starpnie-
cību diasporas izglītības vajadzī-

bām tika piešķirti 149 227 lati, 
kas šogad nosedza mūsu neat lie-
kamās vajadzības izglītības jomā, 
bet 2014. gada budžetā šī summa 
izglītības atbalstam diasporā ir 
samazināta uz 117 411 latiem, lai 
gan PBLA par papildu 63 tūks -
to šu latu patiesu nepieciešamību 

laikus un atkārtoti pirms valsts 
budžeta izskatīšanas informēja 
Izglītības un zinātnes ministriju, 
Latviešu valodas aģentūru un 
Saeimas deputātus. 

Labs piemērs sekmīgai diaspo-
ras latviskās izglītības sistēmai ir 
aizvadītajā vasarā Rīgā notiku- 
šais pirmais Pasaules latviešu eko-
nomikas un innovāciju forums.  
Vai rākums latviešu, kas šajā kon-
 fe  rencē piedalījās un to rīkoja, ir 
trimdas sabiedrības sešdesmit ga     -
dos sekmīgi uzturēto svētdienas 
skolu un vasaras nometņu absol-
venti un šīs izglītības sistēmas 
rezultāts. Viņi ir neatsveŗams at -
balsts mūsu valsts nākotnei šeit 
un ārzemēs. Patlaban cenšamies 
šo atbalstu turpināt (..) Daudzo 
paaudžu nomaiņa „vecajā” trim-

das sabiedrībā un no Latvijas pē -
dējos divdesmit gados aizbrau-
kušo iedzīvotāju nespēja ātri in -
tegrēties vietējā latviešu sabied-
rībā, kā arī ekonomiska rakstura 
šķēršļi diemžēl atstāj ievērojamu 
ietekmi uz latviešu valodas ap -
gu ves kvalitāti un latviskuma 
vēr tību ieaudzināšanas iespējām 
jaunajās paaudzēs ārpus Latvijas. 
Financējums nepieciešams pa  -
šiem svarīgākajiem un sevi pierā-
dījušiem pasākumiem, nodroši -
not daudzām latviešu ģimenēm 
to ārkārtīgi nepieciešamo un bū  -
tisko sajūtu, ka viņu valstspie de -
rības un latviskuma centienus 
at   balsta gan Latvijas valsts, gan 
ārvalstīs dzīvojošo latviešu orga-
ni zācijas. 

Pēdējos gados Latvijas valsts 

iz  strādājusi gan Nacionālās attīs-
tības plānu, gan tikušas pieņem-
tas pamatnostādnes diasporas 
jautājumos. Tāpēc jo neizpro ta-
māka ir nespēja mūsu valsts bu  -
džetā atrast vitāli un minimāli 
ne   pieciešamos līdzekļus diaspo-
ras izglītības neatliekamajām va -
ja  dzībām, samazinot diasporas 
iz  glītībai piešķirto līdzekļu apjo-
mu. Tas liecina par stratēģiskās 
domāšanas deficitu. Diemžēl ār  -
valstīs dzīvojošo latviešu acīs šis 
mūsu valsts solis izskatās pēc ne  -
vērīgas, nenopietnas un ilgter mi-
ņā darboties nespējīgas polītikas 
attiecībā pret svarīgāko potenciā-
lās reemigrācijas sastāvdaļu - 
latviešu bērniem ārvalstīs un vi -
ņu latvietības un valstspiederī -
bas saiknes uzturēšanu.

Jānis Kukainis

Prezidents uzrunājis Piebalgu
Valsts prezidents Andris Bērziņš 

par potenciālo Ministru prezi-
dentu uzrunājis Eiropas Savienī-
bas (ES) komisāru Andri Piebalgu 
(attēlā).

Prezidenta preses sekretāre Līga 
Krapāne aģentūrai LETA pastā  stī-
ja, ka prezidents ir telefoniski sa  -
zinājies ar Piebalgu, taču detali zē  -
tākas informācijas nebūšot, ie   kams 
nebūs beidzies pirmais raunds  ar 
partijām par jaunās valdības vei-
došanu. Arī Vienotība vēlas, lai par 
valdības vadītāju piekristu kļūt     
ES komisārs Andris Piebalgs. Tāpat 
vairāki Saeimā pārstāvēto polītis-
ko spēku pārstāvji neoficiāli pau -
duši, ka Piebalgu uzskata par labu 
un cienījamu kandidātūru. Netie-
kot gan izslēgta iespēja, ka ES ko -
misāra kļūšanai par Ministru pre-
zidentu varētu parādīties negaidīti 
šķēršļi. Oficiāli gan partijas Saei-
mas frakcija par šo jautājumu nav 
lēmusi, arī ar pašu Piebalgu vēl 
polītiķi nebija sazinājušies. 

***
Piebalgs negrib kļūt par 

Ministru prezidentu
Eiropas Savienības (ES) komi-

sāra Andŗa Piebalga izredzes gūt 
panākumus, uzņemoties Ministru 
prezidenta amata pienākumus, 
pēc viņa paša domām, ir miglā tī -
tas, tāpēc spert šādu soli būtu ne  -
prāts. Tā Piebalgs  izteicās Latvijas 
Televīzijas raidījumā Rīta panorā ma.

“Skaidrs, ka es neesmu [premjēra 
amata] kandidāts un nebūšu kan-
didāts visā šajā procesā. Prezidents 
mani neuzrunāja, viņš tikai zon-
dēja manas intereses, galu galā 
balso jau partijas. [..] Tā kā mēs 
pazīstam viens otru personiski, 
viņš piezvanīja, domājot, vai var 
rēķināties ar šādu varbūtību,” 
skaidroja Piebalgs, uzsveŗot, ka 
saruna bijusi neoficiāla.

Piebalgs patlaban nedarbojas 
Lat  vijas polītikā, turklāt viņam 
ne   esot tautas vēlēta mandāta, kam 
tomēr esot nozīme Ministru pre-

zidenta amatā. “Tāpēc jau iet uz 
vēlēšanām, lai dabūtu tautas vē -
lētu mandātu,” sacīja Piebalgs. Zo -
 litūdes traģēdija ir nopietni satrie-
kusi Latviju, tomēr spēkā esošais 
normatīvais rēgulējums esot pie-
tiekams, lai situāciju sakārtotu, par 
galveno prioritāti izvirzot ope rā -
tīvu palīdzības sniegšanu traģē -
dijā cietušajiem. Jautāts, vai norai-
doši izturas pret kļūšanu par Mi  -
nistru prezidentu arī pēc eiroko-
misāra amata pilnvaru termiņa 
beigām, Piebalgs atbildēja, ka to 
viņam šodien esot grūti paredzēt, 
taču šādu iespēju viņš neizslēdz.  
Nākotnē viņš noteikti iesaistīšo-
ties Latvijas polītikā, bet savu 
partiju neveidošot.

***
Jaunā koalicija: partneŗi 

piekrīt iecerei aicināt ZZS
Par demisiju paziņojušā Mi  nis- 

t ru prezidenta Valža Domb rovs ka 
(Vienotība) partija Vienotība jau 
pirms sarunām ar Valsts prezi den-
tu paudusi gatavību uzņem ties at -
bildību par Ministru prezidentu arī 
jaunajā valdībā. Tam piekrīt gan 
tagadējās koalicijas partneŗi, gan 
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), 
kuŗas piesaistī šanai pašreizējā koa-
li  cija koncep tuāli piekrīt. Vienotī-
bas vadība jau pagājušajā nedēļā 
no   rādīja, ka koa licija būtu jāpa pil-
dina ar Zaļo un Zemnieku savie nību. 

Zaļo un Zemnieku savienība uz 
valdes sēdi pulcējās jau 2. de   cem-
b rī. Frakcijas vadītāja Augusta 
Brig maņa teiktais ļauj prognozēt, 
ka Vienotības aicinājumu zaļzem - 
n ieki pieņems. 

***
Vienotībai trīs Ministru 

prezidenta amata kandidāti
Partija Vienotība apzinājusi trīs 

Ministru prezidenta amata kandi-
dātus. Partijas valde 2.decembŗa 
vakarā nolēmusi Ministru prezi-
denta amatam ieteikt  trīs kandi-
dātus - aizsardzības ministru Arti 
Pabriku (Vienotība), Eiropas Par-
la menta deputātu Krišjāni Kariņu 
un Ministru prezidenta padom-
nie ku, bijušo kultūras ministru 
Intu Dālderi.

Vienotības līdere Solvita Ābol  ti-
ņa pēc valdes sēdes sacīja, ka vi  -
siem kandidātiem ir ļoti liela pie -
redze, jo viņi visi trīs strādājuši 
valdībā.

***
Labdarības koncerts

Pieminot bojāgājušos un cietu-
š os, 29. novembrī Arēnā Rīga no -
tika labdarības koncerts „Cerību 
un spēku meklējot” Zolitūdes liel-
veikala Maxima upuŗu piemiņai. 
Visi koncerta ienākumi, tostarp 
līdzekļi, kas iegūti par koncerta 
bi   ļetēm, tiek ziedoti 21. novembŗa 
traģēdijā cietušajiem. Atklājot lab-
darības sarīkojumu, Ziedot.lv va -
dītāja Rūta Dimanta sacīja: “Pār 
mūsu mīļo zemīti ir pārvēlusies 
melna migla, un šī migla ir aizne-
s usi 54 cilvēku dzīvības. Tā ir sa -
kropļojusi daudzu cilvēku likte-
ņus, un tas mūs sāpina. Mēs esam 
ievainoti gandrīz katrs, taču mums 
ir jārod spēks un cerība.” 

Ainārs Virga

Uz koncertu bija ieradušies gan 
jaunieši, gan gados vecāki ļaudis, 
gan arī ģimenes ar bērniem un 
dažas valsts amatpersonas. Sarī ko-
jums uz vienas skatuves pulcēja 
daždažādu žanru mūziķus - Ar  -
tūru Šingereju jeb Donu, grupu 
Dzelzs vilks, Olgu Rajecku, Igo, In -
strumentus, Intaru Busuli, Aiju 
Andrejevu un daudzus citus. 

***
Atlaists Maxima Latvija vadītājs 

Preses konferencē kompanijas 
Maxima Latvija vadītājam Ginta-
ram Jasinskim jautāja, vai Minis-
t ru prezidenta Valža Dombrovska 
(Vienotība) paraugam, uzņemo-

ties atbildību par Zolitūdes traģē-
diju, nebūtu jāseko arī kādam no 
veikala vadības, Jasinskis ciniski 
paziņoja, ka atkāpjas tie, kas jūtas 
vainīgi. Šāda replika izraisīja lielu 
sašutumu sabiedrībā. Ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs atzina  ka 
Jasinska izteikumi, atsakoties uz  -
ņemties jebkādu atbildību par 
traģēdiju Zolitūdē, ir šokējoši un 
augstprātīgi. „Tas ir nepieņema -
mi. Kungi laikam ir aizmirsuši, ka 
šāda rīcība nāk par sliktu pašam 
uzņēmumam un tā darbībai,” sa -
cīja Rinkēvičs.  

Jasinska izteikumi nepalika bez 
sekām. Ar akcionāru lēmumu par 
nepieņemami paustu viedokli šajā 
Latvijas tautai sāpīgajā un sarež-
ģītajā laikā Jasinskis  atbrīvots no  
Maxima Latvija valdes priekšsēža 
amata.

***
Traģēdiju Zolitūdē varēja izraisīt 
tikai ļoti rupjas kļūdas projektā 
Latvijā bija ieradies Somijas 

ko m panijas Rak Tek Solutions gal-
venais inženieris Tomass Kaljass 
(attēlā). Viņš pētīja Zolitūdes tra-
ģēdijas cēloņus un nonāca pie  
skarba secinājuma, ka  lielveikala 
jumta iebrukšanu varējušas izraisīt 
ti   kai ļoti rupjas kļūdas projek-
tēšanā. 

Kaljasa ieskatā projektā iesaistī-
tajiem būvinženieŗiem nav ne 
jausmas, kā projektēt šādas kon-
strukcijas. Viņiem vajadzēja prasīt 
palīdzību projekta izstrādē. Pro-
jektā nav ņemta vērā divu tonnu 
papildu noslodze uz kvadrātmet-
ru. Inženieris demonstrēja skrūvi 
no Zolitūdes lielveikala ar norau -
tu uzgriezni. Kaljass kritizēja arī 
projekta dizainu, kas esot nelo-
ģisks un izšķērdīgs un radīts, tikai 
lai izskatītos labi.

***
Traģēdijā cietušo prasību apjoms 

var sasniegt miljardu latu 
Rīgas apgabaltiesā pret tirgotāju 

SIA Maxima Latvija, būvuzņē mu -
mu Re&Re, sagruvušās ēkas īpaš-
nieku SIA Tineo, ēkas attīstītāju 
SIA Homburg Zolitūde un Rīgas 
domi iesniegta Zolitūdes traģēdijā 
cietušo prasība par 100 miljonu 
latu piedziņu. Zvērināti advokāti 
Aldis Gobzems un Aldis Alliks 
pa  stāstīja, ka  Rīgas apgabaltiesā 
tiks iesniegts arī pieteikums par    
šīs prasības nodrošināšanu - ku   s-
tamas un nekustamas mantas 
apķīlāšanu, bet šis pieteikums ne -
būs vērsts pret Rīgas domi. Ie -
sniegti arī dokumenti Ģe  nerāl-
prokurātūrā. Par šo prasību valsts 
nodeva cietušajiem nebūs jāmak-
sā, bet par konkrētas summas pie-
dziņu no katra atbildētāja lems 
tiesa. Šī nebūs vienīgā prasība, kas 
tiks celta tiesā, un kopējais pra -
sību apjoms varētu pārsniegt pat 
miljardu latu.

***
Zolitūdes traģēdijas 

izmeklēšanu rosina pabeigt 
līdz Lieldienām

Zolitūdes traģēdijas izmeklē ša-
nas rezultātam jābūt skaidram 
laikā no Ziemsvētkiem līdz Liel-
dienām, intervijā Latvijas Radio 
prog rammā Labrīt sacīja sabied-
riskās organizācijas Delna vadī -
tājs Gundars Jankovs. „Nevar pie-
 ļaut, ka izmeklēšana ieilgst,” uz  -
svēra Jankovs, norādot, ka sabied-
rība šoreiz prasa ātru iznākumu. 
Izmeklēšanā līdzdarboties varētu 
Sabiedriskā izmeklēšanas komi-
sija. Jankovs norādīja, ka patlaban 
nav skaidrs, kuŗš uzņemtos dar-
boties Sabiedriskajā izmeklēšanas 
komisijā, kuŗā strādātu pieci cil-
vēki, un to vadīt.  Kad jautājums 
par komisijas vadību bija izskanē-
jis tīmeklī, cilvēki minējuši pen-
sionētās tiesneses Ināras Šteiner-
tes, uzņēmējas Baibas Rubesas un 
bijušās Valsts prezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas vārdu. Par komi-
sijas galvenajiem uzdevumiem 
Jankovs nosauca divus: pirmkārt, 
sabiedrības iespējas ātrāk un efek-
tīvāk uzzināt  jaunumus izmek lē-
šanā, kā arī izmeklētāju darba iz -
skaidrošana un dažādu komisiju 
darba pārraudzīšana.

Atklāta vēstule Saeimai un valdībai
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veicināt sadarbības iespēju attīs tī-
bu māksliniekiem, kurātoriem un 
institūcijai, vairot projekta Latvi -
jas nacionālā paviljona pazīstamī-
bu Latvijā un ārvalstīs, kā arī 
uzskatāmi prezentēt Latvijas na -
cio nālo unikālitāti starptautiskai 
auditorijai.

***
Igauņu laikmetīgās 

mākslas izstāde
Rīgas Mākslas telpā 8. novem -

brī atklāta Igaunijas mākslinieku   
grupas jubilejas izstāde Kursi 
Kool kond - Kursi skola. Tā ir pē  -
dējo gadu laikā plašākā igauņu 
laikmetīgās mākslas izstāde Lat-
vijā. Līdz 2014. gada 12. janvārim 
izstādē apskatāmi deviņu māks-
linieku grupas Kursi skola darbi. 
Pirms 25 gadiem, kad radās Kursi 
skola, grupas dalībnieki publiski 
iro nizēja, dēvējot sevi par provin-
ciāliem māksliniekiem. Mūsdie-
nās no Kursi skolas nāk gan bien-
nāļu mākslinieki, gan valsts māks-
las balvu laureāti, gan Igaunijas 
mākslas institūciju vadītāji un 
priekšsēži.

***
Baltijas asamblejas balvas

28. novembrī svinīgā ceremo-
nijā Rīgā pasniegtas Baltijas asam-
b  lejas (BA) balvas mākslā, mūzikā 
un zinātnē, kā arī BA medaļas par 
nopelniem Baltijas valstu vieno-
tības stiprināšanā un sadarbības 
veicināšanā.

Baltijas asamblejas laureāti 

Baltijas asamblejas 2013. gada 
balvu zinātnē saņēma Latvijas 
pārstāve Renāte Blumberga par 
pētījumu kopu, kas veltīta lībiešu 
vēsturei un kultūrvēsturei. 

Balva literātūrā šogad piešķirta 
lietuviešu dzejniekam, esejistam 
un prozistam Donaldam Kajo-
kam (Donaldas Kajokas) par dze-
joļu krājumu “Kurlajam ēzelītim” 
(Kurčiam asiliukui) un romānu 
“Ezers un to pavadošās personas” 
(Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys). 
Savukārt balvu mākslā saņēma 
komponists Pēters Vehi  no Igau-
nijas par orātoriju “Marija Mag-
da lēna”, kuŗā izmantoti Svētie 
Raksti koptu valodā.

***
Iztulkots Ziemeļvalstu 

literātūras zelta fonda darbs
SIA NORDISK ar prieku paziņo, 

ka klajā laists ilgi gaidītais darbs 
no Ziemeļvalstu literātūras zelta 
fonda: Tarjeija Vēsosa romāns “Le -
  dus pils” (Tarjei Vesaas “Is-slottet”). 
Tarjeijs Vēsoss (1897-1970) ir viens 
no dižākajiem 20. gadsimta nor-
vēģu rakstniekiem.

Romānu no  Nynorsk (jaunnor-
vēģu) valodas tulkojusi Inga Bēr-
zi ņa. Grāmatas noformējumā iz -
man tots pazīstamās latviešu glez-
notājas Kates Seržānes speciāli 
grā matai veidotais autordarbs 
“Sil tā blāzma”. “Ledus pils” ir piek-
tā Vēsosa grāmata, kas izdota lat-
viešu valodā kopš 1934. gada. 
Ziņas sakopojis P. KARLSONS

nas. Iekļaušanai UNESCO svina-
mo dienu kalendārā tika virzīta 
komponista Jāņa Cimzes 200. ga -
dadiena un apgaismības laikmeta 
darbinieka Gotharda Frīdricha 
Stendera 300. gadadiena 2014. ga -
dā, Kurzemes literātūras un māks-
las biedrības 200. gadadiena, Rai-
ņa un Aspazijas 150. gadadiena 
2015. gadā. Līdz šim UNESCO 
svi namo dienu kalendārā 2012.-
2013. gadam  bijušas iekļautas arī 
Latvijas ievērojamu personību ju -
bilejas - rakstnieka Rūdolfa Blau-
maņa 150. gadadiena, komponista 
Jāzepa Vītola 150. gadadiena un 
ķīmiķa Paula Valdena 150. gada-
diena. Savukārt UNESCO svina-
mo dienu kalendārā 2010.-2011. 
gadam bija iekļauti X Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki.

***
LNO galvenā diriģenta amatā 

stājies Mārtiņš Ozoliņš
Kopš 1. decembŗa Latvijas Na -

cio nālās operas (LNO) galvenā di    -
riģenta amatā stājies Mārtiņš Ozo-
liņš, līdzšinējais galvenais diri -
ģents Modests Pitrens turpmāk 
būs LNO galvenais viesdiriģents.

Mārtiņš Ozoliņš absolvējis Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas koŗdi -
ri ģēšanas klasi pie profesora Ed -
gara Račevska un Simfoniskā or -
ķestŗa diriģēšanas nodaļu pie pro-
fesora Imanta Rešņa. Piedalījies 
meistarklasēs pie Vasilija Sinaiska 
Sanktpēterburgā, pie Helmuta 
Ril linga Bacha akadēmijā Vācijā 
un Ģintara Rinkeviča Lietuvā. 
Mār tiņš Ozoliņš ir LNO diriģents 
kopš 2005.gada.

***
Latvijas paviljonu Venēcijā 

apskatījuši 222 620 apmeklētāji
Ar ievērojamiem panākumiem 

var lepoties Latvijas nacionālais 
pa  viljons 55. Starptautiskajā Ve -
nē cijas mākslas biennālē. 

Mākslinieku Kaspara Podnieka 
un Kriša Salmaņa (attēlā) veidotās 
ekspozīcijas North by Northeast 
(„Ziemeļi-Ziemeļaustrumi”) 
apmeklētāju skaits sešos biennā -
les norises mēnešos vienpadsmit rei -
zes pārsniedzis plānotās prognoz-
es - Latvijas paviljonu apskatī juši 
222 620 apmeklētāji. Sasniegti arī 
citi vērienīgā un mākslinieciski 
augstvērtīgā projekta mērķi, to  -
starp piesaistīt starptautiski pie re-
dzējušus mākslas profesionāļus, 

***
Latvijas Radio un 

Borisa un Ināras Teterevu fonds 
sāk jaunu projektu 

Latvijas Radio sadarbībā ar Bo -
risa un Ināras Teterevu fondu sā  -
kuši sadarbības projektu Re!Starts, 
kuŗa ietvaros Latvijas Radioteātris 
radīs konceptuāli jaunus iestudē-
jumus, organizēs lugu konkursu 
drāmatiķiem un izstrādās Radio-
teātŗa ilgtspējas koncepciju.

Latvijas Radio Valdes loceklis 
Jā   nis Siksnis uzsveŗ: „Radioteātris 
ir ļoti īpašs kultūras žanrs, kuŗa 
lielākā priekšrocība mūsdienās ir 
spēja operātīvi uzrunāt vispla -
šāko auditoriju, vēstījot par aktuā-
lajām temām šai īpašajā mākslas 
formā. Šo žanru un jauno projek-
tu saredzu kā lielisku iespēju gūt 
unikālu pieredzi, strādājot ar radio 
skaņu, ne tikai kultūras nozares 
jaunajiem talantiem, bet arī jau-
najiem žurnālistiem, kuŗu darbā 
skaņas izmantošana paveŗ unikā-
las iespējas materiālu sagatavo-
šanā.”

Ināra un Boriss Teterevi, Jānis 
Siksnis, Lelde Stumbre

„Radioteātris ir īpašs teātŗa 
žanrs, kas daudziem no mums ir 
mīļš kopš bērnības. No vienas 
pus es - radioteātŗa uzburtie tēli  
un sajūtas pat šobrīd šķiet tik tuvi 
un reāli. No otras puses – tieši ra  -
dio formāts spēj veicināt teātŗa kā 
žanra pieejamību pat visattālā-
kajās Latvijas vietās,” stāsta mece-
nāte Ināra Tetereva.

Ar  2. decembri katru darba die-
nas rītu jaunie seriāli skan LR1 
ēterā plkst.9.05. Pirmo klausītā-
jiem piedāvāja drāmatiķes  Leldes 
Stumbres seriālu „Stopētāji” Juŗa 
Joneļa režijā. Savukārt Latvijas 
Ra  dio 4 īpašs seriāls krievu valo -
dā šajā pašā laikā skanēs no 27. 
janvāŗa. 

Lai iepazīstinātu jauniešus ar 
Radioteātri un iesaistītu viņus 
radioteātŗa žanra attīstīšanā, tiks 
organizēts jaunatnei paredzētu 
raid lugu rakstīšanas un iestudē ša-
nas konkurss, veiksmīgākos dar -
bus iestudēs Latvijas Radioteātrī 
un pārraidīs LR1 ēterā nākamā 
gada maija beigās. Īpaša uzmanī-
ba tiks veltīta jauniem radošajiem 
spēkiem: drāmatiķiem, režiso-
riem, skaņu režisoriem sadarbībā 
ar Latvijas Kultūras akadēmiju un 
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
miju. 

Projekta aktīvitātēm var sekot 
līdzi: www.twitter.com/RestartsRT, 
www.facebook.com/RestartsRT un 
www.draugiem.lv/restartsrt. Vei-
do tāji aicina paust savu viedokli, 
iespaidus un idejas par piedāvāto 
saturu un radošajiem risinājum iem

***
Latvijai nozīmīgas gadadienas 

iekļauj UNESCO svinamo 
dienu kalendārā

UNESCO Ģenerālās konferen-
ces 37. sesijā nolemts UNESCO 
svinamo dienu kalendārā 2014.-
2015. gadam iekļaut piecas Latvi-
jas pieteiktās nozīmīgās gadadie-

Padomes norisi, Austrumu part-
nerības aktuālitātes saistībā ar 
Viļņā notiekošo galotņu apsprie-
di, kā arī sadarbību ar Krieviju. 

Pildegovičs atzinīgi novērtēja 
operātīvo Lietuvas rīcību,  reaģējot 
uz Latvijas amatpersonu pausto 
no  sodījumu Maxima Latvija bi -
jušā vadītāja Gintara Jasinska iz -
teikumiem.

***
Sudraba paziņo par tautas 

kustības veidošanu
Iepriekš plašsaziņas līdzekļos 

bija izskanējusi ziņa, ka bijusī 
Valsts kontroliere Inguna Sudraba 
veidos tautas kustību, bet viņa ne -
bija sniegusi  skaidras atbildes uz 
jautājumiem, kā tas konkrēti iz -
pau dīsies.

27. novembrī preses konferencē 
Sudraba stāstīja, ka tautas kustī -
bas mērķis ir veidot tādu valsts 
varu, kuŗa strādā tautas labā, ne -
vis kā pašlaik, kad tā orientēta 
tikai uz atsevišķu cilvēku intere-
sēm. Tautas kustība nebūšot for-
māls veidojums, tuvākajā laikā 
ne  tiks arī izstrādāti statūti. Viņas 
mērķis neesot būt līderei. Taču 
konkrētas atbildes uz jautāju- 
m iem, kas būs šīs kustības līderis, 
tās dalībnieki, kā to sauks un kā tā 
tiks organizēta, netika sniegtas. 
Sud rabai preses konferences no -
beigumā radās veselības problē-
mas, viņa zaudēja samaņu, bet pēc 
neilga laika  atguvās. 

***
Latvijas zinātnieki 

medicīniskai diagnostikai 
Rīgas Techniskās universitātes 

(RTU) zinātnieki izstrādājuši in  -
no  vātīvu rīku komplektu, kas pa  -
līdzēs ārstiem atklāt pacienta or  -
ga  nisma funkcionēšanas novirzes 
no normas dažādu saslimšanu ag -
rīnajā stadijā, kad vēl nav jūtams 
diskomforts un novirzes neizraisa 
slimībai raksturīgos simptomus. 
Zinātnieku izstrādātais Mobilais 
telemedicīnas skrīninga kom- 
p  lekss (MTSK) domāts profilaktis-
ko kabinetu personāla un ģimenes 
ārstu darbam, tas ir kompakts un 
viegli pārvietojams, jo satilpst vi -
dēja izmēra pārnēsājamā koferī. 
Projektu īsteno RTU Datorzināt-
nes un informācijas technoloģijas 
fakultātes Datorvadības, automati-
kas un datortechnikas institūta zi  -
nātnieki sadarbībā ar RTU Trans-
porta un mašīnzinību fakul tātes 
Biomedicīnas inženieŗzinātņu un 
nanotechnoloģiju institūta un LU 
Kardioloģijas institūta zinātnie-
kiem.

Aicina atkāpties Ušakovu
Daļa sabiedrības ir asi uztvērusi 

Rīgas pilsētas galvas Nila Ušakova 
(Saskaņas centrs) nevēlēšanos pēc 
Zolitūdes traģēdijas atkāpties no 
amata un nesekot Ministru prezi-
denta Valža Dombrovska (Vieno-
tība) paraugam. Tāpēc 3. decembrī 
pie Rīgas domes notika pikets pret 
Ušakovu. Ieradās apmēram pus-
tūkstotis cilvēku –  pārsvarā gan 
Ušakova atbalstītāji. Viņi izklie dza 
pilsētas galvu atbalstītājus  saukļus 
un arī lamāja nacionāļus. Dau-
dziem piketētājiem rokās bija SC 
karogi. Rībēja bungas, tika izman-
totas svilpes.

Ušakova pretinieku skaits bija 
daudz mazāks, viņi skandēja sauk-
ļus: “Nil, atkāpies!”, “Mums ne  va-
jag bezatbildīgu pilsētas galvu!”, 
“Ej prom! Ej prom!”, “Atkāpies! At   -
kāpies!” un rādīja  uz leju pa  vēr s  tus 
īkšķus, tādējādi paužot neapmie-
rinātību ar Ušakova darbu.

***
Okupācijas mūzejs izveidojis 

videofilmu par 1941. gada 
14. jūnija deportācijām

29. novembrī Latvijas Okupā-
cijas mūzejs pulcēja interesentus, 
lai iepazīstinātu ar jaunāko veiku-
mu ceļā uz jauno mūzeja ekspo-
zīciju Nākotnes namā. Vēsturniece 
Lelde Neimane izveidojusi video-
filmu „1941. gada 14. jūnija de  -
por tācijas liecinieku stāsts”, kas 
būs skatāma mūzeja jaunās ekspo-
zīcijas temā par deportācijām. 

Filmā sakopoti divpadsmit cil -
vēku atmiņu stāsti par to, kā nori-
tējusi izsūtīšana, par ceļu prom no 
mājām un dzīvi Sibirijā pirmajos 
gados. 

Emocionāli uzrunāt skatītājus – 
tāds bija filmas autores mērķis. 
Gadskaitļus un faktus atklās mū  -
zeja jaunajā ekspozīcijā apskatā-
mie dokumenti un vēsturnieku 
sagatavotais vēstījums, bet kon- 
 k rētu cilvēku dzīvesstāstu raisītais 
cilvēciskais līdzpārdzīvojums palī-
dzēs saprast, kā  jutās cilvēki, kam 
bija jāpamet sava zeme un jādodas 
pretī nezināmajam. 

Mūzeja topošās ekspozīcijas līdz -
autors vēsturnieks Ritvars Jan sons 
filmas prezentācijā norādīja, ka 
par komūnistiskā režīma nozie-
gumiem Latvijā jārunā vēl un vēl-
reiz. „Lai gan liekas, ka par depor-
tāciju visiem ir zināms, Latvijā ir 
izaugusi jauna paaudze, kuŗai par 
Latvijas vēsturi ir fragmentāras 
zināšanas. Svarīgi, ka filma tiks 
iz    mantota Okupācijas mūzeja Iz    glī-
tības nodaļas skolēnu nodarb ībās.  
Par noziegumiem pret cilvēci jā- 
runā, lai tie netiktu vienkāršoti un 
neatkārtotos,” uzsvēra Jansons.

***
Apspriež Latvijas – Lietuvas 

attiecību aktuālitātes
28. novembrī Ārlietu ministrijas 

valsts sekretārs Andrejs Pildego-
vičs tikās ar Lietuvas ārlietu  vice-
mi  nistru Neri Germanu (Neris 
Ger manas) un apsprieda Baltijas 
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Latvijas Republikas Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis, 
atkāpjoties no amata sakarā ar 
Zolitūdes traģēdiju, - būdams go -
dīgs un patiess valstsvīrs, ir uz -
ņēmies polītisko atbildību par 
notikušo, un uzdrošinos par Val-
di Dombrovski teikt: gods, kam 
gods pienākas.

Viņš bija nosvērtākais, piere-
dzes bagātākais un noturīgākais 
no visiem  atjaunotās Latvijas 11 
premjērministriem. Viņa pra s-
mī gajā vadībā tika pārvarēta t.s. 
dižķibele. Un Latvijai noteikti 
nāktu par labu, ja jauno koalici-
jas valdību varētu vadīt atkal šis 
godavīrs. Jo pretīgāk tagad dzir-
dēt no Rīgas lielvecākā Nila 
Ušakova dzēlīgas piezīmes par 
Domb rovski, vērojot, ka šis Sa  -

Vajag tumsu izkliedēt

skaņas centra līderis savu atbil-
dību neapzinās un ir pielipis pie 
galvaspilsētas birģermeistara 
krēsla.

Uz šo trauksmaino dienu fona 
nobāl viss pārējais, tomēr jā   kon-
statē, ka šajā pasaules reģionā 
turpinās kauja par vēsturi.

2012. gada 12. maijā par Krie-
vijas Federācijas kultūras minist ru 
tika iecelts Vladimirs Medin skis, 
kas jau gadiem ilgi speci ā lizējies 
“neķītru mītu atmasko šanā”. Nu 
iznācis kārtējais, trešais sējums no 
Medinska kārtējās se  rijas.

Medinskis, kam tagad uzticēta 
gādība par kultūras dzīvi Krie-
vijas Federācijā, savā jaunajā grā-
matā par “neķītru mītu” dēvē, 
pie mēram, atzinumu, ka Molo-
tova-Ribentropa paktam bijis 

noziedzīgs raksturs. Viņš “pilnīgi 
izprot” Staļina rīcību, kad tas or -
ganizēja padomju kaŗaspēka 
uzbrukumu Somijai 1939. gada 
30. novembrī.

Aprakstot situāciju Baltijas 
valstīs pirms 1940. gada jūnija, 
Me  dinskis murgo, rakstot, ka 
katrā no Baltijas valstīm “dar -  
bo jās populāras (!) kompartijas, 
iz  nāca daudzas revolūcionāras  
avī zes’”. Aci nepamirkšķinot, viņš 
atreferē, ka “1940. gada 14. jūlija 
vēlēšanās Igaunijā (..) par “Darba 
tautas savienības” kandidātiem no -
 balsoja 548 631 cilvēks jeb 92,8 % 
no balsotājiem. (..) Baltijas valstu 
armijas vienkārši iekļāvās Sar-
kan  armijā (..) Fotografijas rā   da, 
ka tūkstošiem cilvēku Rīgas, Tal-
linas, Viļņas ielās sveic sar kan ar-

miešus ar sālsmaizi,”  un tā tā  lāk.
Medinskis raksta, ka nacistis-

kās okupācijas laikā “ne mazāk 
kā 70 000 igauņu bēga no savas 
zemes”. Kāpēc bēga, no kā bēga, uz 
kurieni bēga? Medinskis klusē...

Mēs brīnāmies par “lielā aus- 
t rumu kaimiņa” valdības ministra 
vēstures izpratni, bet ko lai saka 
par skandalu, kas izcēlās ne tikai 
Maskavas, bet arī Rīgas kriev-
valodīgo un diemžēl arī zināmās 
latviešu aprindās sakarā ar lāpu 
gājienu, ko Nacionālā apvienība 
sarīkoja 18. novembrī, svinot 
Lat vijas Republikas 95. gadskār-
tu. Latvijas nelabvēļiem atkal rā -
dījās “fašisma” rēgs - vienīgi tā -
pēc, ka 1933. gada 30. janvārī, 
kad Hitlers kļuva par Vācijas 
kancleru, viņa piekritēji Berlīnē 

sarīkoja lāpu gājienu.
Mums te, Izraēlā, šogad 27. no -

vembrī sākušies “gaismas svētki” - 
Hanuka, kad mana tauta atceras 
savus senčus - Makabejus, kuŗi 
167. gadā pirms m. ē. sacēlās pret 
Seleukīdu imperiju – Jūdejas ap -
spiedējiem. Un ik gadu šo svēt -
ku laikā mūsu mikrorajonā, Te -
lavivas dienvidos, tiek sarīkots 
brīnišķīgs lāpu gājiens, kuŗā pie-
dalās pusaudži un bērni, līks mo-
jot un dziedot: “Nācām tumsu 
izkliedēt!”

Gribētos, lai Latvijas jaunā val-
dība, kad tā tiks izveidota, ņem-
tos tumsu izkliedēt, neļaujot uz -
bāzties Latvijas apmelotājiem, 
provokātoriem un prokremliska-
jiem nelabvēļiem.

Kaut kad paredzamā nākotnē 
Latvijas Republikai būs jauna val-
 dība, pēc kārtas jau astoņ pa- 
d smitā kopš valsts neatkarības 
at  jaunošanas pagājušā gadsimta 
90. gadu sākumā. Tātad valdība 
mums ir mainījusies caurmērā 
reizi 1,35 gados. Pat Italijā, kas it 
kā ir pazīstama ar valdības mai-
ņām apmēram tikpat bieži, cik 
cilvēks maina zeķes, minētajā lai-
ka posmā ir bijušas tikai 15 val-
dības.

Jauna valdība Latvijā ir nepie-
ciešama tāpēc, ka Ministru pre-
zidents Valdis Dombrovskis no  -
lēmis demisionēt, tādējādi uzņe-
moties polītisku atbildību par 
sabrukušo Maxima veikalu, par 
kuŗu Laikā un Brīvajā Latvijā jau 
ir rakstījusi kollēģe Sallija Ben-
felde. Valdības vadītājs par demi-
siju paziņoja pēc iepriekš neiz-
ziņotas tikšanās ar Valsts prezi-
dentu Andri Bērziņu, kad abi 
valstsvīri runāja par traģēdiju, 
kuŗā dzīvību zaudēja 54 cilvēki, 
tostarp vairāki ugunsdzēsēji. Pēc 
tam dažās polītiskās aprindās 
ļau dis melsa, ka Valsts prezidents 
ir piespiedis vai pierunājis Mi -
nistru prezidentu atteikties no 
amata. Valdības galva pats to no  -
liedza, lēmumu viņš pieņēmis 
pats pēc sarežģītām pārdomām. 
Taču tas vairs nav svarīgi. Šā vai 
tā notikušais ir noticis.

Valsts prezidents pagaidām vēl 
nav sācis konsultācijas ar Saei -
mā pārstāvētajām partijām par 
jaunas valdības veidošanu, jo pa -
gājušā nedēļa pēc Maxima kata -
strofas Latvijā bija sēru nedēļa. 
Brīdī, kad šis laikraksta numurs 
būs nonācis lasītāja rokās, kon-
sultācijas būs notikušas, un ir ie  -
spējams, ka A. Bērziņš jau būs 
no  saucis kandidātu Ministru 
prezidenta amatam, taču patla-
ban varu tikai minēt, kādi būs 
sarunu rezultāti.

Ļoti iespējams, ka nākamais 
Mi  nistru prezidents, tāpat kā 

Par polītisko atbildību un tās trūkumu
pašreizējais (V. Dombrovskis un 
viņa kabinets paliks amatā līdz 
brīdim, kad Saeima būs apstip-
rinājusi jaunu Ministru kabineta 
sastāvu), nāks no Vienotības. Po -
lītikas aizkulisēs runā, ka kandi-
dāts varētu būt no Zaļo un zem-
nieku savienības (ZZS), iespējams, 
Uldis Augulis, bet zaļo zemnieku 
pārstāvji domā, ka labāk būtu 
Ministru kabineta vadību uzticēt 
tai pašai Vienotībai, lai tā varētu 
turpināt dažādu reformu ievie -
šanu, jo tās patlaban vēl tiek ap -
spriestas. Samērā maz ticams, ka 
Valsts prezidents izvēlēsies kādu 
no Reformu partijas (RP), jo tai 
populāritātes reitings patlaban ir 
gaužām zems, tāpat diez vai tiks 
izraudzīta Nacionālā apvienība 
(NA), jo šis polītiskais spēks vis -
vairāk ir izcēlies ar neprogno - 
 zē jamību. Pilnīgi izslēgta ir ie -
spēja, ka A. Bērziņš valdības gro-
žus at  dos Saskaņas centra (SC) 
rokās, jo partijas izteikti Maska-
vas vir zienā vērstā polītika to to -
mēr pa  dara par visnotaļ netīka-
mu po lītisku spēku.

Arī tad, ja Ministru kabineta 
veidošanu Valsts prezidents uz  -
ticēs Vienotībai, valdošā koali -
cija, visticamāk, būs cita, jo paš-
rei zējai koalicijai Saeimā ir tikai 
49 balsis un tā ir nodrošinājusi 
atbalstu dažādiem likumprojek-
tiem, lielākoties ar frakcijām ne  -
piederošu deputātu balsīm. Jau-
nās valdības veidotājs bez RP 
nevarēs iztikt, jo Vienotībai, NA 
un ZZS kopā ir tikai 45 deputāti. 
Savukārt bez allaž dumpīgās NA 
atkal sanāktu tikai 49 deputāti. 
Līdz ar to ir ļoti iespējams, ka 
nākamajā valdībā būs visas čet -
ras nosacīti „latviskās” partijas, 
Saskaņas centru, kā vienmēr, at -
stājot opozicijā.

Gaidāmais process noteikti 
no     zīmēs pārbīdīšanos ministru   
port feļu skaita ziņā. Reformu 
par tijai aizejošajā valdībā ir 
pieci ministri, bet Nacionālajai 

apvie nībai tikai divi vai īsteni 
tikai viens, jo, no tieslietu mi -
nistra Jā  ņa Bordāna NA ir at -
teikusies. Jaunajā valdībā, ja tajā 
piedalī tos minētie četri polītis-
kie spē ki, Reformu partijai (un 
droši vien arī Vienotībai) būtu 
mazāks portfeļu skaits, lai za  -
ļajiem zemniekiem nodrošinā tu 
attiecīgu klātieni Ministru ka  -
binetā. 

Valdībā ir vairāki ministri, par 
kuŗu darbību nekādu īpašu šau-
bu nav bijis. Artis Pabriks (Vie-
notība) bijis veiksmīgs aizsar  -  
dzī bas, Edgars Rinkēvičs (RP) – 
ār  lie  tu un Laimdota Straujuma 
(bez partejiska) – zemkopības mi   -
nistre. Dace Melbārde (NA) kul -
tūras ministres amatā vēl nav pat 
degunu apsildījusi, jo viņa Mi  -
nistru kabinetam pievienojās ti -
kai šā gada 31. oktobrī. Vides 
aiz  sardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs Edmunds Sprūdžs 
(RP) no valdības ir aizgājis. Fi -
nanču ministrs Andris Vilks ir 
pavēstījis, ka pēc nākamajām Sa -
eimas vēlēšanām nākamā gada 
oktobrī viņš attiecīgajā amatā 
nepaliks. Nākamajā valdībā būs 
katrā ziņā jauni ministri, lai gan 
ietekmīgākajā britu žurnālā The 
Economist šonedēļ rakstīts, ka, 
„visticamāk, tur būs tās pašas 
vecās sejas”. 

Latvijā daži gudrinieki domā, 
ka loģiskākais variants būtu ne -
vis tagad mēģināt jaunas valdī -
bas sastiķēšanu, bet gan Valsts 
prezidentam Saeimu atlaist, lai 
rīkotu jaunas ārkārtas vēlēšanas. 
Tas ir maz ticams, jo, pirmkārt, 
īstu motīvāciju tādam lēmum -
am būtu grūti atrast un, otrkārt, 
diez vai patlaban ir īstais brīdis, 
kad valstī ieviest nepārprotamu 
polītisku chaosu, kāds rastos, ja 
partijām pēkšņi nāktos domāt 
nevis par valsti, bet gan par vē -
lēšanām. Tiesa, arī nākamās kār-
tējās vēlēšanas nozīmē, ka gai-
dāmajos mēnešos polītiskie spēki  

vilks deķi katrs savā virzienā, lai 
izpatiktu vēlētājiem, tomēr diez 
vai būtu prāta darbs rīkot ārkār-
tas vēlēšanas tieši laikā, kad val- 
stī mainīsies valūta un jaunais 
valsts budžets būs jāievieš dzīvē.

Valdis Dombrovskis ir skaidri 
pateicis, ka ceturto reizi viņš val -
dības vadītāja amatu nevēlas uz  -
ņemties, tāpēc Valsts prezidents 
var viņu izslēgt no apsveŗamo 
kandidātu saraksta. V. Domb rov-
s kis būtībā var lepoties par to,     
ko ir paveicis kopš 2009. gada 
marta, kad kļuva par valdības 
vadītāju. Valsts veiksmīgi ir izves-
ta no krizes, lai arī ne visi Latvi -
jas iedzīvotāji to jūt. Eiro ievie-
šana ir droša – arī tāpēc, ka valsts 
ir labi pārvaldīta atbilstoši tā 
dēvētajiem Māstrichtas kritēri-
jiem. Visā pasaulē V. Dombrov-
skis ir pazīstams kā krizes pār-
varētājs. Tādējādi puslīdz droši 
var teikt, ka diez vai viņš gribētu 
atkal vadīt ķildīgu valdību, it     
īpa ši priekšvēlēšanu gaidās. V. 
Dombrovskim, visticamāk, spīd 
starptautiska karjēra, viņš, ļoti ie -
 spējams, varētu kļūt par Latvijas 
Republikas nākamo pārstāvi Ei  -
ropas Komisijā, jo pašreizējais 
ko   misārs Andris Piebalgs (par 
kuŗu, starp citu, arī ir runāts kā 
par nākamo Latvijas Ministru 
pre zidentu) ir jau atzinis, ka trešo 
termiņu amatā viņš nevēlas. Nav 
pat izslēgts, ka V. Dombrovskis 
varētu kļūt par EK vadītāju.

Šī komentāra virsrakstā mi -
nēta ne vien polītiskā atbildība, 
bet arī tās trūkums. Runa ir par 
Rīgas pilsētas galvu Nilu Ušako-
vu, kas, pirmkārt, ir viens no 
tiem, kuŗi apgalvo, ka Valsts pre -
zidents V. Dombrovski piespie -
dis atkāpties, un, otrkārt, ir ļoti 
konkrēti darījis zināmu, ka ne -
kādu savu atbildību notikušajā 
ne  saskata un tāpēc nekādā ziņā 
pats par demisiju nedomā.

Izdevumā The Economist tajā 
pašā rakstā par Maxima traģēdiju 

bija arī teikts, ka atbilde uz jau-
tājumu – kādi bijuši katastrofas 
cē  loņi, – visticamāk, ir meklē -  
ja ma tieši pašvaldībā. Tur nu 
žur nālam ir absolūta taisnība. 
Maxima veikalu cēla uz pašval-
dības, nevis valsts iestāžu iz -
sniegtas būvatļaujas pamata. 
Pašvaldības, nevis valsts uzde-
vums bija visu procesu pārrau-
dzī šana. To saprot arī galvaspil-
sētas domes vadītājs, – dažas 
dienas pēc veikala sabrukšanas 
seši Rīgas domes būvvaldes dar-
binieki tika atstādināti no ama -
ta uz laiku, kamēr domes Audita 
komisija izmeklēs jautājumu: 
„Vai atstādinātie darbinieki ir 
izdarījuši visu, lai nepieļautu 
notikušo traģēdiju?” Savukārt 
būv valdes vadītājs Ingus Vir-
cavs, jautāts, vai arī viņam ne -
bū tu jāaiziet no amata, žurnā-
listam atbildējis: „Atkāpšanās 
bū  tu vienkāršākais, ko varētu iz -
darīt, taču, lai nodrošinātu ne -
pārtrauktu darbu būvvaldē, es 
esmu izlēmis neatkāpties.” 

I. Vircavs ir ierēdnis, viņam 
bū  tu jāuzņemas vairāk perso-
niska nekā polītiska atbildība. 
Taču N. Ušakovs ir polītiski 
(bez)atbildīgs. Viņa izpratnē no -
tikušajā vainojama valsts, nevis 
pašvaldība, jo Rīgas būvvalde 
dar bojusies atbilstoši valsts, ne -
vis pašvaldības likumiem, lai 
gan attiecīgo būvatļauju izsnie-
gusi pašvaldība. Nav pieņemams 
arī Ušakova arguments, ka paš-
valdību vēlēšanās viņu atbalstī-
juši 58 procenti Rīgas iedzīvo-
tāju, tāpēc viņam darbs ir jā  -
turpina. Nedz viņš, nedz Valdis 
Dombrovskis nav stāvējuši klāt 
celtniecības procesā, lai pār lie-
cinātos, ka ikviena skrūvīte ir 
ieskrūvēta pareizi. Tomēr Mi -
nist ru prezidents nosprieda, ka 
viņam par notikušo ir jāuzņe-
mas atbildība. Ļoti žēl, ka Rīgas 
pilsētas galva ir nolēmis šādu 
iespēju ignorēt.
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„Brauksim. Drīz brauksim mā -
jās. Tikai vēl mazliet pacieties. 
Kaut kādas polītiskās pārmaiņas 
būs. Robežas mainīsies. Gan lielās 
Rietumu valstis padzīs krievus. 
Pa  līdzēs mazām tautām atkal 
atgūt brīvību.”

Nav vairs asaru. Locekļi atslābst. 
Pārņem ārkārtīgs nogurums. Tā nav 
vīra balss, bet atbalss, ko dzirdu.

Vīrs pieveŗ garāžas durvis, lai 
savvaļas kaķi netiek iekšā. „Iesim 
pastaigāt,” velku viņu aiz rokas. – 
„Es labprāt paliktu mājās. Kamēr 
kungi projām, nospodrināšu gon-
gu un pārējos niekus. Rītu jātīra 
visi logi,” vīrs atrunājas.

Dažādos misiņa izstrādājumus 
vīrs sauc par niekiem. To te papil-
nam. Gandrīz katrā telpā kāds 
mi  siņa šķīvis pakārts pie sienas,  
kāda figūriņa uz plaukta vai loga 
palodzes. Pēdējā laikā esmu ievē-
rojusi, ka nieku spodrināšana vī -
ram rada prieku. Katru priekšme-
tu, vai tas zvaniņš vai miniatūrs 
ogļu spainītis ar lāpstiņu, viņš vis-
pirms labi apskata. Tad enerģis ki 
ieberzē ar vilnainu lupatu. Pa -
groza pirkstos. Paceļ pret gaismu. 

MARTA LANDMANE 

Uzpūš elpu. Paspodrina atkal.  Rū -
pīgi noliek uz vecām avīzēm ap -
klātā galda. Pie sevis apmierināts 
pasmaida. – Mani tas kaitina. Sāk 
palikt tāds kā iezemieši.

„Lūdzu, neļaunojies. Ja gribi, 
ap  met kādu līkumu viena pati,” 
sa  ka vīrs. Iešu arī! Tikai nezinu, uz 
kuŗu pusi. Dzestrs vējš izkliedējis 
smagos lietus mākoņus. Debess 
šovakar dzidri zila. Vakarsaules 
žil binošie plūdi izskalojuši ie -
brauk  tus ceļus. Aiznesuši ceļa rā -
dītājus. Pārlieku delnu acīm. Tā - (Turpinājums sekos)

Stāsts  Tā Sīdra to redzēja
(Turpinājums no Nr. 44)

lumā lauks ziedos. Dodos turp. 
Lopaploks kā piesēts magonēm. 
Bars melnu vērsēnu iestājušies 
sārtajos ziedos. Aizdomīgi vēro 
ma  ni. Acis platas un asarainas. Ilgi 
neesmu paglaudījusi ragulopam 
galvu. Saplūcu kušķi sulīgas zāles. 
Pakāpjos uz kāršu žoga. Ar ēsmu 
raugu dzīvniekus pielabināt. Neiz-
dodas. Vērsēni nav pieraduši pie 
cilvēku laipnības. Pie lieka kumo-
sa. Neviens tos nav palutinājis. Iz -
bīstas. Nosprauslojas. Sāk kārpīt 
zemi. Samīda sarkanās magones. 

Smagi tusnīdami, aizstampā uz 
aploka otru galu. Tur, ciešā barā 
saspiedušies, paliek stāvot. Sastin-
guši. Kā akmens tēli...  Mana vaka-
ra pastaiga neizdevusies. Pāris no -
plūktās magones savicinu virs gal-
vas. Atvēzējos un iemetu at  pakaļ 
lopaplokā. Kādam vērsēnam uz 
pieres.

Spārdīdama gatves oļus, at  grie-
žos sētā. Skumja doma neaicināta 
tek gar ceļa malu līdzās. – Kā va -
rētu dzīvot bez domāšanas? – Do -
mai neviens kalns nav par aug- 
stu. Neviena jūra par platu. Bez 
lai  vas, bez aiŗiem tā pārceļas no 
viena krasta uz otru. Zibenīgā āt -
rumā. No tagadnes uz pagātni...

Brūnā tele Rasa bija palaidniece. 
Izmīdīja biešu dobes. Apgāza slau-
 ceni. Trenkāja suni. Un tomēr – 
viņas balto zvaigzni pierē vienmēr 
kāds paglaudīja. Ziņkārīgo ausi 
pakasīja. Pērkoņos cilvēki iemīlēja 
dzīvniekus. Dzīvnieki – cilvēkus...  
Rasa palika pie degošas kūts. Žēli 
maujot.

Gribu negribu, gaŗām jāiet pie-
notavai. Gans sēd uz pakāpie -
niem un kaut ko kuļ. Vai sviestu? – 
Sviests – viena no dabas mistēri-
jām. Sviesta radīšanas process 

ma   ni vienmēr pārsteidzis. Raugi – 
traukā ielej šķidru krējumu. Mai -
sa tik ilgi, kamēr tas saiet pikā. 
Gluda, spīdīga, aprasojusi pika – 
sviests! Ziemā pabāls. Pavasarī, 
kad govis baroja ar purenēm, – 
dzeltens...

Bērnībā kā pielipusi turējos pie 
mātes sāniem, kad viņa sēdēja 
klēts priekšā un kūla sviestu. Iz -
sekoju katrai viņas kustībai. Ne  at-
laidīgi vēroju krējumu māla bļo -
dā. Kā tas izmainījās saturā un 
krāsā ar katru koka karotes ap -
griezienu. „Piever muti, meitiņ, lai 
zvirbulis neielaižas. Un aizej no 
manis mazliet tālāk. Es elpas at -
vilkt nevaru. Tik tuvu man esi pie-
sēdusies.” Māte izlikās dusmīga...

Gans nelieto māla bļodu. Viņa 
kuļamā ierīce daļēji mechanizēta. 
„Hallo! Jauka diena. Ko dari?” 
Sveicinu un apstājos.

„Darinu sviestu. Sēram svētdien 
dzimšanas diena. Nezināji?” acis 
iepletis, vaicā gans. Protams,  zinu. 
Man pirmoreiz vienai jācep kēkss. 
Bez miesnieka sievas padoma.       
Un servjetes jāsaloka tā, lai tās 
izskatītos kā buru laivas. Naktīs 
gulēt nevaru, domājot par to.

Jāņu vakars pie vērsēniem. Zīmējusi Sarmīte Ērenpreiss-Janovskis

Būs pagājis turpat gads, kopš 
rakstīju par priekšpilsētu valodu. 
Nebiju domājis, ka tas radīs tādu 
interesi. Esmu saņēmis vēstules 
gan pa parasto pastu, gan elektro-
niski, arī trīs sūtījumus: Jāņa Jaun-
sudrabiņa Baltās grāmatas trešo 
izdevumu no 1931. gada, Lēto Zob-
 gaļa kalendāru no 1933. gada, - 
tepat no bostoniešiem. Lielākais 
sūtījums - 559 lapaspuses biezā 
TAUTVĀRDU VĀRDENE, iz  do-
ta 2009. gadā, nāca no Rīgas, no 
gaiša cilvēka, kam mūsu valoda ir 
tuva.

Pirmajā lapaspusē ir uzņē -
mums, kur redzama Janīnas Kur-
sītes vecmamma. Aiz viņas stāv 
vīrs, kas pēc stājas un matu sa  -
kārtojuma varētu būt mans vec-
tēvs Reinis. Kad Vārdenē atradu 
vārdus, ko biju dzirdējis no sava 
vectēva - ērbēģis, apārnis, bez-
bēns, kakažas, kunna, ūda, verga 
un citus, biju pārliecināts, ka būšu 
viens no viņas grāmatas labvēlī-
gajiem lasītājiem. Izlasīju, kaut 
pagāja gandrīz gads.

Vārdene, kas, liekas, ir Janīnas 
Kursītes jaunvārds, aptveŗ trīs sa -
daļas: garīgos priekšstatus, lietis-
kos, tad sabiedriskos, ģimeniskos 
un mantiskos priekšstatus. 

Ejot no lapaspuses uz lapaspusi, 
jāatskārst, cik bagāta ir valoda,   
kas raksturo mūsu latvisko pa -
sauli. Tā ir kā varavīksne, kas rāda 
latviskās sadzīves dažādās nokrā-
sas. Te vietā pieminēt kāda sla ve  -
na literāta vaicājumu savam ne ma -
zāk pazīstamam kollēgam: “Va  ra-
vīksnei tik daudz krāsu, kā  dēļ tu 
redzi tikai sarkano?’’

Autore vārdu paskaidrojumos 
bagātīgi lietojusi literātūras citā -
tus un folkloras pantiņus. Dau-
dziem zināmiem vārdiem vai 
šķirtnēm ir vairākas nozīmes. Rū -
sa ir zibens atblāzma bez pērkona; 
kaudze, gu    ba, gruži, saslaukas, 
metalla oksi dācija. Arī teiciens: 

MŪSU VALODAS BAGĀTĪBAS VARAVĪKSNE
Janīnas Kursītes “TAUTVĀRDU VĀRDENE’’

„Ko plāties kā rūsa!” Plāns ir māla 
klona grīda, māja celta pēc plāna, 
plāna sviesta kārta. Sakas ir zirga 
iejūgs, tītavas vērpto dziju notī  ša-
nai, jūgs un slogs. Teiciens, kas 
noderētu arī mūsu laikiem: „Lai 
man nezin kādas sakas liek kaklā – 
es dzīvošu!”

Pūrs ir līgavas mantība, bet arī 
mēra vienība. Pūrs ir četrkantīga 
kaste beŗamo vielu mērīšanai, 
īpaši labībai. Pūrā - 3 podi - 6 sie -
ciņi – 120 mārciņas. Pūrs plašākā 
nozīmē – materiālā vai garīgā ba -
gātība, uzkrājums.

Vēl citas mērvienības: birkavs, 
garnica, puds, pods, stops, šaks, 
kāls, olekts, pirtulis, sieks, čarka, 
ass, kluģis, birzums un citi.

Naudas vienības: grasis, eiduks, 
diķis, deneška, pimberis, dālderis, 
klipe (bijusi sudraba monēta Li -
vonijā), kvarta, mārka, petaks. 

Laika mērīšana galvenokārt no -
tika pēc saules stāvokļa. Rīta laiku 
noteica gaiļi. Pirmie gaiļi bija di -
vos no rīta, otrie četros, trešie ar 
saules lēktu. Bija ticējumi, ka ceļā 
nevar doties, pirms gaiļi dziedā-
juši. Bezsaules vakars bija starp 
saules rietu saulkāpiem un tumsu, 
kad tika pārtraukti visi darbi. La -
bāk saprotama kļūst dziesma „Kas 
tie tādi, kas dziedāja”, jo bezsaules 
vakars bija vienīgais laiks, kad 
bāra bērni varēja dziedāt. Laikrā-
dis bija pie sienas piestiprināts ka  -
diķa zars. Ja zars liecās uz augšu, 
bija paredzams labs laiks, ja uz le -
ju, tad slikts. Piektvakars bija vi -
dus punkts senajai deviņu dienu 
nedēļai. Tad tika daudzināta Māra 
un piekopti dažādi dziedināšanas 
rituāli. Ceturtdienas vakarā sie -
vietes nevērpa, jo bija ticējums, ka 
tajā laikā piedzimusi Māra.

No skaitļiem latviešu apziņā labs 
ir tas, kas nāk pa trīs. Nozīmīgākais 
skaitlis ir deviņi. Kaķim ir deviņas 
dzīvības. Ja neprecējies cilvēks sēd 
galda stūrī, tad jāgaida deviņi gadi 

uz precībām. Pērkona tēvam de  -
viņi dēli, trīs spēra, trīs rūca, trīs 
zibināja. Ir teicieni: “kad tevi devi-
ņi”, „brauc pie devītā”, „uzcirties  
kā deviņi”. Skaitlis deviņi bieži iz -
mantots tautasdziesmās, svarīgs 
skaitlis arī buŗamvārdos. „Deviņ-
desmit un deviņi vilki dzenas pa -
kaļ, nebūtu man tik vieglas kājas 
bijušas, tad es būtu deviņos gaba-
los.”. Trejdeviņi ir maģisks skaitlis 
ar vairākām nozīmēm, norādīja 
arī uz seno deviņdienu nedēļu. 

Folklorā tas ir kā aizsargskaitlis 
pret slimībām un kaitēšanu. 

Pieguļa bija zirgu laišana ganī-
bās pa nakti. Tas bija vīriešu darbs. 
Bija dažādi rituāli, lai pielabinātu 
zirgu aizgādni Ūsiņu. Ja pieguļā 
tika laistas aitas, tad tas bija sievie-
šu ziņā. „Dienu priekš Jurģa die-
nas pirmo reizi jāj vīrieši pieguļā 
un jem līdz olas, cūkas gaļu un 
brandvīnu. Tur uzkuŗ uguni, vāra 
vakariņas un tad ēd un dzeŗ. Rīta 
gaismā nāk precētas sievas uz pie-
guļniekiem viesos, bet godīgām 
meitām neklājas nākt.”

Sēdības bija agrāko laiku kāzu 
paraža - starp laulībām baznīcā 
un kāzām līgavas mājās. Kādās 
mā  jās netālu no baznīcas tika 
uzaicināti tie, kas bijuši baznīcā, 
bet nebija lūgti uz kāzām, pie mē-
ram, ciema ļaudis, kaimiņi, ziņ kā-
rīgie. Par maltīti gādāja svāti (līga-
vaiņa uzticības personas). Bieži 
netrūka arī mūzikantu. Mielasts 
ilga pāris stundu.

Teicieni, kas zināmi, bet maz 
lietoti: „Sausas dusmas, sausi meli. 

Ar kruķi stumjams, ar kāsi vel-
kams.” Pāris, kas noderētu arī 
mūs dienās: „Joki kaklu nelauž. 
Diet pēc kāda stabules. Kā maizi 
ēd, tā dziesmu dzied. Kā gailis pa 
pakulām. Rokas klēpī maizi ne -
pelna. Labs gulētājs var nogulēt 
arī uz pātagas kāta.”

Klibā diena bija ceturtā diena 
pēc lieliem svētkiem. Diendusa 
bija 1-2 stundu laiks pēc pusdie-
nām, kad laukstrādniekiem un 
gājējiem bija tiesības uz atpūtu.

Lasot Vārdeni, visvairāk nepa-
zīs tamo vārdu ir par zvejniecību 

un laukstrādniecību.
Zvejas jomā dažādie pludiņu 

veidi: „boze, grēviņš, kēriņš, klo -
tiņš, plode, ploga. plūdenis, plūds, 
plūksna, pluksts, riediņš”.

Arī par dievībām: „Ašgalvis, 
Auseklis, bubulis, būzēlis, Dēkla, 
Dievs, ēns, Jānis, Jumis, Kārta, kau-
 ķis, ķēms, Laima, Lauma, lie tuvēns, 
maikata, maldons, Māra, mārks, 
mē  ness, mošķis, nagaža, Naģis, 
Pēr  kons, pūķis, rukata, rū  ķis, Ruņ-
ģis, Saule, spīgana, spoks, svētas 
mei tas, Ūsiņš, vadātājs, velis, velns.”

Šādā apcerē nav iespējams ap  -
lūkot daudzos citātus no literātū-
ras un folkloras. Tieši tie dod laik-
meta un tā laika dzīves veida at -
spoguļojumu.

Janīna Kursīte savā Tautlietu 
Vār denē atbrīvojusies no stingu-
ma, kas saistās ar valodas liku-
miem un vārdnīcām. Lēkšķe, kas 
ir vilnas šķipsna, var būt lēkšķa, 
lēkšķis, lēkše, lēgša, lēgšņa, lēšķe, 
lešķe. Tā ir kā valodas rotaļa, at -
vērta krustvārdu mīkla. Tas nav 
romāns, tomēr ir interesanta la -
sāmviela, īpaši tiem, kuŗus inte re-
sē un kuŗiem  svēts ir senču laik-
mets un tā valoda.

Zirgu iejūgt es vēl prastu, bet 
tīklu salāpīt vairs ne, lai gan pa -
matskolā tiku mācīts, kā rīkoties 
ar saivu. Lai slava Janīnai Kursītei 
uz mūžību un trim dienām par 
doto iespēju ieskatīties laikos, kad 
„aknas klaudzēja aiz žēlabām, kad 
dūša bija kā miets, kaut uguns 
pakulās. Kad dzīvoja kā peles ausī 
un saulīte pa zemes virsu tecēja. 
Kad daži sita vēju ar dūri un jāja 
bez apaušiem vai rēja kā suns,  
mē  nesī skatīdamies. Kad puskoka 
lēcējiem atlauza ragus un tie tika 
saēsti miltos.”

Kā tad ar mums?
Turpināsim dzīvot, cepures   

kuldami, un neaizmirsīsim, ka 
„Kam Dievs, tam laime – kam ķē -
ve, tam kumeļš”.

IVARS GALIŅŠ

Janīna Kursīte
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SALLIJA
BENFELDE

Kā vērtējat Ministru prezi-
denta Valda Dombrovska de -
misiju, un kādi jūsuprāt ir tās 
iemesli?

A.F. Lēmums, manuprāt, ir vēr-
 tējams vairākos slāņos. Iedo mā -
jieties augstu amatpersonu, kas ir 
flegmatiska rakstura cilvēks (un 
Valdis Dombrovskis, nenoliedza-
mi, tāds ir), un tas kritiskos brī -
žos nenoliedzami, viņam ir palī-
dzējis pieņemt smagus lēmumus, 
saglabāt stabilitāti un iet tālāk ar 
pārliecību, ka ir rīkojies pareizi. 
Salīdzinājumam atcerieties kaut 
vai valdības vadītāju Ivaru God-
mani, kas bija gatavs pats veikt 
gandrīz visu ministru pienāku-
mus vienlaikus, radot chaosu un 
zināmu nervozitāti. Dombrov- 
ska miers bija laba īpašība. Tomēr 
mēs visi esam tikai cilvēki, Zoli-
tūdes traģēdija radīja emocijas, 
tas bija ļoti smagi. Bija redzams, 
ka daudziem cilvēkiem, kuŗiem 
nebija nekādas saistības ar būv-
niecību un bojā gājušajiem un 
ie  vainotajiem, emociju bija pār-
lieku daudz, jo tas bija kaut kas 
neiedomājams, nepieņemams, 
ārkārtējs. 

Domāju, ka Valdim Dom- 
b rovs kim spriedze un emocijas 
bija krājušās. Atcerieties kaut vai 
budžeta veidošanu un pieņem ša-
nu, kas notika kopš vasaras bei -
gām, kad sākās koalicijas erozija 
un sabrukums, – jāteic, skarbs 
pa  sākums. Domāju, ka Ministru 
prezidentam bija ļoti smagi uz  -
klausīt pārmetumus par emociju 
trūkumu, runājot par Zolitūdes 
traģēdiju, jo viņš neraudāja, vi -
ņam netrīcēja balss, bet tas taču 
nenozīmē, ka viņam nav jūtu, 
viņš tikai ir citas struktūras cil-
vēks. Jā, mūsu valdības vadītājs 
nav Bils Klintons, kas bija empa-
tijas ģenijs, kas prata iejusties un 
atstāt spēcīgu iespaidu uz jeb ku-
ŗu auditoriju. Pārmetumus par 
iejutības trūkumu Valdis Dom-
b rovskis uztvēra ļoti sāpīgi. Un 
tad bija vizīte pie Valsts preziden-
ta, uz kuŗu premjērs gāja bez no -
doma atkāpties (to, tagad skato-
ties video, var labi redzēt), bet 
pēc pus otras stundas viņš iznāca 
ar paziņojumu par atkāpšanos  
no amata. Tas noteikti nebija 
viegls lēmums, turklāt Dom-
brovskis nav cilvēks, kas pieņem 
spontā nus lēmumus. 

Cilvēciski es viņu saprotu, jo tā 
visa būtu par daudz gandrīz jeb-
kuŗam cilvēkam; ir jābūt absolū-
tam superciniķim vai pašatsve -
ši nātam cilvēkam, lai notikušo 
varētu uztvert mierīgi. No otras 
puses, daudzslāņaino krizes „pī  -
rāgu”, kur ir Liepājas Metallurgs, 
topošās problēmas ar neatrasta-
jiem investoriem airBaltic, gaidā-
mais iedomātais vai reālais šoks 
saistībā ar pāreju uz eiro, gaidā-
mā Eiropas fondu naudas dalī-
šana, dažādas citas mazās krizītes 
valdības vadītājs uzkrāvis uz sa -
viem pleciem, pašā augšā uzveļot 
vēl šo pēdējo krizi, paziņojot par 
demisiju, kas izraisīja tūlītēju 
reakciju. Es neticu nekādām  tele-
vīziju aptaujām, izņemot gadī ju-
mu, kad rezultāti ir totāli. Tas 
nozīmē, ka viens procents balso 
tā, bet 99 procenti balso citādi. 
Aptaujās visos TV kanāļos uz 

Par polītiku bez emocijām
Saruna ar sociologu - Latvijas Faktu vadītāju Aigaru Freimani

jau tājumu, vai premjērs demi-
sionējot ir rīkojies pareizi, 1 - 5 
procenti atbildēja ar „jā”, bet ap -
tuveni 95 procenti sacīja, ka de  -
misija nav bijusi pareiza rīcība. 
Tā ir sabiedrības reakcija, kas 
liecina, ka mēs baidāmies zaudēt 
stabilitāti, mēs baidāmies zaudēt 
prognozējamību. Tā ir ēnas puse 
Dombrovska demisijai, ko emo-
cionāli var saprast.

Skaidrojumi, kāpēc Ministru 
prezidents  demisionējis, ir da -
žā di, bet atbildi uz jautājumu 
„kāpēc?” tie, manuprāt, tomēr 
nesniedz. 

Jau ir sākušās demisijas inter-
pretācijas, kas ir un būs cita par 
citu ciniskākas. Viena no tām -  
Valdis Dombrovskis ir ieguvējs 
jebkuŗā gadījumā. Viņš ir uzņē-
mies polītisko atbildību, ir rādī -
jis paraugu citiem polītiķiem, ir 
atbrīvojis sevi no zināmas nastas, 
no mūžīgā grāmatveža tēla, kas 
visu rēķina makroekonomiski, bet 
neiedziļinās lielajās sāpēs dau dzu 
cilvēku dzīvē, - tā zināmā mērā 
bija viņa priekšrocība, jo viņš 
neieslīga emocijās. Tagad Dom-
b rovskis ir ja ne varonis, tad cil-
vēks, kuŗu nevar vērtēt ar minusa 
zīmi. 

Pēdējais baumu vilnis vēstī, ka 
demisija ir  solis, kas ļaus viņam 
atrast savu vietu kādā no Eiropas 
birokratiskajām struktūrām. Šo 
nostāju, manuprāt, negribot pa -
stiprina arī Sandra Kalniete, kas 
jau ir izteikusies., ka ideāls prem-
jērministrs būtu pašreizējais ei -
ro komisārs Andris Piebalgs. Jūtu, 
ka nervozitāte, kas ir parādīju - 
s ies arī Vienotībā, lai gan viņi ir 
gatavi nosaukt arī citus premjēra 
kandidātus, ne vien atkal Dom-
b rovski, liecina, ka demisija visiem 
ir bijis pārsteigums. Kā jau teicu, 
Dombrovskis nav tas cilvēks, kas 
lēmumus pieņem spontāni, bet 
acīmredzot Zolitūde bija pēdējais 
piliens jau tā pilnajā kausā.

Tomēr daudzu ieskatā pē  dē-
jais piliens bijusi Ministru pre-
zidenta saruna ar Valsts prezi-
dentu. Ko Andris Bērziņš varēja 
tādu pateikt, lai Valdis Dom- 
b rovskis pieņemtu lēmumu de -
mi sionēt pēc  pusstundas saru -
nas, kas notika divatā, bez pa   lī-
gu un padomdevēju klātienes? 
Iespējamie pārmetumi, ko val-
dības vadītājam būtu varējis 
izteikt prezidents, ir visiem zi -
nāmi, tas nav nekas jauns, un 
nav ticams, ka ar tiem varēja pie-
  spiest Dombrovski demisio nēt.

Tas, cik emocionāli prezidents 
uz traģēdiju reaģēja Latvijas Te -
levīzijas raidījumā, nosaucot no  -
ti kušo par nevainīgu cilvēku 
mas  veida slepkavību, kas patie-
sībā būtu krimināli klasificējama 
lieta, - tas uz daudziem  iedarbo-
jās paralizējoši. Bija jūtams, kā 
sabiedrisko attiecību kompani -
jas sāk strādāt ar cilvēkiem, ku -
ŗus varētu uzaicināt šo lietu pār-
ru nāt, spriest par atbildību. To -
mēr katra pilnvarojums ir tikai 
tāds, kāds tas ir. Tāpēc, manu-
prāt, prezidents sarunā prasījis 
„ministru galvas”. Kuŗi ministri 
tie varēja būt, tālu nav jāmeklē. 

Pirmkārt, tas varēja būt eko -
nomikas ministrs, jo Ekonomi-
kas ministrija ir tā, kas pārrauga 

būvniecību. Sen ir zināms, ka šī 
ministrija nav prezidentam pā -
rāk mīļa iestāde un arī attiecības 
ar ministru Danielu Pavļutu vi -
ņam nav pārāk labas. Pavļuts ir 
izcils komūnikācijas meistars, 
viņam tas padodas. Viņš prot ru -
nāt par visu ko, bet, kā saka da  -
baszinātnēs, „sausais atlikums” ne 
vienmēr pēc tam ir labi re  dzams. 
Bija skaļš un puķains stās ts par 
industriālizācijas polītiku, kas tū -
līt pārvērtīs Latviju par plauks-
tošu zemi, bet tas nezin kā pazu-
da. Protams, to var izskaidrot ar 
ķīviņiem un nesaskaņām koali-
cijā, kas apturējušas daudz ko,  
bet solījums tomēr nāca no eko-
nomikas ministra. Var gadīties, 
ka industriālizācijas plāni „no -
rakti” parlamentā, tomēr īstas 
pārliecības, ka ir darīts viss, lai 
pa  nāktu rezultātu, nav. Daudz 
vai cāt varētu arī Ekonomikas mi -
 nistrijas valsts sekretāram, kas 
paguva atkāpties pirms premjēra 
demisijas, un uz tiem atbilžu jo -
projām nav. Piemēram, viņa sie-
vas dibinātajam fondam dāsni 
ziedojumi ir bijuši no būvnie-
kiem, – vai tas tiešām neietekmē-
ja ministrijas darbu? Tas neiz-
skatās pārāk labi, pat ja ir saga-
tavots smuks skaidrojums, ko var 
likt skatlogā. Acīmredzot tika 
pra sīta ekonomikas ministra de -
misija. 

Iespējams, ka runāts arī par 
iekš lietu ministra demisiju. Vis-
ticamāk, Dombrovskis uz šādu 
prezidenta vēlmi nevarēja reaģēt 
tā, kā prezidents to vēlējās, jo val-
dības vienīgais pārstāvis, kas no  -
drošināja tās stabilitāti, bija pats 
Valdis Dombrovskis. Vēl valdī - 
bā paļauties varēja arī uz finanču 
ministru Andri Vilku, kas traģē-
dijas laikā bija komandējumā 
ār pus Latvijas. Visādi citādi val-
dībā jau bija sabrukums, – gan 
no Nacionālās apvienības, gan no 

Vienotības puses jau bija izska-
nējis, ka koalicijas līgums vairs 
nav spēkā, Reformu partija vairs 
nevar apgalvot neko, jo atrodas 
izšķīšanas stadijā un daļa laikam 
dosies pie Vienotības, daļa, ie  spē-
jams, pievienosies Repšem. Tā 
dēvētais Olšteina sešinieks, kas 
arī, visticamāk, pievienosies Rep-
šem, nav uzticams partneris. 

Domāju, ka Dombrovskis, tā -
pat kā jebkuŗš polītiķis viņa 
situācijā, prātā „izspēlēja” scēnā-
riju: kas notiek, ja vairs neesmu 
premjērs? Tas ir normāli, ja ir jā -
pieņem nopietns lēmums, jāno-
saka kompromisa robežas un jā -
sasniedz kādi mērķi. Jau dažas 
stundas pēc paziņojuma par de -
misiju preses konferencē Valdis 
Dombrovskis pieteica iespējamo 
nākamo risinājumu valdības  dar-
bam, un šis risinājums tiek pie-
dā vāts joprojām, – iespējami pla-
šāka labēji centriska valdība, fak-
tiski saprotot tikai to, ka pašrei-
zējai koalicijai pievienojas arī 
Zaļo un Zemnieku savienība.

Prezidents, protams, varēja 
pieprasīt kādu ministru atlai-
šanu, bet viņam nav tādu piln-
varu.

Valdība jau tā bija nestabila, 
viena vai vairāku ministru at  -
laišana tās darbu padarītu neie-
spējamu, turklāt bija arī infor mā-
cija, ka drīzumā Saeimā tiks pie-
prasīta valdības demisija un ka 
par to varētu balsot ne tikai opo-
zicija. Ka Dombrovska lēmums, 
arī zinot visus apstākļus, tomēr 
nav bijis viegls, liecināja acīm re -
dzamais – premjērs par to pazi-
ņoja, lūpām trīcot, turklāt tas 
notika jau dienas vidū pēc saru-
nas, kuŗai, kā jau sacīju, bija di -
vas daļas – pirmā, klātesot pa  -
dom niekiem, bet otrā tikai di -
vatā ar prezidentu. Demisija un 
piedāvājums veidot plašāku val-
dību – tas ir loģiski, racionāli, 

pre  cīzi un skaidri. Ja tā notiks, 
tad nākamais premjērs, kas ne -
būs Dombrovskis, jo to viņš arī 
pateica ļoti skaidri, iegūs diez - 
gan lielus varas instrumentus,      
jo viņam būs stabils vairākums 
un manevra iespējas, ja kāds no 
koalicijas atkal pēkšņi kaut kam 
nepiekrīt. Balsu pietiktu arī tad, 
ja viena koalicijas partija vai Ol- 
š teina sešinieks atteiktos balsot  
vai balsotu pret. 

Dombrovskis visu laiku bija 
spiests pakļauties kaut kādam 
mistiskam koalicijas kompromi-
sam, kas traucēja panākt rezul tā-
tus. Starp citu, pēc demisijas jau 
ir izskanējis visu koalicijas part-
neŗu apgalvojums, ka viņi jopro-
jām atbalsta šīs valdības kursu  
un to turpinās. Tas liek domāt, ka 
demisionējusī valdība varbūt pat 
var nostrādāt vēl kādu laiku. Do -
māju, ka šogad jaunu valdību 
nepaspēs izveidot un apstiprināt, 
jo drīz sāksies Ziemsvētku brīv-
dienas. 

Interesanti, ka visi diezgan 
vienprātīgi saka – valdību atkal 
vajadzētu vadīt Vienotības  iz  -
vir  zī tam cilvēkam. Sākumā za  ļie 
zemnieki bija gatavi virzīt savu 
ministru prezidenta amata 
kandidātu, bet pārdomāja vie-
nas dienas laikā. Kāpēc?

Neticu pasaciņai, kas vienu 
brīdi parādījās, ka par premjēru 
varētu būt Jānis Dūklavs no Za - 
ļo un Zemnieku savienības, jo 
priekš stats par polītiķi gan Eiro-
pā, gan pasaulē šobrīd ir cits ne -
kā pirms gadiem divdesmit. Tas 
vairs nav dzīves pieredzi baudījis 
kungs, kas ir pārliecināts par sevi 
un ir tāds kā „jauno atsēdinātājs”, 
kuŗš daudz ko bremzē, bet ir      
respektabls un solids. Šobrīd va -
došs polītiķis ir vecumā mazliet 
virs 40 un ir reformātors – mene-
džeris. Dūklavs tāds nav, turklāt 
viņam nav arī valodu zināšanu, 
bet tas  ļoti traucētu ieiešanu Ei -
ropas Savienības apritē. Prasību 
līmenis ir cits. Turklāt Vienotība 
šobrīd ir vienīgā varas partija, 
patīk tas vai ne, un tai ir cilvēku 
resursi. Ir sajūta, ka Vienotība ir 
stabila un nemainīs kursu vai arī 
viņiem nav vajadzības kursu 
mainīt. Par spīti tam, ka arī viņu 
vidū ir uzskatu atšķirības, viņiem 
tomēr piemīt veselais saprāts un 
ir tāds kā iekšējais filtrs, kas ne -
ļauj savārīt  lielas ziepes. 

Tiek runāts par Arta Pabrika 
kandidātūru, un pirms kāda pus-
gada noteikti par kandidāti tik - 
tu minēta arī Ilze Viņķele, bet 
šo  brīd tas jau vairs nav iespējams 
un nenotiks, jo ar savu attieksmi 
pret cilvēkiem viņa pati sevi ir 
norakstījusi. Ja runājam par vēl-
mi vadīt valdību, tad jāatceras  
arī,  ka gads līdz vēlēšanām ne -
būs viegls, valdībai nāksies risi -
nāt daudzus smagus jautājumus, 
turk lāt, stāvot malā, ir vieglāk iz -
skatīties labi vēlētāju acīs. Lai kā, 
līdz vēlēšanām tiksim un tad 
redzēsim, kuŗi no tiem, kas paš-
laik sevi piesaka kā šobrīd  jaunās 
vai topošās partijas, iekļūs Saei-
mā un vai tas kaut ko mainīs 
polītikā. Acīmredzot varam runāt 
par četriem jauniem polītiska-
jiem spēlētājiem.

(Turpinājums 15. lpp.)

Aigars Freimanis “Nabadzība cilvēkus padara  
neaizsargātsus, jo viņi cīnās par izdzīvošanu, 
viņiem jānoturas darbā, lai kāds tas būtu. 
Domāju, ka mēs spējam mainīties, kļūt labāki, 
bet ir vajadzīgs laiks. Un sistēma var mainīties 
tad, kad esam mainījušies mēs”
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1948. gada 2. augustā Strenčos 
dzi  mušais Kaspars Pūce būs bijis 
viens no pašiem jaunākajiem 1949. 
gada 25. martā uz Sibiriju depor-
tētajiem latviešiem. Čeka viņu un 
viņa māti nosaukuši par latviešu 
nacionālistiem un apsūdzējuši 
“angļu orientācijas spiegošanā”. 
“Oho, oho, oho!” ironizē Kaspars. 
“Tas ir ko vērts, knapi piedzimis 
un jau spiegs!” (8.lpp.) 

Ar māti aktrisi Dailu Kukai ni-
Pūci mazais Kaspars nonāk Pie  - 
a  mūras stepēs, bet tēvs režisors 
Vol   demārs Pūce, kas arī notiesāts 
par pretpadomju darbību, tiek 
aizsū tīts uz Vorkutu. Vēlāk visa 
ģimene Vorkutā apvienojas. Viņi 
tur dzīvo kā pusbrīvi ļaudis: kaut 
tēvam pa   matdarbs ir zonā „aiz 
drā  tīm”, ve   cāki tomēr var darbo-
ties arī kā leļļu teātŗa iestudējumu 
vīkšēji pilsētas kultūras namā. 
1957. gadā Kaspars atgriežas un 
ap   metas pie radiem Latvijā, bet 
pā  ris gadu vēlāk pārbrauc arī abi 
vecāki ar Sibirijā dzimušo meiti ņu 
Daci. Grāmatas nepilna pirmā 
puse stāsta par Pūcesbērna dzīvi 
Si   bi rijā. Te puikas paša atmiņas 
veikli, bez šuvju redzamības sa -
vienojas ar viņam vēlāk vecāku 
stāstīto. Lielākā otrā puse ir par 
no  tiku miem un apstākļiem at  pa-
kaļ Lat vijā. Stāstījums apraujas, 
šķiet, kaut kad ap 20. gs. 60. gadu 
vidu.

Mundra, pat jautra bērnības apmīļošana
Kaspars Pūce, Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā,  Laika Grāmata, 192 lpp., 2013.g.

simpatijas pret varu, kas viņiem 
dara pāri.

Vismaz Pūcesbērna gadījumā 
tādi pārmetumi nav pelnīti nu   
ne   pavisam. Drūmi par drūmo, 
bet jautri un asprātīgi par prie cī -
go rakstīt ir vieglāk un tāpēc arī 
ierastāk. Grūtāk ir rīkoties ot  rādi, 
te vajadzīga rakstītāja spilg ta per -
sonība un neapturama vēlēšanās 
izteikties citādi, bet galvenais –        
in  teresanti. Iespējams, ka Pūces-
bēr na spilgtumu un interesan-
tumu palīdzējuši veidot viņa ve -
cāku un viņa paša pieredze bēr-
niem do   mātajā leļlu teātrī. Pie au-

Dzidrai Zeberiņai (Kad es maza 
biju autorei). Kāds izteiksmes 
spēks izverd no šāda Pieamūras 
sā  džas ainas notēlojuma! –

Sādžas galā parādījās lupat -
nieks, skaļas bērnu kņadas pava-
dīts. Pa   rasti izļurinātos ratos sē -
dēja, kā šķi  ta, krievu-japāņu kaŗa 
veterāns, izkaltis kā vobla. Viņa bez-
 zobai nās, bārdas rugājiem apau-
gušās mu  tes kaktiņā kā tāds aklās 
zar nas piedēklis mūžīgi rēgojās 
slapjš, nodzisis papiross. Ratus vil-
ka tikpat nožēlojams, ar ādu pār-
vilkts kleperis. Tas atgādināja do -
na Kich ota Rosinanti. Zirga galva 
kna pi turējās uz kārnā kakla, vecā 
lopa apakšlūpa tik ļoti atkārusies, 
ka izskatījās, tā velkas pa zemi un, 
pil dot šaufeles funkcijas, uzlasa 
liel  ceļa akmentiņus. Šis otrreizējo 
iz  ejvielu savācējs par lupatām, pa  -
pīriem, stikliem un metallūžņiem 
deva diegus, adatas, katūna drēbi, 
knupīšus, gumijas pīkstulīšus un 
vēl šādus tādus sadzīvei tik ļoti ne -
pieciešamus niekus. (37. – 38.) 

la dēļ braucēji, atrodoties satik -      
s mes līdzeklī, lielākoties, kamēr    
tas zvalstījās pa apaļajiem akme-
ņiem, klusēja, cieši sakniebuši lū -
pas. To   ties visā savā krāšņumā va -
rēja iz  pausties kasieres. (92.) 

Aiznākamajā rindkopā sniegts  
tādas konduktores „apaļiem sār-
tiem vaigiem, īstenām piena pār-
raudzes krūtīm” runas paraugs, 
cenšoties pasažieŗus virzīt tuvāk 
trolejbusa priekšējām durvīm:

Nu, jūs tur, saspiežas uz priekšu! 
Un tu tur, izbāztajam mērkaķim 
līdzīgais, beidz mīcīties, uz priekšu! 
Un jūs, kundzīt ar saspiestām reņ-
ģes acīm, beidziet blenzt uz mani! 
Neesmu nekāds mākslas mūzejs! 
Maksājiet, un – uz priekšu! Puikas, 
beidziet karāties pie durvīm kā 
spiras zem aitas astes, rāpjas iekšā 
un maksā! (92. -93.)

Rietumos mēlnesīgā satiksmes 
amatpersona agrāk vai vēlāk tiktu 
iesūdzēta par cilvēka cieņas aiz-
skaršanu, bet Padomijā jau cilvēka 
cieņa nekādā augstā vērtē nebija.

ņas un vecenītes drebošām balsīm 
vilka bēdīgas baznīcas dziesmas. 
Man, nekristītam pagānam, tas 
šķi  ta tik gaŗlaicīgi, ka, sēdēdams uz 
cietā baznīcas sola, nepārtraukti 
cīnījos ar miegu. Tā arī palika pir-
mā un vienīgā reize, kad apmek-
lēju baznīcu dievvārdu laikā. Ti -
cīgie, piedodiet! (102.)

Gluži kā aklajam neklājas kri -
tiski izteikties par glezniecību un 
kurlajam par mūziku, tā „nekri s- 
 tītais pagāns” šīs rindkopas vietā 
labāk varēja paklusēt. Visa sāpīgā 
un ļaunā cēlonis padomju laikā 
pašos pamatos taču bija kristīgo 
vērtību un kristīgās ētikas norai -
dīšana no Marksa un viņa seko-
tāju puses. Lai arī cik nezinīgi uz 
lietām būtu skatījies Pūcesbērns 
puikas gados, vismaz pieaugušo 
kār tā nonākušam, mūsu autoram 
vajadzēja atskārst, ka „vecenītes 
drebošajām balsīm” būtu uzsla vē-
jamas par garīguma saliņu uztu-
rēšanu laikā, kad dialektiskais   
ma  teriālisms šķita svinam uzvaras 
gājienu un kad daudziem cilvē-
kiem t. s. spēka gados dievkalpo-
jumus apmeklēt bija bail. 

Ne mazāk izteiksmīgs par tek s-
 tu ir grāmatā ievietoto fotoat tēlu 
klāsts. Lielisks ir mammas labi 
sa  ģērbtais, pirmajai skolas die nai 
sapostais Pūcesbērns („balt    ietis”) 
blakus noļekušam krievu pui kam 
(„slavam”) 47. lap  pusē. Skais ti re -
dzēt Staļina tētiņa sta tuju gu -
ļam Vorkutas izgāztuvē. Žēl, ka 
līdz lai kam, kad līdzīgs liktenis 
sāka pie meklēt ļeņi nek ļus, nācās 
gaidīt vairākus gadu desmitus, 
bet arī tagad vēl ir vietas bijušajā 
Pado mijā, kur tie visi nav no  vākti. 

Pūcesbērns savu nu jau patālo 
bērnību ir apmīļojis ar labu hu  mo-
ra izjūtu un ar minimālu sen ti men-
tu. Atliek novēlēt lasītājiem gan 
sašust par Padomijas nejē dzī bām, 
bet līdztekus priecāties par veidu, 
kādā tās šajā grāmatā attēlotas.

EDUARDS SILKALNS

Čellists un komponists Valters Pūce, Valta dēls, mūzicē grāmatas 
atklāšanas svētkos Leļļu teātrī Rīgā

Brāļi Kaspars (pa kreisi) un Valts Pūces

Grāmatas atklāšanas svētkos Okupācijas mūzejā

Grāmatu varat iegādāties 
Jāņa Rozes, Valtera un Ra -
pas, “Zvaigznes” un “Ju  ma-
vas” grāmatnīcās, kā arī 
sazinoties ar mūsu laik-
rakstu redakciju. Ce na re -
dakcijā, ieskaitot sūtīša nas 
iz  devumus - Eiropā - 12 eiro, 
Amerikā - $ 20.

Ir tāds kā pieņēmums, ka par 
drūmiem, smagiem laikiem jā -
raksta grūtsirdīgi, smagnēji. Ar 
vieglāku pieskārienu rakstītas at  -
mi ņas varētu šķist neatbilstam fak-
tiem jeb šo atmiņu saturam. Vieg-
lāka pieskāriena autori var pat 
saņemt pārmetumus, ka viņi nav 
īsti apjautuši laikmeta traģis mu 
vai, kas pavisam traki, ka vi   ņiem 
varētu būt slēptas vai klu sinātas 

gušie vēl reizēm piecieš, ja kāds 
sniegums – vienalga, skaturisks vai 
literārs – viņus gaŗlaiko, bet bēr ni 
to nedarīs nekad. 

Krāšņākās vietas Kaspara Pūces 
stāstījumā vedina viņu pieskaitīt 
pie mūsu memuāru literātūras – 
mūža vai bērnības atmiņu – auto-
ru spožākajiem paraugiem: Ma  -
ri  sam Vētram, Oļģertam Krode-
ram (arī viņi taču skatuves cil vē ki!), 

Un ko teiksit par agrīno Rīgas 
trolejbusu un to pasažieŗu rakstu-
rojumu? 

Pa galvaspilsētas ielām ripoja 
Maskavā ražoti zilidzelteni krāsoti 
neveikli veidojumi. Uz Ļeņina ielas 
apaļā bruģa tie grabēja un kratījās 
tā, ka pasažieŗiem ar plombētiem 
zobiem braukt bija bīstami. Lai 
plombes neizkratītos, vajadzēja tu  -
rēt žokļus cieši sakļautus. Šī ie  me s - 

Viena vienīga rindkopa lielis ka-
jā grāmatā ienes disonansi. Vec ā-
māte Emīlija no Sibirijas atgrie-
zušos Pūcesbērnu aizved uz diev -
kalpojumu. –

Pienāca dievkalpojuma laiks, un 
visi sagāja baznīcā. Vīriešu tikpat 
kā nebija. Man likās, ka vienīgais 
vīrietis bija mācītājs kancelē, kaŗš 
sāka kaut ko gaudulīgi runāt. Ik 
pēc brīža atskanēja mūzikas ska-
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Einars Repše, kas grasās dibi-
nāt partiju Latvijas attīstībai, 
vairs nav jauns spēlētājs polīti-
kā, un arī pārējie gluži no neku-
rienes nav parādījušies. 

Repše nav jauns spēlētājs, bet 
jaunu partiju tomēr dibinās. Bi  ju-
sī Valsts kontroliere Inguna Sud-
raba kaut ko piesaka, bet nav zi -
nāms, ko dibinās. Savā pirmajā 
publiskajā preses konferencē viņa 
neko īsti nepateica, bet vēlāk te -
levīzijā jau runāja pazīstamās ka -
tēgorijās par pārstāvību Saeimā, 
izpildvaru, partiju. Acīmredzot tā 
nemaz nav, ka viņa domā tikai 
par garīgiem jautājumiem, gan 
jau ir vēl kāds, kas viņu atbalsta 
un konsultē. Jebkuŗā gadījumā 
vi  ņas runas par partijas dibinā-
šanu it kā ārpus polītikas, veido-
jot  tādu kā tautas kustību, tādu 
kā partiju, nav nopietnas, jo  ir 
zi  nāmas demokratiskas procedū-
ras, kā pieņemt lēmumus polītikā. 

Domāju, ka pārsteigumu sa  -
gādās Ainārs Šlesers, viņš acīm-

redzot pievienosies partijai Vie -
noti Latvijai, kas jau piedalījās 
paš valdību vēlēšanās Latgalē un 
Rīgā. Par viņiem vismaz man nav 
ne jausmas, kādi cilvēki tur ir un 
ko viņi patiešām grib. Šlesers, vis-
ticamāk, gribēs pievienot šai par-
tijai vēl kādas reģionālās partijas. 
Vēl ir biedrība Demokratiskie pa t-
rioti, kuŗa jau labu laiku grasās 
pārtapt partijā un kuŗas runas-
vīrs ir Dāvis Stalts. Iespējams, ka 
partijas mēģinās cita citu sev pie-
saistīt, jo visiem trūkst cilvēku. 

Starp citu, Ainārs Šlesers, ru -
nājot radio Baltcom, sacīja, ka 
prezidents rīkojies ļoti pareizi, 
panākot valdības demisiju, un 
tagad viņam pašam vajadzētu 
vadīt valdību līdz vēlēšanām, 
bet vispār - vajadzētu ārkārtas 
Saeimas vēlēšanas... Ko tas va -
rētu nozīmēt?

Šleseram patīk pārsteigt sabied-
rību, tā ir viena no viņa polītiskā 
tēla sastāvdaļām. Var jau to darīt 
arī šādā veidā, nepaskatoties, kas 
ir rakstīts Satversmē un kādi 

Par polītiku bez emocijām
(Turpināts no 13. lpp.) mums ir likumi. Var domāt, ka 

vēlēšanas var sarīkot trijās die -
nās un ka Satversmi var mainīt 
dažās dienās, ja jau viņam tā 
gribas domāt...

Traģēdija Zolitūdē ļoti skaid-
ri atklāja domāšanas veidu ne 
tikai vienā nozarē, bet sabied-
rībā kopumā, – gan jau kaut kā, 
visu var sarunāt, un vainīgi ir 
visi citi. Vai jūsuprāt šo domā-
šanas un attieksmes veidu jeb 
sistēmu tagad izdosies mainīt? 
Šobrīd cilvēki ir aktīvi, daudzi 
vairs nebaidās runāt par nejē-
dzībām, kas notiek mums vis-
ap kārt.

Tas ir grūtākais jautājums mums 
visiem. Intervijā ar ģenerāl pro-
kuroru Ēriku Kalnmeijeru tele-
vīzijā bija labi redzams, ka viņš ir 
nervozs, jo no visām pusēm jūt 
spiedienu iespējami ātrāk pa -
beigt izmeklēšanu, neļaut vai - 
nī ga jiem izlocīties – tā teikt, pa -
ņemt viņus „vēl siltus”, lai nepa-
spēj izdomāt glābšanās ceļus, un 
pēc iespējas ātri viņus sodīt. Lo -

ģiski un saprotami nevis tāpēc, 
ka cilvēki ir asinskāri, bet tāpēc, 
ka,  tiklīdz sākas ilgstoša izmeklē-
šana, sabiedrība ar laiku norimst, 
tai tiek skaidrots, ka tādas lietas 
tiek izmeklētas gadiem, taču pēc 
trīs četriem gadiem tiek pazi -
ņots, ka vainīgs nav neviens, bet 
(ironiski) vainīgs ir cements... Ce -
mentu mēs varam likt cietumā, 
viņš būs ar mieru. 

No otras puses, protams, ir kaut 
kāda procedūra, pēc kuŗas ir jā -
rīkojas katram izmeklētājam, pre -
tējā gadījumā procedūras neie-
vērošanu var izmantot vainīgie 
tiesā, vēršoties pret izmeklētā-
jiem. Jau šobrīd iezīmējas divas 
galējas attieksmes: prezidenta sa -
cītais, ka tā ir nevainīgu cilvēku 
masu slepkavība, un iespējamo 
vainīgo pusē jau izskanējušais,  
ka tā bijusi cilvēciska kļūda pro-
jekta izstrādes vai būvniecības 
gaitā, – nu, varbūt pāris kļūdu, 
bet tā gadās, tā nav ļaunprātība. 
Iz  meklēšana un arī tiesa būs  
starp divām dilemmām. Sabied-
rība ir paģēroša, tā nepieņem, ka 

kaut kas tamlīdzīgs var notikt 
tāpat vien, ka 54 cilvēki iet bojā it 
kā nejauši. Ļoti gribu cerēt, ka 
mēs tiksim skaidrībā par vainu 
un atbildību. Tas, kas jau ir iz  ska-
nējis, liecina, ka ir pieļautas rup-
jas profesionālas kļūdas, ka ir bi -
jusi necilvēcīga, pat nežēlīga at -
tieksme pret veikala darbinie-
kiem. Runājot par izmeklēšanu, 
domāju, ka jāpiesaista neatkarīgi 
ārvalstu eksperti – kaut vai tādēļ 
vien, lai atzinums,  kā arī tas bei-
gās skanētu, būtu ticamāks sa -
biedrībai, kuŗas neticība varai un 
tās institūcijām ir ļoti augsta. 

Par to, kā mēs maināmies, jā  -
teic, ka tas var notikt lēnām, ir 
va  jadzīgs laiks, lai cilvēki nebai-
dītos runāt patiesību, lai mainī -
tos mūsu vērtības un priekšstati 
par tām. Nabadzība cilvēkus pa -
dara  neaizsargātus, jo viņi cīnās 
par izdzīvošanu, viņiem jānotu-
ras darbā, lai kāds tas būtu. Do -
māju, ka mēs spējam mainīties, 
kļūt labāki, bet ir vajadzīgs laiks. 
Un sistēma var mainīties tad, kad 
esam mainījušies mēs.

Daugavas Vanagi Latvijā (DVL) 
15. novembrī pulcējās svinēt Lat-
vijas neatkarību un apvienoša-
nos ar Tēvzemes Daugavas Va -
nagu (TDV) saimi, kā arī pie  -
mi nēt Latvijas brīvības cīnītājus. 
Vai rāk nekā 100 Daugavas Va  -
na gu biedri no Rīgas, Cēsīm, Si -
guldas un Dobeles pulcējās VEF 
zālē. Sarīkojumu  izkārtoja DVL 
Kultūras nozare ar Maiju Cālīti 
vadībā. 

Svētku noskaņu ievadīja Va -
na džu koris ar diriģenti Āriju 
Zeltiņu. Dziesmām par Latvijas 
skaistumu un svētību sekoja vīru 
koris „Tēvija” ar diriģentu Jāni 
Sējānu, dziedot brašas dziesmas 
par Tēvzemi un kaŗavīru garu. 
Dzejoļus par Latvijas Brīvību un 
tās nozīmi, par Latvijas likteni 
skandēja Dainis Ozoliņš. 

Svētku uzrunu teica DVL 
priekš nieks Juris Vectirāns, nola-
sot arī Valsts prezidenta Andŗa 

Daugavas Vanagi Latvijā 
svin Latvijas Valsts 95 gadus!ANDRIS STAKLIS

Koris „Tēvija”, ko vada Jānis Sējāns

Bērziņa apsveikuma rakstu. Se -
koja bijušās TDV priekšnieces 
Lijas Braķes un DVL Vanadžu 
priekšnieces Klāras Mētras no  -
vē lējumi kopējai, sekmīgai darbī-
bai nākotnē. 

Oficiālās programmas beigās 
Vanadžu koŗa dalībniecēm  pa -
sniedza atzinības rakstus par 

izcilo līdzdalību XXV Dziesmu 
svētkos, kad koris tika atzīts par 
labāko savā katēgorijā. Atzinības 
rakstus koristēm pasniedza Juris 
Vectirāns un Klāra Mētra; bet 
par  ziediem katrai koristei gā -
dāja DVL izcilais soļotājs Zigurds 
Irbe un šā vakara  sarīkojuma 
rīkotāja Maija Cālīte.

Atzinības rakstus koristēm pasniedz Vanadžu priekšniece Klāra 
Mētra un DVL priekšnieks Juris Vectirāns

Drūmā 27. novembŗa rītā Do -
ma baznīcā ļaužu simti atvadījās 
no Zolitūdes traģēdijā bojā gā -
jušiem glābējiem. Nebeidzamā 
straumē plūda cilvēki skumjām 
sejā un ziediem rokās. Visi kā 
viens bijām atnākuši atvadīties 
no glābējiem, kā uzrunā teica 
archibīskaps Jānis Vanags, - no 
saviem glābējiem. Ir dzirdēts 
jautājums: varbūt nevajadzēja 
glābt, varbūt vajadzēja palikt uz 
vietas, ja nebija skaidras pārlie-
cības par drošību. Uz šo jautā-
jumu atbildi sniedz cits glābējs: 
kā varēja neiet, ja skanēja klie-
dzieni un cilvēku saucieni pēc 
palīdzības. Mēs varam lepoties 
ar saviem glābējiem. 

Rīta intervijā kāds cits glābējs 
teica:  mums visiem sāp, tuvi-
niekiem sāp ļoti, darba biedriem 

Mums visiem sāpSOLVITA SEKSTE

un kollēgām sāp ļoti, draugiem 
un paziņām sāp ļoti, visiem ci -
tiem – SĀP.

Atbalsojoties glābšanas tech-
nikas, ātrās palīdzības un poli-
cijas automašīnu dobjajām sirē-
nu skaņām Vecrīgas mūŗos, caur 
daudzu pavadītāju veidoto sim-
bolisko goda aleju mūsu glābēji 
uzsāka savu pēdējo gaitu.

Vieglas smiltis viņiem un mū -
žīga piemiņa.

Daugavas Vanagu organizā ci-
jas vainagu nolika Daugavas Va -
nagu Centrālās valdes (DV CV) 
Pārstāvības vadītāja Latvijā Sol-
vita Sekste un DV CV Prezidija 
pārstāvis Ivars Švānfeds.

DV CV Pārstāvībā ir atvērts 
spe ciāls konts Zolitūdes traģēdijā 
cietušiem.
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Sastādījusi DAIGA KALNA (ASV)  

Krustvārdu mīklas (BL Nr.45) 
atrisinājums 

Līmeniski. 3. Rūjiena. 9. Karaša. 
10. Prauls. 11. Kalvene. 12. Spārns. 
13. Lotoss. 14. Amanats. 17. Santa. 
20. Rauts. 23. Katapulta. 25. Tatri. 
26. Grāds. 27. Cilts. 28. Nauda. 29. 
Naivi. 30. Kokčetava. 31. Treks. 
34. Stati. 37. Tiflisa. 41. Bifeļi. 42. 
Umurga. 43. Embrijs. 44. Miklas. 
45. Miezis. 46. Abatija. 

Stateniski.  1. Laipna. 2. Sagrūt. 
3. Raksa. 4. Jalta. 5. Efeja. 6. Apels. 
7. Kautra. 8. Klusēt. 15. Motocikli. 
16. Talismans. 17. Sutināt. 18. Nī -
taure. 19. Akinaks. 20. Raganas. 
21. Urānija. 22. Susliki. 24. Palme.  
32. Rainis. 33. Krekls. 35. Taures. 
36. Tigris. 37. Tiesa. 38. Fibra. 39. 
Ibisi. 40. Ausma.  

Ministru kabineta bibliotēkā 27. novembrī tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns un Valsts valodu centra (VVC) direktors Māris Baltiņš 
ar Goda rakstiem apbalvoja VVC rīkotās akcijas „Latviešu valodai 
draudzīga vide” laureātus. Par Latvijas valsts valodai draudzīgāko 
atzīta viesnīca „Radi un draugi” Rīgā, bistro „Dukāts” Jūrmalā, 
viesnīca „Aparjods” Siguldā – kopumā 23 uzņēmumi.

Rīgā, Lielajā ģildē, svinēja Tieslietu ministrija 95. gadskārtu.  
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, veidojot valdību, 1918. gada        
19. novembrī par tieslietu ministru iecēla zvērinātu advokātu Pē  teri 
Juraševski, kas pēc tam izveidoja Tieslietu ministriju. Šīs ministrijas 
gadskārtā daudzi juristi -  advokāti, tiesneši no visas Latvijas saņēma  
ministrijas augstākos apbalvojumus.

 Pūrē un Valkā novembrī atklātas Latvijas SIA „Virši-A” degvie-
las uzpildes stacijas (DUS). Šogad kopumā atvērtas sešas jaunas 
DUS. Visā Latvijā „Virši-A” tīklā ir 46 degvielas uzpildes stacijas.

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 25.novembrī atklāja 
akciju „Brauc ar prātu. Paliec dzīvs!”. Akcijas  mērķis ir sekot līdz 
au   to vadītāju braukšanas ātruma un ceļu satiksmes noteikumu ie -
vērošanai. Novembris uz Latvijas autoceļiem šogad bijis viens no 
asiņainākajiem iepriekšējos trīs gados. Autoavarijās bojā gājuši vai-
rāk nekā 30 cilvēki.

Alūksnē, Kājnieku skolā, zvērestu deva  profesionālā dienesta 
kareivji. Zvērestus  pieņēma pulkvežleitnants Rinalds Buls. Kājnie -
ku skolā notiek jauniešu militārā apmācība, lai viņi būtu cienīgs 
Nacionālo bruņoto spēku papildinājums. 

Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
sadarbībā ar paŗtneŗiem Lietuvā un Baltkrievijā uzsācis īstenot pro -
jektu „Civīlās aizsardzības sistēmu sadarbība nelaimes gadījumos, 
kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – 
Baltkrievijas pārrobežu reģionā. Projekta  mērķis ir paaugstināt 
ekoloģisko drošību Latvijas pierobežā,  ātri un profesionāli reaģējot uz 
bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu. 

Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures mūzejā, apskatāms video stāsts 
„Nu gryuda leidz maizis klaipam”. Tas ir ar Valsts Kultūrkapitāla 
fon da un Latgales reģiona attīstības aģentūras Latgales kultūras        
programmas atbalstu veidots maizes kukulīša ceļš – no graudu sējas 
līdz galdā celtam smaržīgam klaipam. Maizes cepšanas prasmē 
dalījās Vija Jermacāne ar ģimeni. Aivara Bernāna z/s „Zelmeņi” iz -
sekots labības lauku pārvērtībām no pavasaŗa sējas līdz graudu 
apcirkņiem rudenī. Tautasdziesmu pūru vaļā vēra Briežuciema jau -
niešu folkloras kopa „Soldanī” un folkloras draugu kopa „Vīteri”. 

Līvānos makšķernieku biedrība „Stagars”, īstenojot projektu 
„Zivju mazuļu papildināšana Dubnas upē”,  tajā ielaidusi 1000 lī  -
daku mazuļu (sveŗ 200 – 500 g) no zivjaudzētavas „Kalves”. Līvānu 
novada dome projektam  piešķīrusi 500 latus. 

Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā, 27. novembrī ar Eiro pas 
biljarda un snūkera federācijas prezidenta Maksima Kasis un 
Daugavpils domes priekšsēža Jāņa Lāčplēša uzrunām atklāja Pa  sau-
les meistarsacīkstes snūkerā, kas ilgs  līdz 8. decembrim. Piedalās 
52 valstu 242 sportisti.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Līmeniski. 3. Brīdis. 8. Gultas 
piederumi. 9. Jebkuŗa teksta sa  -
rakstītājs. 10. Cilvēka vai dzīvnie-
ka dīglis. 11. Apģērba gabals. 12.
Valsts varas iestāžu lēmums. 13. 
Bez vajadzības, veltīgi. 14. Ēdamas 
sēnes. 17. Ķermenis. 21. Sievietes 
vārds (jūl.). 23. Lapu koki. 24. Pa  -
klāji. 25. Ierīce svara noteikšanai. 
27. Salīgs cilvēks (sar.). 30. Naudas 

zīmes. 34. Sporaugi bez saknēm. 
35. Izdarīt spiedienu; likt (darīt). 
36. Rokot apbērt; rokot apstrādāt. 
37. Komforts. 38. Sameklēt, uziet. 
39. Tieši. 40. Dieva sūtnis. 

Stateniski. 1. Parlaments kādā 
ES valstī. 2. Slinka, kūtra. 3. Pilsētas 
tipa apdzīvotas vietas laukos. 4. 
Dokumenti, kas pierāda personas 
piederību (piem., biedrībai). 5. Sa -

 sirgt, savārgt. 6. Koka un zara sa  -
auguma vieta. 7. Izsūtījums; pa - 
t vēruma meklēšana. 13. Gaujas 
pieteka. 14. Acenes. 15. Rīki tenisa 
spēlei. 16. Kopums, bez izņēmu-
ma (siev. dz.). 18. Sakopot, sakrāt. 
19. Daiļš, izskatīgs. 20. Pārnadžu 
dzimtas meža dzīvnieki. 22. Pirms 
neilga laika. 26. Kulinārijas izstrā-
dājums. 28. Spēku, enerģijas atjau-
nošana, pārtraucot darbošanos. 
29. Gatves. 30. Dzelzceļa pietura 
līnijā  Rīga-Sloka. 31. Zemes josla 
gar ūdenstilpi. 32. Divtik, divkārt. 
33. Latviešu dzejniece.

Novembrī Latvijā un citviet, 
kur mīt latvieši, notika dažādi 
patriotiski sarīkojumi, kas bija 
veltīti Latvijas Republikas pro - 
k  la mēšanas 95. gadadienai 18. 
no   vembrī un Lāčplēša dienai 11. 
novembrī. Aizsardzības minis- 
t rija, Latvijas Kaŗa mūzejs un 
Na   cionālie bruņotie spēki (NBS) 
ai  cināja 1. - 12.  klašu skolēnus pie - 
dalīties stāstu konkursā “Kas ir 
dzimtenes mīlestība?”. 

Konkursam darbus bija iesūtī-
juši 287 skolēni no Rīgas, Dau gav-
pils, Vecpiebalgas, Jēkabpils, Val-
mieras, Dagdas, Preiļiem, Tilžas, 
Saldus, Liepājas un citām Latvijas 
vietām. Labāko 15 darbu autori 
bija uzaicināti uz Aizsardzības mi -
nistriju, kur ministrs Artis Pabriks 
pasniedza balvas.

Daudzi skolēni dzimtenes mī -
lestību izprot saistībā ar Lāčplēša 
dienu, 18. novembri un piemiņas 
sarīkojumiem par godu Valsts 
svētkiem, kā arī saistībā ar Lat vi -
jas armiju, Valsts himnu, vēsturi.

Bauskas pamatskolas 9. klases 
skolniece Elza Sējēja raksta: „Ir 18. 
novembris, stāvu pie Brīvības pie-
minekļa, skan himna. Lūpām 
ku stoties līdzi dziesmas vārdiem, 
birst asaras. Skumju un prieka asa -
ras. Daudzi, kas izcīnīja Latvijas 
brīvību, nepaspēja to izjust. Cik 
daudz ziedots, lai es te varētu stā-
vēt, dziedāt un izteikt vārdu „Lat-
vija”! Brīvības graša pirkta ar vis-
dārgāko – dzīvību.” 

Skolēni un skolotāji, kuŗi iesū-
tīja jaunāko klašu bērnu darbus, 
stāsta, ka  konkurss licis aizdomā-
ties, kas ir dzimtenes mīlestība, 
mo  dinājis skolēnu patriotisma 
jūtas, kā arī mudinājis apzināties 
savas svarīgākās vērtības. Jaun mā-
rupes sākumskolas 3.a klases 

Sveic konkursa 
„Kas ir dzimtenes mīlestība? uzvarētājus

skolēns Rūdolfs Vaiders raksta: 
„Lai Latvija kļūtu labāka, katram 
pašam tā ir jāpadara labāka. Ja 
cilvēki neko nedarīs, tad Latvija 
pati no sevis labāka nekļūs.” Savu-
kārt Kandavas Kārļa Mīlenbacha 
vidusskolas 3.b klases skolēns 
Viestards Kvite: „Es domāju, ka 
dzimtene ir mana māja, sēta, valsts 
un novads. Kad biju mazs, tad ma -
na dzimtene bija mans lielais pa -
galms. Mūsu pagalmā bija liela 
smil šu kaste, skaistas puķu dobes, 
šauri celiņi un veci koki. Kad iepa-
zinu pagalmu, gāju kopā ar mīļo, 
mīļo vecmāmiņu. Tā bija mana 
pirmā dzimtene. Sākoties bērnu-
dārzam, es iepazinu krāšņo Kan-
davu: ugunsdzēsēju depo ar sar-
ka najām automašīnām, bruņi nie-
ku pils drupas, vareno akmens 
ti ltu pār Abavu un noslēpumaino 
pulveŗtorni.. Tā sanāk, ka dzimte-

ne mainās. Kad es augu lielāks, 
aug arī mana dzimtene.” 

„Kas ir dzimtenes mīlestība? 
Noteikti tas ir lepnums par savu 
ģimeni. Lepnums par cilvēkiem, 
kas ir cienījami un nes Latvijas 
vārdu pasaulē. Lepnums par savu 
skolu, kuŗā var tik daudz iemācī-
ties, piedalīties dažādos pulciņos, 
konkursos. Nemaz nevajag ļoti 
daudz, lai izjustu dzimtenes mī -
lestību. Latvijas dzimšanas dienā, 
ejot lāpu gājienā un dziedot pa  t-
rio tiskas dziesmas, piespraužot 
sarkanbaltsarkano lentīti pie krū-
tīm, sirdī pati no sevis ielīst dzim-
tenes mīlestība. Jāprot tik saudzēt 
un glabāt to!,” raksta Liezēres pa  -
matskolas 7. klases skolniece Iri ta 
Elliņa.

Turklāt skolēni ir apņēmības 
pil ni aizstāvēt savu dzimteni, ne -
kad to nepamest un strādāt, lai tā 

kļūtu skaistāka un labāka. Daudzi 
ir jaunsargi, kas kopā ar NBS un 
zemessargiem piedalās kritušo va -
roņu atdusas vietu sakopšanas tal-
kās un lāpu gājienos. 1992. gadā 
tika izveidota Zemessardzes jau-
n  atnes organizācija – Jaunsardze. 

VALIJA BERKINA

divdesmit viena gada laikā tā iz -
veidojusies par lielāko jaunatnes 
kustību Latvijā, apvienojot vairāk 
nekā 7000 zēnu un meiteņu 12 
līdz 18 gadu vecumā. Tādējādi 
tiek gan nodrošināta saturīga brī-
vā laika pavadīšana, gan ieau  dzi-
nāts patriotisms, pilsoniskā ap -
ziņa, biedriskums, drošsirdība, fi -
ziskā attīstība un militārie pamati. 
„Jaunsardze pēdējos gados ir kļu-
vusi par kadru kalvi Nacionāla-
jiem bruņotajiem spēkiem,” atzina 
aizsardzības ministrs Artis Pab-
riks. NBS sastāvā 30 %  kaŗavīru 
nākuši no Jaunsardzes. 

Šogad kā nevienu citu gadu 18. 
novembrī notika daudzu tūksto - 
šu skolēnu un jauniešu lāpu gā -
jiens pa 11. novembŗa krastmalu 
Rīgā.

Labāko 15 darbu autorus aiz-
sardzības ministrs iepriecināja ar 
vēsti, ka viņiem vēl būs lieliska 
iespēja ne vien apskatīt, bet arī iz -
just braucienā  patruļkuģi „Skrun-
da”, kas ir pirmais speciāli Latvijas 
jūras spēkiem Rīgas Kuģu būvē-
tavā tapušais katamarāna tipa ka -
ŗa kuģis - vienīgais ne tikai Latvijā, 
bet arī Eiropā un pasaulē. 

Konkursa „Kas ir dzimtenes mīlestība?” uzvarētājus sveica aizsardzības ministrs Artis Pabriks
// Foto: Normunds Mežiņš, RJC
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Paši skolēni savu paldies teiks 
vēlāk – kad īsti sapratīs, cik daudz 
viņi ir guvuši!

Saņēmām arī ekrānizētu Lat-
vijas Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa apsveikumu mūsu valsts 
95. dzimšanas dienā, kuŗā viņš 
pieminēja kā paveikto, tā vēl vei-
camo, īpaši izceļot aizvadīto 
Dziesmu svētku vienojošo nozī-
mību.  

Daudzu sirdīs Valsts svētku 
norises augstākā virsotne bija 
koncertdaļa. Koŗa līdzdalība (ja 
tas skanīgs un labi sagatavots) 
svētku izskaņai vienmēr pieškiŗ 
īpašu pacēlumu. Koris 36 dzie-
doņu sastāvā, divās kompozicijās 
mūzicējot kopā ar Bronksas 
ka merorķestri, sniedza skaistu 

Latvijas Valsts svētku noskaņai 
īsti piemērotu programmu; ap -
sveicami, ka komponēto tekstu 
autori arī bija pieminēti. Vairākos 
skaņdarbos bija arī solo partijas, 
kuŗas veiksmīgi dziedāja no ko -
ristu vidus izraudzītie solisti: 
soprāns Laila Liepiņa Sout hard, 
mecosoprāns Larisa Medne, alts 
Sarma Dindzāne Van Sant, te -
nors Andris Saulītis un jo īpaši 
pieaicinātais baritons Ivars Sto-
nins. Jāpiemetina, ka Valsts svēt-
ku sakarībā Bronksas kameror-
ķestris bija krietni „uzlatviskots”, 
amerikāņu mūziķus atstājot ma -
zākumā, – flautas: Ilona Kudiņa 
(no Bostonas!), Laila Saliņa; vijo-
les: Silvija Grendze, Una Tone, 
sintezātors: Māris Kristapsons; 

altvijole: Silvija Kristapsone; čells: 
Tālija Kristapsone un, pašsapro-
tami, kokle – Laura Padega 
Zamura.

Ņujorkas latviešu koŗa priekš-
nesums visā koncertā bija tik 
atraisīts, degsmīgs un pilnska-
nīgs, ka tā vien likās, ka dziedā-
tāji vēl arvien atrodas uz pērnva-
saras lielo Dziesmu svētku paci-
lājuma viļņa, kaut arī būtībā ne 
visiem bija bijusi iespēja Dziesmu 
svētkos piedalīties.

Koncerta sākumā dzirdējām 
sešas koŗa dziesmas, kuŗas mūzi-
kāli pārliecinoši vadīja koŗa otrā 
diriģente Laura Padega Zamura, 
Andrejs Jansons dziedāja basos. 
Ar īpaši vieglu skanējumu prātā 
palikusi a cappella dziedātā „Augu 

nakti”(Aivars Neibarts), bet ar 
mistiski stāstošo teiksmainību 
un izteiksmīgiem kontrastiem – 
Mārtiņa Brauna „Saule, Pērkons, 
Daugava” (Rainis). Koncertu 
ievadīja Jēkaba Graubiņa patrio-
tiskā „Lāčplēšu dziesma” (Plū-
dons). Vēl dzirdējām Raimonda 
Tigula, Imanta Kalniņa un igauņu 
komponista Peep Sarapik dzies-
mas. Klavieŗpavadījumu visā 
koncertā spēlēja Vdjordje Nesic. 

Koncerta otrā puse bija veltīta 
divām kantātēm, kuŗās korim 
pievienojās Bronksas kameror-
ķestris Andreja Jansona pārlieci-
nošā vadībā. Pērnvasar pēkšņi 
mūžībā aizsauktā komponista 
Imanta Mežaraupa piemiņai ko -
ris bija izvēlējies viņa savdabīgi 

Latvijas Valsts svētki Ņujorkā
LATVIJAS VALSTS SVĒTKI PASAULĒ

veidoto kantāti ar latviešu tautas-
dziesmas vārdiem „Sērdienītes 
dziesma”. Solopartijas izteiksmī-
gi dziedāja Larisa Medne un 
Andris Saulītis, bet kokli spēlēja 
Laura Padega Zamura.

Bruno Skultes patriotiskais skaņ-
 darbs „Dziesmu vairogs”ar An -
dreja Eglīša un Jāņa Veseļa dzeju 
bija daudz konservātīvāka lējuma 
– ar svinīgiem, stāstošiem pos -
miem un Skultem raksturīgiem 
drāmatiskiem kāpinājumiem. Ba -
ritona solopartiju iejūtīgi un lab-
skanīgi dziedāja Ivars Stonins.

Labi sagatavotais un pacilājo-
šais koncerts bija krāšņa trimdi-
nieku dāvana dzimtenei Latvijas 
95. dzimšanas dienā un liels ie  prie-
 cinājums tautiešiem Ņujorkā.

Bijis ministru prezidenta pa -
domnieks, tagad laikraksta Die -
na nodaļas vadītājs, apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni un Ba -
rikāžu piemiņas medaļu.

Runātājs izteica prieku, ka 
šo vakar var būt tautiešu, cīņu 
biedru vidū. Drāmatiskie noti-
kumi, kad Latvija atguva brīvību, 
bija īsa cīņa, izcīnīta  ar gara 
ieročiem. Tautas Fronte izvērtās 
par šādu latviešu tautas vadītāju, 
kas izveidoja spēku un orga ni-
zāciju, kas varēja diennakts laikā 
uz Rīgas barikādēm atsaukt bez-
ieroču cīnītājus, lai aizsargātu 
Augstāko Padomi, kas pieņēma 
lēmumu par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. Niecinātājiem, kas 
domā, ka Tautas fronte ir bijusi 
ar neskaidriem mērķiem un 
nodomiem, norādot, ka Igaunija 
un Lietuva ir atguvušas neat ka-
rību bez šādas organizācijas, aiz-

mirst, ka bez organizētās Aug-
stākās Padomes apsardzības, 
mums, iespējams, būtu Rubika 
Latvija Baltkrievijas stilā.

Runātājs ļoti atzinīgi izteicās par 
Latvijas apmeklētājiem oku pā ci-
jas laikā, par ko mītnes zemēs bija 
daudz nosodītāju. Viņš uz  svēra, ka 
šie apmeklējumi ir daudz palī-
dzējuši tautas dusmu uzturēšanai 
un samulsuma no  vēr šanai – viņi 
bija brīvās Latvi jas vēstneši.

Runātājs aicināja mūs visus 
vienoties Latvijai,  nebūt „Latvijas, 
Amerikas vai Krievijas latvie-
šiem”, bet latviešiem Latvijai. Tad 
būs mums arī nākotne.

Apbalvojumos J. Vilciņš pasnie-
dza PBLA Kultūras foda Goda 
diplomu Astrai un Jānim Reve-
liņiem par ilggadēju darbu O. 
Grīna latviešu lietišķās mākslas 
mūzeja Gaŗezerā uzturēšanā. 
ČLOA Atzinības rakstus saņēma 

Ciānas koŗa diriģente Ingrīda 
Jennings, kuŗa pēc deviņu gadu 
ilga darba pārceļas uz Losan-
dželosu. Viņai pateicās un ar 
ziediem sveica arī Ciānas koŗa 
priekšniece Irēne Balka. Par pie -
dalīšanos aizvadītajos Dziesmu 
svētkos Rīgā Atzinības rakstu no 
rīkotājiem saņēma Čikāgas vīru 
koris un diriģente Māra Vārpa. 
Kr. Barona skolas pārzine Elisa 
Freimane pasniedza ALAs pār-
bau dījumos izcīnītās balvas sko-
las audzēkņiem Emīlam Mago-
nem un Annelī Cerai.

Koncertā soprānu Ievu Akura-
teri pavadīja Leons Sējāns ar ģi -
taru un Matīss Akuraters ar bun-
dziņām, vairākās dziesmās ģita -
ru veikli spēlēja arī pati soliste. 
Koncertā pirmā bija čikāgieša 
Armanda Birkena liriski ro  man-
tiskā dziesma „Nezināmajam ka -
reivim” (R. Frišmanes vārdi),  ska-

 nēja arī I. Kalniņa dziesmas „At -
 spulgs” (L. Līvena) un „Kad vē  ji 
kalnos rāpjas” (K. Skujenieks), arī 
U. Ozola, A. Voitišķa, J. Kulakova 
un L. Ritmanes dziesmas. Brigitas 
Ritmanes „Manai tautai” (A. Rit-
manis), ar kuŗu Ieva Akuratere 
kļuva par Trešās atmodas sla ve-
nību, bija šīs koncerta daļas pē -
dējā dziesma. Sirsnīgā un patī-
kamā priekšnesuma iedvesmoti, 
klausītāji prasīja piedevas. Soliste 
atkārtoja ar skolas kori dziedāto 
U. Stabulnieka „Tik un tā” (M Zā -
līte), šoreiz noteicot, ka visai pub -
likai jādzied atkārtojums: „Nāk 
rudens apgleznot Lat vi ju…”, ko 
mēs ar sajūsmu arī darījām.

Dziedātāja klusinātās un vi  dē-
jās pasāžas dziedāja skaistā liris-
ka soprāna balsī, labā dikcijā. 
Salīdzinot ar iepriekšējiem kon-
certiem, ar prieku jāsaka, ka 
dziedātāja ir augusi savā mākslā.

Pacilājoši 18. novembŗa svētki Čikāgā
Ieva Akuratere, Andrejs Panteļējevs un Tautas frontes 25. gadadiena(Turpināts no 4. lpp.

OĻĢERTS CAKARS

(Turpināts no 4. lpp.)
ELEONORA ŠTURMA

Ciānas draudzes koris un Či -
kāgas vīru koris veidoja atzīs-
tamu kopkori, kas, ievērojot vīru 
skaita pārsvaru, tomēr vienmēr 
bija saskaņā līdzsvarots. Diri-
ģentes Ingrīdas Jennings vadībā, 
Sarmas Aļļes klavieŗu un K. Ba -
rona skolas zvanu koŗa pavadībā 
kopkoris dziedāja Z. Liepiņa 
„Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas” 
un iespaidīgo I. Kalniņa „Lūg-
šana” (L. Breikšs), kur soliste bija 
Ieva Akuratere, pavadījumu at -
skaņoja Sarma Aļļe (klavieres), 
Leons Sējāns (ģitara) un Matīss 
Akuraters (bundziņas).

Māra Vārpa diriģēja M. Brauna 
„Saule, Pērkons, Daugava” (J. Rai -
nis). Šī dziesma bija iespaidīgs 
nobeigums skaistajam un paci-
lājošajam koncertam. 

Ziedi un paldies runātājiem un 
māksliniekiem. Jūs devāt mums 
gaišu, latvisku prieku! Paldies!

Mūzeja gīds stāsta šausminošus 
stāstus par represiju laiku. Mums 
no jauna jāpārliecinās, ka latvieši 
ir gan tie,kas ir bijuši tieši klāt pie 
komūnistiskā terrora sistēmas 
izveides, gan paši šīs sistēmas 
šausmas izbaudījuši visā pilnībā. 
Vēlāk norisinās tikšanās ar vie-
tējās Latviešu biedrības priekšsēdi 
Andreju Ozolu. Latviešu bied-
rība paliek arvien mazāka, vēl 
tajā ir 75 locekļi. Magadanā Jeļ-
cina laikā ir uzcelts milzīgs pie-
miņas monuments izsūtītajiem 
ar nosaukumu Maska. Nākošās 
divas dienas mūsu apmešanās 
vieta ir Susumanas pilsēta uz zie-
 meļiem no Magadanas.Tur ir lat-
 viešu pēcteči, kas gan latviski 
nerunā un nesaprot. No šejienes 
maza grupa dodamies vairāku 
simtu kilometru gaŗā ceļā pa Ko -
limas Zelta Apli, lai atrastu un 
apzinātu vietas, kur 20. gadsimta 
vidū bezgala tālu no jebkādas 

civilizācijas tika izmitināti mūsu 
tautieši. Te ir neskaitāmas zelta 
atradņu vietas, kur bez žēlastības 
tika izmantots izsūtīto darba-
spēks.Tagad tur redzamas tikai 
sagruvušas pilsētas un drupas, 
kur kādreiz dzīvoja desmitiem 
tūkstošu cilvēku.

 No Magadanas dodamies uz 
rie   tumiem – uz Irkutsku ar ci  tā  du 
dabu, uz skaisto Baikala ezeru. 
17. jūlijā uz Kanskas pil sētu aiz -
vedam jaunu aizvesto piemiņas 
plāksni. Tur no izsūtīto piemiņas 
palicis ļoti maz. 18. jūlijā doda-
mies uz Krasnojarsku, no turie-
nes uz Ačinsku. Te izsūtīto kapu 
vietā uzceltas ēkas, garāžas, pat 
skolas. Visur Ļeņina pieminekļi, 
ielas vēl komūnisma simbolu vār-
dos. 21. jūlijā esam ceļā uz Tom sku, 
lai tur uzstādītu piemiņas plāksni. 
Šīs ir rakstnieces Melānijas Vana-
gas piemiņas vietas. Viņa ir do  ku-
 mentējusi latviešu likteņus grā-

matās Veļupes krastos, Dvēseļu 
pulcēšana un Tēvu cilts.

22. jūlijā dodamies uz Kolpa-
čevo pilsētiņu Obas upes krastā. 
Upe arvien vairāk izskalo savus 
krastus. Zinātāji stāsta, ka reiz, ap 
1970. – 1980. gadu miju, upes krasts 
ir izskalojis represijās nošauto lī -
ķus. Tā tie peldējuši pa Obas upi, 
līdz tā laika varas iestādes tos ir 
savākušas un kādā bedrē apra-
kušas no jauna. Varas iestādes šo 
vēstures lapaspusi aizklāj ar to, 
kas atgādina par imperisko vare-
nību un varonību, vispirmām-
kārtām jau Otro pasaules kaŗu 
un uzvaru tajā. Laikam šī plate 
vēl ilgi nebeigs skanēt... 

Tomskā pie bijušās NKVD ēkas 
ir uzstādīts piemineklis represiju 
upuŗiem. Centrālā laukumā stāv 
Ļenina piemineklis. Tajā laukumā 
atjaunots cara laika piemineklis, 
kuŗā attēlots spožs enģelis.Tas ir 
vēl viens atgādinājums, ka Krie-

vija negrib no jauna izvērtēt ne  -
vienu savu vēstures posmu, ne -
grib atzīt kļūdas un pāridarīju-
mus, ko tā veikusi gan pati pret 
sevi, gan pret citām tautām. 
Lielākā daļa te mītošo latviešu 
nerunā latviski.

Jā, šis brauciens nešaubīgi at -
klāja to, cik skumji beigu beigās ir 
daudziem, kas zaudējuši reālu saik-
 ni ar savu dzimteni. Kādā brī  dī 
jāizškiŗas, kas tu esi, – tās valsts 
piederīgais, kuŗā tu esi nonācis, 
vai latvietis. Ja latvietis, tad tev ir 
tikai viena iespēja – kad esi pa -
darījis to, ko svešā zemē vē  lējies, 
tev jāatgriežas Latvijā.”

Tālāk sekoja koncerts. Jāzepa 
Vītola Skici  atskaņoja Ilze Larsena 
(čello) un Dāvids Heinze (kla-
vieres). Kloda Debisī  Prelūdiju 
Nr.4 atskaņoja Dāvids Heinze.

ALA atzinības rakstu pasnie -
dza Elitai Wood par ilgu dar bo-
šanos sabiedrības labā.

Godināja ar Triju Zvaigžņu or -
 deni apbalvotos Līgu Ruperti, 
Jūliju Rumbergu un Zigfrīdu 
Zadvinski.

Sarīkojuma laikā Biedrības zālē 
bija vietējo mākslinieku gleznu 
un rokdarbu izstāde, ko iekārtoja 
Paulīne Zadvinska.

18. novembŗa rītā grandra pi-
dieši atkal pulcējās Latviešu bied-
rībā, lai uzvilktu mastos Latvijas 
un Amerikas karogus un no  klau-
sītos Latvijas prezidenta Andŗa 
Bērziņa uzrunu. Latviešu bied-
rības priekšniece Līga Gonzalesa 
teica īsus lūgšanas vārdus, lūdzot, 
lai Dievs vada mūsu tautu, 
valdību un visus tos, kam dārgas 
latviskās dāvanas, kā Latvijā, tā 
ārpus tās. Visu noslēdza drau-
dzīgas pārrunas pie kafijas un 
maizītēm, ko bija sarūpējusi lu -
terāņu draudzes dāmu komitejas 
priekšniece Ilze Runka.

18. novembŗa svinības Grandrapidos(Turpināts no 4. lpp.)
Z. ZADVINSKIS
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Valsts svētki SietlāSARMA

Maza mana Tēvuzeme – 
Divu roku platumā.
Mīļa mana Tēvuzeme – 
Divu roku siltumā.
Dziļa mana Tēvuzeme
Visa mūža gaŗumā.       

 /Knuts Skujenieks/

Ar lielu cieņu un mīlestību 
tau  tieši Amerikas Rietumkrastā 
Sietlā 17. novembrī svinēja  Lat vi-
jas valsts 95. gadadienu. Lat vie šu 
luterāņu baznīcā mācītāja Daira 
Cilne noturēja īpašu svētku diev-
kalpojumu. Baznīcā daudz ļaužu, 
daudz sarkanbaltu ziedu uz altāŗa. 
Jaunieši Indra Ekmane un Mārcis 
Rācenis ienes Latvijas karogu, vi -
ņiem seko skolas bērni ar karo-
dziņiem un ziediem. Dziedam 
,,Dievs, svētī Latviju!” Lūgšanas, 
iz  cils svētku sprediķis – veltījums 
Latvijai, latviešu tautai. Mācītāja 
Daira Cilne ieskatās Latvijas him -
nas vēsturē un sāk sprediķi ar pa -
teicību Dievam par mūsu tautu, 
kas, kaut arī pasaulē izkaisīta, to -
mēr vienota domās, pateicībā, 
priekā.  Viņa citē zīmīgu mācītāja 
Juŗa Rubeņa rakstu, runājot par 
Latvijas attīstību otrajā neatka rī-
bas posmā, tajā teikts – lai valsts 
iegūtu īsto kvalitāti, jāmainās cil-
vēkiem. Reālitāte atšķiŗas no sap-
ņiem! Es, mēs, Latvija ir process.
Viņa akcentē ticības, cerības, mī -
lestības spēku.Tad seko satriecoši 
spēcīgā Imanta Ziedoņa “Lūgšana 

Dievam”: ,,Kungs, palīdzi augt 
mums, es lūdzos...” Lūdziet bez 
mitēšanās, visiem mīļi pateik da-
mās, vēl atgādina mācītāja Daira 
Cilne. Kā brīnišķīga prelūdija svi-
nībām ir izskanējis rīta svētbrīdis, 
kuŗu emocionāli bagātināja Mai-
 jas Riekstiņas ērģeļu spēle un 
jauktais koris “Sigulda Plus”.

Sietlas latviešu nams svinīgi sa -
posts par godu Latvijas Valsts svēt -
kiem. Diena skaidra un saulaina, 
arī laiks labvēlīgs tālākajiem svei-
cējiem. Pēc dievkalpojuma Lat-
viešu biedrība Vašingtona štatā 
(LBVŠ) lūdz viesus uz pusdienām. 
Apmeklētāji mielojās ar tradi cio-
nālajiem sautētajiem kāpostiem 
un desiņām latviešu gaumē, un 
nobaudīja čaklo saimnieču gar-
dās uzkodas. 

Svinīgajā aktā jaunieši ienes 
ASV un Latvijas Valsts karogus. 
Skan ASV himna Maijas Riek-
stiņas klavieŗpavadījumā. Mācī-
tāja Daira Cilne sveic ļaudis, un visi 
kopā nodzied ,,Mēs viena tauta, 
viena saime”. Seko LBVŠ priekš-
sēdes Sarmītes Dāvidsones svētku 
uzruna, veltīta Latvijas 95. gada-
dienai ar nelielu atskatu vēsturē. 
Priekšsēde sniedz īsu pārskatu par 
tik atšķirīgajiem posmiem Valsts 
95gadu gaŗajā mūžā, atzīstot, ka 
tieši pēdējais – šie 22 neatkarības 
gadi pēc PSRS sabrukuma ir vis-
sarežģītākais. Uzrunas nobeigu mā 
viņa novēl Latvijai laimīgu un 
saulainu nākotni. Dāvidsones 

runai seko Latvijas Valsts prezi-
denta Andŗa Bērziņa videoapsvei-
 kums un Latvijas Valsts himna, 
Igaunijas un Lietuvas organizāciju 
Vašingtona pavalstī prezidentu ap -
sveikumi, kā arī Vašingtona uni -
versitātes Baltijas studiju program-
mas lektores no Latvijas Ivetas Grīn-
 bergas apsveikums un pateicība 
par atbalstu Baltijas studijām.

Sarmīte Dāvidsone pasniedz 
ALAs atzinības rakstu Vairai Pe -
lēķei-Christopher par pašaizlie-
dzīgu, ilggadīgu sabiedrisko darbu 
izglītības un kultūras laukā; Vai ras 
grāmatu draugu klubiņš jau ga  -
diem ilgi ir stabils Baltijas studiju 
sponsors, tāpat nozīmīga arī Mār-
 tiņdienas svinēšana kopā ar lie tu-
viešu un igauņu draugiem. Plašs 
interešu loks, milzīga informācijas 
bagātība un dāsna sirds, – tā ir Vaira.

Latvijas Deju svētku organi zē-
šanas komiteja piešķīra Atzinības 
rakstu Sietlas tautasdeju ansam-
blim ,,Trejdeksnītis” par piedalī-
šanos lielajos Deju svētkos Rīgā 
šovasar. Rakstu saņēma Mārcis 
Rācenis, viens no ansambļa de -
jotājiem.

LBVŠ priekšsēdes vietniece Inta 
Vīste (Wiest) pasniedza LBVŠ 
at zinības rakstus Bonijai Vejai 
(Bonnie Way) un Jānim Rogainim 
par ilggadīgu darbību un panā ku-
miem latviešu kultūras veicinā-
šanā. Jānis ar Bonijas atbalstu 
2010./2011.g. ziemā pārņēma Rie-
 tumkrasta latviešu izglītības cen-

tra vadību, viņš ir Kursas vasaras 
vidusskolas pagaidu direktors. Bez 
tam Jānis un Bonija ir iesaistīti arī lat-
  viešu draudzes un biedrības darbos.

LBVŠ apbalvojumus saņēma arī 
Maija un Jānis Atvari. Jānis savu 
mūžu ir ziedojis vietējai latviešu 
draudzei, būdams gan draudzes 
priekšnieka amatā, gan vēl šobrīd 
pildot draudzes priekšnieka viet-
nieka pienākumus. Maija ir drau-
dzes Dāmu komitejas vadītāja, 
lieliska rokdarbniece, kulināre un 
pavāre un Kursā nodod savu 
amata prasmi jaunajai paaudzei. 

Svētku viesi ar lielu interesi no -
klausījās Sietlas latviešu skolas 
absolventa Krišjāņa Lūša iespai-
dus par Latviju. Krišjānis šovasar 
piedalījās ALAs izglītības pro  gram -
mā ,,Sveika, Latvija!”. Viņš sāstīja 
par iespaidiem Latvijā, par re  dzē-
tajām ievērojamākajām un skais-
tākajām vietām, par iegūtajiem jau -
najiem draugiem, par tikšanos ar 
Latvijas Valsts prezidentu Andri 
Bērziņu, Okupācijas mūzeja ap -
mek lējumu. Stāstījumu lieliski pa -
pildināja fotografijas. Protams, 
bija arī skaists grupas uzņēmums 
Rīgā pie Brīvības pieminekļa, foto 
ar jaunajiem draugiem no Lim-
bažu skolas. Noslēgumā Krišjānis 
Lūsis sirsnīgi pateicās par iespēju pie-
 dalīties šajā lieliskajā sarīkojumā.

Svētku runu teica Viktors Pet-
zals, izcilais šachists un Kursas va -
saras skolas harismātiskais vēs-
tures skolotājs un skolēnu elks.Tā 

bija apcere par dzīvi, laikiem, ti -
kumiem latvietim Latvijā un pa -
saulē visa mūža gaŗumā – šajos 
95 gados. Ievadvārdos Petzals ci -
tēja Blaumaņa Indrānus: ,,Sēklu 
tīrumā kaisīt var visur pasaulē. 
Zeme paliek zeme...bet tas pau-
gurs tur, noras malā, tā upīte pirts 
gravā, tas sermūkslītis te, ceļmalā, 
tie pieder tikai Indrāniem.” 

Koncertā ,,Sigulda Plus” Maijas 
Riekstiņas vadībā nodziedāja ,,Jū -
riņ’ prasa smalku tīklu” Aldoņa 
Kalniņa apdarē, Imanta Kalniņa 
,,Balto solījumu”, Tālivalža Ķe  ni  ņa 
,,Augstāko dzimteni” un iemīļoto 
Jāzepa Vītola ,,Gaismas pili”. Maija 
paziņoja, ka ar šo sarīkojumu ko -
ris maina savu vārdu uz ,,Siguldas 
balsis”. Pēc karogu iznešanas tau-
 tieši sadevās rokās un ļāvās skaista-
 jai dziesmai ,,Daugav’ abas malas”.

Sekoja neliels pārtraukums, 
kuŗa laikā viesi mielojās ar klin-
ģeri, torti un saldajām maizītēm. 
Īpašs pārsteigums bija Latvijas 
Valsts prezidenta A. Bērziņa dā -
vātā milzīgā kaste ar šokolādi, – 
ļoti,ļoti garšīgu. Par to paldies 
Maijai un Jānim Ikstrumiem!

Svētku izskaņā tautieši no  ska-
tījās saīsinātu Mārtiņa Zīverta 
lugas ,,Zaļā krūze” uzvedumu. 
Lo  mās iejutās Indra Ekmane, 
Jēkabs Kramēns un Inta Vīste 
(Wiest). No sirds izsmējušies, 
ļaudis vēl brīdi pakavējās mājīgajā 
namā, lai dalītos iespaidos par 
skaistajiem svētkiem.

LATVIJAS VALSTS SVĒTKI PASAULĒ

Skautu un gaidu 11. Lielā nometne 
MantojumsMAIJA ŠĶIŅĶE

Šis ir mūsu mantojums,
Tik daudz laba nodots mums.
Saņemsim un sargāsim, un
Tad to tālāk nodosim! 

11. Lielā skautu un gaidu no -
metne notiks 2014. gadā no 17. 
līdz 23. augustam Rockaway, 
Ņu džersijas pavalstī, amerikāņu 
skautu Boy Scouts of America 
nometnes īpašumā Winnebago 
Scout Reservation.

11. Lielās nometnes dziesma 
izsaka nometnes vīziju, kuŗa tiks 
ņemta vērā nometnes gaitās un 
nodarbībās. Dziesmas vārdus sa -
rakstījusi vad. Inta Šķinķe, mū -
ziku komponējis vad. Zintis Pēr -
kons, Rīgas (72.) skautu vienības 
vadītājs no Toronto, Kanadā.

Nometnes organizēšanas komi -
teja savā 22. novembŗa sēdē pār-
runāja visu komitejas darba gra-
fiku. Nometnes rīkotāja no Lat-
viešu skautu kustības ir vad. Inta 
Šķinķe un no Latviešu gaidu kus-
tības vad. Kristīna Putene. Rīko-
tāju galvenie darbi risināsies pirms 
nometnes, koordinējot visu dar-
bību starp atsevišķām nozarēm – 
finanču, technisko un informā ci-
jas –, kā arī ar amerikāņu skautu 
kustības nometnes vietu vadītā-
jiem par nodarbībām, par ēdienu 
karti, un technisko izkārtojumu 
apakšnometnēs. 

Finanču daļas vadītāja ir serti-
ficēta grāmatvede Linda Byron 

(Certified Public Accountant), kas 
ir atbildīga par budžeta sastā-
dīšanu un izpildīšanu un kam,  
nometnei beidzoties, jāuzrāda 
bu  džeta izpilde. Lindai ir trīs 
bērni Ņujorkas skautu un gaidu 
vienībās – viens skauts, viena 
guntiņa un viens mazskauts!

Techniskās daļas vadītājs ir bi -
jušais Ņujorkas Rīgas (90.) skautu 
vienības rovers Edgars Zālīte, 
kuŗa atbildībā būs viss technis-
kais aprīkojums, bez kuŗa no -
metni nevar labi novadīt – ceļa 
zīmes uz nometnes vietu; skaņu 
sistēmas nometnes atklāšanā, 
ugunskuros, slēgšanā, mantu pār-
vešana uz apakšnometnēm, sazi-
nāšanās starp amatpersonām vi -
sās apakšnometnēs un vēl daudz 
tagad neiedomājamu lietu, kas 
tikai paradīsies, nometnei iesā ko-
ties. Edgaram ir divi mazskauti 
un viens rovers!

Informācijas daļas vadītāja 
dar  bu ir uzņēmies vad. Mārtiņš 
Putenis, kuŗa atbildībā būs inter-
neta mājas lapas izveide un pa -
pildināšana ar vienmēr jaunu in -
 formāciju par 11. Lielo nometni. 
Vēl pie informācijas daļas jā  pie-
min nometnes zīmju,Vadoņa, no -
metnes albuma un piemiņas lietu 
iegāde un sadale. Mārtiņam mājās 
ir trīs roveri un viena lielgaida!

Par nodarbībām atbildīgi ir 
kat ras apakšnometnes priekš nie  ki, 

kas koordinē nodarbību plānu ar 
nometnes priekšniekiem – Lat-
viešu skautu kustības priekšnieku 
vad. Pēteri Aivaru un Latviešu 
gaidu kustības priekšnieci vad. 
Noru Aivaru.

Nodarbības risināsies, kā jau 
dziesmā minēts, par dabu, jo no -
metnes vietā ir ļoti skaists ezers – 
Durham Pond, kas ir 60 akrus liels 
un piedāvā iespējas peldēšanai, 
zēģelēšanai, laivošanai un mak-
šķerēšanai, un kalni, kur varēs 
sirot, ar kanu laivām doties eze -
ram pāri un nakti pavadīt zem 
zvaigžņotām debesīm.

Nometnes abās pusēs ir Ņu  džer-
 sijas pavalsts īpašumi (Farney 
State Park un Splitrock Reservoir), 
tātad visapkārt ir meži un daba. 
Meži, kalni, upes, lejas,
Dabas mātes lolojums.
Debess jums un zemes lode –
Viss ir mūsu mantojums.

Nodarbībās arī tiks atkārtotas 
skautu/gaidu mākas. Būs iespēja 
izmēģināt šaušanu ar loku un 
bultu, šaušanu pa  māla baložiem, 
kā arī slēpņošanu (angl. geocach-
ing). Tiks būvētas ierīces, virtu-
ves iekārtas, apakšnometņu vārti, 
un būs arī ugunskuri un nakts ro -
taļas, jo kas gan ir skautu-gaidu 
nometne bez ugunskuriem! 
Šķēršļu gājiens, baltā lil’ja,
Labie darbi, solījums.
Mezgli, dziesmas, sirojumi,

Skautu-gaidu ugunskurs.
Visam cauri vīsies mūsu latvis-

kais mantojums. Skautiem un 
gaidām būs iespējas vingrināt sa  vu 
latviešu valodu un tālāk veidot 

Vīti tikumi un dejas
Tautas jostā bagātā.

Esam ne tikai skauti un gaidas, 
bet esam latviešu skauti un gaidas; 
tas viss iet roku rokā. Nometnē 

savu latvisko pūru, pie uguns-
kuriem dziedot tautasdzies mas, 
pa dienu iemācīties jaunus vārdus 
un kopt savu latviešu valodu. 
Dziesmu svētki, senču dainas,
Jāņu naktis vaiņagā;

katru dienu pabeigsim ar senu 
latviešu skautu/gaidu tradiciju: 
nolaist sarkanbaltsarkano karogu 
ar dziesmu Svēts mantojums šī 
zeme mūsu tautai.

Sēž no kreisās: Latviešu skautu priekšnieks vad. Pēteris Aivars, 11. 
Lielās nometnes rīkotājas vad. Inta Šķinķe un vad. Kristīna 
Putene, Latviešu gaidu priekšniece vad. Nora Aivara. Stāv no 
kreisās: vad. Mārtiņš Putenis, Linda Byron, Edgars Zālīte
// FOTO: NOK
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18. novembŗa svinības Minesotā

Apsveikumi, apbalvojumi,
atzinības raksti Minesotā

No kreisās: Indra Halvorsone, Laila Švalbe, Amēlija Lāčplēse, Marita Pelēce, Aleksandrs Konters, 
Pauls Švalbe, Eva Tone

JĀNIS ROBIŅŠ

LATVIJAS VALSTS SVĒTKI PASAULĒ

Minesotā ir paradums svinēt 
Latvijas Valsts svētkus tieši 18. no -
vembrī, jo padomju okupācijas 
laikos šo dienu atcerēties kādā citā 
“izdevīgākā” datumā šķita necie-
nīgi. Toreiz Latvijā bija aizliegts 
to svinēt, un mēs lēmām, ka ār -
ze mēs, kur bijām brīvi, jāpatur 
īstais datums.

Šogad svētku rīkotāji bija drau-
dze un sporta kopa Starts ar priekš-
 niekiem Geroldu Lusu un Miķeli 
Ģigu priekšgalā. Vakara vadītājs 
– kādreizējais draudzes priekš-
nieks Laimonis Sproģis.  Karogus 
svētku zālē ienesa latviešu skolas 
audzēkņi tautastērpos, agrāk to 
veica skauti un gaidas.

Sekoja svētbrīdis māc. Dāga De -
mandta vadībā. Mācītājs uzsvēra 
Brāļu draudžu nopelnus latviskās 
valsts idejas radīšanā un skaid-
rošanā. Latvijas valsts radīšana bi -
ja brīnums, ņemot vērā dažādos 
šķēršļus un lielo ienaidnieku 
skaitu, bet tikpat liels brīnums 
bija arī Latvijas neatkarības atjau-
nošana  un garīgais spēks, kas 
bija nepieciešams, lai to īstenotu. 
Par to varam lepoties!

Akta turpinājumā nokla usījā-
mies Latvijas Valsts prezidenta 
Andŗa Bērziņa uzrunu, ko vēro-
jam uz ekrāna, noslēgumā dzie-
dājām Valsts himnu “Dievs, svētī 
Latviju!” 

Sporta kopas Starts priekšnieks 
Miķelis Ģiga iepazīstina ar svētku  
runātāju Dr. Tairu Zoldneri no 
Sanfrancisko apkārtnes, ALAs val -
des informācijas nozares vadītāju. 
Viņa pavisam nesen atgriezusies 
no vizītes Latvijā. 

Taira dzimusi Rīgā, beigusi Rī -
gas 45. vidusskolu un pēc tam stu -
dējusi medicīnu. Strādājusi par 
sporta ārsti, vēlāk farmācijas no -
zarē. Pirms astoņiem gadiem pār  -
cēlusies uz ASV un Santa Cruz 
universitātē apguvusi zāļu klī  nis ko 
pētījumu menedžeres profesiju. 

Kopš 2010. gada Taira strādā 
brīvprātīgo darbu Amerikas un 

pasaules latviešu sabiedrībā, dar-
bojoties ALAs un PBLA valdēs, 
un ir Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrības priekšsēde. Latvijā Tai-
rai ir divi pieauguši bērni – meita 
un dēls.

Dr. Zoldneres runas tema bija  
“Latvijas aktuālitātes un turp mā-
kās nākotnes izaicinājumi”. Snie-
dzam dažus izvilkumus no viņas 
faktiem un emocijām bagātās 
svētku runas.

„Ekonomiskā krize smagi skā  ra 
Latviju, bet latvieši ir sīksta, neiz-
lutināta un darbīga tauta. Savil-
kām jostu ciešāk Latvijā, un dažs 
devās peļņā uz citām zemēm. 
Mūsu pieredze vēl nākotnē būs 
ekonomistu doktora disertācijas 
temats. Ar zaudējumiem, bet iz  dzī-
 vojām, un es teiktu – uzvarējām!

Sākumā pāriešanu uz eiro at -
balstīja tikai 22% iedzīvotāju, bet 
tagad jau atbalsts sasniedzis 40%, 
un ar 1. oktobri cenai ir jābūt no -
rādītai abās valūtās. Galvenais mēr-
 ķis ir dziļāk integrēties Eiropas 
struktūrās, jo Latvijai ir liels un ne -
 prognozējams kaimiņš. Bet ar eiro 
būs arī vieglāk piesaistīt investo-
rus un vieglāk slēgt starpvalstu 
tirdzniecības līgumus.(..)

Šogad esam sagaidījuši arī mai-
 ņas Latvijas pilsonības likumā, kas 
ASV un citu valstu pilsoņiem pie-
 dāvā iespēju dubultpilsonībai ar 
Latviju. Tā ir liela uzticība no valsts 
puses, bet vēlēšanas un atbalsts 
Latvijas partijām ir pretspars tiem, 
kas Latviju grib redzēt kā paklau-
sīgu Krievijas satelītu Eiropas 
Savienībā.

Uz jautājumu, kā latviešiem, dzī -
vojot ārvalstīs, izdodas saglabāt 
savu nacionālo identitāti tik ilgu 
laiku, es reiz devu šādu atbildi: 
“Ma  nuprāt to ir veicinājusi lat-
viešu trakā tieksme pēc nekustama 
īpašuma.” Tur, kur latviešu kopie-
nu īpašumā ir sabiedriskie nami, 
draudzes nami vai baznīcas, tur 
norit latviešu sadzīve. Protams, 
atbilde par latviešu ciešo saikni ar 

savu identitāti ir krietni daudz-
pusīgāka un kompleksāka.

Vai tā būtu spēja pretoties sve-
šai varai, kas latviešos pārtapusi 
par spēju pieņemt mītnes zemes 
dzīvesveidu, tomēr saglabājot arī 
savējo?

Līdz ar to, dzīvojot ārvalstīs, mū -
  su pirmais un galvenais uzdevums 
ir saglabāt latviešu valodu un ie -
mācīt to jaunajai paaudzei. Tādēļ 
ar prieku varu sveikt Mineapoles 
un St. Paulas Latviešu skolu ar 

 goti, un mums mūsu spēks ir vaja-
dzīgs, lai mums vienmēr būtu viss 
nepieciešamais valsts izaugsmei. 
Kas šobrīd mums ir? – tīra daba, 
auglīga zeme, ūdens, iekoptas un 
sakārtotas pilsētas un galvenais 
vērtīgi, gudri un izglītoti cilvēki. 
Lai kur pasaulē mēs atrastos, daļa 
mūsu domu un darba vienmēr 
būs veltīta mūsu tēvu zemei 
Latvijai. Mūžam dzīvos Latvija!”

Ziņas par stipendiātiem Latvi-
jas universitātēs sarīkojuma gaitā 

piemiņas stipendiju teoloģijas 
stu  dentiem un līdzīgi LELBĀL 
Rītdienas Fonds atbalsta prāv. 
emer. Ulža Cepures piemiņas sti-
pendiju. Ir zināms, ka pēdejās 
divas šogad saņēmuši Ivo Rode 
(otrreiz) un Kristaps Kravalis 
(pirmo reizi).

Draudzes koŗa koncertā klausī-
jāmies Mārtiņa Brauna “Saule, Pēr-
 kons, Daugava” (Raiņa vārdi); Ilzes 
Arnes “Daugavas krastā” (A. Rit-
maņa vārdi), Zigmara Liepiņa 

Kad sarīkojumos tiek apsveikti 
sabiedrībā aktīvi un darbīgi cil-
vēki,  ir brīži, kad visa vietējā sa -
biedrība priecājas, kad kopā savie -
nojas atbalsts un pacilājoša sajūta. 
Šie ir tieši tie brīži, kuŗus mēs il -
gojamies sajust ikdienā, un kur 
vēl labāku reizi gandarījumam, 
ja ne mūsu mīļās Latvijas dzim-
šanas dienā, 18. novembrī. Dienā, 
kad ik gadu ne tikai svinam savas  
Valsts svētkus, bet atkal apzinā-
mies, ka esam latvieši, un tieši tas 
mūs vieno no paaudzes paaudzē.

Dvīņu pilsētās 18. novembŗa 
svētki sita augstu vilni, sniedzot 
lielu pacilājumu par savu valsti 
un latvisko identitāti. 

Godināšanas daļu iesāka akta 
vadītājs Laimonis Sproģis, minot 
un apsveicot tos mūsu latviešu 
sabiedrības cilvēkus, kas apbalvo-
ti ar Triju Zvaigžņu ordeni: Dr. 
Aina Dravniece, Dr. Visvaldis 

Nagobads, Dr. Jānis Dimants, Dr. 
Jānis Robiņš, Dr. Juris Plē  sums un 
prof. Pauls Lazda. Klā  tienē bija 
ieradušies Dr. Jānis Robiņš, Dr. 
Visvaldis Nagobads un Dr. Juris 
Plēsums, Visvaldis un Juris savas 
dzimšanas dienas dala ar Latviju.

Visvaris Ģiga, sporta kopas 
STARTS priekšnieka vietnieks un 
ALA pārstāvis, kopā ar svētku ru -
nas teicēju Dr. Tairu Zoldneri, ALA 
Informācijas nodaļas vadītāju, pa -
sniedza ALA atzinības rakstus par 
sabiedriskās dzīves veicināšanu un 
latviskās kultūras uzturēšanu Sel -
gai Pētersonei, Birutai un Andrim 
Sprūdiem, kā arī Lailai Švalbei.

Kā minēja Mineapoles-St. Paulas 
latviešu skolas pārzine Indra Hal  -
vorsone, tieši pirms Latvijas Valsts 
svētkiem Mineapoles St. Paulas 
latviešu skola saņēma ļoti ieprie-
cinošas ziņas – visi četri pagājušā 
gada absolventi ieguvuši atzinības 

rakstus par labām un teicamām 
sekmēm ALA pārbaudījumos pa -
gājušajā pavasarī. Abas latviešu 
skolas pārzines Indra Halvorsone 
un Eva Tone Valsts svētku aktā 
ap  sveica šos absolventus.

Andra Zommere, ALA Izglītī-
bas nozares vadītāja, raksta – ko -
pumā ALAs pārbaudījumus rak-
stīja trīsdesmit 7. un 8. klases sko -
lēni no septiņām latviešu skolām. 
Ar naudas balvu tiek apbalvoti kop-
 vērtējumā sekmīgākie skolēni. Sa -
skaitot rezultātus visās nodaļās, pir-
 mās piecas vietas ieņem sko  lēni ar 
augstāko punktu skaitu. Atzinības 
rakstus piešķiŗ tiem skolēniem, kas 
iegūst augstākos rezultātus atse viš -
ķās nodaļās. Kur gadās vienāds 
punktu skaits, tiek apsveikti vai-
rā ki skolēni ar vienādām sekmēm.

Rezultāti kopvērtējumā. 1. vietas 
ieguvējs: Pauls Švalbe, Minea po-
les – St. Paulas latviešu skolas 8. 

kla  ses skolēns. 2. vietas ieguvēja: 
Daina Reimane, Losandželosas 
latviešu skolas 8. klases skolniece. 
3. vietas ieguvējs: Dāvis Berkolds, 
Losandželosas latviešu skolas 8. 
klases skolēns. 4. vietas ieguvējs: 
Aleksandrs Konters, Mineapoles-
St. Paulas latviešu skolas 8. klases 
skolēns. 5. vietas ieguvēja: Annelī 
Cera, Krišjāņa Barona latviešu 
skolas Čikāgā 8. klases skolniece.

Rezultāti atsevišķās nodaļās. 
Sekmīgākie lasītprasmē: 2. vietā 
Pauls Švalbe. Sekmīgākie valodas 
izpratnē: 1. vietā Pauls Švalbe. Sek-
mīgākie domrakstos: 1. vietā Pauls 
Švalbe. Sekmīgākie literatūrā: 1. 
vietā Pauls Švalbe; 2. vietā Alek-
sandrs Konters. Sekmīgākie ģeo-
grafijā: 2. vietā Pauls Švalbe. Sek mī -
gākie vēsturē: 1. vietā Pauls Šval be; 
2. vietā Aleksandrs Konters. Sek-
mīgākie folklorā: 2. vietā Alek sandrs 
Konters; 3. vietā Pauls Švalbe un 

EDIJA BANKA-DEMANDTA

Marita Pelēce. Sekmīgākie aktuali-
tātēs: 1. vietā Pauls Švalbe un Alek-
 sandrs Konters; 2. vietā Amēlija 
Lāčplēse un Marita Pelēce. Sek-
mīgākie ticības mācībā: 1. vietā 
Aleksandrs Konters; 2. vietu dala 
Pauls Švalbe un Marita Pelēce.

Latviešu skola un arī latviešu 
sabiedrība Dvīņu pilsētās ļoti 
priecājas par lielo notikumu, ko 
arī piedzīvojām svētku akta ap -
sveikumu daļā – Latvijas Izglī tī bas 
un zinātnes ministrijas Atzi nības 
raksta piešķiršanu bijušajai ilgga-
 dējai skolas pārzinei Lailai Švalbei 
par nozīmīgu ieguldījumu latvis-
kās izglītības veicināšanā diasporā.

Tiešām pacilājoša sajūta mūs visus 
pārņēma, piedzīvojot tik ba  gā tīgu 
apsveikumu daļu. Labu dāvanu 
mi  neapolieši ir sagādājuši Latvijai 
dzimšanas dienā. Latvija var būt 
lepna par savu tautiešu panāku-
miem. Tev mūžam dzīvot, Latvija!

vien reizēju panākumu – 1. vietu pa -
saules latviešu skolu konkursā.

Bet kā to visu turpināt? Lai kaut 
ko organizētu, un ne tikai vienu 
reizi vien, bet turpinātu to darīt 
no mēneša uz mēnesi, gadu no 
gada, ir vajadzīga cilvēku grupa, 
kas jūt pienākumu un atbildību 
to darīt – ir vajadzīga organizācija. 
Es aicinu jūs kļūt par kādas lat-
viešu organizācijas biedru, varbūt 
pat iestāties vairākās. Jūs darīsit tik, 
cik varēsit, varbūt šobrīd neda-
rīsiet neko. Bet jūsu dalība var 
būt izšķiroša, vai latviešu sadzīve 
šeit, ASV, turpināsies. (..)

Latvija šobrīd ir miera un sta-
bilas attīstības sala pasaules sa  ban-
gotajos ūdeņos, bet ūdeņi ir sa  ban-

sniedza Jānis Robiņš.
Šobrīd mūsu sabiedrība atbal-

sta četras stipendijas un vairākas 
īpašas Ceļamaizes stipendijas Lat -
vijas Universitātes fondā un lie-
lāku skaitu stipendiju Vītolu fon  dā. 
Pašu mecenātu nodibinātas ir 
prof. Kārļa Kaufmaņa stipendija 
astronomijā, Dr. Ainas Galējas – 
Dravnieces Ceļamaizes stipendijas 
un atbalsts trim studentiem Ok -
lēras universitātē un Dr. Aivara 
Sluča stipendijas Vītolu fondā.

Dr. Aivars Slucis 2008. gadā ie -
sācis ar 4 stipendijām, bet 2012. 
gadā jau izdala stipendijas 28 
jau  niešiem!

Divas stipendijas izveidojuši 
draugi: māc. Dr. Modŗa K. Gulbja 

“Svētī debesīs šo zemi (Kaspara 
Dimitera vārdi) un Jāņa Mediņa 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija” 
(Viļa Plūdoņa vārdi).

Sarīkojums beidzās ar dzim ša-
nas dienas klinģera un vīna glā zes 
baudīšanu. Bija ieradušies gan drīz 
100 dalībnieku, un visi izjuta šī 
va  kara augsto kvalitāti. Plašu at -
zinību izpelnījās māc. Dāgs De -
mandts par labi izstrādātu svēt-
brīža uzrunu un koris ar diriģenti 
Gunu Kalmīti-Skujiņu, pianisti 
Birutu Sprūdu, trompetistiem Ben-
 jāmiņu Aļļi un Paulu Grustānu. 

Kā gan mēs būtu varējuši darīt 
mazāk, ja Latvija šogad svin savu 
95. dzimšanas dienu! Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

ILMĀRA RUMPĒTERA JAUNĀ MĀKSLAS GRĀMATA
IR SKAISTA ZIEMSVĒTKU DĀVANA VISĀM PAAUDZĒM

Čekus par $ 30.- sūtiet māksliniekam: 
Ilmārs Rumpēters. 22D Robin Street, Manchester, NJ 08759

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas trimdas draudzes 

nams (58 irving St, Brookline MA)
8. decembrī 12:00-15:00 Bos-

tonas trimdas draudzes Ziem-
svētku tirdziņš ar siltām pus-
dienām, daiļamatniecības izstrā-
dājumiem, rotām, grāmatām, ce -
pumiem, piparkūkām u.c. labu-
miem. Galdus pieteikt, zvanot 
Liai Dilbai, tālr.: 508-788-0358, 
e-pasts: liadilba@gmail.com

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila dr. Sabied-

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

8. decembrī 11:30 Sv. Pāvila 
draudzes un latviešu bērnu 
Ziem svētku eglīte un tirdziņš. 

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

19. janvārī 11:30 Draudzīgā 
aicinājuma atcere.

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

7. decembrī 12:00 – 17:00 no -
tiks gadskārtējais Ziemsvētku 
Tirdziņš. Gads jau ir apritējis, 
un ir atkal pienācis laiks pieteik-
ties, lai piedalītos FBLB orga ni-
zētajā tirdziņā. Ar dalībnieku pa -
līdzību pagājušajā gadā Tir dziņš 
izdevās izcili labi! Mēs esam ļoti 
pateicīgi par jebkādu līdzdalību. 
Ja vēlaties piedalīties vai palīdzēt, 
lūdzu, ziņojiet. Aiciniet arī savus 
draugus un paziņas, kuŗi vēlētos 
tirgoties vai palīdzēt Tirdziņa 
norisē. Paldies! 

Ziemsvētku Tirdziņa rīcības 
komiteja: blbphilly@gmail.com

Rēgulārā Filadelfijas latviešu 
pensionāru sanāksme decembrī 
nenotiks. 14. decembrī 12:00 
pulcēsimies uz eglīti ar svētbrīdi 
un padziedāsim arī Ziemsvētku 
dziesmas. Apmainīsimies ar dā -
vanām un paēdīsim kopējas pus-
dienas, kuŗas visiem maksās $5. 
Ieteiktā līdzņemamo dāvanu vēr-
tība, sākot ar $5. Visu vecumu 
viesi laipni gaidīti! 7. janvārī 
2014. gadā nākamā rēgulārā 
pensionāru sanāksme.

KOLORĀDO 
Latviešu kultūras centrs.
7. decembrī 10:00 -15:00 un 

8. decembrī pēc dievk. līdz 14:00 
Ziemsvētku tirdziņš. Iespēja iegā -
dāties skaistas tautiskas lietas 
dāvanām, kā arī piparkūkas, 
pīrāgus un dzeltenmaizi. Abās 
dienās siltas pusdienas no 11:00.

15. decembrī pēc dievk. Ziem-
svētku eglītes sarīkojums, Ziem-
svētku vecītis.

ŅUJORKA (NY)
Aktrise Laila Robiņa pabeigusi 

Ričarda Nelsona trīs agrāko lugu 
atsevišķos uzvedumus Public 
teātrī Ņujorkā un uzsāk tēlot pē -
dējā Nelsona lugā „Regular Sing-
ing”. Tāpat kā iepriekšējās, tā 
norit kādas ģimenes mājā Rain-
bekā (Rhinebeck NY) drāmatisku 
notikumu laikā ASV, pieminot 

atentātu pret prezidentu Kene-
diju pirms 50 gadiem. Izrādes 
1.-13.dec. Ir iespējams noskatī-
ties visas 4 lugas divās dienās 
(30.nov./1.dec; 7./8.dec.;14./15.
dec.) vai arī 4 dienās (10.-13.
dec.). The New York Times teātŗa 
kritiķis Bens Bentlijs raksta: 
„Ričarda Nelsona lugu serija 
pamazām veidojas par vienu no 
nozīmīgākajiem sasniegumiem 
Amerikas teātrī šajā gadu sim-
tenī.” Teātŗa adrese (425 Lafayette 
St, New York, NY 10003), tālr.: 
212-967-7555, mājaslapa: pub-
lictheater.org. 

7. decembrī 12:00 Ņujorkas 
Daugavas vanadzes ielūdz cie-
moties Ziemsvētku tirdziņā (115 
W 183st, Bronks NY 10453). Pie-
 dāvājumā E. Šturmas grāmatu 
galds, D. Vallenas latviešu sen-
man tas,mūzikas tvarti, latviska 
pārtika, Laimas šokolādes un citi 
stendi. Pie lejas kamīna latviskas 
svētku pusdienas, LIVA saldais 
galds un kluba bārs. Sīkāka in -
formācija pie Marijas, tālr.: 908-
277-1251.

8. decembrī 10:30 dievk. un 
Ziem svētku tirdziņš Salas baz-
nīcā (4 Riga Lane, Melville NY). 
Sekos pusdienas un izloze. Tir-
dziņā varēs iegādāties Salas dāmu 
komitejas gatavotos gardumus – 
piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, Jāņu 
sieru, galertu. Būs arī pelēkie 
zirņi, Laimas šokolādes, kā arī 
grāmatu un daiļamatniecības 
galds. Visi mīļi lūgti un gaidīti!

8. decembrī 10:00 Jonkeru 
diev namā (254 valentine Ln, 
Yonkers NY) Ņujorkas latviešu 
koris ielūdz uz Adventa kon -
certu. Programmā: Kārlis Lācis 
„Ziemsvētku kantāte” (pirmat ska-
  ņojums), Selga Mence „Ziem-
svētku zvanu dziesmas”, Jānis 
Lūsēns „Zvaigžņu bērns”. Piedalās 
Laila Liepiņa Southard – soprāns, 
Sarma Dindzāne Vansenta, Laura 
Padega Zamura – alti, Ņujorkas 
latviešu koris un Bronksas ka -
merorķestris. Andrejs Jansons, 
Laura Padega Zamura – diriģenti. 
Visi laipni aicināti lejas zālē pēc 
koncerta uz Adventa mielastu. 
Ieeja $25 – par koncertu un mie-
lastu, bērniem līdz 13 g. v. ieeja 
brīva. Svētku tirdziņā varēs iegā-
dāties skaistas dāvanas – ŅLK 

tvartus, Ziemeļnovada dāmu ko -
mitejas grāmatgalda veltes, kā arī 
citu tirgotāju piedāvāto maizi, 
pīrāgus un našķus. Info: aija@
yahoo.com, tālr.: 516-433-4137.

12. decembrī 19:00 Ņujorkas 
Greničvilidžas mākslinieku mīt-
nē „West Beth” (463 West St./55 
Bethune St., 1.stāvā Community 
Room telpās, dejotājas un cho reo-
grāfes Vijas Vētras 90. dzimšanas 
dienas un 70 radošo gadu jubi-
lejas izrādes filma (pag. vasarā 
Rīgā). Pieminot mūžībā aizsauk-
tos West-Beth māksliniekus, fil-
mas izrādi ievadīs Vijas Vētras 
dejots dzejas lasījums flautas 
pavadījumā.

SAGINAVA (MI)
Saginavas latviešu sabiedriskās 

telpas (128 N Elm Str, Saginaw 
MI).

7. decembrī 14:00 tradicionā-
lais Ziemsvētku tirdziņš, Sagi-
navas latviešu kluba dāmu iz  kār-
 tojumā. Būs nopērkami gardu -
mi un Ziemsvētku dāvanas. Visi 
pakavēsimies pie kafijas tases un 
garšīgiem cepumiem. Gūsim 
svētku sajūtu, dziedot Ziemsvēt -
ku dziesmas. Visi laipni aicināti! 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

7. decembrī 13:00 tradicionā-
lais Ziemsvētku tirdziņš, kuŗu 
kopīgi rīko DV un draudze.

10. decembrī 13:00 videoiz-
rāde – deju lielkoncerts „Tēvu 
laipas” Daugavas stadionā ar 
15 000 dejotāju piedalīšanos.

14. decembrī 14:00 Ziem-
svētku eglītes sarīkojums.

VAŠINGTONA (DC)
7. decembrī 11:00-13:00 Lat-

vijas vēstniecība Vašingtonā aici-
na uz Bērnu piparkūku rītu.Paši 
cepsim un dekorēsim gardas pi -
parkūkas, gatavosim svētku rotā-
jumus egles pušķošanai. Pieteik-
ties līdz 4.decembrim pa e-pastu: 
rsvp.embassy.usa@mfa.gov.lv 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco)
Katru otrdienu 20:00 koŗa 

mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut.Trimdas 

dr.: (58 Irving St, Brookline MA 

02445). 8. decembrī 11:00 2.
Adventes svētd. dievk., māc. 
Māris Ludviks. Pēc dievk. Ziem-
svētku tirdziņš. 15. decembrī 
11:00 3.Adventes svētd. dievk. ar 
dievg., māc. Māris Ludviks. Pēc 
dievk. draudzes eglīte. 22. de -
cem brī 11:00 4. Adventes svētd. 
dievk. ar dievg., māc. Artis Bu -
rovs. 24. decembrī 17:00 Ziem-
svētku svētvakara dievk., māc. 
Artis Burovs. 25. decembrī 11:00 
Kristus piedzimšanas svētku 
dievk. ar dievg., māc. Artis Bu -
rovs. 29. decembrī dievk. neno-
tiks. 31. decembrī 15:00 Vecgada 
vakara dievk. ar dievg., māc. 
Artis Burovs.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un ce -
turtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). 1. decembrī 10:00 1.Ad -
ventes svētd. dievk.. Pēc dievk. 
svētdienas skolas nodarbība. 8. 
decembrī 10:00 2. Adventes 
svētd. dievk. ar dievg.. Pēc dievk. 
draudzes un latviešu bērnu 
Ziem svētku eglīte un tirdziņš. 
15. decembrī 10:00 3. Adventes 
svētd. dievk. 22. decembrī 10:00 
4. Adventes svētd. dievk. ar dievg. 
24. decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievk.. 29. decembrī 
dievk. nenotiek. 31. decembrī 
17:00 Vecgada vakara dievk. ar 
dievg. 5. janvārī 10:00 dievk.. 
Pēc dievk. DV eglīte un Ziem-
svētku kauju atcere. Draudzes 
māc. Aija Greiema (Graham), 
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte, R. Ozoliņš un 
Margarete Thompsen. Info: www.
detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv.ev.lut.
dr.: Shephard of the Coast Lut-
heran Church (1909 E Com-
mercial Blvd, Ft. Lauderdale, FL). 
29. decembrī 14:00 Ziemsvētku 
dievk., māc. Aivars Pelds. 19. 
janvārī (2014.g.) 14:00 dievk., 
prāv. Gunārs Lazdiņš.

• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut.dr.: (1927 Riverside Dr, Los 

Angeles CA 90039). 8. decembrī 
11:00 2. Adventa svētd. svētbrī-
dis ar koncertu. 22. decembrī 
11:00 4. Adventa svētd. dievk., 
prāv. Kārlis Žols. Svētku vakara 
dievk. nenotiks.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073). 8. decembrī 11:00 2. 
Adventa dievk. 8. decembrī 
15:00 dievk. Vilmingtonā (1530 
Foulk Rd.-Rt. 261), sekos kafijas 
galds. 15. decembrī 11:00 3. 
Adventa dievk., seko skolas 
eglīte. 22. decembrī 11:00 4. 
Adventa – korāļu dievk.. 24. 
decembrī 18:30 Kristus pie  dzim-
šanas svētki, Ziemsvētku vakara 
dievk.. 29. decembrī dievk. ne -
notiks. 5. janvārī 11:00 Zvaig-
znes diena, dievk. ar Sv. va  kar-
ēdienu. Draudzes kungu rīkotas 
pusdienas.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp St, NE, Grand 
Rapids MI 49505). 15. decembrī 
10:00 3. Advente. 24. decembrī 
17:00 Kristus dzimšanas svēt-
vakars. 31. decembrī 15:00 Vec-
gada dievk. 12. janvārī 10:00 
dievk..

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

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henryville 
PA 18332), mob. tālr.: 570-460-
5375, e-pasts: silver11@ptd.net 
un emer. māc. Dr. Arvīds Zie-
donis (529 Linden Place, Cresco 
PA 18326-7248), tālr.:570-629-
6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 21. decembrī 13:00 
dievk., sekos tradicionālais Ziem-
svētku eglītes sarīkojums.
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Piedāvāju savu otro grāmatu latviski nelasītājiem

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

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

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

Cena: $30 – ieskaitot piesūtīšanu USA.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērināti advokāti

GUNTARS ANTOMS,
JĀNIS PĒTERSONS un LIGITA PĒTERSONE

laipni piedāvā sniegt juridisku palīdzību 
krimināltiesiskos un civiltiesiskos jautājumos.

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

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

apsaimniekošana.
rss33@inbox.lv
+371 26398658

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

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

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

klāt grāmatiņa ar dziesmu vārdiem.  

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

60 pazīstamākās
latviešu tautas dziesmas

Meklējam latviešu vecmeistaru darbus –
gleznas, grafikas, skulptūras, porcelānu u.c. 

Novērtējam, pērkam un pārdodam.
Aicinām uz sadarbību kolekcionārus.

Garantējam konfidencialitāti un privātumu.

Galerija Birkenfelds, Rūpniecības iela 3-2, Rīga
Tālr. +371 29141605, e-pasts: info@birkenfelds.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

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

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

PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918

WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

ZIEMSVĒTKI JAU KLAUDZINA PIE DURVĪM!
Ir laiks pasūtināt dāvanas, domājot par tiem,

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

Lasiet 
tīmeklī!

www.brivalatvija.lv
Eiropas

latviešu laikrakstu
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Dieva mierā aizgājis mūsu ģimenes draugs

ALFRĒDS UDENĀNS
Dzimis 1923. gada 24. februārī Višķos, Daugavpils apriņķī, Latvijā,

miris 2013. gada 9. novembrī Farmington Hills, Mičiganā, ASV

ELIZABETE BALODIS
Dzimusi 1934. gada 17. septembrī,

mirusi 2013. gada 27. novembrī
Līžuks, saldi iemiegot, iegājusi Viņsaulē...

Mūžībā aizgājis

ANDRIS BITE
Dzimis 1935. gada 14. jūnijā Rīgā,

miris 2013. gada 18. jūlijā Winfield, Illinois

Par viņu sēro
VĪRS SANDORS

MEITA AIJA AR VĪRU ĒRIKU UN BĒRNIEM DAINU UN KALVI
DĒLS JĀNIS AR BĒRNIEM KRIŠU, ALEKSANDRU, LIENI UN OLIVERU
MEITA ILZE AR VĪRU JĀNI UN DĒLIEM ANDI, KRISTAPU UN KĀRLI
MEITA MĀRA AR VĪRU YORK UN DĒLIEM KASPARU UN INGMĀRU

Sērojot piemin
ĢIRTS, CHRISTINE 

ĒRIKS, JENNY, ELLA UN REECE
LARISA UN MICHAEL 

PĒTERIS, MĀRĪTE UN OLIVERS

Viņu piemin
BAIBA STEPE, RAIMONDS TILTIŅŠ,

JĀNIS UN INĀRA APINIS

Mēs viņu mīļā piemiņā paturēsim.
DAUGAVAS VANAGI VĀCIJĀ

Dziļās sērās
SIEVA ASTRIDA UN MEITA KARINA

Dzīve ir īsa –
Mīlestība ir mūžīga.

Sauc tevi Dievs uz tālām mūža mājām,
Vēl brīdis lemts mums sērām atvadām -
Cik jauks bij ceļš, ko visi kopa gājām.
Tu visu mūžu citiem gaismu sēji,
Kā puķu dārzs tavs dzīves gājums plaucis,
Liels spožums pārklājies pār dienām tām.
(N. Kalniņš)

Vediet mani dziedādami, nevediet raudādami,
Lai iet mana dvēselīte pie Dieviņa dziedādama!

Šā gada 29. novembŗa vakarā 
mūžībā aizgājis izcilais latviešu 
zinātnieks Jānis Plostnieks. Bū -
dams ASV pasaulslavenās firmas 
„Johnson and Johnson” zinātnes 
un technoloģijas biroja direktors 
(1990-1993) un šīs firmas kon-
sultants (1993-1999), Jānis Plost-
nieks veicināja Latvijas farmā-
cijas un medicīniskās ķīmijas 
zinātnes attīstību, sadarbojoties 
ar Latvijas Organiskās sintēzes 
institūtu un a/s “Grindeks”. 

Jānis Plostnieks nesis Latvijas 

un Latviešu Baptistu Draudžu 
semināra atjaunošanu Latvijā.

Amerikas latviešu organizāciju 
darbā Jānis Plostnieks vienmēr ir 
bijis godprātības un augsta pat -
riotisma paraugs. Viņam uzticēts 
atbildīgais Revīzijas komisijas 
darbinieka amats Latviešu fondā, 
kas sniedzis lielu atbalstu atjau-
notās Latvijas attīstībā.

Arī personiskajā dzīvē Jānis 
Plostnieks bijis latviešu sabied-
rībā ASV izcils, būdams ģime-
nisks, atbildīgs vīrs un tēvs, ģi  me -

Jānis Plostnieks 
mūžībā

I N  M E M O R I A M

vārdu pasaulē, būdams izcils zi -
nātnieks, 12 publikāciju autors 
pasaules mēroga izdevumos, vai-
 rākkārt bijis lektors pasaules 
zinātnieku konferencēs. J. Plost-
niekam ir 20 patenti organiskās 
ķīmijas nozarē.

Jānis Plostnieks ir apbalvots ar 
Grindeļa medaļu 1996. gadā 
„Par ieguldījumu Latvijas me -
dicīnas ķīmijas zinātnes un fir-
mas „Grindex” attīstībā. Viņš ir 
ieguldījis lielu darbu Tylenol pro-
 duktu ieviešanā Latvijas un Bal-
tijas zāļu tirgos. 

Līdztekus zinātniskai sadar bī-
bai Jānis Plostnieks ir sniedzis 
nozīmīgu morālu un financiālu 
ieguldījumu Latvijas valsts garī-
gajā izaugsmē, atbalstot Latvijas 
Baptistu draudžu garīdznieku 
studijas Amerikas universitātēs 
un semināros, vadot misijas, at -
balstot vērtīgu grāmatu izdošanu 

nes galva, kas izaudzinājis di  vas 
krietnas un talantīgas meitas – 
mākslinieci Jūliju un mūziķi 
Dainu, kuŗas, Amerikas vidē 
augot un skolojoties, izaugušas 
par patriotiskām latvietēm. Dzī -
vesbiedre Gunta Plostniece ir 
pazīstama diriģente, komponiste 
un dziedātāja, kas, savā nozarē 
darbojoties, arī ir devusi lielu 
ieguldījumu gan latviešu kultū -
ras saglabāšanā Amerikas kon-
tinentā, gan atbalstā Latvijas 
kultūrai.

Zinātnieks un Latvijas patriots 
Jānis Plostnieks mūžīgi paliks 
savas tautas atmiņā.

JĀNIS STRADIŅŠ,
akadēmiķis

VALDIS JĀKOBSONS,
bijušais a/s “Grindeks”

Valdes priekšsēdis

Skumstam par Jāņa Plostnieka aiziešanu 
mūžībā un izsakām visdziļāko līdzjutību 
ģimenei, kuplajam draugu pulkam, visiem, 
kam viņa pietrūks ASV un Latvijā.

Laika izdevēji un redakcija

Pēkšņi mūžībā aizgājusi mūsu mīļotā sieva, māmiņa un omīte

ANNA ABENS,
dzim. NEIKENS

Dzimusi 1936. gada 16. februārī Mālpilī,
mirusi 2013. gada 10. novembrī Rye, NY

Saldu dusu mūsu mīļai māsai, tantei, krustmātei un sirds draudzenei,
kuŗa pēc grūtas slimošanas ir Dieva mierā

IEVA INESE DAUKŠS,
dzim. KRŪZE

Dzimusi 1952. gada 26. novembrī,
mirusi 2013. gada 12. novembrī
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Mūžīgā mierā aizgājis mans vīrs un mūsu tēvs

ANDREJS KISIS
Dzimis 1938. gada 26. decembrī Jelgavā, Latvijā,
miris 2013. gada 20. oktobrī Bay Village, Ohio

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ARNIS SKULTE
Dzimis 1927. gada 1. jūlijā Rīgā, Latvijā,

miris 2013. gada 19. novembrī Clarendon Hills, IL

Pēc grūtas slimības mans tēvs šķīries no mums
Architekts

ARNOLDS
VOLDEMĀRS
LEZDKALNS
Dzimis 1926. gada 22. augustā Rūjienā,
miris 2013. gada 9. oktobrī Valhalla, NY

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā sieva un mūsu mamma

IEVA INESE DAUKŠS,
dzimusi KRŪZE

Dzimusi 1952. gada 26. novembrī Cincinati, Ohio,
mirusi 2013. gada 12. novembrī Klīvlandē, Ohio

Dziļā mīlestībā viņu piemiņā paturēs
SIEVA ILONA, MEITA MĀRA UN

DĒLI EDGARS UN JĀNIS

 Viņu vienmēr mīlestībā atcerēsies
SIEVA MĀRA UN SIEVAS MĀSA RUTA JOSTSONS

Par viņu sēro
MEITA ILZE AR VĪRU RAYMOND

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS KĀRLIS, BĒRNI KRISTAPS AR SIEVU JACQUELYN,

ALEKSANDRS, MĀRTIŅŠ UN ARIĀNA

Divējādi saule tek –
Tek kalnā, tek lejā;
Divējādi mans mūžiņš
Ar to vienu dvēselīti.
t.dz.

 Ir zaudējumi, pie kuŗiem nepierod,
 Kuŗus nekad neaizmirst.
 Lai gudrais prāts saka ko sacīdams,
 Sirdij ir savi iemesli, kas prātam nepieejami.
(Zenta Mauriņa)

Mīlestība nekad nebeidzas ... 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 11. janvārī 11:00 dievk. 
ar dievg., māc. Daina Salnīte.

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

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

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
 dze.org 7. decembrī 11:00 -15:00 
Ziemsvētku tirdziņš. 8. decembrī 
11:00 dievk. ar Sv.vakarēdienu, 
se  kos sadraudzība. 15. decembrī 
11:00 dziesmotais dievk. kopā ar 
skolas bērniem, sekos pusdienas. 
19. decembrī 11:00 Bībeles stunda. 
22. decembrī 11:00 dievk., sekos 
sadraudzība. 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk., spre-
diķis angļu valodā. 25. decembrī 
11:00 Ziemsvētku dienas dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. 29. decembrī 
11:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu, se -
kos sadraudzība. Vecgada vakarā 
dievk. nebūs. 5. janvārī 11:00 Zvaig-
znes dienas dievk., sekos sadrau-
dzība. Ar mūsu māc. Dāgu De  man-
 dtu var satikties pēc dievk., kā arī 
trešdienās baznīcā no 10:00 līdz 
14:00 un sestdienās latviešu sko-
las laikā. Visi laipni lūgti! Dāga 
tālr.: 612-280-9333, e-pasts: dag-
demandt@hotmail.com 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Montreal 
QC H4A 3P7). 5. decembrī 13:00 
pensionāru saiets. 15. decembrī 
15:00 3.Adventa dievk. un drau-
dzes eglīte. 24. decembrī 15:00 
Norv. baznīcā Ziemsvētku svēt-
vakara dievk.. Draudzes māc. Gun-
 dars Bērziņš, tālr.: 613-851-8281, 
e-pasts: rev@draudze.org. Dr. pr. 
Jānis Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 1. decembrī 
12:30 dievk. Leikvudā, Igauņu bazn. 
(607 E 7th St, Lakewood). 8. de -
cembrī 11:00 dievk. draudzes 
bazn. Īstbransvikā, seko draudzes 
eglītes sarīkojums un groziņu 
pusdienas. 15. decembrī 12:30 
dievk. ar dievg. Leikvudā. 24. de -
cembrī 12:30 Ziemsvētku vakara 
dievk. Leikvudā. 24. decembrī 
18:00 Ziemsvētku vakara dievk. 
draudzes bazn. Īstbransvikā. 29. 
decembrī 13:30 Vecgada dievk. 
ar dievg. Draudzes bazn. Īst bran-
svikā. Māc. Ieva Pušmucāne-Ki -
neyko. Tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 8.
decembrī 10:00 Jonkeru bazn.
(254 Valentine Ln,Yonkers NY) 
svētbrīdis, seko Ņujorkas latviešu 
koŗa Adventa koncerts. 8. decem-
brī 10:30 Salas bazn.(4 Riga Ln, 
Melville NY) dievk.,māc. Saliņš, 
seko Ziemsvētku tirdziņš. 14. de -
cembrī 11:00 Priedainē (1017 
State Rte 33, Freehold NJ) NJ 
skolas eglīte ar svētbrīdi, māc. 
Saivars. 14. decembrī 14:00 Man  -
hatenā Seafarers & Intl House 
(123 E 15th St, NY NY) dievk., 
māc. Saliņš, seko novada eglīte. 
15. decembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Ln, Yonkers NY) 

dievk., māc. Saivars, seko novada 
un skolas eglīte. 15.decembrī 
10:30 Salas bazn.(4 Riga Ln, Mel-
 ville NY) dievk., māc. Saliņš, seko 
Bībeles stunda. 22. decembrī Jon-
 keru bazn. dievk. nenotiks. 22. de -
cembrī 10:30 Salas bazn. (4 Riga 
Ln, Melville NY) dievk., māc. Sa -
liņš. 24. decembrī 18:00 Jon keru 
bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers 
NY) Ziemsvētku vakars, māc. Sai -
vars. 24. decembrī 18:00 Salas 
bazn. (4 Riga Ln, Melville NY) 
Ziemsvētku vakars, māc.Saliņš. 
25. decembrī 11:00 Īstoranžā 
(153 Glenwood Ave,East Orange 
NJ) Ziemsvētku diena, māc. Sai -
vars. 29. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers 
NY) dievk. ar dievg., māc. Sai -
vars. 29.decembrī Salas bazn. 
dievk. nenotiek.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 21. decembrī 
Ziem  svētku dievk.,kafijas galds. 
Prāvests Kārlis Žols, tālr.: 925-
788-1101, e-pasts: kazols@msn.
com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 
858-598-5451, e-pasts: jlegz-
dins@san.rr.com.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
8. decembrī 10:30 2.Adventa svētd., 
dievk. ar dievg., sekos Ziemsvētku 
dziesmu dziedāšana pie kamīna 
lejas zālē. 14. decembrī 17:00 Ad -
venta svecīšu dievk.. Dziedās ’’Si -
guldas Balsis’’ Maijas Riekstiņas 
vadībā, sekos latviešu skolas un 
draudzes eglīte nama zālē. Gro -
ziņu vakars. 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk., dzie -
dās Katriāna Zommere, ērģel nieks 
Dr. Andris Āboliņš. 29. decembrī 
10:30 Vecgada dievk. ar dievg., 
Bībeles stunda. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@ -
earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org

• Skenektedijas latv. ev. lut.dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady, NY 12308). 
22. decembrī 14:00 dievk. ar 
dievg., dz.lapiņas. Prav. O. Sniedze, 
asistē Linda Sniedze-Taggart.

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 8. decembrī 11:00 Bībeles 
stunda biedrības namā. Māc. Ai -
vars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 

• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, 
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. 
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs, 
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.

com. Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 
613-471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121). Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. Grā-
matu galds. 8. decembrī dāmu 
komitejas gadskārtējais Ziem-
svētku tirdziņš. 11. decembrī 
19:30 padomes sēde. 15. decem-
brī 11:00 Skolas eglīte, dievk. un 

sarīkojums. 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk.ar Sv. 
vakarēdienu. 25. decembrī 11:00 
Ziemsvētku dievk. ar Sv.vakar-
ēdienu. 31. decembrī 17:00 ga -
dumijas dievk. ar Sv. vakar -
ēdienu. Māc. prāv. Anita Vārs-
berga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-
251-4151, e-pasts: dcdraudze@
verizon.net. Info: www.dcdrau-
dze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT). 15. decembrī 13:00 

Adventa dievk., diak. Indriķis 
Kaņeps. Pēc dievk. draudzes 
Ziemsvētku eglītes sarīkojums. 
24. decembrī 16:00 Ziemsvētku 
vakara dievk., ko vadīs Imants 
Gorbants. Dr.pr. Vija Bachmute, 
tālr.: 860-644-3268.

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

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Martins Dukurs sāk 
lieliski ar pirmo vietu 

un trases rekordu
Kanadas pilsētā Kalgari risi nā-

jās Pasaules kausa izcīņas pirmais 
posms skeletonā. Lieliski startēja 
abas mūsu olimpiskās cerības – 
Martins un Tomass Dukuri. Mar -
tins pirmajā braucienā uz starta 
stājās ceturtais un finišā sasnieza 
rezultātu 56,08 sekundes. Otrais 
bija krievs Aleksandrs Tretjakovs 
– 56,31, trešais brits Dominiks 
Edvards Persons, bet piekto vietu 
dalīja kanadietis Ēriks Neilsons un 
Tomass Dukurs no Latvijas – 56,76. 
Otrā braucienā Martins līdeŗpo-
ziciju nosargāja un summā sasnie-
dza rezultātu 1:51,39, kā arī 
„izbrauca” trases rekordu.

Latvijas Basketbola
savienībai – 90

oficiāli kļuvusi par šī sporta veida 
vēsturē panākumiem bagātāko 
valsti. Pēc sporta statistikas por-
tāla infostrada datiem, Latvijai 
tagad Pasaules kausa izcīņas pos-
mos skeletonā ir 27 uzvaras, un 
šajā rādītājā Latvija ir apsteigusi 
Austriju. Viena uzvara ir To -
masam Dukuram, pārējās 26 ir 
Martina Dukura kontā.

Kristeram 
Aparjodam

bronzas medaļa
Latvijas kamaniņu braucējs 

Kristers Aparjods izcīnīja trešo 
vietu Altenbergas trasē, Vācijā, 
jaunās sezonas pirmajā Pasaules 
kausa izcīņas posmā jauniešiem.

Paulam-Lukasam Heideram Apar-
jods zaudēja 0,079 sekundes.

Meiteņu konkurencē Latvijas 
pār  stāve Kendija Aparjode iz -
cīnīja sesto vietu, kas braucienos 
sasniedza attiecīgi sesto un sep-
tīto rezultātu. Uzvarētājai Svenjai 
Estreišerei no Vācijas viņa zau-
dēja 1,116 sekundes.

***
Latvijas kamaniņu braukšanas 

izlase izcīnīja ceturto vietu Vin -
terbergas trasē Vācijā Pasaules 
kausa izcīņas trešā posma stafe-
tes sacensībās. Vienības sastāvā 
brauca Elīza Tīruma, Kristaps 
Mauriņš, kā arī Andŗa un Juŗa 
Šicu divnieku ekipāža. Uzvaru 
izcīnīja Italijas vienība, kas par 
vairāk nekā pussekundi apsteidza 
amerikāņus. Trešo vietu ieņēma 
Austrija, bet Latvija uzvarētājiem 
zaudēja 1,412 sekundes.

Vinterbergā Latvijas kamaniņu 
braucēju divnieks Andris un 
Juris Šici izcīnīja sesto vietu. 
Uzvarēja Vācijas sportisti Tobiass 
Vendls/Tobiass Ārlts, kuŗiem Šici 
zaudēja 0,957 sekundes. 

Cits Latvijas divnieks Oskars 
Gudramovičs un Pēteris Kalniņš 
pirmajā braucienā trasi veica 
44,397 sekundēs, otrajā – 44,323 
sekundēs, kas ļāva summā izcīnīt 
11. vietu. Pirms pamatsacensī-
bām notiek kvalifikācijas sacen-
sības, tā dēvētā Nāciju kausa iz -
cīņa. Šeit Gudramovičs/Kalniņš 
izcīnīja trešo vietu.

Pasaules kausa izcīņas kopvēr tē-

 jumā pēc trim posmiem brāļi Šici 
ieņem septīto vietu ar 128 punk-
tiem. Gudramovičs/Kalniņš iegu-
vuši 70 punktus un  ir 20. vietā.

Vieninieku sacensībās labāko 
sniegumu no Latvijas sportistiem 
sasniedza Inārs Kivlenieks, ierin-
dojoties ceturtajā vietā. No līdeŗa 
viņš atpalika 0,084 sekundes. 
Kristaps Mauriņš izcīnīja devīto, 
Mārtiņš Rubenis – 19. vietu. 

Dāmu konkurencē Elīza Tīru-
ma izcīnīja astoto vietu.

Pēc posma Vinterbergā kama-
niņu braucēji līdz decembŗa vi  -
dum ik pēc nedēļas aizvadīs sa -
censības arī Vistlerā un Pārksitijā. 
Pēc gadu mijas pasaules vadošie 
kamaniņu braucēji tiksies arī Kē -
 nigzē, Oberhofā un Altenbergā, bet 
25. un 26. janvārī Pasaules kausa 
izcīņas pēdējais – devītais, posms, 
kas vienlaicīgi būs arī Eiropas mei -
starsacīkstes, risināsies Siguldā.

Haralds Silovs
ceļā uz

olimpiskajām spēlēm
Latvijas Ātrslidošanas federā-

cija paziņojusi, ka Haralds Silovs 
ar pirmajos trijos Pasaules kausa 
izcīņas posmos sasniegtajiem re -
 zultātiem praktiski ir nodroši-
nājis tiesības startēt Soču Olim-
piskajās spēlēs.

Pēdējais no četriem olimpiskajā 
kvalifikācijā iekļautajiem Pasau-
les kausa izcīņas posmiem notiks 
Berlīnē, taču Haralds Silovs sezonas 

Basketbols ir viena no retajām 
sporta spēlēm, par kuŗu zinām, 
kad tā radusies. Basketbolu 1881. 
gadā ASV izdomāja Džeimss 
Nei  s  mits. Šis sporta veids ātri 
iekaroja populāritāti, jo palīdzēja 
sportiski aizvadīt gaŗo starpse-
zonu, kad laika apstākļi neļauj 
spēlēt futbolu vai hokeju.

kas turpmākajos gados tālu pa -
saulē nesa mazās Latvijas vārdu. 
Pašas pirmās spēles datumu 
sporta vēsturnieki nav fiksējuši, 
toties ir zināms, ka 1923. gada 
26. novembrī valsts lielāko spor-
ta biedrību pārstāvji nodibināja 
Latvijas Basketbola savienību 
(LBS), uzticot tai koordinēt sa -

ketbolu spēlēja un spēlē kā pirm-
klasnieki, tā arī kungi un dāmas 
sirmām galvām. Valdemārs Bau-
manis, Ādolfs Grasis un citi entu -
ziasti aizrāvās ar šo amerikānisko 
spēli un drīz vien piešķīra tai lat-
viskus akcentus, aizvedot valstsvie-
nību līdz pirmo Eiropas meistaru 
titulam. 1935. gada 4. maijā Že -
nēvā pirmo Eiropas meistar sa-
cīkšu finālspēlē Latvijas valsts vie-
nība ar 24:18 (16:8) pārspēja Spā-
nijas izlasi.

Šim vēsturiskajam notikumam 
veltīta režisora Aigara Graubas fil-
  ma „Sapņu komanda 1935”, kas īsā 
laikā ieguva populāritāti. Tas ir 
stāsts par Latvijas basketbola 
izlasi un tās vadītāju Valdemāru 
Baumani, kas 1935. gadā izcīnīja 
pirmo Eiropas čempionu titulu, 
nodrošinot paliekošu vietu pa -
saules sporta vēsturē.

Filma piedalījusies vairāk nekā 
10 filmu festivālos Eiropā, Āzijā 
un Amerikā, tā  iekļauta Starp tau-
tiskās basketbola federācijas (FIBA) 
mūzeja video izstādē Ženēvā. Frag-
 menti eksponēti FIBA jaunajā Bas-
 ketbola mūzeja pastāvīgajā video 
ekspozīcijā. 2013. gada Indiana-
polisas Starptautiskajā filmu fes-
tivālā tā ieguva balvu kā labākā 
ārzemju filma.

Pēc jaunākajām ziņām filma 
“Sapņu komanda 1935” tika iz  rā-
 dīta Eiropas Savienības filmu fes -
tivāla ietvaros 29. novembrī Otavā.

Tagad mūsu basketbolistu lielis-
kais sasniegums 1935. gadā iemū-
žināts arī literārā darbā. 2. decem-

  brī notika grāmatas “Sapņu ko -
manda 1935” atvēršanas svētki, 
kuŗos piedalījās filmas veidotāji, 
grāmatas autori, filmas aktieŗi 
un izdevēji.

Riņķa turnīrs beidzās ar pārspēli 
par pirmo vietu, kuŗā Latvijas 
Sporta biedrības (LSB) vienība 
uzvarēja Jaunekļu kristīgās savie-
nības (JKS) pārstāvjus (25:15).

 Septiņi latviešu izcelsmes 
basketbolisti olimpiskajos tur nī-
ros un pasaules meistarsacīkstēs 
pārstāvējuši Austrāliju.

 Astoņas valstis, ieskaitot Lat -
viju, bija pārstāvētas Starp tau tis-
kās basketbola federācijas (FIBA) 
dibināšanas sanāksmē Ženēvā 
1932. gada 18. jūnijā. Latvijas Bas-
 ketbola savienības vārdā proto-
kolu parakstīja Jāzeps Šadeiko.

 11 punktus Eiropas pirmo 
meistarsacīkšu finālspēlē guva 
rezultātīvākais spēlētājs Rūdolfs 
Jurciņš.

 14 dienas pirms Eiropas 2.
meistarsacīkšu sākuma – 1937. ga  -
da 19. aprīlī — Rīgā, vecā fabrikas 
korpusā netālu no Brasas tilta, 
tika atklāts moderni iekārtots 
Sporta nams, kuŗa trijos lauku-
mos basketbols tika spēlēts līdz 
pat Otrajam pasaules kaŗam.

 15./18. vietu 21 vienības kon-
 kurencē Latvijas valstsvienība 
da  līja olimpiskajā turnīrā 1936. 
gadā Berlīnē.

 10 Eiropas čempiones tituli – 
Rīgas TTT centra spēlētāja Uļjana 
Semjonova sasniegusi absolūtu 
starptautisko sacensību rekordu, 
pārstāvot lielvalsts izlasi no 1968. 
līdz 1985. gadam. Vēl Semjonovas 
krājumos ir divas olimpiskās un 
trīs pasaules meistarsacīkšu zelta 
medaļas.

1935. gada Eiropas čempioni – Mārtiņš Grundmanis, Džems 
Raudziņš, Aleksejs Anufrijevs, Rūdolfs Jurciņš, Visvaldis Melderis, 
Jānis Lidmanis, Herberts Gubiņš un Eduards Andersons. Treneris 
– Valdemārs Baumanis

Pēc Latvijas neatkarības atg ša-
nas mūsu vīriešu izlases lielākais 
panākums ir astotā vieta Eiropas 
meistarsacīkstēs 2001. gadā, dā   mām 
– ceturtā vieta Eiropas meistarsa-
cīkstēs 2007. gadā, devītā vieta 
Pekinas Olimpiskajās spēlēs 
2008. gadā. Lieliski basketbolu 
spēlē arī jaunā paaudze. Eiropas 
meistarsacīkstēs U-20 izlase iz -
cīnīja sudraba medaļas, U-18 
jau  nieši ieguva ceturto vietu.  

Daži skaitļi no basketbola sta -
tistiķu pūra.

 Pieci spēlētāji kā pieci pirksti 
un kopā „Melnā roka” – tā sauca 
vienu no pirmajām basketbola 
vienībām, kas Rīgā tika izveidota 
1922. gadā.

 Pirmajās Latvijas meistarsa-
cīkstēs, ko LBS noorganizēja 1924. 
gadā piedalījās sešas vienības 

Filmas afiša

Latviešiem pirmos soļus bas  ket-
 bolā ierādīja amerikāņu in  struk  -
tori no Jauniešu kristīgās savie-
nības (YMCA). 1920. gadā Rīgas 
Vingrotāju biedrības zālē Ving ro-
tāju ielā 5 viņi uzstādīja grozus 
un noorganizēja apmācības kur-
sus skolēniem un studentiem – 
tā Latvijā parādījās basketbols, 

censību rīkošanu un Latvijas 
pār  stāvību Eiropā un pasaulē. 

Kopš LBS dibināšanas aizritē-
jušos 90 gados notikušas 90  Lat-
 vi jas meistarsacīkstes, un mūsu vie  -
nības aizvadījušas vairākus sim-
tus tūkstošu aizraujošu spēļu kā 
starptautiskajā arēnā, tā arī da -
žādos turnīros tepat Latvijā. Bas-

Otro vietu šajā posmā palika 
Tretjakovs, kas Dukuram zaudēja 
0,75 sekundes, bet trešais bija 
Persons (+1,35). Tomass otrā 
braucienā uzlaboja rezultātu un 
ierindojās ceturtajā vietā.

Dāmu konkurencē Lelde Prie-
dulēna izcīnīja 18. vietu.

Statistiķi sakopojuši mūsu spor-
tistu rezultātus Pasaules kausa 
izcīņas posmos un secinājuši, ka  
Latvija pēc Martina Dukura trium-
 fa šīs sezonas pirmajā posmā 

Kristers Aparjods

pirmās puses galveno mērķi jau 
ir izpildījis, kvalificējoties startam 
Sočos trijās disciplīnās. Astanā tre -
šajā olimpiskās kvalifikācijas Pa -
saules kausa izcīņas posmā  Silovs 
sasniedza 13. vietu 1500 m un 15. 
vietu 1000 m distancē, startējot spē-
 cīgākajā A grupā. Berlīnē Haralds 
vēl cīnīsies 1000 m un 1500 m dis-
  tancē A grupā ar mērķi Pasaules 
kausa rangā nostiprināties 20 la -
bāko vidū, lai Sočos varētu startēt 
spēcīgāko grupā tuvāk sacensību 
beigām.

Kērlings
Latvijas sieviešu kērlinga izlase 

Norvēģijā Eiropas meistarsacīkšu 
pēdējā cīņā ar 9:6 uzvarēja Nor-
vēģijas pārstāves un nopelnīja 
ceļazīmi uz pasaules meistarsa-
cīkstēm nākamajā gadā.

Latvijas vienība deviņās sacen-
sībās izcīnīja trīs uzvaras, ierin-
dojoties septītajā vietā.

Vīriešu vienība cīņā par kva li-
ficēšanos pasaules meistarsa cīk-
stēm divreiz zaudēja vāciešiem – 
2:7 un 2:6.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Kristers abos braucienos sasnie-
dza trešo labāko rezultātu, sum  mā 
uzvarētājam Niko Gleiršeram no 
Austrijas zaudējot 0,510 sekun des. 
Otrā vietas ieguvējam vācietim 


