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No kreisās: Agnese Linarts, Dace Micāne Zālīte un Anete Adams 
aicina uz labdarības koncertu Bostonā

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

VAI "LAIKU" 2014. GADAM JAU ESAT PASŪTINĀJUŠI?

Jau labu laiku dzīvojam līdzi 
notikumiem Latvijā, kad 2013. 
gadā 21. novembrī notika tra -
ģēdija – Rīgā, Zolitūdē iebruka 
veikala “Maxima” jumts. Bojā aiz -
gāja 54 cilvēki, un tā ir lielākā 
traģēdija, kāda notikusi Latvijā, 
kopš atgūta neatkarība. 

Zvaigznes dienā, svētdien, 
2014. gada 5. janvārī Bostonas 
apkārtnes latvieši un viņu drau-
gi vienosies kopējā Labdarības 
akcijā. Ne tikai svētkos un gai -
šos prieka brīžos, bet arī nelaimē 
esam kopā ar tautu un gribam 
paveikt ko labu un sniegt pa  lī -
dzību. Ziņu portālos, televīzijas 
raidījumos, preses slejās, seko-
jot līdz traģēdijas gaitai, redzot 
gan sabiedrības sašutumu, gan 
atbildīgo personu izvairīšanos no 
atbildības, cinismu no “Maxi ma” 
vadības puses, Rīgas Domes va -
dības un Nila Ušakova turēšanos 
pie sava amata, premjerministra 
Valda Dombrovska demisiju, – 
rodas sajūta, ka mūsu spēkos,  
ja ne valsts mērogā, tad cilvē-
ciskā līmenī ir iespējams rīko-
ties. Darīt ko dziedējošu, derīgu 

Bostonā Zvaigznes dienā notiks
labdarības koncerts

„Aizlūdzot zem zvaigznēm”

XIV Latviešu
Dziesmu svētki

Kanadā aicina

un cietušo ģimenēm sniegt kaut 
nelielu mierinājumu. 

Zolitūde ir Rīgas rajons Pār-
daugavā, kur bloka mājās dzīvo 
rīdzinieki, darba rūķi. Kādu 
dzīvokļu logi šajās mājās vairs 
vakaros neiedegas, jo miera 
laikā, parastā darbadienas va -
karā, kad cilvēki nāk mājās no 
darba un iepērk vakariņām pār-
tiku, veikalam sabruka jumts. 
Cieta nevainīgi cilvēki, šī noti-
kuma sekas vēl ilgi sūrstēs kā 
grūti sadziedējamas brūces...

Kā radās mūsu koncerta ini cia-
tīva? Šoruden Agnese Linarts 
un Anete Adams iepriecināja 
bostoniešus ar diviem koncer -
tiem – Piesaules Labvēļu vakarā 
un Valsts svētku koncertā. Dzie-
dātājas, uzsākot Labdarības ak -
ci  jas organizēšanu, vērsās pie 
Bostonas latviešu ev. lut. Trim-
das draudzes ar priekšlikumu 
organizēt Labdarības koncertu. 
Aicinājumam atsaucoties, iz -
kris  t allizējās doma: “Mēs nee-
sam vienaldzīgi, un, lai gan 
dzīvojam tālu no Latvijas, mūsu 
pilsoniskā sirdsapziņa aicina 

vienoties ar tautas brāļiem lik-
tens stundā un izteikt savu 
atbalstu, vākt ziedojumus cie -
tušo ģimenēm!”

Mūzikā, dziesmā, dzejā, 
māk  slā – no sirds uz sirdi 
raidām lūgšanu mūsu tautai:

“Par mūsu zemīti, par gaišu 
dzīvi tavu

Es aizlūdzot zem zelta zvaig-
znēm stāvu.”

5. janvārī plkst 1.00 dienā 
Bostonas latviešu Trimdas drau -
dzes nama telpās Labdarības 
koncertā savus spēkus apvienos 
dažādu radošo profesiju pār-
stāvji – mūziķi, dziedātāji, māk-
 sli nieki, teātŗa mākslinieki –  
Agnese Linarts, Anete Adams, 
Agita  Cerusa – Arista, Pēteris 
Aldiņš, Ela Brandys, Aija Rēķe, 
Michael Glashow, Gints Grin-
bergs, Ona Jonaityte, Krisīte 
Skare, Dace Micāne Zālīte. Vi  -
zuālā valodā mūs uzrunās Jaun-
piebalgas mākslas skolas au -
dzēk ņu zīmējumi “Eņģeļi”.

Aicinām uz koncertu! Kon-
certā savāktie ziedojumi tiks 
nodoti Zolitūdes traģēdijā cie-

tušo ģimenēm, sūtot ziedojumu 
uz www.ziedot.lv. Ziedojuma 
čeku lūdzu rakstīt: Bostonas 
latviešu ev. lut. Trimdas drau-
dze, ar piebildi: “Ziedojums 
traģēdijas upuriem”. Atbalsta: 
Bostonas latviešu ev. lut. Trim-

das draudze, Amerikas latviešu 
Tautiskā savienība (ALTS) un 
Bostonas Daugavas Vanagi. Kon-
 taktinformācija:  zvaigznes kon-
certs@gmail.com www.face-
book.com/zvaigznesdienas-
koncerts

DACE
MICĀNE

ZĀLĪTE

Laiks skrien ātri, un drīz jā  po -
šas uz Hamiltonu Kanadā, kur 
2014. gadā no 3. līdz 6. jūlijam 
risināsies XIV Latviešu Dziesmu 
svētki Kanadā. Pilsētas centrs pār-
 vērtīsies par „mazo Latviju”, kur 
ik uz soļa skanēs latviešu valoda, 
kad tautieši no tuvienes un tā  lie-
nes pulcēsies vienuviet, lai kopīgi 

pītu krāšņu dziesmu, deju un 
draudzības vainagu. Te savīsies 
bērnu jautrās čalas ar nobrie du-
šām balsīm un sirmgalvju vērī-
giem skatieniem, un kur vien  
grie zīsies, tur latvietis priekšā! 
Būs svētki visām paaudzēm, vi  -
sām interesēm, visu priekam.

(Turpinājums 4. lpp.)

Dziesmu pinu, deju pinu
Latvju tautas vainagā!

// FOTO: Gunta Lujane
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

LATVIJA –
2013

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

LAIKS PALIEK VĒSĀKS.
IEPRIECINI SAVU SIRSNIŅU!

ARVĪDS KŪLĪTS, PE ASV būvinženieris Komentāri un ierosinājumi
Izlasot 2013. gada 7.-13. de -

cembŗa Laikā rakstu par Zoli-
tūdes traģēdiju, man ir šādi 
komentāri un ierosinājumi:

Premjērministra atkāpšanās 
no amata ir pārsteidzošs lēmums 
bez izmeklēšanas rezultātiem, 
kuŗš ir vainīgs veikala MAXIMA 

jumta sabrukšanā, nogalinot 54 
cilvēkus. Savā laikā dzīvoju Ko -
nektikutas pavalstī, kad naktī 
Hartfordā pēc basketbola spēles 
iekrita sporta arēnas jumts, un 
Bridžportā (Bridgeport), lietojot 
“Lift slab” techniku, sabruka 
divstāvu ēkas stāvi, nositot vai -

rāk nekā divdesmit strād nieku. 
Nenotika nekāda polītiķu at -
teikšanās vai atlaišana, nedz arī 
valdības maiņa! Pēc izmeklē-
šanas noskaidrojās, ka pirmajā 
gadījumā bija inženieŗu kļūdas 
aprēķinos un otrajā gadījumā 
būvētāja kļūdas. Par nonāvē ta-
jiem strādniekiem izmaksāja 
kompensāciju viņu ģimenēm, 
balstoties uz strādnieku vecu-
mu un izpeļņu. MAXIMA vei -
kala struktūras sistēma ir vien-
kārša, un izmeklēšanas komi -
sija varētu sastāvēt no Latvijas 
architektiem un inženieŗiem, 
kas izmeklētu:

1. Vai architektu/inženieŗu ap -
rēķini ir pēc paredzētām slo-
dzēm un būvnoteikumiem.

2. Vai būvfirma sekoja plā-
niem.

3. Vai bija architektu/inženieŗu 
uzraudzība būvēšanas laikā.

4. Vai materiālu stiprība be -
tonam un dzelzij atbilst plāniem: 
šeit jāpieaicina laboratorija.

5. Kā tika izraudzīti architek-
ti/inženieŗi un būvfirma. Un 
vai viņi bija licenzēti darīt šādu 
darbu.

Tālāk es ieteicu komisijai 
izmeklēt, vai Latvijas būvniecības 
likumi ir saskaņā ar intena cio-
nāliem noteikumiem. Šajā lietā 
vajadzētu pieaicināt ārzemju spe-
 ciālistus, kuŗi pārzina vācu un 
ASV būvniecību un tās likumus.

Seminārs par 
iespējām iegūt 

Latvijas pilsonību
Latvijas vēstniecībā Vašing-

tonā aizvadītajā sestdienā, 7. 
decmbrī notika informātīvs 
seminārs par Amerikas latviešu 
iespējām pieteikties un saņemt 
Latvijas pilsonību. Seminārā, 
kuŗā piedalījās Amerikas lat-
viešu sabiedrisko organizāciju 
pārstāvji un dubultpilsonības 
pretendenti no dažādiem lat-
viešu centriem ASV, uz intere-
sentu jautājumiem atbildēja 
gan Latvijas vēstniecības, gan 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes pārstāvji: PLMP va -
dītāja vietnieks Jānis Citskov-
skis un PLMP Personu statusa 
kontroles nodaļas vadītāja 
Sanda Kundrate.

Semināru rīkoja Amerikas lat-
viešu apvienība (ALA) sadarbībā 
ar Latvijas vēstniecību ASV, Pil-
sonības un migrācijas lietu pār-
valdi un Pasaules brīvo latviešu 
apvienību ar mērķi informēt 
Amerikas latviešu sabiedrību par 
dubultpilsonības iespējām, ko 
paredz 1. oktobrī spēkā stājušies 
grozījumi Latvijas pilsonības 
likumā. 

Amerikas latviešu apvienība ir 
centrālā organizācija, kas pārstāv 
gandrīz 100 000 lielo ASV latvie-
šu kopienu. Tā apvieno vairāk 
nekā 140 Amerikas latviešu orga-
nizācijas, to skaitā – biedrības, baz-
 nīcas un kultūras organizācijas 
un vairāk nekā 5000 individuālu 
biedru dažādās ASV pavalstīs. 

Plašāka informācija:
www.alausa.org
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Floridas latviešu biedrības
koŗa diriģenta

jubilejas koncerts

Sveicam Amandu!

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?

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

GUNĀRS LIEPIŅŠ

Izcilu mūzikālu koncertu 
Floridas tautiešiem un viesiem 
sestdien, 30. novembrī, bija sa -
gatavojis Latviešu biedrības koŗa 
diriģents, maestro Vladi mirs 
Hohlovs. Diriģents gan paskaid-
roja, ka koncerts esot bijis sievas 
Daces ideja un or   ganizēts, lai 
svinētu viņa 70. dzimšanas die  nu 
un 21. Floridas latviešu biedrī-
bas koŗa vadīšanas sezonu.

Lai gan Floridas St. Pēters-
bur gas tautiešu saime lēnām 
sarūk, tāpat kā citos latviešu 
centros, diriģenta vārds un ta -
lants labi pazīstams arī plašākā 
sabiedrībā. Biedrības zāli pildīja 
92 mūzikas mīļotāji, arī pārstāvji 
no vietējās amerikāņu, lietuviešu 
un igauņu kopienas.

Pieteicot jubilāru, biedrības 
priekšnieks Gunārs Liepiņš mi -
nēja faktu – lai gan jubilārs dzi-
 mis St. Pētersburgā, Floridā, sa  vu 
galveno mūzikālo izglītību guvis 
konservātorijā St. Pēterburgā, 
Krievijā. Maestro 17 gadus strā-
dājis par koncertmeistaru Lat-
vijas Valsts filharmonijā, kur  kon-
   certējis kopā ar daudziem izciliem 
solistiem, kā piemēram, Ingu 
Kalnu, Inesi Galanti un citiem. 
Vladimirs Hohlovs 1992. gadā 
ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi savā 
dzimtajā pilsētā St. Pētersburgā, 
Floridā, un vēlāk uz blakus 
lielpilsētu Tampu, kur atvēra 
klavieŗspēles studiju, rīkoja pat-
stāvīgus klavieŗmūzikas kon-
certus un sadarbojās ar Floridas 
orķestŗa mūziķiem. Trīs no 
viņiem piedalījās arī jubilejas 
vakara koncertā.

Koncertu sāka maestro, spē -
lējot F. Šūberta Klavieŗu im  -
prom   ptus, tad ar vijolnieku 
Olegu Geyer, atskaņoja Ludviga 
Bēt hovena Romanci  Fa mažorā 
un Vittorio Monti “Čardašu”. Šis 
bija techniski ļoti grūts skaņ-
darbs vijolniekam, kas tika at -
skaņots ar lielu virtuozitāti un 
saņēma nedalītu publikas pie -
krišanu un ilgus, skaļus aplau -
sus.

Nepacietīgi tika gaidītas mūsu 
pašu Aleksandras Ritumas 
priekšnesums –  trīs solo dzies-
mas. Vispirms, ļoti populārā 
Mimi ārija no Džakomo Pučīni 

(Giacomo Puccini) operas „Bo -
hema”, tad Jāņa Mediņa dziesma 
“Dzīve” ar Friča Bārdas vārdiem, 
beigās “Dziesma par Vilju” no 
Lechāra operetes “Jautrā atrait-
ne”. Pēdejos divus gadus Alek-
sandra cītīgi skolojusi savu 
skaisto soprāna balsi, mācoties 
pie balss skolotāja Marc Taslit. 
Publika pateicās Aleksandrai un 
Vladimiram ar skaļiem aplau -
siem. Aleksandra, protams, pa -
līdz arī biedrības korim un ir 
vietējās draudzes ērģelniece un 
St. Pētersburgas operas sabied-
rības koriste.

Instrumentālais koncerts bei-
dzās ar klavieŗu, klarnetes un 

ņota dziesma “Manai dzimte-
nei” ar V. Svešnieka vārdiem, 
tad sekoja U. Stabulnieka “Tik 
un tā” ar M. Zālītes vārdiem, ko 
speciāli biedrības korim aran-
žējis jubilārs. Trešā bija E. Ro -
zenštraucha “Vaidava”, ko ko -
risti dziedāja mazliet skumjāki, 
pieminot dziesmas vārdus 
“stāsti man par mīlu jaunībā”, – 
varbūt tāpēc, ka nevarēja to 
atcerēties? Ceturtā dziesma bija 
Raimonda Paula “Vēju stundā” 
ar J. Petera vārdiem un bei -
dzamā, kas skanēja gandrīz kā 
jubilāra personiskā himna, – G. 
Dovgjallo “Tēvu zeme” ar G. 
Selgas vārdiem.

Koncertam beidzoties, visi 
mākslinieki tika sumināti, pub-
likai pieceļoties un sirsnīgi ap -
laudējot. Netika taupīti arī ziedi, 
diriģentam tika pasniegta liela 
koŗa fotografija un kāda aiz-
domīga paciņa, varbūt pudele? 
Maestro pateicās arī Floridas 
orķestŗa dalībniekiem, kas kup-
lināja sarīkojumu. Pēc tam ju -
bilāra dzīvesbiedre Dace aici-
nāja visus pie glāzes vīna un 
cepumiem. Vakara izskaņā vēl 
ilgi turpinājās interesantas sa -
runas starp apmeklētājiem un 
māksliniekiem.

Maestro Vladimirs Hohlovs iesāk koncertu ar Šūberta melodijām

alta vijoles trio, māksliniekiem 
nospēlējot V.A. Mocarta “Kegel-
stadt Trio”, kopā ar Vladimiru  
mūzicēja Floridas orķestŗa mū -
ziķi Brians Moorhead (klarnete) 
un Bens Markwell (alts).

Koncerta otrā daļā maestro 
aicināja uz skatuves St. Pēters-
burgas latviešu biedrības kori, 
kas, lai gan mazliet mazākā 
sastāvā, vēl vienmēr iepriecina 
tautiešus ar latviešu mūziķu 
melodijām. Kori, kā vienmēr, 
pavadīja Māra Rituma. Šoreiz 
tika dziedātas piecas dziesmas, 
visas diriģenta Vladimira Hoh-
lova apdarē. Pirmā tika atska-

2013. gada 17. aprīlī Amanda 
Treijs Lipacis ar izcilām sekmēm 
absolvēja Northeastern univer-
si tāti Bostonā, iegūstot maģistra 
gradu Masters in Teaching un 
Special Education in Moderate 
Disabi li ties, balstoties uz vis-
jaunāko tech noloģiju. Viņa strā  -
dāja pamat skolā Watertown, 
MA un izpildīja divas practi-
cum klases jūnijā. 

Amanda ir ieguvusi B. A. gradu 
Hofstra universitātē Ņujorkā Com-
 munications/Television Product ion 
nozarē un mākslas departamentā 
metalldarbos/dizainā. Pēc absol-
vēšanas tika pieņemta par asis-
tenti metalldarbu nodaļā. Pēc 

tēva, prof. Normunda Treija aiz -
iešanas pen sijā viņa strādāja par  
skolotāju. 

Amanda pieder pie Amerikas Lat-
 viešu mākslinieku apvienības 
ALMA un amerikāņu metalldar  bu 
organizācijām. Viņa ir piedalī ju sies 
un saņēmusi godalgas izstādēs. 

Amanda ir absolvējusi Gaŗezera 
vasaras vidusskolu, Longailendas 
latviešu pamatskolu un vidus-
skolu. Viņa bijusi guntiņa, gaida, 
un lielgaida. Vasaras pavadījusi 
Katskiļu nometnē, latviskā vidē. 

Tagad Amanda strādā Nort h -
eastern universitātē Bostonā un 
trešo gadu turpina mācīt Bos-
tonas latviešu skolā. 
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Svētku centrs būs Sheraton 
Hamilton viesnīca, kur atradīsies 
mūsu iemīļotais Laimas pulk-
stenis, kas aicinās uz tikšanos. 
Tur visu svētku laiku atradīsies 
informācijas centrs, biļešu birojs, 
dalībnieku reģistrācija, svētku 
tirdziņš, lietiskās mākslas izstāde 
un daudz kas cits. No viesnīcas 
visas sarīkojumu telpas ir viegli 
sasniedzamas, kājām ejot.

Turpat, Sheraton viesnīcas „pa -
galmā”, kas atrodas ārpus vies-
nīcas otrā stāva un virs iepirkša-
nās centra, būs svētku galvenā sa  -
tikšanās vieta, tā sauktais SVĒT-
KU JUMTS. Šeit visu dienu būs 
iespējams veldzēties ar vēsu at  -
spirdzinājumu un baudīt latvisku 
ēdienu, par ko rūpēsies Latviešu 
centra Toronto virtuve šefpavāra 
Ingo Kārkliņa vadībā. Turpat pa -
redzēta arī dienas programma ar 
deju, dziesmu un citiem priekš-
nesumiem, kā arī nodarbības bēr-
niem. Ideāla vieta satikt vecos 
draugus un iegūt jaunus.

Ceļš uz svētkiem jau sācies, 
gan rīkotājiem, gan programmas 
izpildītājiem, jo svētku norise 
strauji veidojas, repertuārs tiek 
apgūts, sarīkojumu biļetes tiek 
pārdotas, un par svētkiem tiek 
runāts tālu un plaši.

ton Artists Inc. galerijā. Latviešu 
mākslinieku darbu izstāde jau-
najā galerijā, kas atrodas netālu 
no Šeratona viesnīcas un ir pus-
ceļā uz katedrāli, kur notiek 
vairāki koncerti.

TEĀTRIS – RŪDOLFA 
BLAU MAŅA „SKRODER DIE-
NAS SILMAČOS” Latviešu teāt-
ŗa iemīļotā klasika jautrā garā ar 
režisori Jolantu Lindi. Lomās 
aktieŗi no Toronto Daugavas Va -
nagu teātŗa kopas un pieaicināti 
talanti. Notiks divas izrādes 3. 
jūlijā.

GARĪGAIS KONCERTS vēs-
turiskajā Christ’s Church kated -
rālē. 150 dziedātāju kopkoris 
sniegs Ziemeļamerikas un Lat -
vijas komponistu skaņdarbus.. 
Piedalās koris Sonore, kameror-
ķestris un ērģelnieki. Būs arī 
kopīga korāļu dziedāšana klau-
sītājiem ar māksliniekiem.

SADRAUDZĪBAS BALLĪTE 
notiks Liuna Station, kas agrāk 
bija vilcienu stacija, bet tagad 
atjaunota ar skaistām telpām. 
Jautrs vakars ievirzīsies svētku 
sliedēs. Deju mūziku spēlēs 
Autobuss Debesīs no Latvijas un 
Tērvetes Trubadūri no Mont-
realas.

mūzikantiem no Toronto – spēlēs 
jauniešu rokgrupa Pensionāri un 
būs arī DJ mūzika.

KABARĒ VAKARS „DEBESS 
MANNĀ” Convention centra 
zālē. Dziesmots vakars Lindas 
Marutas Kronbergas vadībā ar 
meiteņu trio Debess mannā, kas 
apburs vakara apmeklētājus ar 
trimdas populārām dziesmām, 
pieaicinot arī zvaigžņotus viesus.

SESTDIEN, 5. JŪLIJĀ
TAUTAS TĒRPU SKATE 

Ieskats tautiskā mantojuma ba -
gātībā no pagātnes līdz mūs-
dienām.

KOPKOŖA KONCERTS 
„DZIESMU PINU VAINAGĀ” 
Hamilton Place. 500 dziedātāju 
kopkoŗis svētku kamerorķestra 
un kokļu pavadījumā atskaņos 
25 dziesmas no latviešu mūzikas 
klasikas līdz Amerikas un Ka -
nadas komponistu darbiem un 
jaunākām dziesmām no Lat vi jas.

BĒRNU BALLE.  Balle jaunā-
kiem svētku apmeklētājiem, ar 
vecāku klātbūtni – bet ne pārāk 
tuvu.

SVĒTKU VAKARIŅAS Con-
ven tion centrā. Vakariņas svētku 
gaisotnē. Biļetes tikai iepriekš-
pārdošanā. 

deju izrāde ar dejotājiem no 
Kanadas, ASV, Latvijas un citām 
valstīm. Dejas pavada ansamblis 
Folkvakars no Latvijas un lieluz-
vedumam īpaši veidots tautas 
deju koris. Svētku noslēgums ar 
Dziesmu svētku karoga nodoša-
nu nākamo Ziemeļamerikas 
Dziesmu svētku rīkotājiem.

ATVADU DANCIS Šeratona 
viesnīcā un uz jumta. Svētku 
izskaņa visām paaudzēm ar dan-
čiem, dejām un draugiem. 

Aicinām ierasties Hamiltonā 
laicīgi, lai sestdien, 28. jūnijā pie-

ekskursijās ir tikai ar iepriekšēju 
pieteikšanos un samaksu. Būs arī 
iespēja izkārtot ekskursijas cit-
reiz grupām, kas to vēlētos.

Nodrošiniet sev mājvietu Ha -
miltonā, rezervējot istabas uz 
svētkiem par pazeminātu cenu:

SHERATON HAMILTON, 
Dzies  mu svētku galvenā viesnīca. 
1-800-514-7101 vai 1-888-627-
8161 https://www.starwoodmeet -
ing.com/Book/XIVLatvian-
Song FestivalCanada

CROWNE PLAZA HOTEL 
1-800-227-6963 www.cphamil-

PIEKTDIEN, 4. JŪLIJĀ
JAUNDEJU SKATE uz Ha -

milton Place skatuves. Jaundeju 
sacensību noslēguma deju izrāde. 
Piedalīsies deju kopas, kas ir 
iesniegušas jaundejas vērtēšanai.

TEĀTRIS – „SKRODER DIE-
NAS SILMAČOS”. Trešā un 
pēdējā izrāde.

LATVIEŠU KAMER MŪZI-
KAS UN OPERAS KONCERTS 
Christ’s Church katedrālē. Pie -
dalīsies klarnetists Mārcis Kūlis 
no Liepājas un svētku kamer-
orķestris ar daudzveidīgu reper-
tuāru. Izvilkumus no latviešu 
operām sniegs Latvijas Nacio-
nālās Operas solisti un kamer-
orķestris LNO diriģenta Mārtiņa 
Ozoliņa vadībā.

SADANCIS Tautas sadancis – 
danči un rotaļas visām paaudzēm 
ar ansambli Folkvakars no Lat-
vijas.

VIESU KOŖA „SONORE” 
KONCERTS arī katedrālē. Dzie-
dās izcilais Rīgas jauktais koris 
Sonore diriģenta Mārtiņa Ozoliņa 
vadībā.

JAUNIEŠU BALLE „DISKO-
TĒKA LAUKU SĒTĀ” Absinthe 
klubā. Jautrs vakars ar vietējiem 

SVĒTKU BALLE Convention 
centrā. Nepārtraukta deju mūzi-
ka – spēlēs Autobuss Debesīs no 
Latvijas un Adam Zahl no 
Čikāgas.

MŪZIKĀLAIS KOKTEILIS 
Visdažādākie mūzikālie priekš-
nesumi intimā gaisotnē svētku 
balles blakus zālē. Ieeja ieskaitīta 
svētku balles biļetē.

SVĒTDIEN, 6. JŪLIJĀ
EKUMĒNISKAIS DIEV KAL-

POJUMS katedrālē. Sapīsim lūg-
šanās, vārdā un mūzikā slavu un 
pateicību dzīvajam Dievam! 

RAKSTNIEKU CĒLIENS 
„VĀRDOS IR SPĒKS”. Tikšanās 
ar iemīļotiem rakstniekiem, kuŗu 
pārdzīvojumiem sekots līdzi viņu 
romānos un dzejoļos. 

TAUTAS DEJU LIELUZ VE-
DUMS „DEJU PINU VAI-
NAGĀ” UN SVĒTKU NOSLĒ-
GUMS Copps Coliseum. Krāšņa 

XIV Latviešu Dziesmu svētki
Kanadā aicina

Tautas deju koris 2009. gadā // FOTO: Gunta Lujane

Tautas deju lieluzvedums 2009. gada svētkos // FOTO: Gunta Lujane

Koncertzāle Hamilton Place // FOTO: Gunta Lujane

BAIBA BREDOVSKA,
XIV Latviešu Dziesmu svētku Kanadā Rīcības komitejas priekšsēde

dalītos Jāņu svinēšanā Toronto 
Sv.Andreja draudzes lauku īpa-
šumā „Sidrabene”, kas atrodas 
apmēram pusstundas braucienā 
no Hamiltonas. Turpat otrdien, 
1. jūlijā, tiks svinēta Kanadas 
diena un ieskandēti Dziesmu 
svētki sidrabeniešu rīkotājā pa -
sākumā VASARAS VAINAGU 
SVĒTKI. Paredzēta interesanta 
programma ar viesu grupu 
priekš nesumiem visas dienas 
gaŗumā. Būs arī nodarbības bēr-
niem, tirdziņš ar amatnieku de -
monstrējumiem, alus dārzs, ugu-
ņošana, zaļumballe un daudz kas 
cits. Aicinām ievadīt svētkus Sid-
rabenē un tad doties uz Hamil-
tonu. 

Rīcības komiteja ir arī rūpēju-
sies par viesiem no attālākām vie-
tām, kuŗi vēlētos tuvāk iepazīties 
ar apkārtni. Tiks piedāvātas eks-
kursijas trešdien, 2. jūlijā, uz Nia-
 garu un Toronto. Piedalīšanās 

ton.com Jāieraksta kods LS4.
STAYBRIDGE SUITES, istabas 

ar virtuvīti, un cenā ieskaitītas 
brokastis, 1- 905-527-1001 ext. 
5003 sales@staybridgehamilton.
com. Rezervējot istabas pa tele-
fonu, visās viesnīcās jāpiemin 
LATVIAN SONG FESTIVAL, 
lai saņemtu uz svētkiem paze-
mināto cenu.

Sarīkojumu biļetes ir jau pārdo-
šanā. Biļešu pasūtinājuma lapa 
tika ievietota laikraksta Laiks 42. 
numurā. To lūdzam izpildīt un 
nosūtīt uz norādīto adresi. Biļetes 
var arī pasūtīt no svētku mājas 
lapas www.latviansongfet.com, kur 
arī atradīsiet jaunāko informāciju, 
gan apmeklētājiem, gan svētku 
dalībniekiem. Aicinām arī drau-
dzēties ar mums Facebook lapā 
latviansongfest2014. Papildus in -
formācijai, lūdzu, rakstiet emba.
br@cogeco.ca.

Uz redzēšanos Hamiltonā 2014!

Nav par vēlu vēl pieteikt savu 
līdzdalību svētku programmas 
izpildītāju pulkā. Tautas deju 
nozares vadītāja Māra Simsone 
aicina tautas deju kopas pieteik-
ties, rakstot jsimsons@cogeco.ca. 
Koŗi, kā arī atsevišķi dziedātāji, 
var pieteikt savu līdzdalību kop-
koŗa koncertā, sazinoties ar mū -
zikas nozares vadītāju Juri Ķe -
niņu gkenins@rogers.com. 

Lūdzu iepazīstieties ar Dziesmu 
svētku daudzpusīgo un intere-
santo programmu. 

CETURTDIEN, 3. JŪLIJĀ
LIETIŠĶĀS MĀKSLAS IZ  -

STĀDES ATKLĀŠANA Šera-
tona viesnīcā. Izcilas rotas, audu-
mi, adījumi, kokgriezumi un 
keramika tradicionālā un mo -
dernā apdarē. 

DZIESMU SVĒTKU IESKA ŅA 
un ATKLĀŠANA izcilā kon  cert-
zālē Hamilton Place. Dziesmota 
svētku ieskaņa, savijot tradicio-
nālo un moderno dziesmās un 
dejās, ar dalībniekiem no Ziemeļ-
amerikas un Latvijas. Kaut kas 
visām paaudzēm! 

TĒLOTĀJAS MĀKSLAS IZ -
STĀDES ATKLĀŠANA Hamil-
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Piektais no kreisās ir ALA stipendiāts Kalvis Mikelšteins, sestais – raksta autors Guntis Rūtiņš

(Nobeigums)
EDGARS ZARIŅŠ

GUNTIS RŪTIŅŠ

„Bēgšana” pa Eiropu
Mans bēgļu laika ceļojums

Apraksts par stipendijas darbu 2013. gada 
vasarā Latvijas Okupācijas mūzejā

Bildē pa kreisi: Vēdeles nometnes nelietotais gals 1946. gada maijā, kur mums bija jāiekārtojas, kad mēs tur ieradāmies. Bildē pa labi: 
Vēdeles nometnes barakas 1947. gadā, kad vairākums nometnē bijām latvieši

Elmshornas nometne

Dažas mūsu pašu, puiku, no -
darbības arī drusku palīdzēja 
vēderam. Es iemācījos būt diez-
gan labs makšķernieks ar paša 
taisītu bada pātagu. Tādā veidā 
dažu labu reizi sagādāju mums 
asaŗu un raudiņu vakariņas. 
Reiz es izvilku divus kilogra-
mus smagu līdaku. To izdarīju 
ar lielu, ātru metienu, tā ka zivs 
ar saviem asajiem zobiem ne -
paspēja pārkost manu vienkāršo 
makšķeres auklu un aizmukt. 

Rudenī atkal varējām lasīt 
skā  bāržu riekstus, jo tagad drīk-
stējām iet uz Grifteras mežu pie 
pamestās militārās nometnes, 
kur bija šo koku pārpilnība. Bet 
tad jau vairs man neatlika tik 
daudz laika, jo nācās iet vācu 
pamatskolā. Arī trušu medīšana 
apsīka.

Ko lai dara, kad trūkst pār-
tikas? Atlika tikai iet uz vāciešu 
saimniecībām un ubagot. Mam-
ma mums, puikām, iemācīja: ja 
neprasīsi, neviens brīvprātīgi 
neko nedos. Sliktākais, kas var 
notikt, ir atbilde – „nē”. Mums 
negāja viegli, bet, salīdzinot ar 
pilsētu iedzīvotājiem, kuŗiem 
nebija nekādas iespējas papil-
dināt pārtikas rezerves, mēs 
nedrīkstējām sūdzēties. 

Ziemsvētkos mums bija cepe-
tis, Lāšiņonkulis izraka noslēp -
to nelegālo bisi un nošāva buku. 
Par nelaimi, to nevarēja turpināt, 
jo kāds bija dzirdējis šāviena 
troksni, ieradās policija un visus 
pratināja. 

1946. gada janvārī tēvs tomēr 

nosprieda, ka mums būs jā  pār-
vietojas uz kādu DP nometni, jo 
darbu atrast nevarēja un mūsu 
līdzekļi saruka. Februārī viņš 
nolēma kopā ar mani braukt pie 
brāļa Valentīna uz Elmshornas 
DP nometni. Ceļojums notika 
deviņus mēnešus pēc kaŗa bei-
gām, dzelzceļa satiksme eksis-
tēja, taču kādreizējā labā vācu 
kārtība izrādījās iedragāta. Vil-
cieni nekursēja laikā un bija 
pārpildīti, tāpēc vajadzēja stum-
dīties un grūstīties, lai dabūtu 
vietu vagonā. Tur koferim vieta 
atradās tikai starp savām kājām, 
toties nebija jābaidās no ap -
gāšanās, jo visi stāvējām plecu 
pie pleca un gurnu pie gurna. 
Gaidīšana stacijās uz perona arī 
nebija patīkama, laiks auksts, 
un vienīgo siltumu varēja gūt, 

ja nopirkām krūzi karsta ūdens 
un buljona kubiņu. Vēl līdz šai 
dienai atceros to marku – 
Bowrill Bullion, kas garšoja 

briesmīgi, bet bija silts. Mazā 
Elmshornas latviešu dīpīšu no -
metne bija patīkama, taču pār-
pildīta, un mums vietu nācās 

meklēt citur. Atradām Vēdeles 
DP nometni ar brīvām barakām, 
bet tā izrādījās dažādu tautību 
nometne, kuŗā pārsvarā mi  ti-
nājās poļi.

Pagāja vēl trīs mēneši, kamēr 
atradām kādu cilvēku ar smago 
automašīnu, kas bija ar mieru 
riskēt doties tik tālā, tajos laikos 
vēl neatļautā braucienā. Gaidī-
šana mums nāca pa labu, jo 
maijā ceļojumu varējām vieglāk 
pārciest; braucot vaļējā smagajā 
mašīnā, pat šajā pavasaŗa mē -
nesī bija ļoti auksti. Kabīnē vieta 
atradās tikai mammai un mani-
em mazajiem brāļiem. Nonākot 
Vēdeles nometnē, sā  kās jaunas 
un citas problēmas. Taču Zariņu 
dzimta vismaz nebija bēgļi, bet 
gan dīpīši (DP) jeb diev put-
niņi.

Es biju viens no diviem ALAs 
stipendiātiem, kas strādāja 
Oku  pācijas mūzejā, lai izzinātu  
mūsu vēsturi un lai varētu 
pavadīt vasaru Latvijā, piedzī-
vojot Dziesmu svētkus un ap -
ciemojot radus. Es visu paveicu, 
bet īpaši daudz ieguvu no darba, 
ko Okupācijas mūzejā darīju, 
būdams gīds.

Piesakoties es īsti nezināju, ko 
es tur, mūzejā darīšu. Biju do -
mājis, ka varbūt strādāšu par 
tulku vai izstādes uzraugu. 
Vasaras sākumā biju tulkojis 
dažus rakstus mūzeja tīmekļa 
lapai, tomēr drīz vien man 
uzticēja būt par gīdu. Es vadīju 
ekskursijas galvenajā izstādē, 
skaidrojot mūsu tautas vēsturi 
gan tūristiem, gan Rīgas iedzī-
votājiem. Pirms šīs vasaras, 
man bija vispārējas zināšanas 
par 20. gadsimta vēsturi, bet, 
strādājot par gīdu, es uzzināju 
daudz vairāk. Pirmajā nedēļā 
vēroju, kā strādā citi gīdi. Man 
bija bail „lēkt” darbā, jo ne  gri-
bēju netīšām sameloties. Kad es 
sāku vadīt ekskursijas, ātri sa -
pratu, ka te ir iespēja ne tikai 
apmeklētājiem, bet arī man pa -

šam. Es stāstīju, ko zināju, un 
stāstīju ar degsmi, iedziļinoties 
materiālā. Tā arī es pats mācījos, 
pētot īpašās detaļas mūsu vēs -
turē, arī viedokļu variantus.

Strādājot mūzejā, es satiku ap -
meklētājus ar dažādiem uz  ska-
tiem par mūsu vēsturi. Es bieži 
pārrunāju viedokļus ar apmek -
lētājiem, un šādi uzlaboju savas 
diskutēšanas spējas. Nereti ap -
meklētāji bija kaut ko pārpratuši 
vai citur dzirdējuši citu infor-
māciju, tomēr bija arī tādi, 
kuŗiem bija stipri atšķirīgi uz -
skati. Daži mūsu apmeklētāji 
noliedz okupāciju, un pārrunas 
ar viņiem bija vissaistošākās. 
Pat ar šiem apmeklētājiem va -
rēja sakarīgi diskutēt, un tā arī 
es vasaras laikā paplašināju savu 
redzesloku.

Citur strādājot, es nebūtu tik 
daudz iemācījies par Latvijas 
vēsturi vai līdzējis ci  tiem darīt 
to pašu. Santayana ir teicis, ka 
tie, kuŗi neatceras vēsturi, to 
atkārtos. Latvijā ir jau daudz 
šausmīgu lietu noticis, un mums 
tās nevajadzētu atkārtot. Tieši 
tāpēc  mums ir jāmācās vēsture 

un jāpalīdz to apgūt citiem. Es 
šovasar to da  rīju, un esmu 
priecīgs, ka tā va  rēju pavadīt 
vasaru. Vēlos pa  teikties ALAi 

par šo brīnišķīgo iespēju, kā arī 
mūzeja valdei un darbiniekiem 
par to, ka viņi man šo vasaru 
padarīja tik ba  gātu un vien-

reizēju. Es ceru, ka citi nākamās 
vasarās varēs tāpat baudīt šo 
piedzīvojumu.
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No kreisās Līga Lāce, Tīna Josta, Dzintars Josts, Voldemārs Pelds, Imants Kalniņš, Jānis Kursītis
// FOTO: Imants Akšelis

LATVIJAS VALSTS SVĒTKI PASAULĒ

Latvijas Valsts svētki DemoinēDZIDRA ARĀJA-AKŠELE

16. novembŗa pievakarē ap 35 
cilvēku pulcējās Aijovas Latviešu 
biedrības namā, lai svinētu savas 
valsts pastāvēšanas 95. dzimšanas 
dienu. Svētki sākās ar ASV himnu, 
kuŗai sekoja Voldemāra Pelda no  -
turētais svētbrīdis. Pēc ALB priekš-
nieka Imanta Kalniņa izjusti no -
runātām dzejas rindām un uzru-
 nas, viņš deva vārdu Drake Uni -
versitātes bibliotekas zinību palīg-
profesorei un bibliotekas uzziņu 
koordinātorei Līgai Lācei svētku 
runas teikšanai. Referāta tema bija 
“Dziesma latvieša dvēselei”. Bagā-
 tīgā, detalizētā stāstijumā, atkāp-
joties tālā senatnē un tad aizejot 
līdz mūsdienām, gadiem cauri 
vijot latviešu Dziesmu svētku 
vēsturi, Līgas referāts apliecināja, 
ka latvieši izsenis ir bijuši un vēl 
aizvien ir dziedātāju tauta ar ļoti 
senām un noturīgām tradicijām. 
Pēc tam uz ekrāna tika parādīta 
Latvijas Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa svētku uzruna latviešiem 
ārpus Latvijas, pēc tās tika at -
skaņota Valsts himna, kuŗai 
pievienojās visi klātesošie. Tālāk 
ALB priekšnieka vietnieks Jānis 

Kursītis nolasīja PBLA apbalvo-
jumu un svētku apsveikumus. Ap -
meklētāju vidū bija Elma Zal  -
gauckas kundze, kuŗai ir 101gads 
un kuŗa atceras, ka, maza meite -
ne būdama, dzirdējusi pieaugušo 
runas par Latvijas valsts pasludi-
nāšanu. Elmiņai (kā visi viņu mīļi 
dēvē) tika pasniegti ziedi – kā vie-
 nīgajai, kuŗa bijusi klāt pie Lat-
vijas Valsts dibināšanas šūpuļa. 
Brīnišķīgs piedzīvojums bija va -
kara turpinājums. Koncertu snie-
 dza viesi no Mineapoles, mūzikas 
pedagogi Dzintars( klavieres) un 
Tīna(vijole) Josti, atskaņojot Fr. 
Kreislera, J. Mediņa, A. Pjacollas 
skaņdarbus. Viņi izpelnījās vēt-
rai nus aplausus ar lūgumu pēc 
piedevām, ar kuŗām Tīna un Dzin -
tars neskopojās, atskaņojot vēl A. 
Piacollas un S. Iratjera skaņ dar bus, 
kā arī R. Paula mūziku no latviešu 
sērijfilmas “Ilgais ceļš kāpās.” 

Vakara turpinājumā varēja bau -
dīt dāmu sarūpētos ēdienus, sa -
draudzību, un dziedāt populāras 
dziesmas Tīnas vai Dzintara kla -
vieŗu pavadījumā un citādi izklai-
dēties.

Maigā vara
ar stingro roku

ILMĀRA RUMPĒTERA JAUNĀ MĀKSLAS GRĀMATA
IR SKAISTA ZIEMSVĒTKU DĀVANA VISĀM PAAUDZĒM

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

Kā zināms, pēdējos gados, 
runājot par Krievijas ārpolītiku, 
tiek lietots jēdziens „maigā vara” 
jeb soft power, ar to saprotot it 
kā nemanāmu, bieži vien da -
žādos kultūras un izglītības 
notikumos paslēptu ietekmes 
palielināšanu. Patiesībā varētu 
teikt pavisam tieši – Latvijā, pie -
mēram, tiek radīta sava veida 
„piektā kolonna”. Šis apzīmējums 
radās Spānijas pilsoņu kaŗa laikā, 
kad radio pārraidē tika paziņots 
– Madridei no dažādām pusēm 
tuvojas četras nacionālistu armi-
jas kolonnas, bet “piektā kolonna” 
jau darbojas pilsētā, ar to domājot 
nacionālistu aģentus un atbalstī-
tājus. Arī Otrā pasaules kaŗa lai kā 
šo vārdu salikumu lietoja, lai 
apzīmētu pretinieka aģentus savā 

valstī vai frontes aizmugurē.
Šodien Latvijā bieži vien cil  vē  ki, 

kas darbojas šajā „piektajā kolon nā”, 
paši to nesaprot, jo veikli tiek 
izmantota iedzīvotāju neapmie-
rinātība ar mūsu valsts ekonomis-
ko situāciju, varas atsvešinātību, 
korupciju un daudzām citām 
neat risinātām problēmām visās 
nozarēs.

Pēc Zolitūdes traģēdijas radās 
baumu vilnis, kas tā īsti nav norimis 
vēl šodien. Nepārtraukti tika uz -
kurināta neapmierinātība ar to, 
ka nav pieņemta palīdzība no 
Krievijas, lai gan palīdzību pie -
dāvāja daudzas valstis, ne tikai 
Krievija, bet neviens nejautāja, 
kāpēc palīdzību nepieņēma no 
ASV, Vācijas, Francijas, Polijas.

Pēc traģēdijas, kad atkāpās 

Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis, Rīgas domes priekšsēdis 
Nils Ušakovs paziņoja, ka Rīgas 
dome gan par notikušo nav atbil-
dīga, bet, kad pie rātsnama noti-
ka pikets ar prasību Ušakovam 
atkāpties, aši tika organizēts pret-
pikets pilsētas galvas aizstāvībai. 
Protams, ir skaidrs, ka galvas pil-
sētas vadītāji glābj savu ādu. Rī  gas 
domes priekšsēža vietniekam 
An  drim Amerikam ideoloģija 
nudien  ir sveša un nevajadzīga 
materija, viņu interesē dažādi 
darījumi, no kuŗiem atlec labums 
gan partijai, gan tās vadoņiem. 
Rīgas pilsētas galva jau ir pazi-
ņojis, ka Zolitūdes traģēdijā vai-
nojama... eiro ieviešana! Tīmekļa 
portālos Ušakovs izteicies,ka tra-
ģēdija ir cena valsts polītiskajiem 

mērķiem, tostarp eiro ieviešanai.
Savukārt Iļja Gerčikovs, akciju 

sabiedrības „Dzintars” valdes 
priekš sēdis, ir nācis klajā ar at -
klātu vēstuli Valsts prezidentam, 
kuŗas galvenā doma ir šāda: Sa -
eima jāatlaiž, un referendumam 
jālemj par Latvijas polītiskās sis-
tēmas maiņu, jo pretējā gadījumā 
valsts sabruks. Protams, visās ne -
būšanās tiek vainota Eiropa un 
polītiķi, kuŗi izvēlējušies Eiropas 
ceļu, aizmirstot, ka pašmāju bā -
leliņi pavirši dara savu darbu, 
negrib uzņemties atbildību un 
nodarbojas ar korupciju.

Runas par polītiskās sistēmas 
maiņu, tuvojoties vēlēšanām, skan 
aizvien biežāk, ar to tiek domāta 
prezidentālas republikas veido-
ša na, kuŗā prezidents sastādītu 
valdību, izvēloties ministrus, ap -
stiprinātu to un arī atlaistu, ja 
kaut kas nepatiktu. Jau tagad, 
jaunas valdības veidošanas saru-
nās, prezidents sola rīkoties tā, it 
kā Satversme jau būtu mainīta. 
Nešaubos, ka Prezidents nevēl 
ļaunu Latvijai, kaut arī Krievija 
viņam mīļa un tas, ka Latvijas 
jaunieši piedalās Krievijā rīkotās 
militārās nometnēs, viņam šķiet 
tīri labs pasākums. Protams, aiz 
prezidenta stāv Zaļo un Zemnieku 
savienība, no kuŗas viņu ievēlēja 
Saeimā un kuŗas patiesais „īpaš-
nieks” ir Aivars Lembergs. Pro-
tams, Lembergs raujas pie varas 
kontroles svirām un viņam ir glu -
ži vienalga – Krievija vai Eiropa, 
Amerika vai Ķīna, ja vien da  rī-
šanas var kārtot sev izdevīgā stilā 
un naudiņa plūst paša kabatās.

Gaidāmā eiro valūta tracina dau-
 dzus tā dēvētos oligarchus, polī-
tiķus un uzņēmējus, kuŗi ļoti ne -
grib, lai Latvija vēl vairāk iekļau-
tos Eiropas Savienībā. Manuprāt, 

būtu aplam domāt, ka prezidents 
vai Aivars Lembergs ir Krievijas 
aģenti, – patiesībā viņi ir savu vaja-
dzību, vēlmju un izpratnes gūs-
tekņi un viņus var it labi izman-
tot pret Latviju, mudinot piepildīt 
savus savtīgos sapņus. Arī tie, ku -
ŗus mēdzam dēvēt par „parasta-
jiem cilvēkiem”, lielākoties nav 
mūsu zemes ienaidnieki, – viņiem 
ir grūti, viņi nesaprot, kas notiek, 
un viņi ir gatavi atbalstīt katru, kas 
piedāvā bezmaksas braukšanas 
biļeti vai kādu citu labumiņu. 

Parallēli labumiņiem, ko pa -
sniedz Rīgas dome, un varas ie  -
spējām, ko iesaka prezidenta draugi, 
Latvijā notiek rūpīgs, nepār traukts 
darbs ar krievu valodā runājošiem 
jauniešiem. Kultūras sarīkojumi, 
mācību grāmatas krievu valodā 
ar visai savdabīgu vēstures at  stās -
tu, militārās nometnes Krievijā 
– tas viss ir „maigās varas” darbs. 
Tiesa gan, „maigajai varai” ir ļoti 
stingra roka, un to labi var redzēt 
Ukrainā, kuŗas prezidents Janu-
kovičs nupat pārdevis Ukrainu 
Krievijai par Putina solījumu pa -
zemināt gāzes cenu. Ukraina paš -
laik ir atteikusies parakstīt asociā-
cijas līgumu ar Eiropas Savienību, 
bet iekļausies Krievijas veidotajā 
Muitas savienībā. Ukrainā sāku-
šies plaša mēroga nemieri, kas 
draud pāraugt pilsoņu kaŗā, jo 
liela daļa valsts iedzīvotāju vēlas 
Ukrainas tuvināšanos Eiropas 
Savienībai. Prokrieviski noska-
ņotie parlamenta deputāti jau 
runā, ka Krievijai vajadzētu nākt 
palīgā un ievest savu armiju.

Neapšaubāmi, Latvijā mēs esam 
tālu no tādas situācijas kaut vai 
tāpēc, ka esam NATO un Eiropas 
Savienībā, bet  Krievijas „maigās 
varas” stingro roku nedrīkst aiz -
mirst nekad.

SALLIJA
BENFELDE
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// FOTO: Ēriks Kākulis

Lai piepulcinātu apmeklē -
tājus no visu latviešu organizā -
ciju biedriem, DV apvienība 
Klīvlandē svētdien, 10. novem-
brī, savu 62 gadu darbības atceri 
svinēja kopā ar Lāčplēša un lat-
 viešu varoņu piemiņas dienu. 
To ievadīja svinīgs svētku diev-
kalpojums mācītājas Sarmas 
Eglītes vadībā, un to kuplināja 
karogu goda sardze kā baznīcā, 
tā sarīkojumu zālē. Par to rū -
pējās Jānis Hazners, Laimonis 
Krūmiņš, Pēteris Noviks un 
Ēriks Reineks. Viņš arī aicināja 
DV ASV priekšnieku Zigurdu 
Rīderi teikt svētku runu ap -
vienības priekšnieka Zigurda 
Reineka vietā, kuŗš atradās 
slim nīcā pēc smaga negadīju -
ma pārciešanas. Z. Rīders savā 
uzrunā atsvaidzināja klausītāju 
zināšanas par Lačplēšiem un 
lielo sekmīgo aprūpes darbu, ko 
veikuši Daugavas Vanagi, it 
sevišķi to apvienība Klīvlandē.

Apbalvojumos DV organizā-
cijas nozīmi zeltā Z. Rīders pa -
sniedza Rutei Krūmiņai, bet 
DV CV Atzinības rakstu Vairai 
Kubuliņai. Ar ziediem godināja 
arī abas LKOK meitas, kuŗas 
bija ieradušās sarīkojumā – 
Rasmu Arsoni un Dzintru Ku -

Klīvlandē svin
Lāčplēša

dienu

Milvoku dejotāji piedalās
Tautību svētkos

ASV Dienvidos
svinam Latvijas

dzimšanas dienu

Margot un
Kārlim Ķirsim

40 gadu laulības 
jubileja

VILMĀRS KUKAINIS R. KUKAINIS

R. KUKAINIS

kaini. Ilga Rubene iepazīstināja 
ar koncerta māksliniekiem. 
Visus sajūsmināja franču iz   cel-
smes dziedone Maria Thorburga, 
kuŗa gan latviski nerunāja, bet, 
dziedot latviešu dziesmas, viņas 
dikcija bija nevainojama. Par 
pavadmūziku gādāja viņas vīrs 
Alberts Vītols, bet par fabulu 
izteiksmīgi norunāja viņas de  -
viņu gadu vecais dēls Alistars. 
Nevarēju gan īsti izprast viņu 
sniegto ceļojumu no maza 
miestiņa Vācijā uz pasaulsla-
veno Parīzi un tad līdz mūsu 
“ziemeļu Parīzei” Rīgai. 

Zāles sienas bija dekorētas ar 
gleznām no vietējiem krāju-
miem. Par to bija gādājuši 
Oļģerts Kubuliņš un Laimonis 
Krūmiņš. Publika bija atsaucīga 
un zāle pilna, bet tomēr visi 
izdevumi gluži nesedzās.

Kat arī bija slikti laika apstāk-
 ļi, apmēram trešdaļa no svētku 
sarīkojuma dalībniekiem nāka-
majā rītā apmeklēja latviešu 
kapu nodalījumu Sunset kap-
sētā, noliekot pie karogotā pie -
minekļa ziedu velti. Svētbrīdi 
vadīja māc. Sarma Eglīte, un 
uzrunā kritušos un mirušos 
latviešu kaŗavīrus pieminēja 
Zigurds Rīders.

No 22. līdz 24. novembrim 
Milvokos 70. reizi notika ikga-
dējie Tautību svētki (Holiday 
Folk Fair International), kur 
piedalījās arī lielais un mazais 

Kukaiņu ģimenes mājās Grīn-
vilē, Dienvidkarolīnā, 2013. ga -
da 18. novembrī sanāca 37 tau -
tiešu (pērn 19), lai svinētu Lat -
vijas Republikas 95 gadu dzim-
šanas dienu. Katra ģimene 
ieradās ar groziņu. Pēc atspir-
dzinājumiem un uzkodām sā -
kās oficiālā daļa. Uz sienas 
projektēts video – Valsts prezi-
denta Andŗa Bērziņa sveiciens 
latviešiem ārzemēs. Uzruna tika 

rūpīgi uzklausīta. Tad sekoja 
skanīgi nodziedāta Latvijas 
Valsts himna. Pēc himnas uz -
saucām „Lai dzīvo Latvija!” un 
saskandinājām šampanieša glā -
zes. Sekoja saldie ēdieni, kafija 
un tēja. Organizēšanas darbu 
vadīja Sarmīte Robinson un 
Liene Kukaine. Oficiālo daļu 
vadīja Roberts Kukainis. 

Grīnviles latvieši cits citu labi 
pazīst. Galvenie gada sarīko-

jumi ir Robinsonu ģimenes 
rīkotie Līgo svētki un Kukaiņu 
ģimenes rīkotās 18. novembŗa 
svinības. Grīnviles latvieši jau 
sesto gadu pēc kārtas pārstāv 
Latviju ar informācijas galdiņu 
Spartanburgas pilsētas inter na-
cionālā festivālā. 2014. gadā 
būs sarīkojumu kalendārs jāpa-
plašina, jo atsaucība latviešu sa -
rīkojumiem pieaug.

Margot un Kārlis Ķirsis sest-
dien, 16. novembrī svinēja 40 
gadu laulības jubileju Sieviešu 
republikāņu kluba balles zālē 
Manhatenā, Ņujorkas centrā, 
draugu un radu pulkā. Pirms 
četrdesmit gadiem Margot un 
Kārlis salaulājās Kolumbijas Uni-
 versitātes Svētā Pāvila ka  pellā. 
1973. gada 17. novembrī.  Ģime ne 
svētīta ar dēlu Kārli, kas strādā 
par advokātu Lon donā, Lielbri-

tanijā, un meitu Martu, kuŗa 
dzīvo un strādā Ņu   jorkas cen-
trā. Abi bērni kopā ar tēvu dejo-
juši Ņujorkas tautasdeju kopā 
Jumis. Kārlis darbojies arī ALAs 
valdē. Viņš labprāt no  dar bojās ar 
riteņbraukšanu, kamēr Margot 
mīl dziedāt un kopā ar savu 
kori ceļo pa pasauli, sniedzot 
koncertus. Bija ieradušies dau-
dzi viesi, kuŗi pirms četrdesmit 
gadiem piedalījās kāzu svinībās.

“Metieniņš” (vadītājas Sandra 
Mednis un Inta Veldre). Trijās 
dienās kopskaitā 38 dejotāji 
skatītājus iepazīstināja ar lat vie-
šu dejām vienpadsmit reizes. 

Pieaugušo deju grupa dejoja   
“Sasala jūriņa” un “Mārtiņ-
dancis”, savukārt bērni publiku 
iepriecināja ar “Gatves deju” un 
“Latviešu tautas deju virknīti”.
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(Turpinājums 9. lpp.)

Valsts prezidents noraida 
Vienotības kandidātus

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
pēc pirmā konsultāciju raunda ar 
Saeimā pārstāvētajām partijām 
pa   ziņoja, ka nevirzīs nevienu no 
pirmajās sarunās minētajiem Mi  -
nistru prezidenta amata kandi dā-
tiem un turpinās polītiskās kon-
sul tācijas. Tas nozīmē, ka Valsts 
pre  zidents pēc būtības ir noraidī jis 
visus Vienotības nominētos kan  di-
dātus. Vienotība nedomā padoties 
un konsultācijās ar partneŗiem  
cer tomēr panākt atbalstu kādam 
no nosauktajiem kandidātiem, un 
tas varētu būt aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks, jo viņš jau 
strādā valdībā.

***
Āboltiņa negrib vadīt valdību
Valsts prezidents Andris Bērziņš 

neoficiāli izteicis piedāvājumu uz -
ņemties valdības vadīšanu Saei-
mas priekšsēdei, Vienotības līderei 
Solvitai Āboltiņai. Sarunā ar pre-
zidentu Āboltiņa noraidījusi šo  
pie dāvājumu. Prezidents esot re- 
spektējis Āboltiņas argumentus, 
kāpēc viņa pašlaik nevar kandi  -
dēt uz Ministru prezidenta ama -
tu. Viņa uzņēmusies pienākumu 
va   dīt Vienotību un parlamentu, 
turk lāt šajā situācijā valdības va -
dītāja amatam vajadzīgs cilvēks, 
kuŗam ir labākas fiskālās un mak-
roekonomiskās zināšanas. Turklāt 
ģimenei un bērniem arī jāveltī 
laiks.

***
Pabriks nogaida...

Demisionējušā Ministru prezi-
denta Valža Dombrovska partija 
Vienotība atkārtoti Ministru pre-
zidenta amatam izvirzījusi ie  -
priekš prezidenta „izbrāķēto” kan-
di dātu Arti Pabriku (Vienotība) un 
cer valsts galvu pārliecināt  par vi -
ņa piemērotību.

 Pabriks vēl neuzsāk konsultā-
cijas ar citiem polītiskiem spēkiem 
un ir gatavs uzklausīt argumentus 
gan par, gan pret viņa kandidā-
tūru. Intervijā Latvijas Radio Pab-
riks atzina, ka viņa atkārtotā iz  vir-
zīšana ministru prezidenta ama-
tam ir normāla prakse – notiek 
vairākkārtējas konsultācijas ar 
va ras centriem, „mēs esam aiz  gā -
juši otrajā aplī”. Pabriks  arī patei-
cās Vienotībai un citiem koalicijas 
partneŗiem par to, ka viņam uz  -
ticēts  „šis atbildīgais uzdevums – 
kandidēt uz premjēra amatu šajos 
ne visai vieglajos apstākļos”. Iespē-
jamie koalicijas partneŗi – Zaļo un 
Zemnieku savienība un Nacio-
nālā apvienība pagaidām ieņem 
no  gaidošu poziciju.

***
Koalicijas partneŗiem 

nebūtu iebildumu strādāt 
Pabrika vadītā valdībā

Pašreizējie koalicijas partneŗi po -
zitīvi vērtē aizsardzības ministra 

Arta Pabrika (Vienotība) kandi dā-
tūru Ministru prezidenta ama -
tam, un viņiem nebūtu iebildumu 
strādāt Pabrika vadītā valdībā, ja 
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
viņu nominētu par jaunā Ministru 
kabineta vadītāju.

Ministru prezidents Valdis Dom-
 brovskis (Vienotība) žurnālistiem 
pēc koalicijas padomes sēdes sa -
cīja, ka sanāksmē pārrunāti jautā-
jumi saistībā ar jaunās valdības 
veidošanu. “Gan jāatzīst, ka būtis-
ku jaunumu nav,” norādīja valdības 
vadītājs, piebilstot, ka paredzētas 
konsultācijas ar prezidentu, pēc 
kuŗām varēs sniegt komentārus 
par situācijas attīstību.

Pabriks žurnālistiem uzsvēra,  
ka ir runājis ar visu topošās koali-
cijas partiju vadošajiem polītiķiem 
un nav saskāries “ar noraidošu at  -
tieksmi, drīzāk gan ar pozitīvu.”  
“Ja prezidenta nominācija būs, tad 
mums noteikti ir vairāk nekā  50 
balsis,” sacīja polītiķis.

***
Prezidentam esot „stiprāki” 

kandidāti par Pabriku...
Nacionālā apvienībaa (NA) 10. 

decembrī  tikās ar Valsts preziden-
tu Andri Bērziņu un pārrunāja 
jautājumus saistībā ar Ministru pre-
zidenta amata kandidātu. NA lī -
de rim Raivim Dzintaram radies 
iespaids, ka prezidents  nemaz ne -
  izskata vienīgā publiski nosauktā 
Ministru prezidenta amata pre -
ten denta Arta Pabrika (Vienotība) 
kan  didātūru. Bērziņa argumen tā-
cija par to, kāpēc valdības vadīša-
na netiks uzticēta Pabrikam, esot 
bijusi samērā neskaidra un mīk-
laina. Bērziņš licis saprast, ka, vi -
ņaprāt, ir atrodami arī spēcīgāki 
valdības vadītāja amata kandidāti  – 
tādi esot gan Pabrika pārstāvētās 
Vienotības rindās, gan arī starp 
bezpartejiskiem cilvēkiem. Kon -
k  rētus kandidātu uzvārdus prezi-
dents gan neesot nosaucis.

***
Dibina Zolitūdes traģēdijas 

izmeklēšanas komisiju
Darbam Zolitūdes traģēdijas sa -

 biedriskajā komisijā  izvirzīti trīs 
sabiedrībā pazīstami cilvēki, kas  
ir arī komisijas vadītāja amata kan-
didāti.

Baiba Rubesa, Jānis Kažociņš, 
Ināra Šteinerte

Darboties komisijā piekritis bi  -
jušais Satversmes aizsardzības b i-
roja vadītājs Jānis Kažociņš, bijusī 
Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ināra 
Šteinerte, kuŗu ir izvirzījusi Saei-
ma, un uzņēmēja Baiba Rubesa. 
Atklājot Zolitūdes traģēdijas ko  -
mi sijas sabiedrisko apspriešanu, 
sabiedrības par atklātību Delna 
vadītāja Inese Voika uzsvēra, ka šo 
komisiju šķitis svarīgi izveidot, lai 
radītu vienotu stāstu par traģēdiju 
un atbildētu uz vairākiem jautā-
jumiem saistībā ar to.

***
Vīķe-Freiberga kļūst par pasaules 

līdeŗu alianses prezidenti
Eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-

berga kļuvusi par pasaules līdeŗu 
alianses Madrides klubs preziden-
ti. Par šīs organizācijas vadītāju 
vi   ņa tika ievēlēta Ģenerālasamb-
lejā. Amatā Vaira Vīķe-Freiberga 
stāsies 2014. gada 1. janvārī.

Madrides kluba prezidentes 
ama tā Vīķe-Freiberga nomainīs 
bijušo Nīderlandes premjērmi-
nistru Vimu Koku, kuŗam beidzas 
četru gadu pilnvaru termiņš.

***
Ārlietu ministrs Kijevā

tiekas ar opozicijas līdeŗiem
5. un 6. decembrī ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs uzturējās EDSO 
Ministru padomes sanāksmē Ki -
jevā.

Vizītes laikā ministrs tikās ar vai-
 rākiem opozicijas pārstāvjiem, kā 

arī apmeklēja Neatkarības lauku-
mu (Maidan Nezaležnosti), kur 
bi   ja pulcējušies cilvēki, protestējot 
pret Ukrainas valdības lēmumu at -
 likt ES Asociācijas līguma pa   rak -
s  tīšanu ar Ukrainu, kā arī pret spē -
ka lietošanu pret miermīlī giem 
demonstrantiem. Rinkēvičs kopā 
ar Kijevā klātesošajiem Baltijas     
un Ziemeļvalstu ārlietu minis- 
t riem tikās ar Ukrainas partijas 
Udar līderi Vitaliju Kļičko un 
Jūlijas Timošenko partijas Batki-
viš čina vadītāja vietnieku Sergiju 
Soboļevu. Ministrs uzsveŗ, ka ne  -
a de kvāta spēka lietošana pret mier-
 mīlīgiem demonstrantiem nav 
pie ļaujama un ir pretrunā ar Ei -
ropas vērtībām.

***
Saeima atbalsta ieceri 

izveidot Valsts būvniecības 
kontroles biroju 

Saeima pirmajā lasījumā kon-
cep tuāli atbalstīja grozījumus Būv-
niecības likumā. Tas paredz izvei-
dot Valsts būvniecības kontroles 
biroju. Balsojums par šo likum-
projektu bija vienprātīgs - to at  -
bals tīja 89 deputāti, un neviens 
nebija nedz pret, nedz atturējies. 
Balsojumā gan nepiedalījās pieci 
parlamentārieši. Šīs likuma mai-
ņas rosina Ekonomikas minis- 
trija. Likumā plāno noteikt, ka par 
būvniecības nozari atbildīgai mi -
nistrijai pakļauta iestāde veic būv-
niecības valsts kontroli un būvju 
pieņemšanu lietošanā normatī va-
jos aktos noteiktos gadījumos. 
Iestādes pieņemtos lēmumus var 
pārsūdzēt tiesā Administrātīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

***
Dombrovskim durvis uz 

Eiropas institūcijām  atvērtas
Kopš Ministru prezidenta Valža 

Dombrovska (Vienotība) demisi-
jas daudz tiek runāts par viņa ie  -
spējām turpināt karjēru Eiropas 
institūcijās. Neoficiāli viņa vārds 
iz  skanējis arī starp Eiropas Parla-
mentā (EP) pašlaik ietekmīgākās 
Eiropas Tautas partijas kandidā -
tiem uz nākamā Eiropas Komisi-
jas (EK) prezidenta amatu. Eks-
perti uzsveŗ, ka Dombrovska re  -
putācija Briselē ir ļoti laba, tomēr 
viņa pēkšņā demisija Eiropas po -
lītiķu vidū raisījusi apjukumu un 
neizpratni.

Eiropas Parlamenta deputāti

Eiroparlamenta augstākā ierēd-
ņa un Dombrovska partijas biedra 
Eiropā Klausa Velles ieskatā Dom-
brovska demisija viņa reputāciju 
Eiropā nav ietekmējusi. „Nezinu 
un nevaru komentēt Dombrov- 
ska nākotnes karjēras iespējas Ei  -
ropā, bet vienu varu teikt droši – 
viņu šeit vērtē ļoti augstu. Gan kā 
bijušo EP deputātu un ļoti aktīvu 
Budžeta komitejas locekli, gan kā 
vīru, kuŗš drosmīgi uzņēmās va  -
dīt Latvijas valdību ļoti grūtā laikā 
un pilnīgi mainīja ekonomisko 
situāciju. Šī iemesla pēc viņam ir 

atbalsts dažādās EP partiju gru-
pās. EP Dombrovski ļoti labi ie -
redz par viņa veikumu EP un 
Lat vijas labā,” sacīja Velle.

Pēc neoficiālām ziņām, Eiropas 
Tautas partijā izskata četrus kan -
didātus, ko nominēt EK preziden-
ta amatam, –  Valdi Dombrovski, 
Somijas premjēru Jirki Kataine -
nu, īru polītiķi Endu Keniju un 
eirokomisāru Mišelu Barnjē. Kuŗš 
būs prezidents, varētu kļūt zināms 
partijas kongresā nākamā gada 
martā.

***
Piedalās Baltijas valstu 
Ziemsvētku sarīkojumā

Latvijas vēstniecība Francijā pie-
dalās Marlīleruā  rīkotajā Baltijas 
valstu Ziemsvētku sarīkojumā, 
priekšsvētku gaisotnē beidzot Bal-
tijas valstu kultūras gadu šajā Pa  -
rīzes priekšpilsētā. 

Visas dienas gaŗumā pilsētas 
bibliotēkā apmeklētāji var iepa  zī-
ties ar katras Baltijas valsts infor-
mātīvo stendu, degustēt latviešu 
ēdienus un našķus. Bērniem ir 
do  ta iespēja piedalīties radošajās 
darbnīciņās: cept piparkūkas, da   -
ri nāt dažādus Ziemsvētku rotāju -
mus - puzuŗus, putnus, zvaigznes, 
sniegpārslas, kā arī iesaistīties ci -
tās radošās aktīvitātēs. Paši mazā-
kie aicināti izkrāsot latviešu spēka 
zīmes un ar tām izpušķot Ziem-
svētku egli.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
(“Brīnumu laiks”) sadarbībā ar 
komponistu un producentu Rol  fu 
Cukovski.

***
Jānim Stradiņam - 80 

Šajās dienās akadēmiķim Jānim 
Stradiņam aprit 80. Ieskatam snie-
dzam nelielu fragmentu no viņa 
intervijas laikrakstam NRA, kur 
runa ir par Latvijas galvenajam 
problēmām. 

Jānis Stradiņš 
Tuvināšanās būtu ļoti 

nepieciešama. Bet – tas ir paaudžu 
jautājums. Tas nav vienas dienas 
kārtības jautājums. Lai arī cilvēku 
vidū pastāv diezgan liela 
solidāritāte. Zolitūdes traģēdijā 
gāja bojā daudzi krievu cilvēki, bet 
tur tautībai neviens nepievērsa 
uzmanību. Domāju, ka sabiedrībā 
pastāv iekšēja tendence vienoties, 
tuvināties. Tie, kas šķeļ, ir polītiķi. 
Un varbūt angažēti žurnālisti. 
Tādi, kas sakūda un mēģina atrast 
problēmu, kur tās nav. Domāju, 
ka tolerance, iecietība ir augstu 
liekamas. Bez kristīgām un 
latviskām vērtībām ir vajadzīga 
kopēja valstiskā apziņa un 
demokratiskās vērtības. Es ceru, 
ka jauniešiem būs labāks un 
gudrāks mūžs nekā mums. Ja vien 
šeit nebūs kādas kataklizmas. Un 
– ja pastāvēsim mēs, latvieši. Tā 
tagad ir mūsu problēma.

***
Nacionālā apvienība apvieno-

sies vienā partijā
Nacionālās apvienības Visu Lat-

vijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
biedri savā  kongresā 7.decembrī 
pieņēma lēmumu par polītisko 
partiju reorganizāciju saplūšanas 
ceļā, kā arī vienojās par apvienī -
bas likvidācijas sākšanu. Likvidē-
jamās apvienības nosaukums tika 
mainīts uz Nacionālais bloks, lai 
jaunajai partijai varētu saglabāt 
pašreizējo nosaukumu.

Savā uzrunā viena no Eiropas 
Parlamenta (EP) kandidātu sa -
raksta līderēm, Rīgas domes de  -
pu tāte Baiba Broka (attēlā) norā-
dīja, ka Latvija Eiropā ir jāpārstāv 
polītiķiem, kuŗi akli neskatās Bri-
selei mutē, bet reāli izmanto visas 
iespējas, lai izcīnītu Latvijai lielā -
ko iespējamo labumu. “Es teiktu, 
ka Latvijā Briseles ir gana, kamēr 
Latvijas Briselē, šķiet, ir bijis gau-
žām maz,” sacīja Broka un paskai d-
roja, ka uzdevums ir nepārpro-
tams - “izcīnīt vairāk Eiropas nau-
das Latvijai un Latvijas cilvēkiem”.
Ziņas sakopojis P. KARLSONS

skaņ darbiem izpelnījusies atzi-
nību Lielbritanijas un citu valstu 
mūzikas aptaujās. Grupas ieska-
ņo jumi pārdoti vairāk nekā 70 
miljonos eksemplāru visā pa  saulē.

***
Polijā izrādīs vairākas 

latviešu īsfilmas
Beidzot šī gada īsfilmu eksporta 

sezonu, Rīgas Starptautiskā filmu 
festivāla 2Annas komanda dosies 
uz Bjalistoku Polijā, kur vienā no 
slavenākajiem poļu starptautis-
kajiem īsfilmu festivāliem Zub-
roffka prezentēs latviešu īsfilmas. 
Programmā iekļautas īsfilmas,  
kas radītas laika posmā no 2007. 
līdz 2013. gadam. Lielākā daļa pro- 
g rammas filmu atspoguļo starp-
tautiski pazīstamo Latvijas ani  mā-
ciju, bet ietvertas arī spēlfilmas ar 
īpašo latviešu humoru - “Zeltrace 
2”, “Ursus”, “Kiosks” u.c.

***
Dikļos gatavojas Dziesmu 
svētku 150 gadu jubilejai

Nākamgad apritēs 150 gadi, kopš 
Dikļos notika mācītāja un rakst-
nieka Juŗa Neikena organizētie 
pir mie Dziesmu svētki. Gatavo-
joties šai jubilejai, Dikļos top 
Dzies mu svētku mūzejs – jau ir 
sagatavotas telpas ekspozīcijas ie -
kārtošanai, ar Borisa un Ināras 
Te  terevu fonda atbalstu iegādāta 
aparātūra kinozāles ierīkošanai  
un uzņemta arī videofilma par 
Dziesmu svētku ceļu no šūpuļa 
līdz mūsdienām. 

Dziesmu svētku piemiņas ak -
mens

Veidot ekspozīciju par šādu 
tradiciju, kuŗai ir tik sena un 
bagāta vēsture, nav viegls uzde-
vums, jo tieši par to materiālu nav 
daudz.

***
Paraksta līgumu ar 

ieskaņojumu kompaniju 
Universal

Vokālā grupa Latvian Voices un 
vācu a cappella grupa Viva Voce šī 
gada rudenī parakstījušas līgumu 
ar izdevniecību Universal. 

Abas grupas 2014. gadā izdos 
kopīgu albumu Zeit der Wunder 

Saņemot vērtīgo dāvinājumu, 
vēstniece uzsvēra, ka “Latvija ir 
kultūras telpa, kuŗas šodienas seju 
veido gan latviešu etnografiskais 
mantojums, gan Latvijas territo-
rijā dzīvojošās tautas un kopienas. 
Latvijā dzīvojušie baltvācieši 
sniedz būtisku ieguldījumu sava 
unikālā kultūras mantojuma sa  -
glabāšanā un atjaunošanā gan      
pēc pašu iniciātīvas, gan ciešā sa -
darbībā ar latviešu mūzejiem, pēt-
niecības institūtiem, valsts iestā-
dēm.” Kuzma grāfam Lambsdor-
fam nodeva LNB direktora Andŗa 
Vilka pateicību gan par saņemto 
dāvinājumu, gan par grāfa Lamb  s- 
dorfa ilggadējo atbalstu LNB arī 
pēc viņa diplomātiskā dienesta 
beigām Rīgā. Lambsdorfs tika uz -
 aicināts uz 2014. gada Rīgas - Ei  -
ropas kultūras galvaspilsētas pro-
grammas svinīgajām norisēm: 
Grā matu draugu ķēdi 18. janvārī, 
kā arī uz LNB jaunās ēkas atklā-
šanu un bibliotēkas 95 gadu jubi-
lejas svinībām 29. augustā.

***
Čechijā atklāj izstādi 

„Noslēpumainā baltu pasaule” 
Morāvijas mūzejā Brno, Če  chi-

jā, Latvijas vēstnieks Alberts Sar-
kanis kopā ar Igaunijas, Lietu vas 
un Polijas vēstniekiem, kā arī ar 
Čechijas kultūras ministru Jirži 
Balbinu  un Brno mēru Romanu 
Onderku  atklāja izstādi „Noslē-
pu mainā baltu pasaule”.

Izstādi sagatavojuši 35 mūzeji, 
galerijas un zinātniskie pētniecī-
bas centri, tostarp desmit centri  
no ārvalstīm.  Starp tiem ir arī Rī -
gas vēstures un kuģniecības mū  -
zejs un Latvijas Nacionālais vēstu-
res mūzejs. Izstāde atspoguļo Bal-
tijas un čechu zemju vēsturisko 
saikni no akmens laikmeta līdz 
16. gadsimtam. Ekspozīcija  sa  da-
līta divās daļās – „Baltija pirms 
baltiem” un „No Sv. Adalberta līdz 
Jageloņiem”. Pirmajā daļā – „Bal-
tija pirms baltiem” tiek demon -
strētas kopīgās kultūras iezīmes 
un pirmie tirdzniecības kontakti. 
Savukārt otrajā daļā - ,,No Sv. Adal-
berta līdz Jageloņiem’’ – tiek stā  s-
tīts par čechu zemju lomu kris-
tietības ieviešanā Baltijā un par 
tirdzniecības un kultūras saikni 
starp reģioniem. Ekspozīcijā ir 
vairāk nekā 2000 oriģinālu ekspo-
nātu, kuŗi tādā vairumā  Čechijā 
tiek parādīti pirmo reizi. Ekspo-
zīcija apskatāma līdz 2014. gada 
28. septembrim.

***
Savā jubilejā Rīgā uzstāsies 
UB40 solists Ali Kembels

15. februārī Arēnā Rīga apmek-
lētājiem būs iespēja klausīties un 
vērot koncertu - leģendārās, pirms 
35 gadiem izveidotās britu regeja 
grupas UB40 skaņdarbus tās so -
lista Ali Kembela un pavadošās 
gru pas atskaņojumā.

1978. gadā Birminghamā izvei-
dotā grupa  vairāk nekā ar 50 

Jau vairāk nekā 15 gadus Inna 
Davidova ar savu darbību  centu-
sies radīt cilvēkos nemainīgu vēr-
tību izjūtu. Balvu pasniedza kul -
tū ras ministre Dace Melbārde. 
“Sabiedrība vienojas pati par sevi 
priekā. Tā ātri vienojas nemieru 
laikā. Tās ir dzīves kulminācijas - 
gan pozitīvas, gan negātīvas. Bet 
dzīves sastāvā ir arī ikdiena. No   -
vēlu būt tolerantiem, mīlestības 
pilniem, ar rūpēm par citiem - 
katru dienu!” sacīja Davidova. Pa -
 sniegtas arī vairākas veicināšanas 
balvas: “Par ieguldījumu sabied-
rības saliedēšanā”, “Par ieguldīju-
mu iecietības veicināšanā” un “Par 
radošu pieeju sabiedrības vienotī -
bas stiprināšanā”.

***
Andrejs Žagars izmēģinās 

polītiķa karjēru
Bijušais Latvijas Nacionālās 

operas direktors Andrejs Žagars 
nolēmis iesaistīties polītikā un 
kļūt par Einara Repšes izlolotās 
jaunās partijas biedru. Attīstības 
partijas dibināšanas kongress pa -
redzēts 15. decembrī. 

Televīzijas raidījumā Žagars 
atzina - viņš jūtot, ka ar savu līdz-
šinējo darba pieredzi var dot ie  -
guldījumu polītikā. “Latvijas polī-
tikā vairāk ir jānāk radošās inte li-
ģences pārstāvjiem. Ir jāvairo pro-
fesionālisms un izlēmība, lai Lat-
vija kļūtu par veiksmīgu valsti. 
Strā dājot ārpus Latvijas, es redzu, 
kāda izskatās Latvija no ārpuses, – 
tai nav moderna un kon ku rēt-
spējīga tēla. Un tas nav tikai tāpēc, 
ka tēlu veidojam saraustīti un 
nesistēmatiski. Tas ir arī tāpēc, ka 
tāda ir mūsu polītika, mūsu po -
lītiskā vide. To es vēlos ar savu 
darbu ietekmēt un mainīt,” sacīja 
Žagars. Viņš varētu būt arī par -
tijas pirmais numurs Eiropas Par-
lamenta vēlēšanās.

***
LNB saņem 19. gadsimta Bībeles 

izdevumu latviešu valodā
Pirmais Vācijas vēstnieks atjau -

notajā Latvijā grāfs Hāgens fon 
der Venge Lambsdorfs Latvijas 
vēstniecei Vācijā Elitai Kuzmai no -
 deva savas ģimenes dāvinājumu 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 
(LNB) - divus 19. gadsimta pirmās 
puses Bībeles izdevumus latviešu 
valodā.

Eksprezidentiem vairs 
nepiešķirs valsts dzīvokli

Saeimas deputāti trešajā, galī ga-
jā lasījumā pieņēma grozījumus 
likumā „Par Valsts prezidenta 
darbības nodrošināšanu”, atsako-
ties no eksprezidentu nodrošinā-
šanas ar dzīvokli pēc prezidentū-
ras. Likumprojektu Saeimā bija ie   -
sniedzis Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. Kompensējošs mecha-
nisms būtu palielināta bijušā pre-
zidenta ikmēneša pensija, kas dod 
iespēju brīvi izvēlēties sev mājok -
li. Eksprezidenta ikmēneša pensiju 
palielinās no līdzšinējiem 50% līdz 
85% no Valsts prezidenta mēneša 
atalgojuma. Paredzēts, ka bijuša-
jam prezidentam būs iespēja no 
pensijas atteikties.

Pašreizējā situācija, kad valstij ir 
noteikts pienākums nodrošināt 
bijušo prezidentu ar dzīvokli, rada 
neizpratni par nodokļu maksātā ju 
naudas izmantošanu. Piedāvātais 
risinājums ļautu saprātīgi un vien-
kārši plānot valsts budžeta izde-
vumus, jo nebūtu jātērē līdzekļi 
valsts dzīvokļa iegādei, uzturēša-
nai, remontam un komūnālo pa -
kalpojumu samaksai. Likums arī 
noteiks, ka eksprezidents no valsts 
saņem lietošanā  vienu automašī-
nu, kuŗas iegādes vai nomas vēr-
tība nepārsniedz tādas automašī-
nas divkāršu iegādes vai nomas 
vērtību, uz kādu ir tiesības valsts 
pārvaldes iestādes amatpersonai. 
Līdz šim normatīvie akti neno-
teica eksprezidenta automašīnas 
iz   vēles kritērijus. Savukārt valsts 
amat personām automašīnas iegā-
des limits pašlaik noteikts 12 500 
latu, bet nomas limits mēnesī - 
380 latu apmērā bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Ievērojot tiesis-
kās paļāvības principu, sociālo ga -
 rantiju pārmaiņas, tostarp pen -
siju palielinājums, neattieksies uz 
līdz šinējiem eksprezidentiem. No -
 teikts, ka eksprezidentiem pēc 
kļū šanas par deputātu vai minis- 
t  ru nemaksās viņiem paredzēto 
pen siju.

***
Pasniegta Sabiedrības 

vienotības balva
Pēc vairāku gadu pārtraukuma 

tradicionāli svinīgas ceremonijas 
gaisotnē jau devīto reizi pasnieg -
ta Sabiedrības vienotības balva. To 
šo  gad saņēma Inna Davidova (at   -
tēlā) - par ilglaicīgu un sistēmatis-
ku darbību sabiedrības integrā-
cijas veicināšanā.
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VĒROJUMI UN PĀRDOMASFRANKS 
GORDONS

KĀRLIS STREIPS

Patlaban t.s. pēcpadomju telpā 
notiek spēkošanās. Krievijas Fede-
rācijas patvaldnieciskais prezidents 
Vladimirs Putins pūlas pārvarēt 
pre testību savam plānam ievilkt 
1991. gadā no PSRS atšķēlušās sa  -
stāvdaļas muitas ūnijā, kas būtu ko  -
dols jaunam veidojumam - Eirā  zi - 
j as Savienībai - Krievijas vadībā. Un 
šī Eirāzija - tā pati PSRS jaunā ie  -
tērpā - būtu globāls pretspēks nīsta-
jai Eiropas Savienībai. Jau labi sen 
atjautīgi Krievijas demokrati Eir - 
ā ziju dēvē par Āziopu: tas pats vien 
ir, bet skan trāpīgāk, barbariskāk.

Putinam šo Eirāzijas ideju “ielika 
galvā” 1962. gadā dzimušais Alek-
sandrs Dugins - padomju GRU 
(Gal  venās izlūkošanas pārvaldes) 
ģenerālleitnanta dēls. Šis mistiķis, 
kas 18 gadu vecumā vadīja nele -
gālu jaunatnes pulciņu „Melnais SS 
ordenis„ (!) un vēlāk pieslējās Ļi  mo -

Uz Eiropu vai uz Āziopu?
nova nacionālboļševikiem, kopš 
2008. gada ir Putina partijas Vienotā 
Krievija neoficiālais ideologs.

Vladimiram Putinam, kā zi -
nāms, ir izdevies ievilkt iecerētās 
Eirāzijas jeb Āziopas aplokā Balt-
krieviju un Kazachstānu, kuŗas 
pre zidents Nur  sultans Nazarba -
jevs ekonomisku un ģeopolītisku 
apsvērumu pēc pa  de vies Kremļa 
aicinājumam. Sep tem brī šim pret 
Eiropas Savienību vēr s  tajam vei-
dojumam pievienojās Armēnija, 
un par to vēl būs runa.

Patlaban kaujas lauks Eiropas un 
Āziopas konfrontācijā ir Ukraina - 
pēc platības lielākā Eirops valsts ar 
45 miljoniem iedzīvotāju, kuŗa la - 
  bī  bas eksporta ziņā ieņem 3. vietu 
pa    saulē.

Notikumi Ukrainas  galvaspilsētā 
Kijevā attīstās tik strauji, ka brīdī, 
kad šis raksts nonāks pie lasītājiem, 

tas “tekošās informācijas” ziņā būs 
jau novecojis. Tāpēc aprobežošos ar 
konfrontācijas dalībnieku rakstu-
rojumu.

Ukrainas prezidents Viktors Ja  -
nu kovičs, kuŗa Reģionu partijai par-
lamentā ir vairākums, pēkšņi bija 
atteicies parakstīt Viļņas apspriedes 
ietvaros vienošanos par sadarbību 
ar Eiropas Savienību. Viņš bija at -
teicies, jo Putins, izmantojot Uk -
rainas ekonomiskās un financiālās 
problēmas un iedarbinot šantāžas 
sviru, draudēja šo valsti izputināt,  
ja tā turpinās pakāpenisko virzību 
uz Eiropas Savienības dalībvalsts 
statusu. Janukoviča “kapitulācija 
Kremlim” izraisīja sašutuma vētru 
ne tikai rietumu novados, kur pret-
krieviskais noskaņojums vienmēr   
ir bijis spīvs, bet arī galvaspilsētā 
Kijevā, kur līdz pusmiljons pro-
testētāju pulcējās Neatkarības lau-

kumā jeb Maidanā.
Zīmīgi, ka cīņā pret Janukoviča 

prokrievisko noslieci, cīņā “par Ei  -
ropu” (arī t.s eiropisko vērtību as  -
pektā) saliedējušies ļoti atšķirīgi 
spēki: izteikti rietumnieciskā par -
tija UDAR (Trieciens), ko vada pa  -
saules čempions boksā Vitalijs Klič-
ko, centriskā Batkivščina (Tēvzeme), 
ko vada Arsenijs Jaceņuks, un labēji 
radikālā Svoboda (Brīvība), ko vada 
Olegs Tjagniboks. Apvienojušies 
Na    cionālās pretestības akcijā, šī tri-
jotne nozvērējusies cīnīties līdz ga  -
lam “par Eiropu”.

Septembrī Putinam izdevās pie-
stiķēt Eirāzijas Savienības iedīglim 
Armēniju, kas ar Krieviju, kā zi  -
nāms, nerobežojas. Kremlim tas ir 
liels panākums, jo šī “inkorporācija” 
nodrošina Krievijai stabilu satelītu 
Aizkaukazā, bazi iespējamai šantā-
žai pret Azerbaidžānu un Gruziju. 

Armēnijas prezidents Seržs Sargs-
jans, braucot uz Maskavu “pado-
ties”, motīvēja šo pakļaušanos ar 
Krie vijas vēsturisko lomu kā kris-
tīgās Armēnijas aizgādnei. Ja Sarg s -
jans būtu atteicies, Krievija varētu 
Armēniju izputināt, jo gāzes un 
subsidiju svira ir iedarbīga...

Armēnijas pakļaušanos Krievijai 
atbalsta Maskavas armēņu lobijs, 
un te būtu minams  polītologs Ser-
gejs Kurginjans - dedzīgs liekrievu 
(!) imperists un Putina fans.

Taču 2. decembrī, kad Putins 
iespaidīgas delegācijas priekšgalā 
ieradās Armēnijas galvaspilsētā 
Ere vanā, viņu tur sagaidīja pro  tes-
tētāji ar plakātiem: “Armēnija netiks 
pārdota Putinam” un “Muitas ūnija 
nozīmē Armēnijas kolonizāciju”. 
Tātad arī Armēnijā netrūkst cil-
vēku, kuŗu sapnis ir Eiropa, nevis 
Āziopa.

Šī laikraksta (un patiesībā visu 
nedēļas laikrakstu) specifika ir tāda, 
ka starp komentāra rakstīšanu un  
tā publicēšanu paiet vairākas dienas, 
un tas nozīmē, ka, runājot par Lat-
vijas polītiku, reizēm nākas zīlēt 
kafijas biezumos. Tā tas ir arī šone-
dēļ, un tas attiecas uz virsrakstā teik -
to „ne tik zināmo”. 

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
ir ticies ar vi  siem Saeimā pārstā-
vētajiem spē  kiem, lai runātu par 
jaunas valdī bas veidošanu pēc tam, 
kad par sa  vu demisiju bija paziņojis 
Mi   nistru prezidents Valdis Dom-
brovskis. Saruna, starp citu,  arī bija 
par to, kas  varētu būt Latvijas Re -
publikas valdības vadītājs, taču čiks 
vien sanāca, jo A. Bērziņš pēcāk bil-
da,  ka neviens no ieteiktajiem kan-
di dātiem viņam neesot pa prā  tam. 
Sa  runu otrais raunds bija pa  redzēts 
šonedēļ.

Visvairāk problēmu sakarā ar 
Valsts prezidenta paziņojumu ir V. 
Dombrovska pārstāvētajai Vieno  tī-
bai. Partija pieļāva taktikas kļūdu, 
A. Bērziņam iesniedzot veselus trīs 
iespējamu premjērministru uzvār -
dus, proti – aizsardzības ministru 
Arti Pabriku, Eiropas Parlamenta 
deputātu (un Amerikas latvieti) 
Krišjāni Kariņu un kādreizējo kul-
 tūras ministru un pašreizējo Mi -
nist ru prezidenta padomnieku In  -
tu Dālderi. Tas Valsts prezidentam 
ļāva spriest, ka, kopumā  kandidā-
tūras nav pietiekami spēcīgas un 
tāpēc viņš var vienlaikus pateikt 
„nē” visiem trim kandidātiem.

Vienotība gan nav vienīgais polī-
tiskais spēks, kuŗš piedāvā vairāk 
nekā vienu iespējamu valdības va  -
dītāju. Par vairākām iespējām  runā-
jusi arī Zaļo un Zemnieku savienī -
ba (ZZS). Jāpriecājas par to, ka zaļie 
zemnieki beidzot ir atteikušies no 
domas, ka par premjērministru jā -
kļūst pagalam kompromitētajam 
Ventspils pilsētas galvam Aivaram 
Lembergam. Turklāt ZZS nemaz 
īpa  ši nevēlas uzņemties valdības 
vadīšanu. Apvienības pārstāvji ir at  -

Par zināmo un ne tik zināmo
zinuši, - ja nu  Vienotība pēdējo če t    ru 
gadu laikā ir uzsākusi dažādas re  -
formas, lai tad tā arī darbojas ar tām 
līdz pat nākamā gada oktobrī pare-
dzētajām Saeimas vēlēšanām, un 
tad jau redzēs. Ir skaidrs, ka zaļajiem 
zemniekiem puslīdz droši būs vieta 
jaunajā valdības koalicijā, jo aize  jo -
šais premjērs ir teicis, ka galvenais  
ir izveidot koaliciju, kuŗai Saeimā 
būs plašs atbalsts. Maz ticams, ka 
Valsts prezidents valdības vadītāja 
amatu varētu uzticēt visnotaļ ne -
pro gnozējamajai Nacionālajai ap -
vie  nībai (NA) vai arī Reformu par-
tijai, jo tās reitings ir noslīdējis līdz 
viszemākajam līmenim.

Kopš A. Bērziņa paziņojuma Vie-
 notība   joprojām paliek pie sava, ka 
par premjērministru jākļūst A. Pab-
rikam. Izvēle nav neloģiska – 47 ga    -
dus vecais A. Pabriks polītikā dar-
bojas kopš 2004. gada, ir bijis gan 
plaši atzīts ārlietu, gan arī ļoti labs 
aizsardzības ministrs. Viņam ir dok-
tora grads polītikas zinātnēs, savu-
laik viņš ir  bijis arī Vidzemes augst-
skolas rektors. Tātad cilvēks, kas  
pazīst polītikas drēbi un ir arī pie -
tiekami intelektuāls. Salīdzinot va  -
ram konstatēt, ka Valdim Dom-
brovskim ir tikai maģistra grads, 
piedevām nevis polītikas zinātnēs, 
bet gan fizikā. Brīdī, kad 42 g.v.          
V. Dombrovskis kļuva par Minis - 
t  ru prezidentu,  polītikā viņš jau bija 
darbojies kopš 2002. gada, kādu lai-
ku būdams finanču ministrs, pēc tam 
arī  Eiropas Parlamenta depu tāts. 

Vai Valsts prezidents otrā pie  gā -
jienā akceptēs Arta Pabrika kan di -
dātūru,  par to patlaban nevar spriest. 
A. Bērziņš pats par prem jēra amatu 
bija uzrunājis Eiropas Komisijas 
locekli Andri Piebalgu, bet uzru-
nātais atkārtoti paziņojis, ka sevi 
nesaredz ne premjēra, ne pre  zi denta 
amatā. Arī Saeimas priekš sēde Sol-
vita Āboltiņa, pre zidenta uzrunāta, 
pateica viņam „nē.” A. Pabriks par 
kandidātu kļūt piekrita tikai pēc 
smagām  vairāku dienu pārdomām, 
jo esot iecerējis kandidēt uz Eiropas 

Parlamentu. Turklāt  viņam vai arī 
kādam citam cilvēkam nāksies Mi -
nistru kabinetu vadīt laikā, kad      
līdz nākamajām Saeimas vēlēša-
nām ir tikai deviņi  mēneši, un tas 
būs laiks, kad par tijas centīsies sevi 
pozicionēt pēc iespējas pozitīvākā 
gaismā, tātad stipri ticams, ka tas 
nozīmēs i po  pulismu, i deķa vilkša-
nu savā vir zienā. Viegli nebūs.

Valsts Prezidents vienā ziņā ir pār-
  šāvis pār strīpu - viņš  plānojot vētīt 
visus eventuālā kandidāta ieteiktos 
ministru amatu  kandidātus un, ja 
tie viņu neapmierinās, atsaukšot at -
 tiecīgā premjērministra kandi dā -
tūru. Satversmē lasāms: „Ministru 
kabinets sastāv no ministru prezi-
denta un viņa aicinātiem minis- 
t riem” un „Ministru kabinetu sa   stā-
da persona, kuŗu uz to aicina Valsts 
pre  zidents”. Nekas tur nav teikts, ka 
aicinājumu pēc tam var atsaukt, nedz 
arī  ka Valsts prezidents pie dalās 
ministru kandidātu aicinā šanā. 

Valsts prezidentam nav arī iemes-
 la izvirzīt kandidātu, kuŗš acīmre-
dzot negūs Saeimas atbalstu. Va -
ram, piemēram, pieļaut, ka kādrei-
zējā Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga labprātāk nebūtu otram 
amata termiņam izvirzījusi A. Kal-
vīti, jo viņš par premjēru atkārtoti 
kļuva pēc 2006. gada vēlēšanām, 
kad jau bija pavisam skaidrs, ka viņa 
pārstāvētā Tautas partija priekš  vē-
lēšanu kampaņā ir rupji krāpusies 
ar tā dēvēto trešo personu finan cē-
jumu. Taču V. Vī   ķei-Freibergai citas 
izvēles nebija. Arī A. Bērziņam va  -
jadzētu stingrāk turēties pie Satver -
smes noteiku miem, jo mums to -
mēr ir parla men tāra, nevis pre zi-
dentāla republika.  

Ir jau runāts un rakstīts par to, ka 
Rīgas pilsētas galva Nils Ušakovs 
nekādi nevēlas uzņemties morālu 
vai polītisku atbildību par Zolitū -
des traģēdiju un tāpēc par demis io-
nēšanu vispār nedomā. Rātslauku-
mā 3. decembrī bija paredzēts pi  -
kets, lai pieprasītu domes vadītāja  
aiziešanu no amata. Lielā ātrumā 

ti  ka sarīkots otrs pikets - Ušakova 
atbalstam. Birģermeistara atbalstī-
tāji Rātslaukumā ieradās pirms viņa 
pēlējiem, tiem līdz bija jau iepriekš 
sagatavoti transparenti, kā arī ska  -
ņu pastiprinoša technika. Plīvoja 
Rīgas pilsētas karogi, bet uz žurnā-
listu jautājumu, kur tādi iegūti, ne -
viens nespēja atbildēt.

Tagad mēs zinām, no kurienes 
nā   kuši ne vien  karogi, bet arī paši 
pro testētāji. Vairākos pašvaldības 
uz    ņēmumos, it īpaši Rīgas Satiks-
mē, ļaudīm tika dota brīvdiena, lai 
viņi varētu piedalīties piketā. Tviterī 
esot lasāms kāda iestādes Rīgas na  -
mu pārvaldnieks darbinieka stāstī -
tais, ka viņam uzdots savākt Avotu 
ielas apkārtnes sētniekus Ušakova 
atbalstam. „Ls 2 pusdienām + Ls 2 
e-talons.” Laikrakstā Diena bija  raks-
t  īts, ka atbalstītājiem ar N. Uša kova 
ziņu sarūpēta silta tēja un Rī  gas ka -
rogi, kā arī piešķirti jau ga tavi pla-
kāti.

Piketētāji tika speciāli saorgani-
zēti – ne jau bez pašvaldības ziņas. 
Pusdienu un transporta naudu bū  -
tībā var uzskatīt par kukuli, un viss 
process atgādināja padomju lai - 
kus, kad piedalīšanās dažāda veida 
PSRS svētkos, dažādās manifestā-
cijās un gājienos arī bija „brīvprā -
tīgi obligāta”.  Rīgas Satiksme nav 
uz   ņēmums, kur viss ir labākajā kār-
tībā, katru gadu tas zaudē lielas 
naudas summas un spēj pastāvēt 
tikai ar pašvaldības dotācijām. Vai 
šis uzņēmums tiešām saviem dar-
biniekiem piešķiŗ brīvdienu, lai      
viņi varētu pulcēties Rātslaukumā? 
Jā, te nu stipri ož ja ne pēc korup-
cijas, tad pēc administrātīvo resursu 
ne gluži likumīgas izmantošanas gan.

Kronis visam bija brīdis, kad pēc 
tam, kad Ušakova atbalstītāji Rāts -
laukumā kādu strēķīti bija paklai-
gājuši, pie viņiem iznāca pats stāsta 
varonis un, kā vēstīts plašsaziņas  
līdzekļos, atbalstītājiem demons- 
t rēja uzvaras žestu – paceltu roku ar 
diviem pirkstiem „v” zīmē. Tobrīd 
pilsētas galvas oponenti vēl nebija 

lāgā sapulcējušies, taču Ušakovs itin 
žigli atkal pazuda rātsnamā. Paša 
sasauktajā preses konferencē domes 
priekšsēdis paziņoja, ka negrasās 
atkāpties no amata, un, savu sakā-
mo nolasījis, aši pazuda aiz durvīm, 
lai neviens viņam nevarētu uzdot 
nevienu jautājumu.

Pats es  ne preses konferencē, ne 
piketā nebiju, un tomēr man ir jau-
tājums: par ko tad īsti, mēra kungs, 
jūs tik ļoti priecājāties? Jo uzvaras 
zīmi šajā gadījumā var interpretēt 
kā „man izdevās izvairīties no at -
bil  dības par situāciju, kuŗa tomēr 
radās tieši manis vadītās Rīgas pa  š-
valdības, nevis Ministru kabineta 
rīcības rezultātā...” Protams, jebku ŗam 
polītiķim tīkams ir brīdis, kad kun-
dzītes asarām acīs metas viņa vir-
zie nā ar ziediem un skūpstiem, bet 
vai nu šī bija tā reize, kad lepo ties?....

N. Uša  kovs, tāpat kā A. Lembergs, 
vienā sabiedrības daļā ir un paliek 
populārs, lai kas arī no  tiktu. Abi po -
lī tikāņi ir darījuši visu iespējamo,  
lai iepatiktos darbaļau dīm. Rīgā pla -
šām sabiedrības gru pām ir piešķir-
tas tiesības sabied ris kajā transportā 
braukt par pliku velti. Ar to vien 
pie    tiek, lai daudzi izjustu pa   teicību. 
Taču A. Lembergs ir kri mināli ap  -
sūdzēts, un N. Ušakovs aktīvi atbal-
stīja domu, ka krievu valodai Lat vi-
jā pie  šķiŗams valsts va  lodas statuss. 
Turklāt Ušakova va  dībā Rīgas do  -
me citu pēc cita ir pie ņēmusi ap   šau-
bāmus lēmumus, piemēram, pēc 
jaunā gada tie, kuŗi ir reģistrēti Rī -
gā, sabiedriskajā tran s portā va rēs 
braukt par mazāku maksu. Rī  gas do  -
mē joprojām liela problēma ir ko  -
rup cija. 

Laiks rādīs, vai Nila Ušakova iz  -
darības kaut kā atsauksies uz viņa 
pārstāvētā Saskaņas centra (SC) rei-
 tingu un populāritāti Latvijā. Vēlē-
tājiem tomēr ir ļoti īsa atmiņa, un 
nākamā gada oktobrī diez vai kāds 
īpaši domās par Zolitūdes katastro-
fu un par Rīgas saimnieka dižoša-
nos pēc tam. Ir nudien vēl netikumi. 
Lieli netikumi.
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„Kāds sakars sēra dzimšanas die-
nai ar sviestu?” Paraustu plecus.

„Tikai reizi gadā tiek darināts 
mājas sviests. Uz sēra dzimšanas 
dienu. Neprasi man – kādēļ? – 
Var   būt viņam garšo silti skoni 
(rauši) ar svaigu sviestu? – Tev jā  -
zina, jo tu viņu pie galda apkalpo. 
Es sēru Dēvidu nekad neesmu 
ēdamistabā redzējis,” domīgi runā 
gans.

„Cik ilgi tu te esi?”
„No dzimšanas. Mans tēvs bija 

muižas gans. Māte palīdzēja pie 
aitām. Toreiz muižai piederēja 
tūkstoš aitu.”

„Ej nu, ej! Tam es neticu. Ne jau 
tūkstoš,” strīdos pretim. „Vai tev 
kaŗā nebija jāiet?”

„Nē. Sērs Dēvids izkārtoja tā,      
ka paliku neiesaukts. Viņš teica,      
ka man plakanās pēdas.”

Pagriežos uz mājas pusi. „Pa  gai-
di! Sviests tūlīt gatavs. Došu tev 
pagaršot. Man te kaut kur tīra 
tējkarote.”

Tad, rūtaino, nosmulēto žokej-
cepuri pavilcis uz acīm, kautrīgi 
saka: „Tu esi jocīga sieviete.”

„Kā tu zini, ka esmu jocīga sie -
viete?” Pasmejos.

„Tev citāda seja. Platāka. Mati 
sapīti bizēs. Tu jocīgi runā. Un 
kāpēc tu gredzenu nēsā uz labās 
rokas, ja esi precējusies? – Viņu 
va   karu redzēju tevi pie lopaploka. 
Vicināji puķes pa gaisu un baidīji 
kustoņus. Nu zini – angļu sievietes 

MARTA LANDMANE 

nekad tā nedara. – Tomēr neteikšu, 
ka tu man nepatīc.” – Tad pavisam 
nokaunējies gans steidzīgi runā: 
„Atnāciet abi ar vīru paciemoties. 
Es dzīvoju namelī aiz strauta. Uz  -
vārīšu tēju. Iepazīstināšu ar sa   -
viem ganu suņiem. Viņi ir gudri 
un viltīgi. Tikpat gudri kā sērs 
Dēvids.”

„Ko tu domā par Ripuli?” pra su.
„Stulbs, izlutināts suns. Tikai ne -

 saki to nevienam. Ja sērs dabūs 
dzir dēt, tad mani padzīs no cie - (Turpinājums sekos)

Stāsts  Tā Sīdra to redzēja
(Turpināts no Nr. 46)

ma. Kur palikšu? Te manas mājas. 
Jau no bērnu dienām esmu kal-
pojis sēram. Nākošgad man paliek 
četrdesmit pieci,” gandrīz čukstus 
saka gans.

Pie virtuves durvīm bailīgi klau-
vē. Ciema bērni stāv uz pa  kā-
pieniem. „Vai mēs varētu dabūt 
dažas plūmes? Ne no koka. No ze -
mes. Vēja nopūstas.” Lūdzošas acis. 
Sārti, aplipuši vaigi. Zeķes nobru-
kušas zem apdauzītiem ceļga liem. 
Ja dārzs piederētu man, sacītu: 
„Ejiet, lasiet! Kaut vai visas.” Naktī 
dauzījās vējš. Šorīt zālājs noklāts 
sārti dzeltenām plūmēm. Lielām, 
piebriedušām viktorijām. Dažām 
sāni atvērušies. Caurspīdīgo augli 
knābā strazdi. Medaino sulu sūc 
lapsenes. Kad dārzniekam atliks 
brīvs brīdis, viņš plūmes sagrābs 
un aiznesīs uz cūku kūti...  Ko lai 
atbildu bērniem? – Cita dārza aug-
ļus man nav tiesības izdāvāt. Kāds 
staigā ziemas verandā. Lēdija ap -
laista fuksijas. „Ciema bērniem kā -
rojas plūmes.”

„Plūmes? – Nē, plūmes viņi ne -
var dabūt. Viņi varētu kokiem ap -
lauzt zarus,” lēdija steidzīgi atbild.

„Viņi jau grib tikai vēja nopu ri-
nātās plūmes. Es varētu bērnus 
pie skatīt, kamēr viņi dārzā.” Dievs 
vien zina, kāpēc mana balss lū -
dzoša. Kāda man bēda par svešu 
kungu dārziem un kalpu bēr -
niem? Dusmojos pati uz sevi. 
Es mu roku uzlikusi uz durvju 
roktuŗa.

„Pagaidi! Nesteidzies. Es vēl 
padomāšu.”

Ja mums kādreiz piederēs māja, 
tad arī mums būs veranda. Fuk -
siju vietā audzēšu ģerānijas. Sar-
kanas un baltas. Tādas kā Pērko-
ņos...  Neesmu vēl domu par ve -
ran du līdz galam izdomājusi, kad 
lēdija saka: „Nē, tomēr ne! Esmu 
pārliecināta, sēram Dēvidam ne  -
patiktu, ka sveši bērni iet dārzā.” 
Sēram Dēvidam nepatiktu – pa  -
rasta fraze. Katru dienu to dzir-
dam. Tāpat kā sēra iecienīto tei-
cienu – lēdijai Etelei nepatiktu. 
Aplinkus valoda raksturīga diplo-
mātiem un šejieniešiem. Par to 
nav jābrīnās, jo šejienieši ir labi 
diplomāti. Vienmēr ērtāki aizbil-
dināties, vainot otru. Sevišķi, ja at -
bilde negātīva.

„Žēl, bet plūmes nevarat dabūt,” 
atraidu bērnus.

Tad atceros firziķus. Iznesu no 
virtuves un katram bērnam saujā 
iemetu pa samtainam auglim. 
Patiesībā augļus nevajadzēja atdot. 
Tie bija domāti vīram un man. 
Paša sēra noplūkti. Licis dārznie-
kam ienest mums. Esam pārsteigti 
par sēra labvēlību. Vēl vairāk pār-
steigts dārznieks. Pirmos gatavos 
firziķus sērs atdāvina kalpotājiem. 
Pie tam vēl – ārzemniekiem! Nē, 
kaut ko tādu viņš piedzīvojis nav. 
Neskatoties uz to, ka muižā kal-
pojis jau turpat pus gadusimteni.

Firziķu koki Anglijā retums. Šajā 
dārzā tie aug. Saules pusē, aizvējā. 

Stāvai mūŗa sētai pieplakuši.
Šajā dārzā aug viss, kas citos dār-

z os neaug. Reti koki, krūmi, pu -
ķes, sakņaugi. Taisnās rindās sa   stā-
dīti, labi apkopti stādi. Saknes pa -
barotas, veselīgas. Liekie zari iz  re-
tināti. Galotnes apcirptas. Zālājs 
rēgulāri nopļauts, sagrābts. Šis 
dārzs rāda priekšzīmi citiem dār -
ziem. Nekā te nav lieka. Nekas nav 
nejaušība. Katram augam sava  
no   teikta, ierādīta vieta. Liekas, ka     
pat katrai bitei, tauriņam, putnam 
savs zināms uzdevums, sava terri-
torija. Šajā dārzā visa kā gana. Ar 
uzviju. Tomēr – kaut kā trūkst. 
Kaut kā tāda, ko roka nesatausta, 
acs nesaredz. To var tikai nojaust, 
iedomāties. Šim dārzam trūkst 
dvēseles.

Pērkoņu dārzā bija chaoss. Tur 
jāņogu krūmi klupa pāri ērkšķ  -
ogām. Bumbiere atbalstījās pie 
ābeles. Gaiļpieši tinās ap kāršu ro -
zēm. Kumelītes aizēnoja sīpolus. 
Ne vienmēr tēvs laikus nopļāva 
zāli. Ap Jāņu laiku suņuburkšķi 
zem ābelēm bija sazēluši kupli jo 
kupli. Bet taisni tāpēc tur bitēm     
un tauriņiem bija paradīze. Iespē-
jams, ka citi mūsu dārzā saskatīja 
vienu otru fizisku trūkumu. Bet 
garā vecais dārzs noteikti bija 
stiprs. Tas izstaroja dvēseles gais -
mu un siltumu. Tāpat kā vecam 
zirgam, tā arī vecam kokam tēvs 
piešķīra žēlastības maizi...

Sīdra, mēs esam sagatavojušies 
launa gam! Zīmējusi Sarmīte 
Ērenpreiss-Ja  novskis

Marisa Vētras vārds zināms pat 
tiem, kuŗi par viņu neko nezina, 
bet klausās pag. gs. 20. – 30. gados 
viņa iedziedātās operu ārijas vai 
populāras dziesmas. Šajos gados 
daudzo latviešu operdziedoņu sla-
va un populāritāte šodien jau ir 
pa  dzisusi un no atmiņas pazudusi. 
Diemžēl dziedoņu mūžs visā mū  -
zikālajā pasaulē ir neiedomājami 
īss. Tie ir 20-30 gadi no visa māk-
s  li   nieka mūža. Dažam vēl īsāks. 
Labi, ja saglabājusies balss kādās 
platēs vai diskos. Korrekcijas iz   da-
rīja arī Otrais pasaules kaŗš, kas 
pār  trauca mūsu izcilo dziedoņu 
kar jēru pilnziedā.  Pēc tam trim -
da un... Latvijā Ādolfa Kaktiņa, 
Paula Saksa, Marisa Vētras, Alīdas 
Vānes un daudzu citu balsis pēc-
kaŗa gados klusēja. Tās pārmāca 

Divas grāmatas, divas mūzikas pasaules

Aleksandra Viļumaņa, Elfrīdas 
Pa   kules un Aleksandra Daškova 
„dižbalsis” operā, kaut neviens no 
viņu atveidotajiem opertēliem at  -
miņā nav saglabāts. Diemžēl! 

Marisa Vētras memuāri, grāma-
tas ir paliekošs latviešu literātūras 
mantojums. Teicama literārā do  -
mā šana, valoda, dinamiska un brī-
 žiem apskaužami asprātīga, ko 
rei  zumis inkrustē romantiska me -
 lancholija vai izjusts un uz savas 
ādas sajusts nacionālajā pārlie cī bā 
stiprs latviešu vīra gars. Vairāk kārt 
nācies pārlasīt Marisa Vētras grā-
matas. Tās sniedz ne tikai samērā 
pilnīgu ieskatu jaunās valsts mū -
zikas mākslas straujajos attīstības 
laukos, parāda Baltā nama presti-
ža nostiprināšanos Eiropā, dzie-
do ņu slavas uzplaukumu un dau-

dzu norietu, bet arī sniedz patiesu 
vēsturisku, faktos balstītu infor-
māciju par citu profesiju pārstāv -
ju darbošanos starpkaŗu Rīgā, 
Lie pājā vai Italijā. 

 Grāmatā „Atbalss” 600 lappušu 
biezajā rakstu un vēstuļu kopoju-
mā (līdz 1946. gadam) savākts pa     -
matīgs materiālu daudzums. Ap -
brī nojama sastādītāja pacietība un 
erudīcija sameklēt putekļiem klā-
tajos plauktos nodzeltējušās pa -
pīra loksnes, sakārtot, apstrādāt ar 
papildinošiem komentāriem un 
sagatavot izdošanai grāmatā. Ag -
ris Redovičs – viens no visvairāk  
pieredzējušiem latviešu kino zinā-
tājiem, kino erudīts, pierādījis sa  -
vas erudīta spējas arī mūzikas lau-
 kā. Lasot Vētras vēstules, ceļoju-
mu aprakstus, koncertu apskatus, 
pat viņa diskusijas par operu re  -
žijas jautājumiem (Daugava, 1932), 
mākslas kritiku (turpat), par sava 
laika diriģentu slavenībām, pat 
iesaistīšanos disputā ar Jēkabu 
Graubiņu pat latviešu solo dzies -
mām ( Latvju Mēnešraksts, 1944), 
jāpriecājas par zinīgajiem un god-
prātīgajiem komentāriem. Gri-
bētu uzteikt šī krājuma veicējus, 
kuŗi latviešu kultūrvēsturiskās no -
 zīmības ziņā liekami blakus nesen 
iznākušajai Arnolda Klotiņa grā-
matai „Mūzika okupācijas laikā”. 
Grāmatas saturisko vērtību nostip-
  rina arī M. Vētras komentāri par 
20. gadu „modernistiem” Kurtu 
Veilu (1900-1950)  un Paulu Hin -
de  mitu (1895-1963). Cik trāpīgi 
raks turojumi, īpaši Veila divu maz  -
nozīmīgu operu sakarā: „Kompo-
nistam ir vairāk fantazijas nekā 
talanta.” (Daugava,1929) Tas vārds 
vārdā sasaucas ar manu otro ap  -

skatāmo grāmatu par mūsdienu 
mūzikas ceļiem. 

Marisa Vētras vēstules un me -
muā ri, interesanti lasāmi, precīzi 
tēmēti, bieži asprātīgi, kuŗos sa -
ru  nu valoda, pat žargons vijas ar 
“augsto” literāro stilu. Fakti, noti-
kumi un cilvēki tajos kļūst reljefi, 
atdzīvojas un iesaista mūs tālaika 
notikumos. Cerīgos, priecīgos un 
traģiskos.

Savā laikā daudz ko no M.Vētras 
literārās valodas krāsainības aiz-
ņēmās Marģers Zariņš savās grā-
matās. Dažkārt šķita, ka tās turpina 
Marisa Vētras aizsāktos stāstus. 

Otra grāmata - Aleksa Rosa 
“Viss cits ir troksnis”, kas veltīta 
20.gadsimta mūzikas vēsturei, arī 
savā ziņa viegli lasāma, tā pasal-
dināta ar autoram tuviem kom-
ponistiem (īpaši ASV) veltītiem 
mīļvārdiņiem, toties pipari - drī-
zāk kajennas nekā čili - tiek veltīti 
tiem, kuŗi, autoraprāt, ir sadar  bo-
jušies ar Hitlera režīmu, nedaudz 
vieglāk pasālīti ir Staļina piekri -
tēji un pielūdzēji mūziķu vidū.

 Autors izmantojis neiedomāja-
mi plašu faktu un avotu daudzu-
mu 450 lappusēs. Materiāls aptveŗ 
19. g. s. beigas un apstājies pie 20. 
gs. 80. gadu notikumiem mūzikā. 
Iespējams, pārlieku lielā ambi  cio-
zitāte, vēlēšanās vienā grāmatā   
ap  tvert neaptveŗamo, jo daudzi 
kom  ponisti tikai nosaukti, parā dī-
bas nosauktas, bet ne izskaidrotas, 
atstāj paviršības iespaidu. Turklāt 
autora aizraušanās ar ho   mosek-
suālisma izpēti vairāku kom po-
nistu dzīvē un ar tā atstātiem ie -
spaidiem uz daiļradi vairāk pie-
nāktos kādiem psīcholoģiskiem 
vai psīchiatriskiem pētījumiem, 

nevis populāram mūzikas vēstu-
res skaidrojuma stilam. Diemžēl 
par autoru grāmatā nav nekādu 
norāžu, vienīgi laikraksta  The 
Inde pendent reklāmsleja. Līdz ar 
to maz ko var spriest par autora 
erudīciju.

Kaut gan – nedaudzo mūzikas 
analižu piemēri ir trāpīgi, vien-
kārši izprotami un samērā precīzi. 
”Samērā” tāpēc, ka dažiem nevaru 
pievienoties. Piemēram, Richarda 
Štrausa operu paviršajai, virspu-
sīgajai caurskrejai vai Antona Ve  -
berna darbu „norakstīšanai zau -
dējumos”, kaut autors pats,  runājot 
par pag. gs. 60. gadu avangardu, 
atklāj, ka Veberna mūzikai tomēr 
piemīt „metafizisks spēks”, ka tā 
spēj aizraut pēckaŗa jaunās avan-
gardistu paaudzes prātus. Personu 
rādītājā Veberna vārds uzrādīts 
daudzās vietās.

 Pavirši apskatīta mūzika Eiro-
pā 80. - 90. gados. Vairāk par 
Pērtu, bet nav pieminēta angļu 
mūsdie nu mūzika, no franču 
mūzikas pazudis „spektrālistu” 
ār prāts, kaut gan metastazes sa -
klausāmas pat Latvijā. Arī mi   ni-
mālisms vi   ņam mīļš tikai Ame-
rikā, citur pa  saulē tas nav pie mi-
nēšanas vērts.

Grāmata ir vērtīgs ieguvums 
mūsu tik nabadzīgajā pasaules 
mū  zikas vēstures (īpaši jaunākās) 
nozarē. Varbūt tā ierosinās kādu 
no Latvijas Mūzikas akadēmijas 
vēsturnieku saimes paskatīties pā -
ri žogam citā dārzā. Grāmatai gan 
nežēlīgi augsta cena – veseli 17 lati. 
Bet mūsu izdevējiem patīk grezni 
grāmatu izdevumi. Vai to katrs 
in  teresents varēs iegādāties – par 
to maza bēda...  Žēl! 

Alekss Ross. Viss cits ir troksnis. 
Divdesmitā gadsimta mūzikas 
vēsture. Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 
2012.g.

Mariss Vētra, Atbalss. Raksti un 
vēstules Eiropā 1921-1946. Agŗa 
Re     doviča atlase un komentāri. Ap  -
gāda „Mansards” izdevums, 2013

PAULS DAMBIS
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Kādreiz senāk, kopā sanākuši, 
mēdzām uzdziedāt: „Strauji kā 
viļņi rit mūsu mūža dienas,” - ta  -
gad šī dziesma pieklususi, nu 
dzied citu dziesmu: „Gadi skrien 
kā stirnas.”  Vienalga, kāda būtu 
dziesma, bet dienas patiešām 
strauji rit. Vēl aizvakar Rīgā bija 
Laimonis Siliņš un cits Siliņš – 
vār dā Jānis - aicināja Laimoni uz 
Nacionālā teātŗa skatuves, lai ak -
tieris un režisors saņemtu aug -  
s tāko aktieŗmākslas balvu Lat - 
vijā, ko piešķiŗ par mūža iegul-
dījumu skatuves mākslā. Protams,  
uz skatuves tika aicināta arī Bri-
gita. Saņēmis balvu, Laimonis sa -
cīja, ka tas ir visaugstākais piedzī-
vojums viņa spēlmaņa mūžā. Pēc 
balvas saņemšanas Laimonis, ai  -
cināja Brigitu stāties viņam līdzās 
un apgalvoja, ka balva ir veltīta 
viņiem abiem. Un abiem acīs mir-
dzēja prieka asaras. Sekoja daudzi 
sirsnīgi apsveikumi, dīvāniņā uz 
skatuves krājās ziedu kaudzes, vis-
vairāk, protams, – rozes. Spēlmaņu 
nakts balva ir apliecinājums, ka 
mūžs patiešām raženi dzīvots un 
Laimoņa Siliņa devums skatuves 
mākslā augstu novērtēts arī Lat-
vijā. Sanfrancisko viņa vadīto te āt - 
ri sauc – Mazais teātris, bet tas 
vien  mēr veicis lielu, cildenu darbu.

Drīz pēc ierašanās Rīgā Lai mo-
nis man piezvanīja un jautāja, ko 
noteikti no Rīgas teātŗu izrādēm 
vajadzētu noskatīties, bet man pa -
visam neērtā vīzē nebija ko at -
bildēt, nebija ko ieteikt, tajās die-
nās nekā nozīmīga nebija, un tā     
ir mūsu teātŗu dzīves problēma: 
jaunu izrāžu ir daudz, taču izcilu – 
pamaz, turklāt pēc drausmīgās 
ne  laimes, sabrūkot lielveikalam 
Maxima, kad bojā gāja desmitiem 
cilvēku, vairākas teātŗu izrādes     
un arī paredzētā Spēlmaņu nakts 
bija atcelta. Laimonis balvu saņē-
ma 27. novembrī Nacionālajā 
teāt rī pēc Ričarda Bīna lugas 

Laimonim patiktu...
„Divu kungu kalps” ģenerālmē ģi-
nājuma, un to varēja noskatīties 
arī daudzie skatītāji. Balvas pa  -
snieg   šana iznāca gluži simbolis - 
ka – skatuve it kā saplūda kopā ar 
skatītājiem, tā bija viena saime, 
viena draudze. Tikai – kā  Laimo-
nis un Brigita tika galā ar milzī -
gajiem rožu klēpjiem, – to gan 
ne  zinu, jo piecos no rīta viņiem 
jau vajadzēja sēsties lidmašīnā. 

Pagāja tikai viena diena, un es 
atkal biju teātrī. Protams, atkal 
Nacionālajā, šoreiz gan ne visai 
mīlīgajā Jaunajā zālē, kur varēju 
noskatīties pašmāju režisora Valža 
Lūriņa iestudēto Pītera Kviltera 
lugas „Žilbinoši” izrādi. Uzreiz 
va   ru piebilst, ka tā arī iestudēta – 
žilbinoši! Luga un izrāde stāsta 
par kādu amerikāņu dziedātāju - 
Florensi Fosteri Dženkinsu. Pa -
tiesību sakot, nekāda izcila dzie-
dātāja viņa nepavisam nav bijusi, -  
bez īpašām balss dotībām, dziedot 
nereti sanācis greizi, taču pāri  
visam pacēlās Dženkinsas alkas 
dziedāt, alkas apliecināt sevi, un 
1944. gada 25. oktobrī viņa pa  -
tiešām sarīkojusi koncertu un 
dzie dājusi slavenajā Karnegi zālē! 
Mēnesi vēlāk  septiņdesmit sešu 
ga  du vecumā Florense Fostere 
Dženkinsa  aizgāja mūžībā.

Man patiešām žēl, ka Laimonis 
un Brigita šo izrādi neredzēja. Tā 
tik tiešām ir ļoti laba, gribētos          
pateikt – izcila! Valdim Lūriņam 
izdevies sapulcēt brīnišķu aktieŗu 
pulciņu, un viņš kārtējo reizi ap -
liecinājis savu prasmi strādāt ar 
aktieŗiem, veidot ansambli, līdz 
kopdarbs pārvēršas krāšņā bu -
ķetē. Un Florenses Dženkinsas 
salonā jau arī vienmēr daiļojās 
kāds rožu grozs. Vislielāko prieku 
izrādē sagādāja aktieŗi, vispir- 
mām kārtām Dace Bonāte un 
viņas atveidotā dziedāt alkstošā 
Džen kinsa, – tā ir ne gluži jauna, 
bet enerģiska un spēka pilna sie-

viete, vienmēr smaidīga, vitālitātē 
sta ro joša, vienmēr kustīga un arī 
lu s tīga, tomēr saglabājot tādu kā 
tik  ko jaušamu traģisma stīdziņu, 
jo – visam, visam pāri paceļas  
Džen kinsas alkas dziedāt, alkas 
būt sadzirdētai. 

Viņa noalgo jauku jaunekli – 
pianistu un samācās daudzas 
operārijas. Pēc Daces Bonātes tē  -
lojuma noprotam, ka nekāda di -
žā dziedātāja no Dženkinsas ne  -
kad neiznāks, un gadu arī viņai ir 
diezgan daudz, taču par spīti vi  -
sam – viņa dzied! Līdz nonāk Kar-
 negi zālē. Visu šo Dženkinsas dzī-
ves ciklu Bonāte pārliecinoši iz -
dzīvoja, un jau šķita, ka mēs re -
dzam īsto, patieso dziedāt gri bē -
tāju. Aktrise nekur Dženkinsu tīši 
nekariķē, bet veido precīzi izslī-
pētu, dabiski pamatotu raksturu, 
un mēs apjaušam, cik liels spēks 
lomas veidojumā ir patiesīguma 
izjūtai. Tiešām – tā vairs nebija  

VIKTORS HAUSMANIS

Dace Bonāte un Uldis Siliņš Nacionālā teātŗa izrādē “Žilbinoši!” 
//Foto: Gunārs Janaitis

Dace Bonāte, tā bija īstā Džen-
kinsa!

Valža Lūriņa saliedētajā an   sam- 
blī pirmo reizi ieraudzīju jaunu, 
elegantu puisi – Uldi Siliņu (vārds 
un uzvārds tāds pats kā Austrālijā 
dzīvojošam aktierim un drāma-
tiķim) pianista Kosma Makmūna 
lomā. Aktieris tikko  beidzis Kul-
tū ras akadēmijas aktieŗu nodaļu. 
Izrādē viņš atveido gluži ticamu 
pianista tēlu, pats arī teicami spēlē 
klavieres, tāpēc ne brīdi nav šau-
bu, ka Dženkinsa noalgojusi pro-
fesionālu pianistu, piedevām Uldis 
Siliņš izcili nodejoja choreografa 
Alberta Kivlenieka iestudēto deju. 
Prieks, ka  mums ir tik cerīga jau-
no aktieŗu audze!

No pieredzējušiem aktieŗiem 
prieku sagādāja Ģirts Jakovļevs 
Dženkinsas vīra Sentklēra lomā. 
Kādreiz Sentklērs bijis aktieris,  
tad kļuvis par savas kundzes me -
nedžeri. Jā, Dženkinsai laimējies, 

Ģirta Jakovļeva tēlotais Sentklērs 
ir elegants, iespaidīgs,  mīlošs vīrs 
un – pavisam jauneklīgs! Domāju, 
ka lasītāji arī priecātos, redzot 
Ģirtu šajā lomā. Mani savukārt 
priecē nopietnība, kādā aktieŗi da -
 ra savu darbu. Spilgts piemērs ir 
Indra Burkovska Dženkinsas kal-
pones Marijas lomā. Aktrise visu 
laiku buldurē spāņu valodā, tikai 
pāris vārdu viņai lemts pateikt lat-
viski, taču Marija ir dzīvīgs tēls – 
enerģijas pārpilna, drusku ne  -
špet na, drusku paštaisna, un ak  -
trise pārliecina, ka arī bez teksta 
var radīt iespaidīgu raksturu. 
Gandrīz nevarēju pazīt Ilzi Rū -
dolfu Dženkinsas draudzenes Do -
rotejas lomā. Skanīgo ansambli vēl 
papildināja Gunta Virkava - Ger-
das kundze, kas ierodas pateikt,    
ka Džekinsas dziedāšana viņai 
uzdzen šermuļus.

Izrādē bieži bija jāsmejas – par 
dziedāšanas apsēsto Dženkinsu 
un Daces Bonātes starojošo komi-
kas izjūtu. Smējāmies, bet neiz-
smējām Dženkinsu, reizēm pat 
sametās  viņas žēl, jo ir taču cil -     
di  nāmas cilvēka alkas pēc izrau-
dzī tā cildenā mērķa,  – tā dēļ viņa 
ir ga  ta va ziedot visu – savu mantu, 
nau  du, savu plašo, ērto dzīvokli. 
Kaut tik varētu dziedāt! Kaut tik 
varētu – lidot! Un pēc izrādes man 
bija skaidra, Laimonim adresēta 
atbilde: „Noteikti būtu jānoskatās 
izrāde „Žilbinoši!”. Ir vērts!” Tikai 
šī atbilde nāk par vēlu – Laimonis 
un Brigita ir jau Sanfrancisko. 
Vienu gan vēl gribu piebilst: šī 
ludziņa īsti derētu mazajam teāt -
rim sanfrancisko – Brigitai būtu 
īsti piemērota loma – Dženkinsa! 
Un Laimonis labi iederētos viņas 
vīra un menedžeŗa Sentklēra 
Beifelda lomā.

Bet – es jau neesmu lomu da -
lītājs! Tikai – kritiķis. Tomēr do  -
māju, ka izrāde Laimonim pa -
tiktu!

Arī šajos Ziemsvētkos atcerē si-
mies savus latviešu kaŗavīrus, le -
ģionārus, kas vēl ir dzīvi palikušies 
un dzīvo Latvijā. Jaunākais leģio-
nārs ir 87 un vecākais 100+ gadus 
vecs. Šogad mūžībā aizgājuši 60 le -
    ģionāri. Padomju okupācijas laikā 
tie, kas pārdzīvoja necil vē ciskos ap -
 stākļus Sibirijā spaidu darbos un 
briesmīgā aukstumā, tika nežēlīgi 

Atcerēsimies Ziemsvētkos 
latviešu leģionārus Latvijā!

apspiesti Latvijā; vi  ņiem bija liegta 
augstākā izglī tība, bija nepārtraukti 
jāreģistrējas če kā (NKVD/KGB), 
viņi nedrīkstēja dzīvot savās dzim-
tajās mājās, ne arī tuvāk par 50 ki -
lo metriem no tām; daudzi darbi 
vi  ņiem bija  aiz liegti, un daudziem 
vispār darbu nedeva. Leģionāru  ģi -
  menes lo   cek ļiem tika aizliegta aug-
s  tākā izglītība, viņus pašus un viņu 

ģi  menes locekļus visādi pazemoja 
un diskriminēja visu Padomju Sa -
vienības (tagadējās Krievijas Fe  de -
rācijas) okupācijas laiku no 1944./ 
45. līdz 1991.gadam, kad Latvija 
atguva neatkarību.

Leģionāri ir iecienījuši DV Mē  -
nešrakstu (DVM), kā arī ar prie ku 
saņem avīzi Brīvā Latvija. Es lūdzu 
visus tautiešus un Dauga vas Va  na-

gu biedrus ziedot lī   dzek ļus leģio-
nāru atbalstam (me  di ka mentiem 
un 100 latu pabals tam) un DVM 
un avīzes Brīvā Lat vija iegādei, no -
sūtot ziedojumus DV CV Pārstā-
vībai Latvijā un norā  dot ziedoju -
ma mērķi: me  dikamen  tiem, gads-
kārtējam 100 latu pa  balstam, DVM 
vai avīzei Brīvā Lat vija. Es skubinu 
un lū dzu visus DV biedrus un 

tautiešus pasūtināt DVM 2014. 
gadam, jo 2014. gads būs ļoti nozī-
mīgs gads – Saeimas vē  lēšanas, ES 
deputātu vēlēšanas, DV priekš-
nieka vēlēša nas, dubult  pilsonības 
iegūšanas iespējas vi   siem Rietumos 
dzīvo jošiem Lat vijas pilsoņu pēc-
tečiem utt. DVM sniegs interesantu 
un svarīgu in formāciju!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

ANDREJS MEŽMALIS, DV priekšnieks

Pieņem izaicinājumu un piesa-
kies Latvijas izglītības prog ram-
mā Iespējamā misija, kas ik gadu 
aicina zinīgus un mērķtiecīgus 
augstskolu absolventus divus ga -
dus strādāt par pilna laika sko -
lo tājiem, mācot savai izglītībai 
at   bilstošus mācību priekšmetus. 
Piedaloties programmā, Tev būs 
iespēja tieši ietekmēt sabiedrības 
nākotni jau šodien un iegūt:

• DARBU AR ATBILDĪBU, 
KAS IZAICINA UN VIEN LAI-
KUS SNIEDZ MILZU GAN-

ATGRIEZIES UN IEDVESMO LATVIJU MĀCĪTIES!
DA RĪJUMU. Spēja organizēt, 
motīvēt un vadīt veselu klasi at -
tīstīs stratēģisko domāšanu un 
orientāciju uz risinājumu. 

• PROFESIONĀLO IZAUG-
S MI. Kvalitātīvas un pieredzē 
balstītas mācības, kuŗās tiek at  -
tīs tītas mācīšanas un vadības 
pra smes. Programmas laikā sa  -
ņemsi arī individuālu atbalstu    
no paidagogiem - savu jomu 
pro  fesionāļiem. 

• LĪDZAUDŽU KOPIENU. 
Kļūsi par daļu no līdzaudžu ko -

pienas ar līdzīgām vērtībām un 
iepazīsi cilvēkus, ar kuŗiem nā  -
kotnē īstenot kopīgas idejas. Tu 
kļūsi arī par globālās kustības 
Teach for All dalībnieku, mā  -
coties un sadarbojoties ar līdz - -
au džiem vismaz no 30 pasaules 
vals tīm (piemēram, Lielbritani -
jā - Teach First, Indijā - Teach For 
India), kuŗās tiek īstenotas Ie -
spējamai misijai līdzīgas pro- 
g rammas. 

• KARJĒRAS ATTĪSTĪBAS 
IESPĒJAS. Programmas atbal - 

s tī tāji un darba devēji augstu 
vērtē Iespējamā misijā iegūto 
pie redzi un vēlas redzēt tās absol-
ventus par vērtīgiem darbinie-
kiem nākotnē. 

• KONKURĒTSPĒJĪGU AT  -
ALGOJUMU. Papildus skolo -
tāja algai dalībniekiem tiek no  -
drošināta mācību stipendija 200 
eiro katru mēnesi divu gadu 
gaŗumā.

Sešos pastāvēšanas gados 70 
Latvijas skolās ir strādājuši vai 
joprojām strādā 91 programmas 

skolotājs. No tiem 9 jaunieši 
lēmumu atgriezties Latvijā pie-
ņēmuši tieši tādēļ, lai piedalītos 
Iespējamā misijā, dalītos savās 
zi    nāšanās un iedvesmotu bērnus 
mācīties.

Pieteikties Iespējamā misijā  
var līdz 2014. gada 3. martam. 
pie sa kies.iespejamamisija.lv 
atradīsi vairāk informācijas par 
pieteikšanos un atlases procesu, 
kā arī pašreizējo programmas 
da   lībnieku un absolventu pār-
domas par gūto pieredzi.



LAIKS 132013. ga da 14. decembris – 20. decembris

Retumis recenzenta rokās no -
nāk kāda jauna ārpus Latvijas iz  -
dota latviešu grāmata. Būtu starp 
dzīvajiem vēl bibliografs Benjā -
miņš Jēgers, viņa Latviešu trim-
das  (jeb vai tagad jāsaka emigrā -
cijas? diasporas?) izdevumu bib -
lio grafijas sējums par laiku kopš 
1991. gada iznāktu pavisam plā-
niņš un lielākā daļa tur atzīmēto 
publikāciju būtu periodiski izde-
vumi. Ārpus Latvijas ražotu satu-
ru tagad izdevīgāk grāmatas for-
mā ietilpināt Latvijā, kur gan lē  -
tāks būs šis process, gan var rēķi-
nāties ar grāmatas lielāku noietu. 

Par sava veida periodisku izde-
vumu var uzskatīt kopš 1973. gada 
reizi piecos gados iznākošo To -
ronto Latviešu biedrības rakstu 
krājumu, pat ja tas kopš 1983. ga  -
da iznāk kā cietos vākos iesieta 
grāmata ar allaž mainīgu, parasti 
alliterātīvu un rosību suģestējošu 
virsrakstu (Darbs un devums u. 
tml.). Arī 2013. gada izdevumam 
izvēlētais nosaukums Laikmeta 
straumē liek domāt par rosmi un 
kustību, jo straume jau nekad 
nepārstāj plūst. Izdevuma lielāko 
daļu aizņem piecu gadu laikā ik 
pavasaŗa īsreferātu sarīkojumos 
teiktie vai lasītie referāti, bet beigu 
daļā korrekti, apzinīgi aprakstītas 
biedrības citas aktīvitātes. Trīssimt 
eksemplāros iespiesto publikāciju 
vispirmām kārtām savos grāma  -
tu plauktos vēlēsies ielikt tur mi   -
nētie vai foto attēlos skatāmie cil -
vēki un referātu autori, kā arī Ka  -
nadas latvieši, kas viņus pazīst, 
to  mēr referātu dažādība un snie -

Straume joprojām plūst
Toronto Latviešu biedrības piecgadgrāmata Laikmeta straumē, 

redaktori Rasma Pērkone un Jānis Briedis, izdevusi Toronto Latviešu biedrība, 2013.g., 352 lpp.
gumu īsums šķitīs pievilcīga la -
sām viela jebkur dzīvojošam lat -
vietim, kam netīk koncentrēties 
ne uz ko plašāku, izvērstāku.

Daži gados vecāki autori izvē -
lējušies sev nacionālas stiprinā ša -
nas uzdevumu, runājot par mūsu 
agrāku laiku gara darbiniekiem, 
sarkanbaltsarkano karogu, skais -
tām vietām Latvijā, latviskās ap  zi-
ņas un jutoņas saglabāšanas ne  -
pieciešamību sevī. Tomēr rodami 
arī pārspriedumi, kam ciešs sa  -
kars ar autora profesiju, maizes 
darbu. Tā, piemēram, ārsts dod 
padomus, „kā justies labāk un 
dzīvot ilgāk”, ceļojumu biroja dar-
biniece pamāca, kā lietderīgi ga -
tavoties ceļošanai, bet skolotāja, 
kas māca bērnus ar speciālām va -
jadzībām, skaidro, kas ir speciālā 
izglītība. Viens no grāmatas jau-
nā  kajiem autoriem, vēstures stu-
dents Toronto universitātē, meklē 
iemeslus, kāpēc 1848. gadā nav 
izdevies apvienot vācu valstiņas. 
Referāts, raksts pavisam droši ir 
mūsu valodā tulkots universitātē 
iesniegts rakstu darbs, kuŗā nav  
ne mazāko norāžu uz mūsu pašu 
laikmetu vai atsauču uz mūsu tau-
tas un valsts interesēm agrāk vai 
tagad. Lai jaunus cilvēkus piesai   s-
tītu latviešu sabiedrībai ārzemēs, 
turienes sabiedrības elite un grā -
matas redaktori acīmredzot šā  das 
nepilnības ir gatavi pieciest, un 
labi vien ir, ka tā. Cita tikpat jauna 
referente un rakstītāja, kam patīk 
amerikāņu kriminālantropoloģes 
un rakstnieces Ketlīnas Reichas 
sa   cerējumi, latvisko momentu pie-

velk, kā saka, aiz matiem. Rakst-
nie ces vīra vecāki, lūk, esot lat -
vieši - Kārlis un Marta Reichi. 
„Man patika,” mūsu referente sa  -
ka, „ka man vismīļākā rakstniecī-
bas stilā, kas ir mistērijas, autore 
ietilpinājusi kaut ko latvisku, kaut 
arī nebija daudz katrā grāmatā.” 

 Neskaitoties smalki rakstītājam 
citēt paša reiz agrāk teikto, bet, ja 
nu Laikmeta straumē pārspriesta 
mana pirms pieciem gadiem rak -
stīta recenzija par iepriekšējo To  -
ronto grāmatu Paaudžu plūsmā, 
sagribējās to pārlasīt, un es uzgāju 
recenzijā šādus teikumus: „Reda k -
tori pret saviem autoriem bijuši 
stipri saudzīgi, nevēršot sarkano 
zīmuli... pret... savdabīgām valo-
das kļūmēm... Bet šī redaktoru 
sau dzība ceļ grāmatas kā laikmeta 
godīga dokumenta vērtību.”

 Tas pats sakāms arī šoreiz. Re  -
daktore R. Pērkone aizrāda, ka 
„rakstu krājumā Laikmeta strau-
mē jau trīs ceturtdaļas autoru lat-
visko izglītību ir guvuši ārzemju 
latviešu skolās”. Tā kā ārzemju lat-
viešu skolas darbojas tikai vienu 
dienu nedēļā (atskaitot, protams, 
Minsteres ģimnaziju), bet mītnes 
zemes obligātās skolas - piecas 
die nas, nav jābrīnās, ka gados jau-
nāku cilvēku primārā valoda ir 
angļu valoda, no kuŗas viņi tad 
vārdus un teikumus latviešu va -
lodā tulko tā, ka tajos mājojošais 
gars paliek angļu, ne latviešu valo-
das gars. Piemēri. Kāda koncerta 
vai referāta klausītājus latvieši  
sauc par auditoriju, ne audienci. 
Uz tāfeles labāk rakstīt galveno jeb 

svarīgāko, nevis galvenos punk-
tus. Skolēnu akadēmisko pārbau-
di labāk saukt par zināšanu pār-
baudi. Skolēnu dienasgrāmatu 
vie  tā latvieši ir pieraduši pie uz -
devumu burtnīcām. Skolēnus lat-
vieši neaicina sniegt klases priekšā 
mutisku prezentāciju, viņus gan 
kādreiz aicina runāt klases priek   šā 
jeb klasi uzrunāt. Restorāni ne   -
servē ēdienu, tie pasniedz maltītes. 
Restorānus, kas neiztur Veselības 
departamenta pārbaudes, nevis 
aiz  taisa, bet tos slēdz. Priekšas dur-
  vis labāk saukt par ārdurvīm vai 
durvīm uz ielu. Vienu no Vācijas 
pavalstīm sauc par Saksiju, ne 
Sak  soniju. Ar rakstnieces perso-
nīgo informāciju laikam taču 
domāti viņas dati par sevi. 

 Redaktore ievadā paskaidro, ka 
biedrība cenšas piesaistīt arī lat  -
viešus, kas Kanadā ieradušies pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas. 
Tas paplašinot Zinātņu kopā lasī -
to referātu tematu loku un dodot 
iespēju sadarboties un iepazīties. 
Centieni principā apsveicami, bet 
kā Zinātņu kopas, tā grāmatas 
prestižam pāri nodara kādas no 
Latvijas Kanadā ieceļojušas trīs des-
 mitgadnieces aizrautība ar māņ - 
  ti cību: numeroloģiju, apziņas 
skait ļu ietekmi uz cilvēka perso-
nību, indiešu dievībām un ko vēl 
visu. Ļaunākais, ka šī draņķa man-
 ta grā matā aizņem vairāk vietas, 
10 lappuses, nekā jebkuŗš nopiet -
ni ņemams raksts. Pretimnākšana 
jauniem cilvēkiem no redaktoru - 
sirmgalvju puses principā ir ap -
sveicama, bet kaut kur taču jāvelk 

robeža!
Toronto piecgadgrāmata dod 

iespēju pavērot, cik tad skaitliski 
stipra joprojām ir kādreiz par 
lielāko uzskatītā latviešu kolonija 
ārpus Latvijas. Skatāmies titullapā, 
ka Laikmeta straumē iespiesta 
300 eksemplāros. Salīdzināju- 
m am: 2008.gadā Paaudžu plūsmā 
metiens bija 350 eksemplāri, bet 
2003.gadā Tilti tālēs – 500. 2008. 
gadā Toronto Latviešu biedrības 
sest dienas skolu apmeklējuši 62 
bērni, bet 2012. gada gaitā skolē -
nu skaits pakāpies no 56 uz 60. 
Iespaidīgs ir 63 gadus vecās skolas 
kopējais absolventu skaits: 1037.

Kuriozs: stingri iesakņojušies 
termini grūti izskaužami. Trim -
du (bijušo, ja tīk) 20. gs.90. gados 
kaitināja, ka Latvijas latvieši runā 
nevar atbrīvoties no padomju lai -
kā ierastās mūsu republikas Lat-
vijas vietā. Vēl tagad daudzus uz -
trauc Latvijas latviešu runāšana 
par kollektīviem. Bet vai trimda 
šai ziņā ir labāka? Laikmeta strau-
mē redaktori ievadrakstā min 
„mū  su patvēruma zemi Kanadu”. 
Latviešu literārās valodas vārd-
nīca patvērumu definē kā „vietu, 
telpu, kuŗā var noslēpties un pa -
sargāties”. Kādreiz Kanadā patie-
šām varēja pasargāties no komū-
nisma briesmām, jāvaicā, no kā 
tad tur slēpjas un sargājas tagad. 

 Kaut arī esmu pieskāries vienai 
otrai kļūmei, nav noliedzams lie-
lais autoru un redaktoru darbs, 
kas Laikmeta straumē ielikts, un 
ir apsveicams šī darba iznākums.

Torontieši, turieties arī turp māk!

EDUARDS SILKALNS

Kurzemes šokolādes 
saldais rūgtums un vilinājums

gla zūras, kuŗu ražošanā izman -
totas augstvērtīgas, ar īpašām rū  -
pēm un uzmanību atlasītas  izej-
vielas: no Beļģijas kompanijas Bel-
 colade iegādāto tumšo un piena 
šokolādi, pildījumam izmantojot 
ievārījumu, ko ražo SIA Puratos 
Latvija (bijušais Pure Food.)

Uzņēmumā strādā profesionāļu 
komanda ar augstu zināšanu lī  -
meni šokolādes ražošanas un pār-
tikas apstrādes sekto rā. Pro duk ci -
jas ražošanai tiek izmantotas mo  -
dernākās mūsdienu technoloģi -
jas, kas ļauj iegūt augstākās kvali-
tātes produkciju. 

ka ugunij, naktij un skūpstam ir 
garša, ko iespējams notvert un 
pār vērst šokolādē.”

Savukārt pusnakts trifeļu kol lek-
cija aicina: „Lāse kalvadosa, šķip -
sniņa kanēļa, zaļās tējas un nakts 
vientulības - un mīlas stāsts ir sā  cies.»

Un nevajag baidīties, ka, apēduši 
trifeles ar kalvadosa pildījumu, jūs 
nevarēsit sēsties pie automašīnas 
stūres: ir aprēķināts, - lai apreibi-
nātos, jāapēd vienā reizē vismaz 
60 kg šo konfekšu! 

Ēdam paši un piedāvājam citiem!
Pure Chocolate produkcijas klās  - 

tā ir dažādu veidu ekskluzīvas  
šo   kolādes trifeles, pildījumi un 

dalīties izziņas procesā, noskato-
ties vēsturisko filmu par šokolādes 
ražošanas un tapšanas procesu. 
Un, protams, kopā ar technologu 
paši radīt dažādus šokolādes sal-
dumus!

Pūres šokolāde ir 100% Latvijas 
līdzīpašnieku Pēteŗa un Aivara Ži -
 mantu uzņēmums, savukārt pati 
trifeļu ideja nāca no Lienes Tom-
sones, tagadējās televīzijas pār  rai-
des „Lapsa virtuvē” vadītā jas. Tādā 
veidā arī tapa šīs 12 trifeles, kuŗas 
veido mūsu piedāvātā klāsta pa  -
matu un kuŗas ražojam vēl šodien.

Gadā ir 12 mēneši, un katram 
no tiem veltīta sava izsmalcināta 
šokolādes konfekte – trifele. Tās 
sakārtotas pa trim četrās gadalai-
ku kollekcijās. Katrai savs stāsts, 
nosaukums un simbols: nakts tau-
riņš, jāņtārpiņš, spāre un taurenis. 
Uz vasaras kollekcijas „Jāņtārpiņš” 
greznā iepakojuma zeltītiem bur  -
tiem lasāmi sajūtām piesātināti 
vārdi: „Katram reiz pienāk vasaras 
nakts, kas satricina dvēseli. Kad 
zaļumā, ugunī un nakts samtā 
dzimst kas tāds, kas ļauj noticēt - 
kam augstākam, piepildošam, va -
renam. Nakts, kas Tev liks aiz -
mirst un cels Tevi debesīs. Lai Tu 
ticētu brīnumam. Kvēles kollek-
cija ir veltījums tiem, kas tic īstām, 
ar prātu netveŗamām, vienīgi sa  -
jūtamām lietām. Brīnumam. Tam, 

ēka, kur kādreiz atradies spirta 
brūzis, tika izmantota ievārījumu 
un marinēto gurķu ražošanai, bet 
2007. gadā šeit  atvēra šokolādes 
ražotni Pure Chocolate. To panāca 
vietējie uzņēmēji, cilvēki ar piere-
dzi pārtikas nozarē un izteiktu 
kais lību pret šokolādi, - Aivars un 
Pēteris Žimanti. 

Savukārt šogad 14. februārī ap  -
meklētājiem pirmo reizi tika pie-
dāvāta iespēja iepazīties ar šoko -
lā des vēsturi un ražošanas pro -
cesu Pūres Šokolādes mūzejā. 

...LAI TU TICĒTU 
BRĪNUMAM

Tieši pretī autobusa pieturai 
„Pūre”, šosejas Rīga – Ventspils 
otrā pusē, sākas dižena kastaņu 
aleja, un, izejot tai cauri, mēs no  -
nākam līdz robežas stabam ar uz  -
rakstu „Pure Chocolate Repub -
lika”. Šeit arī sākas ekskursija šoko-
lādes pasaulē: tā ir lieliska iespēja 
iepazīties ar šokolādes tapšanas 
tradicijām!

Pēc Šokolādes mūzeja vadītājas 
Lienes Šneideres vārdiem, „...mū  -
su mērķis – radīt tādu vidi, lai aiz 
valsts robežas staba ikvienam ra  s-
tos sajūta, ka viņš šeit pavada lai -
ku kvalitātīvi, ne tikai priecējot 
punci ar šokolādi, bet arī lai būtu 
kur acis piesiet... Apmeklējot šo  -
ko  lādes mūzeju, varēsit aktīvi pie-

Pasaules šokolādes dienu svin 
11. jūlijā. To 1995. gadā iedibi-
nā  ja franči, un nu šie saldie svētki 
ie  guvuši populāritāti teju visā 
pa    saulē. Latvijā pagaidām šos 
svētkus pazīst vienīgi profesio -
nāļi – tādi, kuŗi strādā uzņēmu-
mā „Pures Chocolate” (Pūres šo  -
kolāde).

ŠOKOLĀDES REPUBLIKAS
RAIBĀ VĒSTURE

Pūre ir Tukuma novada Pūres 
pa  gasta centrs, izvietots Abavas la   -
bajā krastā, 80 km no Rīgas. Vēst u-
res avotos Pūre (Pyrre) pir mo reizi 
minēta 1230. gadā, bet Pū  res mui-
ža (Puhren), ap kuŗu ar laiku iz   vei-
dojās apdzīvotais centrs, pirmo rei-
zi minēta 1407. gadā. 

Uzcelta 18. gadsimta pirmajā 
pu  sē, Pūres muižas kungu māja 
līdz pat 1920. gadam piederēja fon 
Rennes dzimtai. 

Arī Pūres muižas parku ar ne -
lielām koku un krūmu grupām 
un alejām sāka veidot barons fon 
Renne. Būdams aizrautīgs med-
nieks un liels brandavīna cienītājs, 
viņš speciāli uzceltajā pagrabtel pā 
ierīkoja spirta brūzi. Virs tā 1920. 
gadā  tika uzcelta arī ēka, kur ta  -
gad atrodas šokolādes ražotne.

1930. gadā Pūres muižā tika 
ierīkota Pūres Dārzkopības izmē-
ģinājumu stacija, padomju laikos (Turpinājums 14. lpp.)

Aivars un Pēteris Žimanti

TATJANA SLOBODČIKOVA
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īpašu populāritāti ieguva 17. un 
18. gadsimtā.

Šokolādi gatavo, sajaucot sa -
berz  tas kakao pupas un kakao eļļu 
ar cukuru un pievienojot dažā -
das piedevas, piemēram, krējumu, 
pie   nu, riekstus, rozīnes un tā tālāk. 
Jo procentuāli vairāk tiek izman-
t ots kakao pulveris, jo šokolāde ir 
rūgtāka. 

ŠOKOLĀDES TRĪS KRĀSAS 
UN TRĪS NOSKAŅAS 

Agita Alsberga, šokolādes mū  -
zeja technoloģe: «Iepērkot šoko lā-
des izejvielas no Beļģijas – labu, 
kvalitātīvu šokolādi, mēs to kau-
sējām līdz 45 gradiem, pēc tam 
temperējam jeb, vienkārši sakot, 
atdzesējam. Temperēšanas tempe-
 rātūra dažādām šokolādēm ir at  -
šķirīga: piena šokolādei tā ir no 27 
līdz 29 gradiem, tumšai un baltai – 
no 29 līdz pat 32 gradiem. No   tem-
perēta šokolāde tiek padota uz 
speciālām iekārtām, ko sauc par 
one shot (viena iešļircināšana), kur 
arī veidojas mūsu trifeļu pus  fa b- 
rikāti, kad šokolāde un pildījums 
tiek iepildīti vienlaicīgi. Pēc at  dze-
sēšanas pusfabrikāti tiek glazēti 
siltā šokolādē, un atkarībā no gala 
produkcijas veida trifeles vai nu 
paliek glazētās, vai tām tiek pie -
vienots augļu/ogu dekors. Dekoru 
mēs arī iepērkam, un ar to ir ļoti 
grūti strādāt, īpaši siltajā vasaras 
laikā, jo tas ātri uzsūc mitrumu. 
Atklāti  sakot, mēs laikam esam 
tra  ki, ja izmantojam tik sarežģītas 
izejvielas!!! Ražošanas apjomi ga  -
da gaŗumā mēdz mainīties, jo 

pirms svētkiem, protams, tie krasi 
pieaug. Piemēram, Ziemsvētkiem 
mēs jau sākam gatavoties sep -
tembrī. Dienas laikā vienā maiņā 
var saražot 500-600 kilogramu tri-
feļu.

Katram cilvēkam attieksmē pret 
šokolādi ir savas priekšrocības,  
un pasaules šokolādes ražotāji, ie -
skaitot Pure Chocolate, spēj pie dā-
vāt katram to, kas viņam vislabāk 
tīk: kādam tā ir baltā šokolāde, 
kādam – piena, bet citam – tumšā, 
rūgtā. Cik dažādi mēs esam, tik 
dažādas ir mūsu vēlmes.

Tātad  baltā šokolāde arī ir šo -
ko lāde, tikai tās sastāvā nav kakao 
masas. 

Bet, lai attīstītu un uzturētu 

sma dzeņu darbību, lai izvairītos 
no liekiem kilogramiem un cau-
rumiem zobos, no visiem šoko  lā-
des veidiem priekšroka būtu jā -
dod tieši tumšajai šokolādei. Šo -
ko lāde mazina stresu, rēgulē asins -
spiedienu, veicina smadzeņu ap -
asi    ņošanu un pat palīdz notievēt. 
Šokolādi iesaka arī sirds slim-
niekiem, jo tā darbojas kā antiok-
sidants, kas izvada no organisma 
tur sakrājušos brīvos radikāļus. 
Dā  vanā saņemtā vai veikalā no -
pirktā  šokolāde nav  tikai saldā 
kon fekšu kaste, īstenībā tā ir lai-
mes hormonu lādīte. Šīs un vēl 
daudzas citas īpašības pētnieki 
pie dēvējuši teju dievišķajam sal-
dumam. Tomēr galvenā šokolā -
des kvalitāte ir garša. Katrs Latvi-
jas iedzīvotājs ik gadu notiesā vai-
rāk nekā puskilogramu šokolā - 
des un gandrīz divus kilogramus 
šokolādes konfekšu, atvēlot tam 
vidēji 12 latus.

Domājams, ka ikvienam ir ga -
dījies saņemt dāvanā šokolādes 
konfekšu kārbu un ielikt to le  dus-
skapī, pataupot gardo cienastu 
svētku reizei vai kādam citam īpa-
šam gadījumam. Bet – tava ne ra-
ža! – izņemot konfektes no ledus  -
skapja, ieraugām, ka tās jau ir 
„no   vecojušas”, par ko, mūsuprāt, 
liecina bālgans pārklājums. Īste nī -
bā šokolādei nav nekādas vainas,  - 
baltumu veido sasalusi kakao eļļa. 

Visiem, kuŗi priecājas par dzīvi, 
Šokolādes mūzejs daļiņu dzī  ves-
prieka, bez šaubām, dāvās ar šo  -
kolādi, jo tā pieder pie klasiska  -
jām baudām.”

MŪZEJA DIENAS UN 
MŪZEJA NAKTS

Atjaunots Šokolādes mūzejs 
pilnā apjomā sāka darboties  šā 
gada 14. februārī. Liene Šneidere 
stāsta, ka reiz šeit bijis Pūre Food 
cehs, kur vārītas zaptes, marinēti 
gurķi, kur strādājuši vietēje iedzī-
votāji, „...bet tagad viņi nāk pie 
mums ekskursijā un brīnās, kā 
viss ir mainījies!”. 

...Kārdinošas tapētes ar trifeļu 
zīmējumiem uz sienām, trifeļu zī -
 mējumi uz grīdas un arī ekspo-
zīcijas dizainā. Vienā  telpā izvie- 
 tota informācija par 12 trifelēm, ar 
ko šokolādes gatavošana Pūrē aiz-
sākusies, bet bla   kus tel pā apmek-
lētājiem tiek piedāvāta filma par 

šokolādes vēsturi, tapšanas pro-
cesu un tās izmantojumu. Mūzejā 
tiek arī demonstrēts, kā šokolā -
des konfektes pagatavot  mājas 
ap  stākļos.

Interese par mūzeju nepār - 
 t  raukti pieaug, jo šokolāde garšo 
visiem – neatkarīgi no vecuma, 
izglītības un interesēm. To aplie-
cināja visai trauksmainā mūzeja 
nakts, kad cilvēku pieplūdums 
bija nepārtraukts un sasniedza 
1500 apmeklētāju. Un visi brauca 
mājās priecīgi, jo šokolāde, kā zi  -
nāms, veicina laimes hormonu 
darbību! Un vēl – ne jau katru die-
nu tiek piedāvāta iespēja pašam 
tikt pie šokolādes ražošanas! 

Šobrīd mūzejs aicina ne tikai 
nogaršot gardās pašmājās gata vo-
tās trifeles, bet arī piedalīties da -
žādās mūzeja veidotās program-
mās. Var pieteikties uz grupu eks-
kursiju, svinību programmuu bēr -
niem un pieaugušajiem, kā arī uz 
īpašām nodarbēm jaunlaulāta -
jiem un kāzu viesiem. 

ŠOKOLĀDES CEĻŠ 
PAPLAŠINĀS

Liene Šneidere: „Protams, mēs 
netaisāmies apstāties pie pašrei-
zējā apjoma un plānojam izre-
montēt visu pagrabstāvu, mēs  
iz   veidosim šokolādes pasauli,  
kur apmeklētāji varēs ne tikai 
iepazī ties ar šokolādes vēsturi, 
bet iziet visu šokolādes ceļu – no 
savākša nas brīža līdz pat nonāk-
šanai vei  kalu plauktos. Mēs esam 
Pūres patrioti, tāpēc mūzejā pa - 
re dzēta arī īpaša sadaļa, kas vel - 
t īta Pūres uzņēmumu un to pro-
dukcijas vēsturei. No padomju 
lai  kiem mums atmiņā  spilgti pa -
 likusi gan „Dzirkstošā Palsa”, gan 
„Cido”, gan „Iesala ekstrakts”, bet 
vai dau dzi atceras, ka šie produk-
ti nākuši no Pūres? Vietējie iedzī-
votāji jau ir interesējušies par ie  -
spējām mū  zejam dāvināt dažā-
dus šokolādes papīriņus. Mūzeja 
vadītāja aicina iedzīvotājus un arī 
citus intere sentus piedalīties mū  -

zeja tapšanā un dāvināt ar šo -
kolādi saistītus priekšmetus.

23. augustā svinīgi tika atvērta 
jauna Pure Chokolate ražotne. 
Tātad 2013. gada nogalē veikalu 
plauktos parādījusies jaunā Pū -
res produkcija – uzņēmums pie-
dā vā saldummīļiem lielāku gar-
dumu klāstu. Šobrīd šokolādes 
ražotnē strādā 50 cilvēki, bet pēc 
ražošanas paplašināšanas pare -
dzēts izveidot līdz 40 jaunas dar-
ba vietas.

Jaunceltnē  vieta ir arī kafejnī-
cai, kur mūsu apmeklētājiem pēc 
saldās ekskursijas un pastaigas pa 
fabrikas apkārtni ir iespēja pasū -
tināt kādu kreftīgāku ēdienu. Sa  -
vukārt šokolādes ražotnē strādā-
jošo skaits palielināsies līdz 80 
cilvēkiem. Patlaban visas aktīvi-
tātes notiek tādā virzienā, lai jeb-
kuŗa vecuma cilvēkiem šeit būtu 
mājīgi un interesanti, lai katrs 
būtu mīļi sagaidīts un līdzi pa -
ņemtu ne tikai gardu šokolādi, 
bet arī jaunas zināšanas un pa -
tīkamas atmiņas.” 

Pure Chocolate, šogad no 21. 
līdz 23. maijam piedaloties Čikā -
gā vienā no ASV lielākajām saldu-
mu un uzkodu ražotāju izstādēm 
Sweets&Snacks Expo 2013, saņēma 
innovācijas balvu Sweets&Snacks 
katēgorijā Most Innovative New 
Product.

Saldenā trifele
 300 g Mīlestības pret darbu
100 g Radošo ideju
100g Darbīgo roku
150 g Veiksmes
25 ml Prieka asaru
Mūzeja apmeklējums notiek 

grupās – sākot no 15 cilvēkiem. 
Apmeklējuma cena – divi lati     
personai (bērni līdz 6 gadu ve -
cumam – bez maksas).

Ekskursiju var pieteikt pa tāl-
runi +371 63 18 02 52 un (Mob.) 
+371 29 10 01 61 vai rakstot ar 
e-pastu: liene@purechocolate.lv

Šokolādes mūzejs atrodas: Pūre 9, 
Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., 
LV-3124, Latvijā.

Tāpēc galvenais ir bijis atrast strā-
dāt gribošus, uzticamus un mo  - 
tī vētus darbiniekus, ko vēlāk ie -
kār  tu ražotāji apmācīja uz vietas. 
Pār svarā  darbinieki ir no Pūres 
vai tuvējās apkaimes.

Pure Chocolate sortimentā ir 
gan šokolādes trifeles, gan tāfeles, 
figūriņas un īpaša šokolādes pro-
dukcija bez cukura un gluteīna. 
Ik  viens Pure Chocolate produkts 
ir augstākā līmeņa gardums.

Jau pats iepakojums liecina, ka 
produkts ir smalks un īpašs. Di    - 
z aina tapšanā ir iesaistīta profe sio-
nāla komanda, kas apzinās nišu, 
kuŗā uzņēmums atrodas. Iepako-
juma dizainu pēc mūsu pasūti-
nājuma veido dažādas firmas – 
tādējādi mēs varam būt droši, ka 
technisku iemeslu pēc mums ne  -
nāksies pārtraukt savu ražojumu 
piegādi veikalu tīkliem.

Šobrīd Pure Chocolate produk ci-
ju eksportē uz 17 valstīm, par bū -
tiskākām no tām var minēt Krie-
viju, Skandinaviju, Austrāliju un 
Japānu. Cik daudznacionāls ir tri -
feļu noieta tirgus, tik raibs ir arī to 
valstu saraksts, no kuŗām tiek ie  -
ves tas izejvielas. Tās nāk no Lat  vi -
jas, Beļģijas, Vācijas, Italijas, Liel  bri -
tanijas un citām Eiropas vals tīm.

2012. gadā 60% saražotās pro-
duk cijas uzņēmums pārdeva Lat-
vijā, bet 40% - eksporta tirgos. Šī 
gada eksporta mērķos ietilpst jau-
nu tirgu apgūšana, tostarp iecerēts 
uzsākt eksportu uz tādām liel-
valstīm kā Polija un Vācija.

ACTEKU MANTOJUMS
Parasti kakao audzē dziļi Cen - 

t rālās Amerikas un Dien vid  ame-
rikas džungļos, iekopjot nelielas 
plantācijas pēc gadsimtiem senām 
tradicijām un iedibinātām meto-
dēm. 

Indiāņi sensenis izmantojuši 
samaltas un apceptas kakao koka 
augļu sēklas dzērienu pagata vo-
šanai. Vārds „šokolāde” cēlies no 
acteku vārda „čokolatl” (rūgtais 
ūdens), ar ko tika apzīmēts kakao 
dzēriens. 

Acteku sabiedrības elite rūgto 
šo  kolādes dzērienu, ko gatavoja 
no maltām kakao pupiņām un 
rau dzētas kukurūzas vai vīna, 
dzēra no zelta kausiem, turklāt lie-
los daudzumos. Stāsta, ka acteku 
valdnieks Montesuma esot iztuk-
šojis vairāk nekā 50 kausu šoko-
lādes dienā.

Šokolādes un kakao pulveŗa ie  -
gūšanai izmanto kakao koku pu  -
pas, kuŗas iegūst, pāršķeļot oran-
žīgi sarkano gareno pāksti uz pu -
sēm un izņemot 20 līdz 50 sēklas 
no baltā, saldeni rūgtā mīkstuma. 
Ražas laikā šis darbs tiek veikts    
no agra rīta līdz vēlam vakaram. 
Augļu savācēji tāpat kā sensenos 
laikos iegūst augļus no koka ar 
nažiem vai mačetēm, pieredzējis 
savācējs spēj ievākt līdz 1500 aug-
ļu dienā.

Svaigi izlobītām kakao pupām 
vēl nav raksturīgās smaržas un 
aro mata, tāpēc tās vispirms fer-
mentē un žāvē. Izžāvētās kakao 
pupās pārsvarā ir  tauki (tiem rak-
sturīga kušana apmēram ķerme -
ņa temperātūrā), kā arī  ogļhidrāti, 
olbaltumvielas, aromatiskas vie -
las un organiskās skābes. To sa   stā-
vā ir dažādi alkaloīdi, galve no kārt 
teobromīns un nedaudz ko  feīna. 

Eiropā šokolāde tika ievesta pēc 
Lielajiem ģeografiskajiem atklā-
jumiem un aristokratu aprindās 

Veids Cukurs Kakao sviests Kakao masa Sausais piens

Tumšā šokolāde 47 g 4 g 48 g –

Piena šokolāde 48 g 18 g 12 g 22 g

Baltā šokolāde 46 g 28 g – 26 g

Šokolādes  veidu salīdzinājums pēc sastāva (uz 100 g produkta)(Turpināts no 13. lpp.)

Pure Chocolate izstādē Sweets & Snacks Expo 2013, kas norisinājās 
Čikāgā, ieguvusi innovācijas balvu Sweets&Snacks katēgorijā 
Most Innovative New Product

Šokolādes mūzejā

Restorāns atrodas aiz administrācijas un Šokolādes mūzeja ēkas
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Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 46) 
atrisinājums

Līmeniski. 3. Mirklis. 8. Palagi. 
9. Autors. 10. Embrijs. 11. Bikses. 
12. Likums. 13. Velti. 14. Baravikas. 
17. Miesas. 21. Edīte. 23. Liepas. 
24. Tepiķi. 25. Svari. 27. Sasaļa. 30. 
Banknotes. 34. Sūnas. 35. Spiest. 
36. Aprakt. 37. Ērtības. 38. Atrast. 
39. Taisni. 40. Eņģelis. 

Stateniski.  1. Saeima. 2. Laiska. 
3. Miesti. 4. Kartes. 5. Saslimt. 6. 
Stakle. 7. Trimda. 13. Vaidava. 14. 
Brilles. 15. Raketes. 16. Visas. 18. 
Savilkt. 19. Skaists. 20. Stirnas. 22. 
Nesen. 26. Pastēte. 28. Atpūta. 29. 
Alejas. 30. Babīte. 31. Krasts. 32. 
Otrtik. 33. Elksne.                 

Daugavpili darba vizītē apmeklēja Zviedrijas vēstnieks Henriks 
Landerholms  ar kundzi. Ilgus gadus bijis pašvaldības domes un par-
lamenta deputāts,  kundze  vadījusi pašvaldību. Daugavpilij Zviedrijā ir 
sadraudzības pilsēta Motala. Vēstnieks uzsvēra, ka viņa mērķis ir ie -
pazīt visu valsti. Novembŗa beigās Landerholms viesojās Tukuma no -
vada domē. 

Eiropas Savienības sākumpilsēta Latvijas austrumu pierobežā – 
Kārsava nosvinēja 85. gadskārtu ar svētku koncertu un īpaši cienīja-
mu pilsoņu sumināšanu. Tikai 1928. gadā tai piešķirtas pilsētas tiesības. 
Pašlaik pilsētā dzīvo gandrīz 2500 iedzīvotāju (65% latviešu).

Talsus, Valmieru, Siguldu, Cēsis un Rīgu apmeklēja Swedbank, 
LNT, Rimi un Ziedot.lv rīkotās labdarības kustības „Eņģeļi pār Lat -
viju” ekspresis. Iedzīvotājus aicināja pirms pārejas uz eiro ziedot mājās 
uzkrātās latu un santimu monētas smagi slimo bērnu ārstēšanai. 

Rēzeknes pilsētas domes Sociālais dienests kopā ar Māmiņu klu-
bu 18. un 19. decembrī rīko Ziemsvētku labdarības akciju trū   cī gām 
ģimenēm ar bērniem. Bez maksas varēs saņemt apģērbu un apavus, 
būs dāvanas bērniem.

Liepājas centrā, Kungu ielā, kur atrodas Pēteŗa I namiņš, plāno 
nākamgad veidot Radošo māju kompleksu. Divas ēkas būvētas 17. gad-
simtā. Vienā jau vairākus gadus darbojas folkloras centrs „Namīns”.  
Kompleksā ir arī nesen gandrīz par 200 000 eiro rekonstruētais Jau-
niešu centrs. Liepājniekus iedvesmojis Rīgā izveidotais Kalnciema ielas 
kvartāls.

Ogres novada dome nolēmusi atsavināt īpašumus plūdu riska 
territorijās - bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” territorijā Ogres-
gala pagastā. Tur apbūve veikta pag .gs. 70.- 80.gados, sākotnēji ceļot 
va  saras mājas. Vēlāk daļa šo māju pārbūvētas pastāvīgai dzīvošanai. 
Pēdējos gados ziemā un pavasarī šeit vērojami lielākie plūdi. Šo pava -
sar tika evakuēti daudzi cilvēki, viena sirmgalve gāja bojā. 

Valles bibliotēka ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu sekmīgi pie-
dalījusies Latvijas Bibliotēkāru biedrības un Latvijas Nacionālās 
bib liotēkas izsludinātajā projektu konkursā “Latviešu oriģinālliterā-
tūra un autori bibliotēkās”. Vecumnieku novada bibliotēkas no kon-
kursa organizātoriem saņēma 73 vērtīgas grāmatas 400 latu vērtībā.

Pļaviņās notika ģimeņu godināšanas sarīkojums. Uz to bija aicināti 
novadā dzīvojošie pāŗi, kuŗi šogad svin nozīmīgas kāzu gadskārtas – 
zel ta kāzas, smaragda un dimanta kāzas.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Šogad 18. novembrī Latvijas 
valstij un 20. novembrī Latvijas 
Sarkanam Krustam (LSK) apri tē-
ja 95. dzimšanas diena. LSK di  -
bināts 1918. gada 20. novembrī 
un ir viena no vecākajām sabied-
riskām organizācijām (biedrī-
bām) Latvijā, apveŗot visus valsts 
reģionus. 

 Latvijas Sarkanā Krusta 95 ga -
du jubilejas ieskaņa notika 7. no -
vembrī,  atklājot ceļojošo izstādi 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
mūzejā Rīgā. Izstādē var iepazīties 
ne tikai ar LSK vēsturi, bet arī ar 
organizācijas galvenās idejas – hu -
mānisma iedzīvinajumu mūs die-
nu sabiedrībā. Izstāde  apskatāma 
Rīgā, bet vē    lāk  līdz LSK simtgadei 
ceļos pa Latvijas pilsētām un nova-
du cent riem. Katrā vietā tā tiks 
papildinā ta ar materiāliem no 27 
reģionālo LSK komiteju vēstures 
un ikdienas darbiem. 2018. gada 
20. novembrī ceļojošā izstāde ar 
daudz bagātā ku materiālu krāju-
mu atgriezās Pau la Stradiņa Me -
dicīnas vēstures mūzejā. 

 Latvijas Sarkanais Krusts dibi -
nāts neatkarīgās Latvijas trešajā pa -
 stāvēšanas dienā. Pirms 95 gadiem 

Arī Latvijas Sarkanajam Krustam – 95

Latvijā pazīstami mediķi un sabied-
riskie darbinieki parakstīja proto-
kolu par Latvijas Sarkanā Krusta 
biedrības dibināšanu. Par LSK priekš-
 sēdi uzaicināja Latviešu strēlnieku 
pulka Jelgavas apvienotās lazaretes 
vecāko ārstu, chirurgu Dr.med. 
Jāni Jankovski (1876 -1925). Iz  glī -
tību viņš bija ieguvis Berlīnē, bet 
Dr.med.  gradu – Tērbatas universi-
tātē. 1920. gada rudenī pēc LSK 
va  dītāja Dr. Jāņa Jankovska ini ciā-
tīvas tika nodibināta Latvijā pirmā 

Žēlsirdīgo māsu skola - tagadējā 
Rīgas Stradiņa universitātes Sar ka-
nā Krusta medicīnas kolledža. Sko-
la veidota pēc Florensas Naitingei-
las skolu parauga, un par tās pirmo 
direktoru kļūva chirurgs, Latvijas 
Sarkanā Krusta slimnīcas direktors 
Aleksandrs Neibergs. Skolā notika 
gan priekšlasījumi, gan praktisks 
darbs slimnīcā, tika ieviests formas 
apģērbs, izstrādātas mācību un  uz -
vedības normas. Skolā strādāja 
māsas, kas bija studējušas Londo -

nā, Vīnē un Dānijā. Latvija īpaši 
var lepoties ar māsām Martu Cel-
miņu, Elzu Grīvāni, Elzu Nulli-Sie-
cenieks un Justīni Kušķi, kuŗas no 
1920. līdz 1940. gadam  apbalvotas 
ar pasaulē augstāko māsu apbal -
vojumu – Florensas Naitingeilas or -
deni.

Dr.med.Jānis Jankovskis LSK 
vadīja līdz 1925. gadam, kad šo 
amatu pārņēma Dr.Kārlis Kaspar-
sons - vispusīgs zinātnieks. Starp-
kaŗu laikā trešais un pēdējais LSK 
priekšsēdis bija Latvijas Universi-
tātes Medicīnas fakultātes zobārst-
niecības nodaļas vadītājs un sava 
tēva Krišjāņa Barona tautisko cen-
tienu turpinātājs profesors Dr. 
Kārl  is Barons. Kopš tā laika biedrī-
ba  darbību nav pārtraukusi, lai  
gan 1940. gadā LSK tika iekļauts 
PSRS Sarkanā Krusta un Sarkanā 
Pusmēness biedrību savienībā. 
1991. gada 26. aprīlī LSK XI kon- 
g ress atjaunoja biedrības darbību, 
atzīstot to par 1918. gadā dibinātās 
LSK biedrības saistību un tiesību 
pārmantotāju. Pēc neatkarības at  -
gū  šanas  pirmais LSK prezidenta 
amatā tika iecelts Valmieras slim-
nīcas galvenais ārsts un Augstākās 
padomes deputāts Dr.Uldis Lau -
cis. Pēc tam LSK vadīja Rīgas do -
mes Labklājības departamenta di  -
rektors Valdis Nagobads. Šogad 26. 
aprīlī LSK kongresā par preziden -
tu ievēlēja bijušo Latvijas veselības 
un labklājības ministru Viktoru 
Jaksonu. LSK ģenerālsekretārs (val-
 des priekšsēdis) ir Uldis Līkops. 

 LSK galvenā mītne atrodas Rī -
gā (Šarlotes ielā 1d). Jau pa gabalu 
labi saskatāms pie tās plīvojošais 
karogs ar Sarkanā Krusta simbo-
liku – uz balta fona sarkans krusts. 
LSK ir gandrīz 20 000 biedru visos 

Latvijas reģionos, nodaļu darbu 
ko  ordinē 27 LSK komitejas. Sa -
vukārt LSK Jaunatnes organizāci-
jai, kas ir skaitliski lielākā jaunat -
nes organizācija Latvijā, ir 23 no -
daļas reģionos. 

LSK darbojas Starptautiskajā Sar-
kanā Krusta un Sarkanā Pusmē-
ness kustībā, kas aptveŗ 185 valstis 
un ir lielākā organizācija pasaulē, 
ar visplašāko starptautisko tīklu, 
kuŗā darbojas vairāk nekā 97 mil-
joni brīvprātīgo. 

Visus 95 gadus LSK ir saglabājis 
uzticību Sarkanā Krusta kustības 
pamatprincipiem – darboties par 
palīgu valstij, uzlabojot mazaiz-
sargāto cilvēku dzīves apstākļus, 
sniedzot sociālo palīdzību un ap -
rūpi mājās, iekārtojot Veselības 
istabas (bez maksas pieņem ģime-
nes ārsts, mērī arteriālo asins spie-
dienu un izsniedz nepieciešamos 
medikamentus), humānās palī dzī-
bas punktus.  LSK rūpējas par pir-
mās palīdzības apmācību skolās, 
bezatlīdzības asins donoru kustī -
bu, Starptautisko humāanitāro tie-
sību populārizēšanu un EK Pār-
tikas paku izdali trūcīgajiem. 
2009. gada martā Rīgā (Gaiziņa 
ielā 7)  atklāja LSK sociālo centru 
„Gaiziņš”, kas nodrošina bezizejas 
situācijā nonākušo uzturēšanos 
bez maksas naktspatversmē, per so-
niskās higiēnas iespējas un sociālā 
darba speciālistu u.c. pakalpojumus. 

 Latvijai atgūstot neatkarību, lielu 
atbalstu LSK sniegušas citu valstu 
Sarkanā Krusta organizācijas un 
ārzemēs dzīvojošie latvieši. Ar laik-
 rakstu Laiks un Brīvā Latvija 
starpniecību īpaši LSK komitejas 
reģionos izsaka viņiem vislielāko 
pateicību par nesavtīgo atbalstu. 

Latvijas Sarkanais Krusta aktīvisti rosīgi darbojas visā valstī

VALIJA BERKINA

Līmeniski. 6. Aptaujas lapas. 9. 
Zvirbuļveidīgo kārtas putns. 10. 
Skriešanas distance vieglatlētikā. 
12. Upju baržas. 14. Pastāvīgas di p -
lomātiskas pārstāvības, ko vada 
sūtņi. 15. Uzraudzības iestādes. 
18. Kavalerijas apakšvienība. 19. 
Kosmonauta tērps. 20. Sena ga  ŗu-
ma mērvienība. 22. Svinīgs skaņ-
darbs orķestrim un korim. 23. 
Plašs literārs darbs. 24. Tēls V. 
Lāča romānā „Zvejnieka dēls”. 25. 
Līdz gruntsūdenim izrakta bed -
re. 27. Elektriskās strāvas pretestī-
bas mērvienība. 30. Sporta laivas. 
32. Alkoholisku dzērienu maisī-
jums ar piedevām un ledu. 33. Ie -
rīce minerālu, kristallu cietības 
mērīšanai. 35. Sievietes vārds 
(janv.). 36. Pirmais kakla skrieme-
lis, kas savienots ar pakauša kaulu.  
37.Ārstniecības līdzeklis, ko lieto 

saindēšanās gadījumā. 38. Valsts 
Afrikā. 40. Viena un tā paša vārda 
atkārtošanās dzejas rindu vai pro-
zas teikumu sākumā. 

Stateniski. 1. Līdzekļi, krājumi. 
2. Dobradžu dzimtas dzīvnieki. 3. 
Vīrieša vārds (nov.). 4. Krievu rakst-
 nieks, vēsturnieks (1766-1826). 5. 
Ierīce berzes mazināšanai. 7. Pār-
drošs, pārgalvīgs cilvēks. 8. Tēbu 
valdnieka Edipa meita sengrieķu 
mītoloģijā. 11. Veikls paņēmiens, 
triks. 13. Skaitļošanas zinātne. 14. 
Salu valsts Indijas okeanā. 16. Val d - 
nieka varas zīme senatnē un vi -
duslaikos. 17. Pabērzu dzimtas 
koks, krūms. 20. Divu sportistu 
tre niņa cīņa paukošanā. 21. Starp-
tautisks briesmu signāls. 26. Ne - 
li dojoši jūras peldētājputni. 28. 
Dien vidu ķirbjaugs. 29. Vieta pie 
reljefa veidojuma nogāzes. 31. 

Sporta veids. 32. Seno ēģiptiešu 
valdniece. 33. Noteikts, stingrs. 34. 
Siena krāvumi. 39. Indīga čūska. 
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LŪDZAM IKVIENU PIEVIENOTIES!
Daugavas Vanagu apvienību

Ziemsvētku ziedojumu vākšanas akcijai,
Lai atbalstītu slimos un nespēcīgos

bijušos leģionārus invalidus
Ziedojumi atskaitāmi no valsts nodokļiem un

lūgti nosūtīt līdz 2014. gada 1. janvārim
vietējai DV apvienībai vai DV ASV kasierim:

Ivars Zušēvics, 7214 Elberton Ave.,
Greendale, WI   53129

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

Lasiet tīmeklī!
www.brivalatvija.lv

Eiropas latviešu laikrakstu

Latviešu 
Ziemsvētku

vecītis
un

Tautiskās Lelles

Augstas kvalitātes 
dāvanas īpašiem 

gadījumiem

Tas ir lielisks
dzimtas mantojums

www.BalticSantas.com
262-786-1553
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S A R Ī K O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

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

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

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

19. janvārī 11:30 Draudzīgā 
aicinājuma atcere.

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 

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

Rēgulārā Filadelfijas latviešu 
pensionāru sanāksme decembrī 
nenotiks. 14. decembrī 12:00 pul-
cēsimies 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 pen-
sionāru sanāksme.

INDIANAPOLE (IN)
Indianapoles latviešu sabied-

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

21. decembrī 10:00-14:00 Svēt ku 
gardumu un rokdarbu tir dziņš. 
LSC dāmu komitejas rīkotais tir-
 dziņš ir kļuvis par tradiciju. Šo -
gad dāmas piedāvā pīrāgus, rupj-
maizi, piparkūkas, ābolkūkas, 
torti, ķimeņu maizītes, Ziem-
svētku cepumus un ļoti garšīgu 
kafiju, kā arī tēju tās cienītājiem. 
Rokdarbnieces par ļoti mērenām 
cenām piedāvā svīterus, šalles, 
cimdus, cepures, eglītes rotāju mus, 
lielus un mazus tautiskus spilve-
nus, kā arī kaklarotas un rokas-
sprādzes. Ikviens laipni aici   nāts un 
gaidīts! 14:30 kopējā eglīte. Pro -
grammā „Ziemsvētku piparkūka” 
Sarmas Jātnieces drāmatizējums 
no Margaritas Stārastes Barvikas 
„Piparkūku sirds” Indianapoles 
latviešu skolas audzēkņu iestu-
dējumā. Pēc programmas Ziem-
svētku vecīša ierašanās, rotaļas 
un vakariņas. 

KOLORĀDO 
Latviešu kultūras centrs.
15. decembrī pēc dievk. Ziem-

svētku eglītes sarīkojums, Ziem-
svētku vecītis.

ŅUJORKA (NY)
12. decembrī 19:00 Ņujorkas 

Greničvilidžas mākslinieku mīt-
nē „West Beth” (463 West St./55 
Bethune St., 1.stāvā Community 
Room telpās, dejotājas un choreo-
grāfes Vijas Vētras 90. dzimšanas 
dienas un 70 radošo gadu jubile-
jas izrādes filma (pag. vasarā 
Rīgā). Pieminot mūžībā aizsauk-
tos West-Beth māksliniekus, fil-
mas izrādi ievadīs Vijas Vētras 
dejots dzejas lasījums flautas pa -
vadījumā.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

14. decembrī 14:00 Ziem svēt-
ku eglītes sarīkojums ar svētku 

egles iedegšanu, koŗa dziesmām, 
mielošanās ar pašnestu groziņu 
labumiem. Ieradīsies arī Ziem-
svētku vecītis ar lielu dāvanu mai -
su! Par svētkiem atbilstošiem sil-
došiem dzērieniem katram jā   gā  dā 
pašam. Ieejas ziedojums, sākot ar 
$ 10. Laipni lūdzam apmeklēt!

31. decembrī 21:00 Jaunā, 2014. 
gada sagaidīšana. Paredzēta jautra 
izklaidējoša programma un 2013. 
gada pēdējā balle Ilmāra Dzeņa 
mūzikas ritmos, pašu līdznesto 
gardumu baudīšana un Jaunā ga  da 
laimju vēlēšana pusnaktī, paceļot 
šampanieša glāzes, par ko šoreiz 
gādās biedrības saimnieki. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $15.

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

12:00-13:00 būs atvērta biblio-
tēka.

14. janvārī 13:00 Biedrības na -
mā videoizrāde- XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XV Deju svēt-
 ku noslēguma koncerta „Līgo” Me -
žaparka lielajā estrādē, Idaļa. Ka -
fija un cepumi. Visi laipni aici  nāti! 
Ieejas ziedojums, sākot ar $3.

23. janvārī 14:00 Biedrības li -
terārā pulciņa tikšanās bibliotēkas 
telpās.

25. janvārī paredzēts ikgadē-
jais Kultūras dienu pasākums. 
Plašāka informāc. vēlāk.

28. janvārī 13:00 Biedrības na -
mā videoizrāde- XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XV Deju svēt-
 ku noslēguma koncerta „Līgo” 
Mežaparka lielajā estrādē, II daļa. 
Kafija un cepumi. Visi laipni ai  ci -
nāti! Ieejas ziedojums, sākot ar $3.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums

Nākamais paku sūtījums no St. 
Petersburg uz Latviju būs februāŗa 
vidū vai beigās. Precizēsim nāko-
 šajās janvāŗa „Ziņās”. Info: Anita 
(973) 755-6565, ext.5, (973)-744-
6565

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). 15. decembrī 11:00 3. Ad -
ventes svētd. dievk. ar dievg., māc. 
Māris Ludviks. Pēc dievk. drau -
dzes eglīte. 22. decembrī 11:00 4.
Adventes svētd. dievk. ar dievg., 
māc. Artis Burovs. 24. decembrī 
17:00 Ziemsvētku svētvakara dievk., 
māc. Artis Burovs. 25. decembrī 
11:00 Kristus piedzimšanas svēt  ku 
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 
ceturtdienās 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). 
15. decembrī 10:00 3. Adventes 
svētd. dievk. 22. de  cembrī 10:00 
4. Adventes svētd. dievk. ar dievg. 
24. decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievk..

(Turpināts 18. lpp.)

VIŅU MĪĻĀ PIEMIŅĀ PATURĒS:
MEITA ILZE AR ĢIMENI

BRĀLIS KĀRLIS AR ĢIMENI
MĀSICA ELGA AR ĢIMENI

ĒRIKS AR ĢIMENI, INTA AR ĢIMENI, MAIJA
RADI UN DRAUGI ASV, KANADĀ UN LATVIJĀ

PAR VIŅU SĒRO
ILZE BENKS AR ĢIMENI

INTA KONSEN AR ĢIMENI
ANDREJS SMILTARS AR ĢIMENI

VIŅU MĪĻĀ PIEMIŅĀ PATURĒS
MEITAS VIJA, ILGA UN MAIJA AR ĢIMENĒM

VEDEKLAS MARY UN ANITA AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

LATVIEŠU FONDA PADOME

Ja arī Tev svešumā jāaiziet bij’
Uz lielo un pēdējo dusu,
Tak mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev dzimtenes mirdzumu klusu.
(Fricis Bārda)

Dari mani, mīļais Jēzu
It kā saules stariņu,
Lai es apkārtnē un mājā
Gaiši, gaiši spīdētu.

Ai, bērniņi, ai, bērniņi,
Klausat tēvu, māmuliņu:
Mūžam saule debesīs,
Ne mūžam tēvs, māmiņa.

Nedomāji Tu par sevi,
savas gaitas staigājot,

neprasīji - tikai devi
Visu, ko var cilvēks dot.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

INGRĪDA RŪTIŅŠ, R.N.
Dzimusi 1928. gada 26. novembrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2013. gada 5. decembrī Benningtonā, Vermontā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māsīca

IEVA INESE
DAUKŠS,

dzim. KRŪZE
Dzimusi 1952. gada 26. novembrī,

mirusi 2013. gada 12. novembrī

Mūžībā aizgājusi

VILMA BRIEDIS
Dzimusi 1918. gada 2. februārī Pļaviņās, Latvijā,

mirusi 2013. gada 20. novembrī Omaha, USA

Mūžībā aizgājuši mūsu ilggadējie atbalstītāji, dalībnieki 
un aktīvi darbinieki Fonda padomē

Prof. ALFS BĒRZTĪSS
Dzimis 1933. gada 12. oktobrī,

miris 2013. gada 22. oktobrī

Dr. JĀNIS PLOSTNIEKS
Dzimis 1933. gada 27. augustā,
miris 2013. gada 29. novembrī

Izsakām visdziļāko līdzjutību tuviniekiem, un viņus mīļā piemiņā paturēsim.
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MĪĻĀ ATMIŅĀ VIŅU PATURĒS:
BRĀLIS, ULDIS UN RASMA KARIŅI

AR ĢIMENI LATVIJĀ, ANGLIJĀ UN AMERIKĀ

MĪLESTĪBĀ SĒRO 
MEITA MAIJA

DĒLS PAULIS AR SIEVU MARIANNE
DĒLS KĀRLIS AR SIEVU BETH

MAZBĒRNI CHRISTIENE, MICHI, LANNY, EVAN, KATHY, ERIK UN
MAZMAZMEITIŅAS OLIVIA, ALEXIS UN VIVIAN

VIŅU PIEMIŅĀ PATURĒS
LATVIEŠU ĀRSTU UN ZOBĀRSTU APVIENĪBA (LĀZA)

Mīļā piemiņā viņu paturēs
meita Ilze (Mārtiņš), mazbērni Pauls (Julie), Marks, Karina, Michaels

mazmazmeitiņa Jacqueline, meita Ingrīda, mazdēls Ēriks
māsa Helma un ģimene Latvijā

tuvinieki Kanadā, Amerikā, Latvijā, Zviedrijā

Tā gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

Tec, saulīte, pagaid’ mani, 
Ko es tevim pasacīš`: 
Aiznes manai māmuliņai 
Simtu labu vakariņ’......

Galvu dziļi noliecam...

Mūžībā aizsaukta mūsu 

AINA LIZIŅA,
dzimusi Kariņa

Dzimusi 1926. gada 11. aprīlī Salacgrīvā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 18. septembrī Downingtown, Pensilvānijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma un Omi

ŽENIJA KUPŠIS,
dzimusi BERĶIS

Dzimusi 1909. gada 22. martā Berķos, Gramzdas pagastā,
mirusi 2013. gada 1. novembrī St. Johns, MI,
apglabāta Forest Lawn kapsētā, Saginaw, MI

Mūžībā aizgājusi
kollēģe, mecenāte, sabiedriska darbiniece

AINA GALĒJA-
DRAVNIECE, M.D.

Dzimusi 1925. gada 14. aprīlī Rīgā,
mirusi 2013. gada 3. decembrī Mineapolē

Mūžībā aizgājis

Laimonis Lācis
Dzimis 1920. gada 9. aprīlī Rīgā, Latvijā,

miris 2013. gada 23. novembrī Kristus Dārzā, Toronto, Kanadā

Mūžībā aizgājis mūsu

Fil! MARĢERS
SEKSTE

Dzimis 1924. gada 17. jūnijā Rīgā,
miris 2013. gada 6. decembrī Conconully, WA

Sērās pieminot
TERVETIAS FILISTRU BIEDRĪBAS KOPA ĀRZEMĒS

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
29. decembrī dievk. nenotiek. 31. 
decembrī 17:00 Vecgada vakara 
dievk. ar dievg. 5. janvārī 10:00 
dievk. Pēc dievk. DV eglīte un 
Ziemsvētku kauju atcere. 12. jan-
 vārī 10:00 dievk. ar dievg.. Pēc 
dievk. svētd. skolas nodarbība. 17. 
janvārī 11:00 Bībeles stunda. 19. 
janvārī 10:00 dievk., pēc dievk. 
Draudzīgā Aicinājuma atcere. 26. 
janvārī 10:00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. Sv. Pāvila draudzes gada sa -
pulce. Draudzes māc. Aija Greie-
ma (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 Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale, FL). 29. de -
cembrī 14:00 Ziemsvētku dievk., 
māc. Aivars Pelds. 19. janvārī 
(2014. g.) 14:00 dievk., prāv. Gu -
nārs Lazdiņš.

• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut.dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 22. decembrī 
11:00 4. Adventa svētd. dievk., 
prāv. Kārlis Žols. Svētku vakara 
dievk. nenotiks.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas 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). 
15. decembrī 11:00 3. Adventa 
dievk., seko skolas eglīte. 22. de -
cembrī 11:00 4. Adventa – korāļu 
dievk.. 24. decembrī 18:30 Kris tus 
piedzimšanas svētki, Ziemsvētku 
vakara dievk.. 29. decembrī dievk. 
nenotiks. 5. janvārī 11:00 Zvaig-
znes diena, dievk. ar Sv. vakar -
ēdienu. Draudzes kungu rīkotas 
pusdienas. 12. janvārī 11:00 dievk. 
19. janvārī 11:00 dievk., seko dāmu 
komitejas gada pilnsapulce, visas 
dāmas laipni lūgtas! 26. janvārī 
11:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
2. februārī 11:00 dievk., seko 
Draudzīgais Aicinājums. Māc. 
Siliņa stipendijas fonda izloze.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp St, NE, Grand 
Rapids MI 49505). 15. decembrī 
10:00 3. Advente. 24. decembrī 
17:00 Kristus dzimšanas svētva-
kars. 31. decembrī 15:00 Vecgada 
dievk. 12. janvārī 10:00 dievk. 
26.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 Lut-

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

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

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

• 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, Min -
neapolis, MN 55407), tālr.: 612-
722-4622. Info: www.mndraudze.org 
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. de -
cembrī 17:00 Ziemsvētku vakara 
dievk., sprediķis angļu valodā. 
25. decembrī 11:00 Ziemsvētku 
dienas dievk. ar Sv.vakarēdienu. 
29. decembrī 11:00 dievk. ar Sv. 
vakarēdienu, sekos sadraudzība. 
Vecgada vakarā dievk. nebūs. 5. 
janvārī 11:00 Zvaigznes dienas 
dievk., sekos sadraudzība.Ar mūsu 
māc. Dāgu Demandtu var satik-
ties pēc dievk., kā arī trešdienās 
baznīcā no 10:00 – 14:00 un sest-
dienās latviešu skolas laikā. Visi 
laipni lūgti! Dāga tālr.: 612-280-
9333, e-pasts: dagdemandt@hot-
mail.com 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). 15. decembrī 
15:00 3.Adventa dievk. un drau-
dzes eglīte. 24. decembrī 15:00 
Norv. baznīcā Ziemsvētku svēt-
vakara dievk. 5. janvārī 15:00 lat-
viešu centrā Zvaigznes dienas dievk.. 
7. janvārī 19:00 latv. centrā val des 
sēde. 9. janvārī 13:00 latv. centrā 
pensionāru saiets. Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 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. Īstbransvikā. 

Sit tibi terra levis
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Ar mīlestību sirdī
mūžīgi paturēsim

MILDA JEFKE,
dzim. GUTMANIS

Dzimusi 1922. gada 31. decembrī Kazdangā,
mirusi 2013. gada 4. martā Phoenixville, PA

Latvijas Baptistu draudžu savienība pateicas Dievam par 
JĀŅA PLOSTNIEKA bagāto mūžu un izsakām visdziļāko līdzjūtību viņa 

tuviniekiem un piederīgajiem, kā arī Amerikas Latviešu Baptistu 
apvienības darbiniekiem.

„Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu
Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai

miesai, ar spēku, kuŗā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.’’
(Filipiešiem 3:20-21)

Aizsaulē aizgājusi mūsu mīļā
studiju biedrene un ilgu gadu ģimenes līdzgājēja

pataloģe

AINA DRAVNIECE 
GALEJA, MD

Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece
* 1925. gada 14. aprīlī Rīgā,

+ 2013. gada 3. decembrī Mineapolē, MN

Mūsu mīļā tante, krustmāte, svainiene

INGRĪDA RŪTIŅA
Dzimusi 1928. gada 26. novembrī Rīgā,

aizgājusi mūžībā 2013. gada 5. decembrī Vermontā

Mīļā māsiņa

ELVĪRA LEVANS,
dzim. KLIMS

Dzimusi 1922. gada 21. oktobrī Pampāļos, Latvijā,
mirusi 2013. gada 17. novembrī savā mājā N.Brunswick, N.J.

MEITA MARUTA, MĀSAS MEITAS
RASMA UN VALDA AR ĢIMENĒM

CITI RADI UN DRAUGI TUVUMĀ UN TĀLUMĀ

Pateicībā Dievam par Dr. Jāņa Plostnieka dzīvi un kalpošanu!
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBAS BRĀĻI UN MĀSAS

SĒRĀS VIŅU PIEMIN
BIRUTA, KRUSTMEITA NORA UN VISA TREIBERGU DZIMTA

SĒRĀS UN MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
ANDRIS UN DAIGA AR ZINTU, GUNTI, ILGU, 

ANNA AR TĀLI, 
INTA

Mīlestībā paliek
DĒLA ĢIMENE: HARRY, CINTHIA – DAREK, ELYSIA,

AYLA AND HARISOM
MEITAS ĢIMENE: SILVIA, JOHN – ERIK AR ĢIMENI

MĀSA BENITA – RADI, DRAUGI LATVIJĀ, USA

Mūžībā aizgājusi

Dr. ĪRA RAMIŅŠ,
dzim. VĪTOLS

Dzimusi 1916. gada 14. jūlijā Nova Oskova, Ukrainā,
mirusi 2013. gada 18. novembrī Tacoma, USA

Piemiņā viņu paturēs
RAMIŅU, KLEINBERGU UN VĪTOLU ĢIMENES

Uz smilšu celiņa
 vēl roku man devi,
Tad aizgāji, un saulīte ar tevi--

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma :
Labi darbi, mīļi vārdi - 
Tie palika šai zemē.

Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi,
Nedzīvošu saules mūž’.
Ūdentiņis, akmetiņis,
Tie dzīvoja saules mūž’.
t. dz.

Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko. 
Tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 14. 
decembrī 11:00 Priedainē (1017 
State Rte 33, Freehold NJ) NJ sko -
las eglīte ar svētbrīdi, māc. Saivars. 
14. decembrī 14:00 Manhatenā 
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. de -
cembrī 10:30 Salas bazn. (4 Riga Ln, 
Melville NY) dievk., māc. Saliņš, 
seko Bībeles stunda. 22. decembrī 
Jonkeru bazn. dievk. nenotiks. 
22. decembrī 10:30 Salas bazn. 
(4 Riga Ln,Melville NY) dievk., 
māc. Saliņš. 24. decembrī 18:00 
Jonkeru bazn. (254 Valentine Ln, 
Yonkers NY) Ziemsvētku vakars, 
māc. Saivars. 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. Saivars. 
29. decembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Ln, Yonkers NY) 
dievk. ar dievg., māc. Saivars. 29. de -
cembrī Salas bazn. dievk. nenotiek.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 
N Elm St, Saginaw, MI 48602). 
22. decembrī 13:00 Ziemsvētku 
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 Ziemsvētku 
dievk.,kafijas galds. Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@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). 
14. decembrī 17:00 Adventa sve-
 cīšu dievk.. Dziedās ’’Siguldas Balsis’’ 
Maijas Riekstiņas vadībā, sekos 
latviešu skolas un draudzes eglīte 
nama zālē. Groziņu vakars. 24. de -
cembrī 17:00 Ziemsvētku vakara 
dievk., dziedās Katriāna Zom mere, 
ērģelnieks 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.
seattlelatvianchurch.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.

• St. Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 15. decembrī 11:00 Bī   be -
les stunda biedrības namā. 25. de -
cembrī 14:00 Ziemsvētku dievk., 
kuru kuplinās biedrības koris. 29. 
decembrī 11:00 Bībeles stunda bied-
 rības namā. 5. janvārī 14:00 dievk. 
12. janvārī 11:00 Bībeles stunda 
biedrības namā. Māc. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs , tālr.: 727-367-6001. 

• 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. Dia -
kone 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. Grāmatu galds. 15. decem brī 
– Adventa 3. svētd. 11:00 Skolas 
eglīte, ģimeņu dievk. Skolas priekš-
nesums „Ziemassvētkus gaidot”. 
Pusdienas. 20. decembrī 19:00 Pen-
 sionāru nama eglīte. 22. decem-
brī – Adventa 4. svētd. 11:00 Sv. 
vakarēdiena dievk.. 24. decembrī 
16:30 Svētvakara ieskaņai – Ziem -
svētku dziesmu dziedāšana. 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk. 25. de  -
cembrī 11:00 Ziemsvētku dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. 29. decembrī 
16:00 Svecīšu dievk.. 31. decem brī 
17:00 gadumijas dievk. ar Sv.vakar-
ēdienu. 5. janvārī skolai atsākas mā  -
cības. Zvaigznes dienas Ģimeņu 
dievk. 8. janvārī 19:30 Padomes 
sēde. 12. janvārī kārtējā skolas diena. 
Dievk. 19. janvārī kārtējā skolas 
diena. Sv. vakarēdiena dievk., seko 
draudzes pateicības pēcpusdiena. 
26. janvārī Draudzīgā Aicinājuma 
dievk. un sarīkojums. Māc. prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baz  nīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@ -
verizon.net. Info: www.dcdraudze.org

• Vilimantikas latv.ev.lut.dr.: 
(76 Windham Rd, Willimantic, 
CT). 15. decembrī 13:00 Adventa 
dievk., diak. Indriķis Kaņeps. Pēc 
dievk. draudzes Ziemsvētku eg -
lītes 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 zi -
ņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Latvijas olimpiešu 
tērpiem Sočos

Nedaudz vairāk nekā divus mē -
nešus pirms Soču Ziemas olim-
piskajām spēlēm Latvijas Olim-
piskā komiteja (LOK) Rīgas li -
dostā prezentēja olimpiskās ko  man-
 das tērpus. Olimpiskā ko  manda 
tērpsies Latvijā ražotā atpūtas un 
brīvā laika apģērbā, ko ražojis tri -
kotāžas uzņēmums OT Stils, kā 
arī sporta un iesildīšanās tērpos, 
ko veido Latvijas sporta ekipē ju-
mu ražošanas kompanija Bars. 
Silto ziemas apģērbu – slēpošanas 
jakas, bikses un citus aksesuārus 
– nodrošina Somijas sporta eki-
pējuma uzņēmums Halti.

Katrā tērpa vienībā ir iestrādāts 
kāds latvju dabas raksta motīvs – 
ūdens, mežs, lauki, saule, ļaudis, 
kas kopējā koncepcijā veido “Va -
 renus spēkus no Latvijas”. Atpūtas 
un brīvā laika tērpus, kas kalpos arī 
kā parādes formas, veidoja mo  des 
māksliniece Natālija Jan  sone. Ko -
pējo dizaina koncepciju izstrādā-
 ja mākslinieks Gvido Zālītis.

Līdzjutēju tērpu modeļu statusā 
iejutās ne tikai sportisti – hoke-
jista Lauŗa Dārziņa sieva Lelde 
tērpus demonstrēja kopā ar Ed -
gara Masaļska sievu Ievu. Lelde 
Dārziņa atzina, ka tērpi ir ērti, 
un tas ir lielisks veids, lai sajustos 
kā daļa no komandas. „Bija uz -
traukums, to jau nedaru ikdienā. 
Man patika – tērpi ir vienotā stilā 
ar sportistu tērpiem, interesanti. 
Līdzjutēji var justies tuvāki spor-
tistiem. Materiāls elpo un ir ērts 
– tas ir galvenais,” sacīja Lelde.

Gada  labākais 
riteņbraucējs – 
Toms Skujiņš

Pirmo gadu Latvijas Riteņ brauk-
šanas federācija organizēja valsts 
gada labākā riteņbraucēja noteik-
šanu. Kopumā tika nominēti de -
viņi riteņbraucēji, kuŗi aizvadītajā 
sezonā guvuši panākumus Eiro-
pas un pasaules meistarsacīkstēs. 
Gada riteņbraucēja noteikšanā 
vērā tika ņemti pieci kritēriji – 
līdzjutēju, sporta žurnālistu, Lat-
vijas Riteņbraukšanas federācijas 
padomes, šosejas un MTB tre  ne-
 ŗu, kā arī BMX klubu balsojumi.

Visai pārliecinoši par Latvijas 
gada labāko riteņbraucēju šajā 
gadā kļuvis nu jau bijušais Rie -
tumu – Delfin vienības un Latvijas 
U-23 izlases sportists Toms Sku -
jiņš, kuŗš aizvadītajā sezonā iz -

Finišē Toms Skujiņš

Agita Ābele

Kristens Rozītis

Oskara Melbārža četrinieks

Imants Pļaviņš ar saviem audzēkņiem

cīnīja bronzas medaļu Eiropas 
meistarsacīkstēs, bija piektais pa -
saules U-23 meistarsacīkstēs, kā 
arī triumfēja Latvijas U-23 mei -
starsacīkstēs grupas braucienā, 
sekmīgi startēja Miera velobrau-
cienā un citās sacensībās. Nāka-
majā sezonā Skujiņš jau pārstāvēs 
ASV kontinentālo riteņbrauk-
šanas vienību Hincapie Devo.

Skujiņam svinīgi tiks pasniegta 

pirmā Latvijas pasaules čempiona 
treka riteņbraukšanā Dzintara 
Lāča vārdā nosaukta trofeja. 
Dzintars Lācis par pasaules čem-
 pionu kļuva 1967. gadā, kad kopā 
ar saviem cīņu biedriem palika 
nepārspēts četru kilometru iedzī-
 šanas komandu braucienā. Gadu 
iepriekš Lācis šajā pat disciplīnā 
ieguva pasaules bronzas godal-
gas. Karjēras laikā viņš izcīnījis 
arī ceturto vietu 1968. gada Me -
hiko Olimpiskajās spēlēs. Lāča 
dzīve traģiski aprāvās 1992. gada 
17. novembrī, kad viņu notrieca 
automašīna.

Balva par mūža 
ieguldījumu sportā 
Imantam Pļaviņam

Latvijas Gada balvas sportā 
2013 žūrijas sanāksmē tika no -
lemts, ka balvu par mūža iegul-
dījumu Latvijas sportā šogad sa -
ņem jaunatnes basketbola trene -
ris un ilggadējais Basketbola fe  de -
rācijas sekretārs Imants Pļaviņš.

Žūrijas priekšsēdis, ceremoni-
jas Latvijas Gada balva sportā 
idejas autors Igo Japiņš komen-

tējot, izvēli saka, ka dzīve parasti 
mums liek priekšā tos cilvēkus, 
kuŗi ir to pelnījuši. “Šis gads iezī-
mējas ar spilgtiem notikumiem 
un pozitīvo virzību basketbolā – 
jauniešu panākumiem gan U-18, 
gan U-20 izlasē. Imants Pļaviņš 
sniedzis nozīmīgu pienesumu 
Latvijas basketbolā, vienmēr bijis 
savā vietā un joprojām pierāda 
sevi aktīvā darbā ar jaunatni.”

Pasaules 
meistarsacīkstes  

daiļslidošanā
tiesās arī latviete 

Agita Ābele
Latvijas Sporta paidagoģijas 

akadēmijas (LSPA) profesore Agi  ta 
Ābele. ir viena no 52 daiļ slido-
šanas tiesnešiem, kuŗi nākamgad 
tiesās Eiropas un pasaules daiļ sli-
došanas meistarsacīkstes. Agita 
Ābele ir sertificēta daiļslidošanas 
trenere, no 2000. gada – ISU 
(International Skating Union) 
akreditētā starptautiskā tiesnese 
daiļslidošanā.

„Ikvienam cilvēkam ir dots 
iekšējs spēks veidot sevi un at  -
balstīt citus, un tikai mēs paši 
varam reālizēt doto tā, lai gan-
darījums un prieks iet roku rokā 
ar profesionālo varēšanu un dvē-
 selisko gaišumu,” – tā Agita Ābele 
definējusi savas dzīves vadmotīvu. 
Acīmredzot tas palīdzējis izturēt 
arī konkurenci ceļā uz augsta lī  -
meņa sacensību tiesāšanu. „Ek -
sā mens ilga trīs dienas, pārbaudīja 
gan dāmu, gan kungu un pāŗu 
slidojuma tiesāšanu. Reāli tiesā-
jām olimpiskās atlases turnīru 
Obersdorfā. Pārbaudes testā bija 
50 jautājumi – gan par tiesāšanas 
procesu, tiesnešu pienākumiem 
un par katru konkrēto veidu at -
sevišķi. No 10 valstu pārstāvjiem 
diezgan maz kāds šogad testu 
nokārtoja sekmīgi. Man ielozējās 
gan Eiropas, gan Pasaules mei -
starsacīkstes, un līdz ar to gan 
janvārī, gan martā es būšu  starp 
tiem tiesnešiem, kuŗi reāli tiesās 
un vērtēs pasaules labākos daiļ-
slidotājus,” pastāstīja Agita Ābele.

Otrā posmā 
Dukurs zaudē 
Tretjakovam

Pasaules kausa izcīņas otrā po -
smā skeletonā ASV Pārksitijas 
trasē Martins Dukurs zaudēja lī  -
derpozicijas un ierindojās otrajā 
vietā aiz krieva Aleksandra Tret-
jakova. Martins pirmajā brau-
cienā sasniedza trases rekordu 
un finišēja pēc 48,58 sekundēm, 
taču otro braucienu aizvadīja ne -
veiksmīgi un pieļāva daudz kļū  du. 
Divu braucienu summā Martins 
Dukurs Tretjakovam zaudēja 0,12 
sekundes, lai gan pēc pirmā brau-
ciena bija līderis ar 0,20 sekunžu 
pārsvaru. Tādējādi pagaidām pir-
majos divos posmos pa uzvarai 
ir Martinam Dukuram un Tret-
jakovam, kuŗus uzskata par gal-
venajiem pretendentiem uz Soču 
Olimpisko spēļu zelta medaļām. 

Otrs Latvijas braucējs Tomass 
Dukurs uzvarētājam zaudēja 0,40 
sekundes un ieņēma 6.vietu.

Rastorgujevs slēpo 
ātrāk par citiem 

biatlonistiem
Pasaules kausa izcīņas posmā 

Austrijas pilsētā Hochfilcenē 
12,5 km iedzīšanas braucienā  
labi startēja Latvijas vadošais 
biatlonists Andrejs Rastor-
gujevs. 

Šaušanā viņš kļūdījās tikai 
vie  nu reizi pēdējā šautuvē, 
izcīnot augsto devīto vietu. Tā 
Rastorgu jevam ir otra augstākā 
vieta kar jērā – pagājušajā sezonā 
Sočos iz  devās izcīnīt ceturto 
vietu. Hoc filcenē iedzīšanā, 
Andrejs slēpoja ātrāk  par 
visiem dalībniekiem!

Kristens Rozītis 
uzvar pasaules 
kausa posmā 

Latvijas kamaniņu braucējs 
Kristens Rozītis  izcīnīja pirmo 
vietu Vinterbergas trasē Vācijā 
Pasaules kausa izcīņas otrajā pos-
 mā kamaniņās junioriem.

Pirmajā braucienā Kristens sa -
sniedza otro labāko laiku, bet 
otrajā braucienā viņš palika ne -
pārspēts un summā par 0,17 se -
kundēm apsteidza vācieti Toniju 
Grēfi.

Latvijas kamaniņu braucēja 
Elīza Tīruma ieņēma 18. vietu 
Kanadas trasē Vistlerā Pasaules 
kausa izcīņas ceturtajā posmā. 
Sta   fetes sacensībās Elīza Tīruma, 
Kristaps Mauriņš, kā arī Andris 
un Juris Šici divniekos no uzva-
rētājas  Vācijas ekipāžas atpalika 
1,402 sekundes un ierindojās 
tikai sestajā vietā. 

Ulla Zirne Nāciju kausa sacen-
 sībās (kvalifikācijā) ierindojās 
17. vietā un nekvalificējās pamat-
 sacensībām

Latvijas kamaniņu sporta div -
nieku ekipāža Andris un Juris Šici 
izcīnīja desmito vietu Pa  saules 
kausa izcīņas ceturtajā posmā. 
Oskars Gudramovičs un Pēteris 
Kalniņš ierindojās 15. vietā.

Pasaules kausa izcīņas kop vēr-
tējumā divniekiem brāļi Šici ar 
164 punktiem ir astotajā, Gud-
ramovičs/Kalniņš ar 96 punk -
tiem – 17. pozicijā.

Bobslejisti iekļūst 
labāko sešniekā

Pasaules kausa izcīņā otrā pos-
 mā bobslejā četrinieku konku-
rencē patīkami pārsteidza un la -
bāko sešiniekā iekļuva abu Lat-
vijas pilotu Oskara Melbārža un 
Oskara Ķibermaņa ekipāžas. Mel-
bārža četrinieks ieņēma ceturto 
vietu, tikai par 0,02 sekundēm 
paliekot aiz goda pjedestala. Sa -
vukārt Ķibermanim divu brau -
cienu summā  sestā vieta.

Pēc diviem posmiem četrinieku 
vērtējumā Ķibermanis ieņem 
sesto, Melbārdis (iepriekšējās sa -
censībās viņa ekipāžu diskvali-
ficēja) – 17. poziciju.

Eiropas kausa izcīņas posmā 
Latvijas bobsleja pilota Uģa Ža -
ļima četrinieku ekipāža Kē -
nigszē trasē ierindojās astotajā 
vietā. Žaļims kopā ar Kristapu 
Kalniņu, Latvijas rekordistu 
desmitcīņā Edgaru Eriņu un 
Vairi Leibomu pēc pirmā brau -
ciena bija des mi tajā vietā, bet 
otrajā nobraucienā spēja sasiegt 
septīto rezultātu, kas summā 
ļāva pakāpties uz augšu par 
divām pozicijām. Abos braucie-
nos Žaļima četriniekam bija 
labākais starta ieskrējiens.

Basketbols
Minchenē notikusi Eiropas 

ba  sketbola meistarsacīkšu iz -
loze dāmām. Latvijas basket-
bolistes kva  lifikācijas grupā 
spēlēs pret Ita li jas, Igaunijas un 
Portugales vie nī bu. Finālturnīrā 
tiks kvalifikācijas grupu uzva-
rētājas un piecas no sešām otro 
vietu ieguvējām.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


