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Rīga iemirdzas
Eiropas kultūras zvaigznājā
18. janvāŗa vakarā Latvijas
Nacionālajā operā norisinājās
“Rīga – 2014. gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta” atklāšana ar
Richarda Vāgnera operas “Rienci” uzvedumu. “Jaunu latviešu
oriģināloperu iestudēšana un
izstāžu cikli, konferences un
filmu skates – tā ir tikai daļa no
kultūras norišu spektra, ko varēs
baudīt gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi, kuŗu šogad solās būt
jo īpaši daudz. Rīga mirdzēs ne
vien kā kultūras, bet arī kā
tūrisma galvaspilsēta, kam gatavojamies ar vislielāko atbildību
un prieku,” savā uzrunā teica
Valsts prezidents Andris Bērziņš.
Kultūras svētku gads saistās arī
ar Nacionālās bibliotēkas jurģiem uz jauno ēku Daugavas
kreisajā krastā, vasarā gluži kā
Dziesmu svētkos Rīgu pieskandinās Pasaules koŗu olimpiada.
„Šis gads ir apliecinājums Latvijas galvaspilsētas Rīgas piederībai pie Eiropas kultūras uz visiem laikiem. Lai mūsu sirmā,
skaistā Rīga spoži mirdz Eiropas
kultūras zvaigznājā, lai šis gads
atbalsojas visā pasaulē, nesot
vēsti par Rīgu, Latviju un Eiropu!”
vēlēja prezidents.

Pirmās grāmatas
LNB jaunajā ēkā
Atklājot Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu Rīgā, ikviens
rīdzinieks, Latvijas iedzīvotājs,
Rīgas viesis bija aicināts simboliski sadoties rokās par kultūras
vērtībām, to saglabāšanu un
tālāknešanu. Kopīga grāmatu
draugu ķēde apliecināja vērtību
sistēmu Rīgā un Latvijā, no rokas
rokā nododot grāmatas no vecās
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ēkas ceļā uz Gaismas pili.
Spītējot salam, tūkstošiem cilvēku bija ieradušies Rīgas centrā
un piedalījās grāmatu ceļā uz
Latvijas Nacionālo bibliotēku.
18. janvārī akcijā Gaismas ceļš –
Grāmatu draugu ķēde uz Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB)
jauno ēku Gaismas pili aizceļoja
aptuveni 2000 grāmatas. Pie
Gaismas pils grāmatas sagaidīja
Eiropas kultūras galvaspilsētas
patrons Valsts prezidents Andris
Bērziņš, kā arī Latvijas un ārvalstu amatpersonas, tostarp kultūras ministre Dace Melbārde,

Eiropas Savienības izglītības,
kultūras, daudzvalodības un jaunatnes komisāre Andrula Vasiliu.
Pēdējā grāmata šīs akcijas ietvaros Gaismas pils slieksni šķērsoja
plkst. 16.32. Kopumā bibliotēkā
nonāca vairāk nekā 2000 grāmatas. Sagatavotas bijušas ap 15 000
grāmatu. Akcijas pašmērķis nebija nogādāt pēc iespējas vairāk
grāmatu uz jauno bibliotēkas
ēku. Cilvēki, kas piedalījās akcijā,
vēlējās grāmatas aplūkot, ar tām
nofotografēties vai nofilmēties.
Tādējādi grāmatu ceļošanas process bija samērā lēns. Kopumā
akcijā piedalījušies vairāk nekā
14 000 cilvēku. Sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo bibliotēku

LNB strādā jau 45 gadus. Savukārt pirmo grāmatu jaunās ēkas
plauktā nolika Juris Celmiņš,
kuŗš LNB darbu sācis pirms dažiem mēnešiem, pagājušā gada
novembrī. Savukārt pēdējā akcijas ietvaros iekļautā grāmata bija
par suitiem, ar nosaukumu
„Balandnieki”.
Grāmatu ceļš sākās vecajā LNB
ēkā Krišjāņa Barona ielā un
turpinājās cauri Vecrīgai, šķērsoja
Daugavu pār Akmens tiltu, simboliski apliecinot tās nepārejošās
un fundamentālās vērtības, kas
daudzu jo daudzu paaudžu
gaŗumā veidojušas Latvijas tautas kultūras genu un ko glabā
grāmatas.

Pie ieejas Gaismas pilī pirmo grāmatu sagaida (no kreisās) Valdis
Dombrovskis, Solvita Āboltiņa, Valsts prezidents Andris Bērziņš,
kultūras ministre Dace Melbārde // FOTO: Imants Urtāns
akciju organizēja nodibinājums
Akcijā Gaismas ceļš - Grāmatu
Rīga 2014, piesaistot vairāk nekā draugu ķēde pirmo reizi apmeklē100 koordinātorus un 60 brīv- tājiem durvis vēra jaunā LNB ēka.
prātīgos.
LNB plāno jaunās ēkas oficiālo
“Kad Rīga 2014 mākslinieciskā atklāšanu 29. augustā – savā 95.
padome kopā ar Latvijas Nacio- dzimšanas dienā. Līdz atklāšanai
nālo bibliotēku iecerēja grāmatu uz jauno ēku būs pārvietoti vaidraugu ķēdi, nebija iecerēts tāds rāk nekā četri miljoni speciāli apaukstums. Taču mēs visi kopā strādātu un sagatavotu krājuma
sasildījām akcijas atmosfairu. vienību. Šogad bibliotēkā jau
Mēs kopā dzīvojam, kopā strā- ieplānoti daudzi Rīgas – Eiropas
dājam, kopā darām labus dar- kultūras galvaspilsētas sarīkojumi,
bus, priecājamies un svinam,” izstādes, konferences, diskusijas,
klātesošos pie Gaismas pils ēkas koncerti un citas publiskas norises.
uzrunāja nodibinājuma Rīga
2014 vadītāja Diāna Čivle.
Pirmā grāmata, kas akcijā sasniedza jauno LNB ēku, bija
1825. gadā izdotā Bībele latviešu
valodā, kuŗu LNB dāvinājusi
Vācijas vēstnieka atjaunotajā
LNB direktors Andris Vilks
Latvijā grāfa Hāgena fon der
Venge Lambsdorfa ģimene. Pir- plašsaziņas līdzekļos izplatījis
mās grāmatas nodošanu LNB šādu pateicības vēstuli.
„Latvijas Nacionālās bibliotēkas
vecajā ēkā sāka Dace Pamata, kas

LNB izsaka pateicību par piedalīšanos „Grāmatu
draugu ķēdē”

Grāmatu ceļš uz jauno mājvietu – no rokas rokā
// FOTO: Imants Urtāns

(LNB) vārdā izsaku pateicību
visiem 18. janvāŗa akcijas Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde
dalībniekiem, tostarp ap 800 Latvijas bibliotēkāriem, Latvijas un
ārzemju plašsaziņas līdzekļiem,
uzņēmumiem un amatpersonām
par lielo atsaucību. Cilvēku prieks
un interese par jauno bibliotēku
deva mums sparu un apņemšanos
darīt visu iespējamo, lai jau 2014.
gada vidū Latvijas Nacionālā
bibliotēka būtu atvērta un gatava
uzņemt ikvienu, kuŗu interesē
zināt un uzzināt.
Spītējot aukstumam, norisē
piedalījās vairāk nekā 14 tūkstoši
cilvēku no visas Latvijas, arī no ārzemēm – Baltijas valstīm, Vācijas,
Zviedrijas, Šveices, ASV, Krievijas
u.c. Piecu stundu laikā no LNB
vecās ēkas K. Barona ielā 14 uz
jauno ēku Mūkusalas ielā 3 no
rokas rokā, cilvēkiem dziedot un
gavilējot, sirsnīgā atmosfairā tika

pārnestas aptuveni 2000 grāmatas.
Tās tika izvietotas Tautas grāmatu
plauktā, kas ēkas ātrijā slejas piecu
stāvu augstumā un ir viens no
centrālajiem tās interjera elementiem. Katra no akcijas laikā pārvietotajām grāmatām ir kāda cilvēka
dāvinājums LNB – personiski nozīmīga un īpaša grāmata, kuŗas
titullapā ierakstīts vēstījums vai
personisks stāsts, kas saistās ar
konkrēto izdevumu. Jāpiebilst, ka,
lai gan tautas ziedotās un akcijas
laikā uz jauno ēku pārnestās grāmatas atradīsies goda vietā – Tautas grāmatu plauktā –, tās būs
iespējams arī saņemt lasīšanai.
Pirmā grāmata, kas akcijā
Gaismas ceļš – Grāmatu draugu
ķēde sāka ceļu uz jaunajām mājām, bija 1825. gadā Sanktpēterburgā latviešu valodā izdotā
Bībele, ko bibliotēkai uzdāvinājis
grāfs Lambsdorfs.
(Turpināts 9. lpp.)
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VAIRA PAEGLE
Mūs visus satrauca Zolitūdes
traģēdija, izraisot vēlmi darīt visu
iespējamo, lai nekas tāds neatkārtotos. Taču ALAs valdes lēmums piešķirt 10 000 ASV dolarus Rīgas Techniskās universitātes studentu konkursam ar
mērķi „izpētīt un analizēt Zolitūdes traģēdijas apstākļus un
izstrādāt ieteikumus Latvijas
būvniecības procesa uzlabošanai” ir zemē nosviesta nauda un
pierādījums tam, ka ALAs valde
nepārzin un neseko līdzi Latvijas
Valsts pārvaldes procesiem.
Šobrīd Zolitūdes traģēdijas izmeklēšana rit pilnā sparā Latvijas Valsts prokuratūras un policijas vadībā, piesaistot arī ārvalstu ekspertus. Tiesībsargājošās iestādes nesen atskaitījās LR
Saeimas Pieprasījumu komisijai

Studenti nebūs tie,
kuŗi atšifrēs problēmu
par izmeklēšanas gaitu, un topošā valdība ir izvirzījusi izmeklēšanu kā vienu no tās galvenajām prioritātēm. Nesen arī tika
pieņemts jaunais Būvniecības
likums, kuŗam sekos jauni Ministru kabineta noteikumi un citi
normatīvie akti, kuŗu mērķis ir
uzlabot būvniecības procesus.
Kāda pievienotā vērtība tad būtu
studentu pētījumam? Un kuŗš
izsniegs viņiem piekļuvi dokumentiem un sagruvušās ēkas
techniskai ekspertīzei?
Ir jāsaprot, ka tas, kas notika ar
Maxima jumta iebrukšanu, nav
tikai techniska rakstura problēma, bet gan sistēmātiski polītisks izaicinājums. Latvijā korumpētība celtniecības jomā ir
dziļi iesakņojusies, un šo „astoņkāji” izpētīt un analizēt nespēs

RTU studenti, kuŗi šajā jomā
praktiski nav strādājuši. Bez tam
pēdējās dienās ir parādījies
ekspertu atzinums slēgt vairākus
RTU pētniecības institūtus to
nekvalitatīva darba dēļ, kas met
vēl vienu šaubu ēnu uz iecerēto
projektu.
Ņemot vērā ALAs ierobežotos
līdzekļus, 10 000 ASV dolaru
summa būtu lietderīgāk izmantojama daudzbērnu ģimeņu atbalstam vai Okupācijas mūzejam,
nevis pētījumam, kuŗš, ticiet
man, tiks nolikts putekļainā
plauktā bez ievērības un izpildes.
Pirms pāris nedēļām es ieteicu
ALAs valdei revidēt lēmumu par
šo piešķīrumu, taču atbildi līdz
šim neesmu saņēmusi. Varbūt
tas ir pazudis tulkojumā?

Saucēja balss...

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 727-953-6313, fax. 727-286-8543,
e-pasts - LaiksDSR@aol.com
596 MIDDLESEX AVE, METUCHEN, NJ 08840
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784,
e-pasts - redakcija@laiks.us

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840
laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
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nodokli par laikraksta abonēšanu!
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
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Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
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Bijušās Rīgas 18. septiņgadīgās skolas 1950. gada absolventi 2011. gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas
100. gadskārtā. Otrā rindā otrais no labās skolas divkārtējais absolvents Jānis Ivars Neimanis
Savu bijušo klasesbiedru vārdā, kuŗi lūguši vērsties plašsaziņas līdzekļos, gribu informēt
sabiedrību un īpaši tos Rīgas
Jāņa Poruka vidusskolas (bij.
Rīgas 18. pamatskolas – tautskolas, arī bij. Rīgas 8. vidusskolas
Čiekurkalnā, pie ūdenstorņa)
absolventus, kuŗi tagad dzīvo vai
IEPRIECINI SAVU SIRSNIŅU
atrodas ārzemēs, ka mūsu nesen
simt gadu jubileju piedzīvojušai
AR INTERESANTU CEĻOJUMU!
skolai netaisnīgi un bezatbildīgi
Mēs varam palīdzēt!
varas gaiteņos nolemts bēdīgs
liktenis.
Daži mantkārīgi aizkulišu darboņi, izvirzot sev priekšplānā ar
savām interesēm tieši vai netieši
saistītas oficiālas varas personas,
acīmredzot tagad „bīda lietas” un
iecerējuši mūsu skolu (domājams,
arī tai blakus esošo vēsturisko
ūdenstorni) ērti privātizēt. Un
piešķirt skaistajai skolas ēkai pavisam cita veida saturu savas peļņas gūšanai. Droši vien ne jau
bez pagaidām pašiem vien zināmas vieglas izklaides iestādes
projekta. Biedējoši zīmīgi, ka
tīmekļa portālā www.apollo.lv
pērngad 31. oktobrī parādījās
Rīgas pašvaldības amatpersonas
Zvaniet – INESE ZAĶIS
– varas pārstāvja oficiāli pausts
Tālr.: 727-623-4666
viedoklis, ka mūsu vēsturiskā
6301 D Pelican Creek Crossing
skola, kas atrodas ēkā, kuŗa fakSt. Petersburg, Florida 33707
tiski ir visas Čiekurkalna apE-pasts: rigaven@aol.com
kaimes kultūras piemineklis un
(Turpināts 3. lpp.)
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SANITA KITAJEVA, LNB Atbalsta biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste
2013. gada nogalē piedzīvojām īpašu un vēsturisku brīdi –
Gaismas pils ir pabeigta. Šis
notikums vainagojies ar Grāmatu draugu ķēdi 18. janvārī, kad
pirmā grāmata šķērsoja bibliotēkas slieksni. Roku rokā visas
dienas gaŗumā grāmatas ceļoja
pa cilvēku ķēdi no vecās bibliotēkas ēkas līdz Gaismas pilij un
iegūla Tautas grāmatu plauktā.
Tur paaudžu paaudzēs turpmāk
atradīsies cilvēku dāvātās grāmatas, kuŗas tiem dzīves laikā
bijušas īpašas un nozīmīgas.
Gaismas pils tapšana ir bijis
gaŗš, grūts, bet iedvesmojošs
ceļš. Šobrīd priekšā ir patīkamās
pārvākšanās rūpes. Aprīlī lasītājiem durvis vērs pirmās lasītavas. Kad pārvākšanās būs
noslēgusies, 29. augustā plānota
jaunās ēkas oficiālā atklāšana.
Ir pienācis brīdis, kad LNB
Atbalsta Biedrība varēs pateikt
paldies visiem ziedotājiem, kuŗi
atbalstījuši Gaismas pils celtniecību un citus Biedrības labdarības projektus. Ziedotāju vārdi
tiks iegravēti īpašās plāksnītēs,
kuŗas izvietos lielajā ziedotāju
sienā bibliotēkas vestibilā, pie
krēsliem, galdiem un plauktiem
lasītavās. Drīzumā tiks uzsākta
lielās ziedotāju sienas (3x13
metri) izgatavošana. Lielā ziedotāju siena atradīsies Gaismas
pils vestibilā, pie ieejas. Sienā būs
iemontētas plāksnītes ar ziedotāju vārdiem, kuŗu ziedojumu
summa vai vērtība naudas izteiksmē ir ne mazāk kā 150 eiro.
Ziedotāju vārdi būs iegravēti
sešu izmēru plāksnītēs, atbilstoši
ziedojuma summai. Vieta paredzēta 2000 ziedotāju vārdiem,
un tā strauji tiek piepildīta.
Gaismas pilī iemūžināt savu

vārdu var arī: par 1-149 EUR
ziedojumu – Ziedotāju grāmatā;
sākot no 150 EUR ziedojuma
– lielajā ziedotāju sienā; 450
EUR – pie krēsla; 700 EUR –
pie galda; 1500 EUR – pie
plaukta; 70 000 EUR un vairāk –
pie lasītavas. Katrs ziedotājs saņem īpašu apliecinājumu. Daudzi
ziedotāji izmanto iespēju plāksnītē Gaismas pilī iegravēt savu
tuvinieku, draugu, bijušo skolotāju vārdus.
Biedrība vēlas pateikties ārzemju latviešiem, kas bibliotēkai
ziedojuši 2013. gadā:
Inese Auziņa – Smith (iemūžināts Roger Malcolm Smith un
Silvijas Liniņas vārds)
Draugu ziedojums pēc Baibas
Andas Rubesas aicinājuma
Veltas Tomas vārda iemūžināšanai
Vilnis Bērziņš
Lidija Smilga Bērziņa
Edvards Imants Mackus
Lilita Bergs (iemūžināts Dr.
Vernera A. Berga ģimenes
vārds)
Guntars Zemjānis (iemūžināts Prof. Raimunda Zemjāņa
vārds)
Saginavas latviešu klubs
Jānis Skābardis
Valda Zalkalns (iemūžināts
Māra Zaļkalns Jaunzems, Juris
Jaunzems vārds)
Dr. Uldis Streips
Alberts Vīgants un Ausma
Vīgants
Ilga Winicov Harrington
Krišjānis Jēkabs Baltiņš
Gunārs Indārs
Alnis Arvīds Avots
Velta Purmalis (iemūžināts
Kārlis un Velta Purmalis vārds)
Andris Pilvers
Jānis Salenieks
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Vēl ir iespēja iemūžināt savu
vārdu Gaismas pilī

Biruta Schultz- Hermane
Ēvī Upeniece
Juris Upatnieks (iemūžināts
Ivara Upatnieka, Anša Upatnieka, Noras Pakules vārds)
Benita Zeltiņa
Silvija Ausma Sardiko (iemūžināts Zinas Eglītes vārds)
Aija Lesiņa Moennich (iemūžināts Viļa Lesiņa vārds)
Aldis Kaufmanis (iemūžināts
Gunta Kaufmaņa vārds)
Vaira Pelēķis
Alfrēds Katlaps
Ainārs Osmanis
Anda Staab (iemūžināts Lilijas
Purmalis vārds)
Vija Bauere (iemūžināts Ivara
Lindberga un Vijas LindbergsAisters vārds)
Karlis Freimanis (iemūžināts
Karla un Nellijas Freimaņu
vārds)
Ziedonis Cukainis
Rasma Alekse
Brigita Balaram (iemūžināts
Brigitas un Brian Balaram
vārds)
Ilze Dimdiņa (iemūžināts
Kazimira un Elizabetes Vingru
vārds)
Viesturs Upītis
Juris Petričeks (iemūžināts
Ritas Petričekas un Juŗa Petričeka vārds)
Bruno Ogsts (iemūžināti
vārdi: Male Amālija Zaķītis,
dzim. Dalbiņš, Leontine Ogsts,
dzim. Zaķītis, un Bruno Ogsts)
Dainis un Irma Rudzīši
Rasma Gundega Ieviņa
Astrīde Sīlis
Pēteris un Īra Bolšaitis
Vidvuds Spriņģis
Gunnar Birkerts (iemūžinātie
vārdi: Birkerts Gunars un Silvija, Birkerts Svens Pēteris ar
ģimeni, Birkerts Eriks Gunars

ar ģimeni, Birkerts Andra Footer
ar ģimeni)
Benita Romanovska (iemūžināts Tomasa Romanovska vārds)
Rita un Oļģerts Koknēviči
Pauls Aleksandrs Raudseps
(iemūžināts Juŗa Raudsepa
vārds)
Māra Pētersone Beldavs
(iemūžināts Artūra Pētersona,
mag.iur., un Almas Pētersones
Tāmenieces vārds)
Astra Pētersone Zemzars
(iemūžināts Lidijas Bokumas
Pētersones vārds)
Jānis Stabingis (iemūžināts
Stabingu ģimenes vārds)
Vilis un Marta Vītoli
Valters Nollendorfs
Silvija Kānele Ūdre
Imants Pīkols (iemūžināts
Ella, Aleks Pīkols un Imants,
Veronica Pīkols vārds)
Pateicamies arī Amerikas latviešu laikrakstam Laiks gan par
informātīvo atbalstu, gan arī
par naudas ziedojumu! * Laika
vārds tiks iemūžināts plāksnē
pie Lielās ziedotāju sienas.
Tā kā bibliotēkas ēka ir gatava, šobrīd ziedojumi nepieciešami Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstībai, tie palīdz veidot
mūsdienīgu bibliotēkas saturu.
Aicinām kā mērķi savam ziedojumam izvēlēties:
– atbalsts grāmatas „Latvijas
Nacionālā bibliotēka. Arhitekts

Gunārs Birkerts” tapšanai;
– atbalsts deju uzvedumam
„Augšāmcēlās Gaismas pils”,
kas ilgtermiņā būs skatāms uz
Gaismas pils skatuves.
Ziedot iespējams:
• ar kreditkarti mājas lapā
www.gaisma.lv
• nosūtot ziedojumu čeku:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai, Tērbatas iela 75, Rīga, LV1001,
Latvija
• Biedrības birojā: Tērbatas
ielā 75, 4. stāvā, 404. kab.,
tālrunis +371 67843767
• bankā
Beneficiary: Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrība
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. :
LV84HABA0551006763188
Beneficiary’s bank: Swedbank
Address: Balasta dambis 1a,
Riga, Latvia
SWIFT code: HABALV22
Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS,
New York
ABA/FW: 021001033
* LNB atbalstam tiek samaksāta
Laika autoru honorāros neizmaksātā nauda. Tāpēc pateicība
pienākas visiem tiem, kas savu
autoratlīdzību
ziedojuši
Gaismas pilij. – Red.

LASĪTĀJU BALSIS
Saucēja balss...
celta pēc Rīgas galvenā architekta R. Šmēlinga īpaša projekta
1911. gadā, it kā vairs neesot spējīga pastāvēt kā mācību iestāde,
taču tas nekādā ziņā nav taisnība. Varētu pat teikt, tāds viedoklis ir melīgs. Skolai šodien ir
pilnīgi tās lomai atbilstošs audzēkņu kontingents un kvalificētu paidagogu kopa. Nav loģiski saprotams, kāpēc šo Rīgas
seno latviešu skolu, ko beiguši
arī daudzi Latvijā labi zināmi
cilvēki, tagad grib likvidēt un
pārvērst par ko citu. Un daļu latviešu skolēnu pievienot netālu –
Čiekurkalna otrā malā esošajai
Rīgas 37. vidusskolai, kuŗā mācās krievu tautības bērni, bet
daļai skolēnu likt doties pāri
maģistrālajiem dzelzceļa sliežu
ceļiem uz pavisam attālo Rīgas
45. vidusskolu.
Līdz ar to tiks rupji noniecināta arī latviešu izcilā sirdsapziņas dzejnieka Jāņa Poruka
piemiņa, jo viņa pēdējā miera
vieta atrodas tieši iepretim šai
skolai, memoriālam parkam līdzīgajos Rīgas 2. Meža kapos.
Tur mūžīgā mierā dus arī daudzi
mūsu skolas skolotāji un absol-

venti.
Par šiem aplamajiem plāniem
droši vien vēl neko nezina tā
mūsu sabiedrības daļa un tie
mūsu skolas absolventi, kuŗiem
liktenis lēmis būt ārzemēs.
Apelējot pie sirdsapziņas un
godaprāta, aicinu visus Rīgas
vēstures patriotus un mūsu skolas bijušos absolventus paust
jebkāda veida atklātu protestu
un pievienoties tiem vairāk
nekā divsimt Rīgas Jāņa Poruka
vidusskolas skolēnu vecākiem
un vidusskolēniem, kuŗi 2013.
gada decembrī parakstīja un
iesniedza protesta vēstuli Rīgas
domes un LR Izglītības ministrijas amatpersonām.
Kultūrvēsturiskas nozīmes
ēkā strādājošās Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas voluntārā un
negudrā likvidēšana ir jāaptur
un jāizbeidz.

JURIS IVARS NEIMANIS,
Jāņa Poruka skolas Rīgā bijušais divkārtējais (pamatskolas –
1950. gadā un vidusskolas –
1955. gadā) absolvents, bijušais
LTF deputāts un barikāžu
dalībnieks

2014. gada 2. – 4. maijā
Embassy Suites Philadelphia – Airport viesnīcā
9000 Bartram Ave, Philadelphia, PA 19153
Tālr. +1 (215) 365-4500
Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes.
Viesnīcas istabu cena: $119 plūs nodoklis; cenā ieskaitītas siltas brokastis, auto novietošana un
manager’s reception pievakarēs. Viesnīca piedāvā brīvu transportu no un uz Filadelfijas lidostu.
Istabas viesnīcā jāpiesaka līdz 15. aprīlim, atsaucoties uz American Latvian Association jeb
ALAs vārdu. Delegātu reģistrācijas maksu kongresam nosaka Rīcības komiteja. Filadelfijas
kongresam tā būs $195. Reģistrācijas maksā būs ieskaitītas maltītes un dalība visos kongresa
sarīkojumos. Delegātu pieteikuma veidlapas tiks izsūtītas no ALAs biroja februāŗa otrajā pusē.

Aicinām pieteikties ALAs atsevišķos biedrus (tos, kuŗi nav iestājušies
Amerikas latviešu apvienībā ar savas vietējās organizācijas starpniecību) būt par
kongresa delegātiem, pārstāvot apvienības atsevišķo biedru intereses.
Lūdzam atsevišķo biedru delegātu kandidātus sūtīt pieteikumus uz ALAs biroju
(400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850) vai elektroniski (alainfo@alausa.org),
vēlams līdz 10. martam. Pieteikuma vēstulē, ja neesat iepriekš bijis delegāts, lūgums uzrakstīt
pamatojumu savai kandidātūrai un pievienot īsu aprakstu par savu darbību latviešu sabiedrībā.
Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
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Bostonieši dāsni ziedo
Zolitūdes traģēdijā cietušajiem

DACE
MICĀNE
ZĀLĪTE
Uz Labdarības koncertu „Aizlūdzot zem zelta zvaigznēm” ieradās Bostonas apkārtnes latvieši
un viņu draugi. Kopsummā tika
saziedoti 5507 dolari, tie tika
nodoti tālāk Trimdas draudzes
vadībai, lai savu ārtavu bostonieši pievienotu portāla ziedot.lv
vāktajiem līdzekļiem Zolitūdes
traģēdijā cietušajiem.
Saviļņojums pirms koncerta,
to organizējot un cerot, ka mūsu
idejai cilvēki atsauksies, ticība
tam, ka šis darbs patiešām kaut
mazliet atvieglos kāda cietušā
dzīvi, darba grupai deva papildu
enerģiju. Tagad pēc koncerta nav
neizpildīta uzdevuma sajūtas, bet
labi un godprātīgi paveikta darba
gandarījums.
Koncerts bija pulcējis gandrīz
simt klausītāju, gandrīz veselas
stundas gaŗumā koncerts vispirms aizveda uz Baltiju, jo
Janet Lawson balss ierakstā no
flautu kvarteta tvarta dzirdējām
Ivara Ivaska dzejoli „Desmitā
elēģija”, tai sekoja koncerta
noskaņai tik atbilstoši atskaņota
Arvo Pērta „Pari Intervalo”
četrām flautām, ko spēlēja Ona
Jonaitīte (Lietuva), Dr. Elzbieta
Brandys (Polija), Agita Arista
un Joshua Carter.
Ekrānā projicējās Ņujorkas
mākslinieka Austra Manguļa datorgrafika. Ģeografiski un dvēseliski mēs ceļojām uz Latviju,
kad nākamā koncerta epizode ar
projekcijas palīdzību klausītājus
aizved pie Brīvības pieminekļa.
Guntas Micānes dzejolī „Mātes
lūgšana” saklausām rindas, kas
izvēlētas par visa koncerta moto.
Tajā Māte Latvija izsaka lūgšanu
par mums visiem:
Par savu zemīti, par gaišu dzīvi
tavu
Es aizlūdzot zem zelta zvaigznēm stāvu”.
Šī raksta autore īsā uzrunā
klausītājiem atgādina, ka viens
no mākslas uzdevumiem ir dziedēt dvēseles rētas, tāpēc, kopīgi
apvienojušies, Bostonas radošo
profesiju pārstāvji ar savu talantu
un ziedošanu audīs „zvaigžņu
sagšu Latvijai”, ko pārklāt tās
rētām – nesenajai Zolitūdes traģēdijai.
Multimediālais koncerta iesākums ļauj dokumentālos kadros
atspoguļot traģiskos notikumus,
un Anetes Adams sagatavotā
montāža no notikuma fotouzņēmumiem bija vissāpīgākais
mirklis koncertā, taču abas sarīkojuma inciātores māsas Agnese Linarts un Anete Adams
vizuālo attēlu sēriju pavadīja ar
Ulda Marchilēviča dziesmu ar
Māras Zālītes vārdiem „Dūna”.
No vizuāli traģiska stāsta un
smeldzīgas dziesmas radās kāds
noskaņā īpašs, neaizmirstams
brīdis.
Lai gan ar vairāk nekā 40 dienu
starpību, zālē klātesošie ieskatījās
acīs šim traģiskajam notikumam –
veikala graustam, cilvēku asarām,
sveču un ziedu jūrai, Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa ziedu
nolikšanas mirklim pie nelaimes
vietas, kas apžogota ar dzelzs sētu,
uz tās savukārt sasprausti bērnu

2014. gada 25. janvāris – 31. janvāris

zīmējumi. Viens bērns raksta:
„Tu esi man sirsniņā”. Pēc dziesmas zālē iestājās klusuma brīdis.
Ekrāna projekcijā skatījām Jaunpiebalgas mākslas skolas īpaši
šim gadījumam zīmētos un no
Latvijas sūtītos eņģeļus, kas bija
fons dziedātās Agneses dziedātajai kāda bērnu nama bāreņa
lūgšanai, kuŗš savā cilvēciskajā
vientulībā lūdz, lai viņu Ziemsvētkos aiznes uz Bētlemi. Jāpiemin arī tas, ka Latvijā dziedātāja
Agnese savulaik ir bijusi daudzu
Labdarības akciju dalībniece un
savu vokālo sniegumu dziesmās
dāvājusi gan bērnu nama bērniem, gan citiem grūtdieņiem.
Dziesmā, dvēseles atvērtībā un
artistiskumā Agnese savu talanta
zvaigzni pievienoja kopējā ziedojumu traukā.
Šajā koncertā satikās gan Latvijā dzimušie mākslinieki, gan
tie, kas dzimuši un dzīvo Bostonā,
kas vienmēr savas radošās saites
ir turējuši cieši ar Latvijas kultūru.
Dzejniece un māksliniece Sarma
Muižniece Liepiņa nolasīja dzejoli „Kad tu pēdējo reizi apskāvi
liesmu” latviešu un angļu valodā.
Tad flautu trio atskaņoja Valentinas Bagdonas „Improvizāciju
un Skerco” trim flautām, ko
spēlēja Ona Jonaitīte, Dr. Elzbieta
Brandys un Agita Arista. Virtuozās mūziķes ar flautas skaņu
vieglumu sagatavoja noskaņu
mirklim, kad video ierakstā satikām Dzejnieku Imantu Ziedoni,
lasot „Ar naktstauriņiem ieskrien
mīlestība logā”. Tas pirms gadiem lasīts Rīgā, Reiterna namā.
Pie klavierēm redzam Vestardu
Šimku. Visiem labi zināms, ka
Dzejniekam bija tradicija savus
dzejoļus un epifānijas lasīt Rīgā
Zvaigznes dienā. Vienā šādā
epifānijā Imants Ziedonis lasa:”...
tālu mēs esam viens no otra, tālu,
kā bērza ziemeļu un dienvidu
zari, kādam vējam ir jānāk, lai
mūs sanestu kopā?” Klausoties ir
sajūta – tas attiecas arī uz mums,
tiem, kas dzīvojam tālumā no
Latvijas. Pēc koncerta dzejniece
Sarma Muižniece Liepiņa atzinīgi
piebilst: „Kāda sakritība – Vestards Šimkus patiešām ir spēlējis
uz mūsu Bostonas skatuves
klavierēm!”
Tad paceļas ekrāns, un koncerta
norisē sākas otrā daļa –vokāliste
Krisīte Skare kopā ar dzīvesbiedru
mūziķi Michael Glashow atskaņo
komponista Ērika Ešenvalda un
vārdu autores Anitas Kārkliņas
„Dvēseles dziesmu”. Mierīga
samtaina alta izdziedāta, ģitaras
un pašas dziedātājas klavieŗpavadījumā izskan dziesma, un
daudzi no bostoniešiem, kas šovasar dziesmu klausījušies Mežaparka lielajā estrādē Dziesmu
svētkos, iespējams, kā mierinājumu atceras, ka ir arī cita Latvija,
ne tikai drūmu un traģisku notikumu skarta. Bet tauta vienmēr
spējusi savu dvēseli izdziedāt,
izraudāt, piekļaujoties pie savas
zemes.
No Latvijas uz Bostonu studēt
atbraukusi Aija Rēķe, vijolniece.
Viņa pati pirms laika atrada
Bostonas baznīcu un latviešu
sabiedrību, piesakot, ja kādreiz

kāda vajadzība, tad būs gatava
nākt spēlēt. Aija atskaņoja Jochana Sebastiana Bacha „Sarabandu”. Apjomīgais solo ļāva ne
tikai baudīt vijoles skaņas, bet arī
ieskatīties skatuves dziļumā, kur
iekārtas zvaigznes, kādas prot
izkalt tikai un vienīgi Bostonas
skulptors Gints Grinbergs, tas ir

Klusa, bet dzīvības pilna.
Ir notikusi skatuves pārbūve,
un cienīgā koncertflīģeļa vietā
redzam ar baltu galdautu apsegtu galdu. Sākas Edvarda Virzas
„Straumēnu” ansambļa lasījums.
Tikko sadziedājies arī trio –
Agnese Linarts, Anete Adams,
Krisīte Skare – „Skaista mana tēva

Dziedātāja Agnese un Jaunpiebalgas eņģeļi
// FOTO: Anita Līcis-Ribaka

Pēc koncerta Labdarības akciju
vada Dr. Egils Zālītis un sabiedriskā darbiniece Valda Grinberga. Dāsni tiek pirktas gan
mākslinieka Ginta Grinberga
„Zvaigznes”, kopsummā par
$580, gan Aijas Holohan „Sniegpārslas”; tās bija eksponētas
skatuves noformējumā, kur
ienesa baltu un gaišu cerības
noskaņu, kopsummā par $195.
Gleznotājs Jānis Sanders labdarībai ir atvēlējis savu mākslas
darbu – eļļas gleznu, tā novietota uz paša mākslinieka molberta, un pieokeana ainava ar
spilgto gaismu ir pozitīva un
dzīvi apliecinoša, dabas krāšņuma, okeana un saules gaismas piesātināta, eļļas triepieni
sulīgi un lekni.
Labdarības akcijā netrūkst arī
cienasta. Amerikas Latviešu
tautiskās savienības vadītāja
Ilga Richters ir atvēlējusi 300$
galda klāšanai, un dižsaimnieces
Anita Sisenis – Asberga un gleznotāja Jāņa Sandera dzīvesbiedre Vizma Sanders sagādājušas bagātīgu cienasu. Bostonas
Daugavas Vanagi un to vadītājs
Aivars Oga ziedojuši $400.

Anete Adams, Krisīte Skare, Agnese Linarts un Pēteris Aldiņš balto sveču gaismā
// FOTO: Anita Līcis-Ribaka

viņa neatkārtojamais rokraksts,
kad ikdienišķas lietas, šoreiz –
naglas, pārdzimst mākslā. Koncertā zvaigznes staroja savā dzelžaini zvīļojošā gaismā, no prožektoriem uz aizmugures prospekta
veidojās ēnu spēle. Ieskanas Jēkaba Mediņa mūzika, spēlē Aija un
pavadījumu spēlē Bostonas mūzikas leģenda Dr. Ingrīda Gutberga. Mūziķes ir iepazinušās un
satikušās tikko, saistībā ar topošo
koncertu, bet ir saskaņa un
saspēle, varbūt tā ir latviskā izjūta, kas valda, vieno komponista
partitūru un abas mūziķes.
Uģa Prauliņa dziesma ar Kaspara Dimitera vārdiem „Kā meklēju tevi” – liriska un tik labi
piestāv dziedošajam duetam –
māsām Agnesei un Anetei.
Flautas solo pavisam klusināti
Daces Aperānes īpaši Agitai
Aristai veltītajā skaņdarbā uzbuŗ
gadalaiku maiņas nerimtīgo
pulsu, kad, ziemai beidzoties,
iesākas pavasaŗa atdzimšana.

zeme”. Ak, cik patiesi dziļi un „kā
mājās” skan dziesma, bet ansambļa lasījuma laikā izstaigājam
„Straumēnus”. Komponista Pēteŗa Aldiņa kokle ir tā stīga, kas
nemaldīgi aizved mūs noskaņā,
kāda staro no Straumēniem.
Ziemas un Ziemsvētku apraksts,
apvienots ar Daces Micānes
Zālītes dzejas ciklu „Ziemsvētki
Straumēnos” nobeidz šo īpašo
Zvaigznes dienas koncertu. Pavisam balti – ar baltām liesmojošām svecēm, ar baltiem tēliem
uz skatuves, ar baltām domām,
ko sūtām Zolitūdē cietušajiem,
ar baltām domām, ko klājam
pāri melnai sāpei.
„Pie Dieviņa gaŗi galdi”... Kad
tautasdziesmu dzied koncerta
dalībnieki, šķiet, pie sveču galda
sēd pati mīļā Māra un raksta
villainītes, raksta savas tautas
mūžu, un senā lūgšana strāvo ar
jaunu spēku, ziedojuma idejas
svētīta: „Dod, Dieviņi, otram
dot, ne no otra mīļi lūgt”.

Tikai iepriekšējā vakarā, uzzinājusi par izsoli, fotomāksliniece Anita Līcis-Ribaka ierodas ar savu Labdarības akcijai
domāto 6 fotografiju klāstu.
Skaļā izsolē, cits citu pārsolot,
bostonieši ir neparasti dāsni!
Tiek izpārdoti visi mākslas
darbi. Arī fotomākslinieces 6
fotografijas. Bet pati māksliniece iegādājas Jāņa Sandera
gleznu – „Mākonis un Dūnas’’,
pienesot ziedojumu $1000 apmērā, tādējādi māksliniece Anita
Līcis-Ribaka ir jāuzteic kā dāsnākā ziedotāja..
Pēc koncerta dziedātāja Agnese Linarts sazinājās ar Rūtu
Dimants, portāla ziedot.lv vadītāju, un paziņoja bostoniešu
Labdarības akcijas „Aizlūdzot
zem zelta zvaigznēm” rezultātu,
bet Rūta Dimanta, izsakot pateicību, apliecināja, ka līdzekļi
tiks nodoti vissmagāk Zolitūdes
traģēdijā cietušo ģimeņu atbalstam.
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LAIKS

5

Vēl arvien neatbildēts jautājums: kā tas ir iespējams?
KRISTĪNE STIVRIŅA

Pārdomas par Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašuma Saulaine grāmatu klētiņu

Pirms vairākiem gadiem uzrakstīju īsu pārskatu par Saulaines
grāmatu klētiņas darbību. Kopš
tā laika ir pagājuši pieci gadi. Kur
tas laiks skrien? Bet vēl arvien
ļaudis lielām acīm brīnās par grāmatu klētiņas sekmēm. Ciemiņi
Saulainē arvien jautā: “Kā tas var
būt, ka Saulaines grāmatu klētiņa
sešos gados ziedojumos ir ieņēmusi pāri par 65 000 dolaru?”
Laikam jau pirmajā rakstā nebiju skaidri aprakstījusi šo vērtīgo
pasākumu. Centīšos vēlreiz, lai gan
klētiņā gaida vairākas kastes ar
jaunziedotām grāmātam un būtu
jādodas turp, lai tās izšķirotu!
Klētiņas pirmsākums bija ap
pirmo Saulaines Pavasaŗa tirgu
2002. gadā, kad ziedoto mantu
savācēji apjēdza – lietoto grāmatu
ziedojumi bija savesti jūrām. Kur
tad varēs tās visas izstādīt? Galds
pie galda, Saulšķūnis jau bija pieblīvēts ar mantām, tur nebija
vietas. Bet bija vieta sen pazīstamajā pajumtē, kur pēdējos 50 gadus nometnes bērni un vadītāji
ieturēja maltītes. Pēc jaunās “Priežu
zāles” uzbūvēšanas bērni pārgāja
uz jauno zāli. “Daba necieš tukšumu” – pajumte tika uzlabota:
pieliktas sienas, pārbūvēts jumts,
ieliktas divas durvis, elektrība
pārvilkta, un ievietoti galdi. Talcinieki tad sāka tur kārtot ziedotās grāmatas un izlikt pa temām,
pa rakstniekiem, pa apgādiem,
pa valodām. Kopš tā laika durvis
uz klētiņu ir vienmēr vaļā. Sau-

laines brīvprātīgie darbinieki atved
grāmatas uz Saulaini. Tās atved
arī ziedotāji paši, iepērkas, pastaigājas pa Saulaini. Ir bijuši
vairāki gadījumi, kad ziedotāji
paši par savu naudu atsūta grāmatas uz Saulaini, – no Ņujorkas,
Dienviddakotas, Kolorado, Floridas, arī no Kanadas rietumiem,
īpaši no Edmontonas Latviešu
biedrības ar priekšnieci Enu Rudoviču. Grāmatas pērk grupas –
baznīcas, skolas, veselības klubi,
iesvētāmie un kāzinieki, kuŗi
Saulaini īrē privātiem sarīkojumiem. Liels ienākums nāk no
Kritušo kaŗavīru pieminekļu pārvaldes sarīkojumu apmeklētājiem un draudzes sarīkojumiem.
Lai gan tradicionālas klētiņas
durvis būtu aizslēgtas ar visstingrāko atslēgu, lai labumi netiku
aizvākti, Saulaines grāmatu klētiņas durvis tur ciet vienkāršs
koka bluķis. Tas ir jāpaņem nost,
un durvis vaļā! Uz galda ir tukša
kafijas kārba, kur var iemest naudas ziedojumu par grāmatām.
Lūgtās summas ir uzrakstītas uz
koši dzeltena dēļa, lai visiem būtu
zināms. Mēs uzticamies apmeklētājiem, ka tie ziedos vismaz lūgto
summu, bet parasti viņi atstāj
vairāk. Nav manīts, ka jelkāds
būtu grāmatas ņēmis bez samaksāšanas – un ja tiešām pircējam
trūkst sīknaudas, lai ņem! Norēķināsimies nākamajā reizē, jo godīgākie pat pieraksta savu vārdu
un telefona numuru, ja pietrūcis
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ar ko samaksāt. Cik vairs ir tādu
iestāžu vai tādu cilvēku?
Visvērtīgākās un retākās grāmatas talcinieki izšķiro. Izcilākajām grāmatām jānoska cena, vadoties pēc satura, izdevēja un
retuma. Šīs grāmatas tad tiek
turētas atsevišķi. No šīm retajām
grāmatām tiek izveidoti izlases
saraksti. Pēdējos gados esam grāmatas sakopojuši pa temām: vēsture, atsevišķi rakstnieki, māksla,
mūzika, bērnu un pavārgrāmatas, arī
grāmatas vecajā ortografijā, viena
pati pavārgrāmata no 1894. gada
Saulainei ienesa $165. Piemēram, no 150 izsludinātajām latviešu bērnu grāmatām nepārdotas
palika tikai dažas. Gan jau tās
aizies ļaudīs, kad sāksies pavasaŗa
izbraukumi un Saulaines bērnu
nometne. Izlases saraksti tiek izsūtīti eletroniski (vai arī pa parasto pastu, ja interesents vēlas)
ļoti plašā pārsūtītāju virknē, tā
garantējot, ka saraksti aizies vismaz uz 1000 adresēm pa visu pasauli. Grāmatu gribētāji tad grāmatas aizrunā. Talciniekiem ir
pasūtinātās grāmatas jāiesaiņo,
tās jāved uz pastu nosvēršanai,
tad jāsazinās ar pasūtinātāju un
jāpaskaidro sūtīšanas izvēle. Pasūtinātājs tad atsūta čeku vai naudas
pārvedumu, kas adresēts Sv. Jāņa
draudzei Toronto par grāmatām
un par sūtīšanu. Grāmatas tiek
otrreiz vestas uz pastu un izsūtītas
vai arī piegādātas “caur laipnu
roku”. Paldies tiem pircējiem,

kuŗi ziedo vairāk par lūgto
summu. Pēdējā laikā grāmatas ir
pieprasītas no Belģijas, Vācijas,
Latvijas, Anglijas, Jaunzelandes
un, protams, ASV un Kanadas.

Latvieši no ASV vidienes, Floridas un Kalifornijas ir visdedzīgākie grāmatu lasītāji. Audēja
Biruta Freimane no Kalgarijas vēl
arvien auž latviskas grāmatu
zīmes un tās ziedo klētiņai, tā, lai
katrs grāmatu pasūtinātājs vienu
saņemtu bez maksas.
Saulaines pašaizliedzīgie talcinieki neprasa ne graša samaksas
par izlietoto benzīnu, protams, ne
arī par tām stundām, kas nostrādātas Saulaines labā. Tas viss ir
mīlestības darbs. Vissirsnīgākais
paldies par pašaizliedzīgu darbu,
savācot grāmatu ziedojumus pa
visu provinci, pienākas Jurim
Zommeram, Ainai Selgai un
Guntim un Natālijai Taņņiem.
Šie labie ļaudis saprot, ka šīs retās
grāmatas ir neaizstājams zelts un

tās nedrīkst mest ārā. Klētiņa ar
lielāko pateicību pieņem arī
mākslas objektus, gleznas, rotas
utt., kas tad tiek taupītas īpašām
izlozēm.
Saulaine savas grāmatas ziedo
arī tālāk – Latvijas bibliotēkām.
Pēdējā laikā grāmatas ir sūtītas
vai aizvestas: Misiņa bibliotēkai,
Jaunsudrabiņa mūzejam “Riekstiņi” Neretā, Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai un Okupācijas
mūzejam. Grāmatas vairākos eksemplāros arī pasūtina latviešu
lasīšanas grupas. Sekmīga klētiņas darbība prasa jūsmīgus talciniekus, tādus pašus grāmatu
ziedotājus un vēl priecīgākus
pircējus! Un tādu Saulainei ir
daudz. Visi ienākumi par grāmatam tiek ilzietoti Saulaines
uzturēšanai. Paldies jums visiem
par to! Lūdzu turpiniet grāmatas
ziedot, labprāt tās savāksim jūsu
mājās. Paziņojiet arī, ja meklējat
grāmatas. Zvaniet: Jurim Zommeram 905-522-5738, Ainai Selgai 416-759-0460, vai šo rindiņu
rakstītājai Kristīnei Stivriņai
705-424-6226, stivrins@hotmail.
com.
Tāpat kā senās latviešu klētiņas, Saulaines grāmatu klētiņa
arī glabā burvību, dzīvību un
bagātību. Lai jūs paši pārliecinātos par šā pasākuma veiksmēm, brauciet šurp! Klētiņa ir
atvērta jebkādos laika apstākļos 24 stundas dienā, 7 dienas
nedēļā, 365 dienas gadā!

Filadelfijas latviešu draudzei – 120
Aizvadītā gada nogalē vecākā latviešu
draudze Amerikā svinīgā
dievkalpojumā pieminēja savu
nozīmīgo gadskārtu. Piedāvājam
lasītājiem fotoreportāžu no
Filadelfijas.
Koncertkoris Guntas Plostnieces vadībā nodziedāja Imanta
Mežaraupa “Svēta stunda, esi sveikta” ērģelnieces Mudītes Pizzini
pavadībā. Jutāmies, ka esam svētītā vietā, ka ir daudz par ko
pateikties, ar skumju smeldzi saņemot sveicienu no mūsu bijušā
ērģelnieka nelaiķa Imanta. Kad sekoja korālis “Cik jauki, cik
skaisti”, šķita, ka pacelsimies debesīs...

Draudzes priekšniece un mācītāja Mudīte
Jansone un māc. Ieva Dzelzgalve
Pēc prāvestes Anitas Vārsbergas-Pāžas vadītās sākuma liturģijas
mazākie skoliņas audzēkņi nodziedāja „Kas radījis” Gunas
Panteles vadībā. Sekoja skaļi aplausi. Bērni dziedāja tik mūzikāli
un skaisti! Vecākie skolēni dziedāja par Dieviņu, izpelnot tikpat
lielu atsaucību. Pēc svēto rakstu lasīšanas (lektori Marisa Liziņa
un Andrejs Brošs) Laila Gansert atskaņoja W.Popp flautas solo
Mudītes Pizzini klavieŗu pavadījumā
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Latvijas Baleta asociācijai – 20

JANA VĪTOLIŅA
Inta Karule, Zita Errss, Larisa
Tuīsova, Genādijs Gorbaņovs,
Aleksandrs Rumjancevs – tie ir
tikai daži vārdi no Latvijas baleta
zelta zvaigznāja, kuŗi kopā ar
gandrīz 200 citiem savas mākslas
profesionāļiem svinēja jubileju –
Latvijas Baleta asociācijas 20
gadus.
Kad runā par baleta mākslinieka
20 gadu īso skatuves mūžu, apzīmējums allaž ir viens – nežēlīgi
maz. Janvāŗa otrajā svētdienā
Rīgas Mazajā ģildē jubilāre – Latvijas Baleta asociācija – gadadienā
tika sveikta ar vārdiem: divdesmit
gadi asociācijai – tas ir ļoti
daudz!
Lita Beiris. Latvijas Baleta
asociācijas prezidente:
„Es domāju, ka Latvijas mērogam 20 gadi tiešām ir daudz. Es
zinu vairākas profesionālas biedrības, kas tika dibinātas, lai nodarbotos ar savu biedru sociālo
aizstāvību un risinātu problemātiskos šīs jomas jautājumus, bet
neizturēja un likvidējās. Mēs
joprojām turamies kopā! Turam
roku uz pulsa un mēģinām
strādāt savu cilvēku interesēs.
Mūsu profesijā ir ļoti daudz
vientuļo cilvēku. Mākslas pasaulē
tas nav retums. Viņiem ir gan ļoti
sarežģīta sadzīve, gan ārstnieciskās vajadzības. Mēs mēģinām
gan financiāli, gan praktiski savu
iespēju robežās šos ļaudis atbalstīt. Palīdzam rsināt arī dzīvokļu
jautājumus. Ir bijis, kad kollēgas
burtiski palikuši uz ielas. Mēģinājām sarūpēt viņiem dzīvesvietu. Viņi bieži vien ir bezspēcīgi,
nespēj par sevi pastāvēt. Viņi nevar
pateikt: man vajag. Mākslinieki
nav tādi. Viņi ir lepni par sevi,
par savu varēšanu un prasmi.
Viņi nevar tik ļoti pazemoties.
Tāpēc mums ir jāpalīdz.”
Kopš dibināšanas Latvijas Baleta asociācijai ir bijuši trīs prezidenti – Ausma Dragone, Artūrs
Ēķis (miris 2011) un Lita Beiris.

2014. gada 25. janvāris – 31. janvāris

Vislielākos suminājumus asociācijas svētku dienā saņēma organizācijas dibinātāja jeb Baleta
asociācijas „Mamma” – Ausma
Dragone.
Ausma Dragone. Latvijas Baleta asociācijas dibinātāja:
„Baleta asociācijas dibināšanas
nepieciešamība bija pavisam utilitāra. Deviņdesmitajos gados,
rodoties jaunai valstij, par daudzām iedzīvotāju grupām valstiskā līmenī bija padomāts, bet
par baletdejotājiem – tā kā mēs
esam tik maz, ne. Nekādas likuma pozīcijas mūs vairs neskāra
kā pensionārus. Bet mums tas ir
ļoti aktuāli, jo 38 – 40 gadu
vecumā mēs vairs aktīvi dejot
nespējam.
Tā kā es vienmēr esmu bijusi
ļoti aktīva un nemiera pilna, sapratu, – kaut kas ir jādara. Atradu
sev konsultantu – bijušo baleta
mākslinieku Hariju Liepiņu, kuŗš
dažādu apsvērumu dēļ skatuvi
bija pametis vēl pirms pensijas
laika. Viņš man ieteica, ka jādibina asociācija: „Uzliec savu domu
uz papīra un dodies uz ministriju.”
Kad atnācu ar sacerēto dibināšanas rakstu, Harijs man jau iedeva
izgatavotu asociācijas zīmogu.
Es tiešām mūsu profesiju saucu
par traģisku. Jo savā laikā esam
dejojuši 15,16 un pat 20 izrādes
mēnesī. Mēs sevi fiziski esam ļoti
nolietojuši. Tāpēc tikai kādi 20%
varam strādāt par pedagogiem,
ar bērniem u.tml.
Mums vairākkārt ir gribējuši
noņemt pensijas. Esmu dzirdējusi
pat ieteikumus no dažādiem
ierēdņiem, ka baletdejotāji var
ļoti labi pārkvalificēties par ātrvilcienu pavadoņiem – galu galā
ir atstrādāta stabila stāja, kas ļoti
labi var noderēt, nēsājot tējas
paplātes pa vagonu...
Pateicoties apstākļu sakritībai
un savam temperamentam, es nonācu pat pie UNESCO Choreografijas nodaļas ģenerālsekretāra.

Viņš pēc tautības bija čechs. Uzzinot, ka Latvijas valsts grasās
atstāt savus baleta māksliniekus
bez pensijām, viņš bija šokā un
pamatīgā neizpratnē: „Jūs esat
baleta mākslinieki, lai arī jums
būtu kaut vai 100 gadu. Jūs esat
valsts bagātība!” Lūk, – Eiropā ir
pavisam citādi uzskati. Pie mums
daudzi ir nenovērtēti.”
Baleta asociācijas dzimšanas
dienas svinībās lielum lielais pārsvars bija dejotāji, kuŗi bieguši
savas skatuves gaitas. Taču tas nenozīmē, ka asociācijā nav neviena,
kas šobrīd ir mūsu baleta slavas
kaldinātāji. Svinīgajā vakarā tika
apsveikta arī baleta soliste Baiba
Kokina, kuŗa novembrī saņēma
„Spēlmaņu nakts” balvu par sasniegumiem pagājušajā sezonā.
Viena no Baleta asociācijas gal-

Mūsu grūtās profesijas sekām
ir divas medaļas puses. No vienas
puses, pateicoties rēgulāram fiziskajam darbam jaunībā, mēs
savos gados izskatāmies ļoti labi
un daudz jaunāki nekā citi mūsu
laikabiedri. Taču no otras puses –
veselība ir arī pamatīgi cietusi.”
Inita Upmale. Bijusī LNO
baleta soliste, tagad klasiskās
dejas skolotāja:
„Uz baleta asociāciju atnācu,
kad man piezvanīja bijusī kolēģe
Sarma Rozenberga un uzaicināja:
„Initiņ,nāc bariņā! Dari kaut ko
labu visiem, jo tikai kopā mēs
kaut ko varam!”
Es paklausīju un atnācu. Uzreiz
bija pienākumi, dažādi darbiņi.
Mana stiprā puse – projektu rakstīšana. Sarūpēju asociācijai jaunu
techniku – jaunu datoru, printeri.

Jauno dejotāju apsveikums

venajām aktīvitātēm ir aizrautīga
un labvēlīga sekošana mūsu
baleta šodienai.
Sarma Rozenberga. Bijusī LNO
baleta soliste, tagad dejas un
aktieŗu meistarības skolotāja:
„Kad dibināja asociāciju, man
bija 34 gadi. Mēs visi aktīvi dejojām Operā, un tas bija pašsaprotams pasākums – kļūt par
Baleta asociācijas biedru. Tas bija
un ir liels gods. Protams, arī toreiz, tāpat kā tagad, strādājošie

Lielu ekrānu. Par to man pagājušajā gadā piešķīra Baleta asociācijas ceļojošo balvu. Tā kā esmu
krietni pastrādājusi, tagad ļaušu
pastrādāt arī citiem. Aktīvitāte un
iniciātīva asociācijā ir tikai katra
paša izvēle. Gribu – nāku un
strādāju, negribu – nestrādāju.”
Latvijas Baleta asociācijas pirmā
prezidente Ausma Dragone atzinās, ka ir ļoti priecīga, jo savulaik
lēmusi asociācijā uzņemt tikai
un vienīgi baletdejotājus ar Rīgas

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU KRĀSĀS?

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
2014. gada 8. februāŗa krāsainajā numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO,
pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 31. janvārim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com.

Suminājumi Sarmītei Graudiņai (no kreisās)
// FOTO: Eduards Dubeckis

dejotāji reti nāca uz asociācijas
pasākumiem – darbs, ģimene,
viena brīvdiena.
Nu, būdami baleta pensionāri,
atnākam uz asociāciju un jūtamies kā viena ģimene. Šī kopābūšana ir kas daudz vairāk nekā
tagad aktuālie un populārie korporātīvie saieti. Mēs cits citu
pazīstam ne tikai no kopīgiem
darba gadiem. Mūsu kopīgā pagātne ir sākusies jau skolā (Rīgas
Choreografijas vidusskolā), kur
mācījāmies no 10 gadu vecuma.
Esam uzauguši kopā un pazīstam
cits citu kā raibu suni.”

Choreografijas vidusskolas diplomu un darba stāžu Operas baleta
trupā. Asociācijas biedru pulkā
tagad ir arī likvidētā profesionālā
Valsts deju ansambļa „Daile” dejotāji, likvidētā Rīgas Operetes baleta trupas dejotāji un arī dažādu
varieté programmu dejotāji.
Ligita Ozoliņa. Bijusī Rīgas
Operetes teātŗa baleta māksliniece, tagad strādā mārketinga
izpētes jomā:
„Baleta asociācijā esmu no
pašiem pirmsākumiem, bet tad
„ieturēju pauzi”. Kollēģu pamudināta, atnācu atkal un nosprie-

du, ka tomēr nedrīkst dalību
asociācijā mest pie malas.
Galvenokārt savu bijušo kollēgu
dēļ. Tie ir cilvēki, ar kuŗiem ir tik
daudz kopīga. Lai arī dažus
neesmu redzējusi 10 un pat
vairāk gadu, tiekoties ir sajūta, ka
šī laika nemaz nav bijis.
Satiekoties šķiet, ka esam
šķīrušies pirms mēneša. Tādēļ šīs
3 -4 reizes gadā, kad ir kopīgi
sarīkojumi vai ekskursijas, ir ļoti
vērtīgas. Tās veldzē dvēseli.
Ēriks Līdaks. Bijušais Valsts
deju ansambļa „Daile” dejotājs,
tagad strādā namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
jomā:
„Mūsu „Dailes” dejotāji sevi ir
atraduši un strādā daudz un
dažādās profesijās. Tomēr tieši
mani kollēgas ir tie, kuŗi vada
ievērojamu daļu no visiem Tautas
deju ansambļiem. Viņi ir lielo
Deju svētku balsts.
Baleta asociācija „Dailes” dejotājiem galvenokārt ir kopāsanākšana. Lai atcerētos savu skatuves
laiku, kā arī lai redzētu, ko dara
jaunie. Lai viņi satiktu mūs.
Jaunie uz šejieni gan nāk lēnām
un pamazām. Visi jau domā –
mēs vēl jauni, mums par agru.
Vienīgi žēl, ka no „Dailes” un
Operetes jau klāt vairs neviens
no jaunās paaudzes nenāks – nav
no kurienes. Šobrīd izskatās, ka
profesionālo dejotāju asociācijā
tālā nakotnē būs tikai Operas
balets.”
Latvijas Baleta asociācija – tas
nav tikai sociālās rūpes par saviem amata brāļiem un kopīgas
sanākšanas 3 reizes sezonā. Tā ir
arī savas profesijas pārstāvju izvirzīšana augstiem valsts apbalvojumiem – jubilejas svinībās
tika sveikta arī bijusī baleta soliste
un tagad LNO baleta repetitore
Sarmīte Graudiņa, jo viņai pēc
asociācijas ieteikuma ir piešķirts
Triju Zvaigžņu ordenis.
Bijušie dejotāji apmeklē visu
Operas pirmizrāžu ģenerālmēģinājumus, brauc eksursijās pa Latviju, Lietuvu. Dodas uz pirmizrādēm kaimiņvalstu Operas un
baleta teātros – Viļņā, Tallinā, Klaipēdā. Nesen pabūts arī Zviedrijā.
Par šīm iespējām asociācija saka
paldies gan Rīgas Domes Labklājības departamentam, Labklājības
ministrijai, Kultūras ministrijai,
Borisa un Ināras Teterevu fondam un virknei citu atbalstītāju.
Taču visupirms jau Latvijas
Baleta asociācija ir pašu dejotāju
nopelns.
Savā 20 gadus īsajā baleta skatuves mūžā dejotāji ir raduši ļoti
daudz strādāt, lai paspētu padarīt
pēc iespējas vairāk. Dejot nav
iespējams bez disciplīnas, pašdisciplīnas un atbildības sajūtas.
Tāpēc dejotājiem ir pa spēkam
noturēt formā savu asociāciju.
Turklāt dejotāji ar prieku un
darba sparu izbauda to, ka šoreiz
20 gadi nenozīmē beigas, bet
tikai kārtīgu sākumu.
Ne velti Kultūras ministrijas
valsts sekretārs Guntis Puķītis,
savu apsveikuma runu pabeidzot, citēja tagadējo Nacionālās
operas vadītāju Zigmaru Liepiņu.
Liepiņa kungs bija ieradies ministrijā lūgt Operai kārtējo papildu financējumu ar vārdiem:
„Operai naudas nepietiek. Pelna
tikai balets!”
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Atgriešanās
VILNIS TROPS, Toledo
“Uzlēkušās saules staros ūdens
zaigo ap manām kājām, kas iegrimušas dzelteno smilšu pamatnē
zem ūdens. Ar ritmiskiem, viens
otram sekojošiem ūdens triecieniem no plašā jūras klaida puses,
atkal no jauna pārgludinot lēzeno smilšu liedagu, traucas viļņi...
Spalgi iekliegdamās, mani pārlido Atlantijas skaļie kliedzējputni – kaijas. Apmetušas loku
ap mani, nesagaidot parasto labvēlīgo attieksmi, tās uz brīdi
attālinās, viļņu šalku un okeana
brāzmojošo skaņu pavadītas.
Putni, kas manai dvēselei ir
vistuvāk, visvairāk rada. Ar tiem
daudzkārt manā dzīvē ir nācies
pabūt kopā, vērojot viņu brīvo,
neatkarīgo dzīves veidu, nodibinot ar tiem pat zināmu saprašanos. Spirgtais Atlantijas vējš un
attālo viļņu triecienu dārdi smilšu
sēkļos šodien ir mani sabiedrotie. Šo dārdošās stihijas apstākļu
ietekmē atkal šūpojos savu izjūtu
gammā, domās gan par sevi, gan
arī par sakarībām, kuŗu rezultātā
es esmu tā, kas esmu, un tai pašā
laikā – ne vairāk kā mazs smilšu
graudiņš, plūstošo viļņu nests.
Kā miljoniem citu, līdzvērtīgu
dunošās Atlantijas krastā. Neviļus acis raugās iedomātā, taisnā
līnijā austrumu pusē, kur debesis
saplūst kopā ar pelēko ūdens
masu pie horizonta. Taisnē, kuŗa
savieno manu dvēseli ar Dzimteni, ar Latviju. Lai kādu jūru,
okeanu straumes un viļņu varas
ir mūs kā mazus smilšu graudiņus
svaidījušas, jāatceras, ka sākotnēji
nākam no kopēja klints gabala.”
Tā Dzidra rakstīja pirms nedaudz gadiem.
Ikviena cilvēka dzīvē ir tādi
sevišķi brīži, kad gribam atskatīties uz aizgājušo, padarīto, varbūt arī uz to, kam būtu bijusi
vieta padarāmo darbu virknē,
tomēr kaut kādu iemeslu dēļ nav
sekmējies tos īstenot. Dzidra vienmēr ir bijusi pārliecināta, ka
padarītajam un nedarītajam ir
dziļa sakarība, kas kopumā veido
ikviena paša raksturu. Dzidra
vienmēr ir uzskatījusi, ka jebkuram ciklam, jebkurai laika
apritei mūsu dzīvē ir sevišķs
brīdis – tā ir atgriešanās. Tātad
– nekas nebūt nav beigas. Tas ir
sākums kaut kam jaunam, nezināmam, vēl nesastaptam. Tas ir
turpinājums. Turpinājums, kas
dots no kaut kā Augstāka, lai mēs
varētu sevi garīgi pilnveidot, neatkarīgi no mūsu atskaites punktiem ikkatra dzīvē uz Zemes.
Atskatoties caur gadiem Dzidras Tropas dzīvē un atsevišķos
darbības posmos, ir vēlēšanās
mirkli piestāt un atcerēties svarīgākos notikumus, kuŗi nebūt
nav rindojami tik noteiktā chronoloģiskā secībā, kā ir ierasts
lasīt dažu mūsu līdzgaitnieku
autobiografijās.
Atgriešanās pie Baltijas jūras.
Dzidra ir dzimusi rīdzeniece.
Pirmās atmiņas par viņas fizisko
eksistenci saistās ar plašo, gaišo
Jūrmalas smilšu liedagu un mierīgo jūras viļņu plūdumu, ko

Fotografes un sabiedriskās darbinieces Dzidras Tropas piemiņai
pavada daudzkārtīgā kaiju sasaukšanās pāri viņas galvai. Varbūt
tāpēc arī viņas pieķeršanās jūras
tematikai, kas nāk no pirmajiem
iespaidiem vasarās, kuŗas kopā
ar mammu pavadītas Jūrmalā.
Vēlāk Dzidras saskare ar ūdeņiem pārauga izjūtās par daudz
ilgstošāku saistību ar šo mūžam
eksistējošo dabas stihiju. Nākamās, spilgtākās no atgriešanās
reizēm viņas atmiņā ir saistītas ar
Torņakalnu, Pārdaugavu, dzimtajām mājām, saulainiem bērnības gadiem vecāku īpašumā. Vēl
ilgi viņai ir bijuši sapņi par
ābeļziediem, par bērnību ābeļdārzā starp lēni krītošām ābeļu
un ķiršu ziedlapiņām uz zilo
debesu fona. Starp krītošajiem
ziediem nereti ir pavīdējušas
mammas un vecmāmiņas sejas.
Šie sapņi bijuši vieni no skaistākajiem Dzidras bērnības
atmiņu pūrā.
Dzidrai un viņas vienaudžiem
neizdevās izdzīvot bērnības
skaistākos sapņus. Latviju okupēja, un nācās būt par aculieciniekiem komūnistu barbariskajām izrīcībām. Vasaras lielākoties tika pavadītas pie radiem
Katlakalnā. Dzidra bieži vien ir
atcerējusies mammas stāstīto,
tostarp par vecāku saistību,
palīdzot vairākām Rīgas ebrēju
ģimenēm paglābties no vāciešu
organizētajām tvarstīšanām.
Pienāca 1944. gada septembris,
un Dzidras vecāki pieņēma izšķirošo lēmumu doties bēgļu
gaitās. Kopā ar radinieku ģimenēm viņi Rīgu atstāja septembŗa
beigās ar vācu kuģi Gen. Steuben.
Acu priekšā bieži atainojusies no
attāluma redzamā Drēzdenes
bombardēšana. Vienudien Dzidras ģimeni un pārējos bēgļus
pārlidojusi sabiedroto bumbvedēju eskadriļa, izmetot pārpalikušo nāves kravu uz bēgļu
koncentrēšanās vietu. Bumbas
sākušas sprāgt pa labi un kreisi,
atstājot milzīgas iedobes un
paralizējot dzirdi. Kā Dzidra ar
vecākiem palikuši dzīvi un neskarti, grūti aptvert vēl šodien.
Vēl pirms kaŗa beigām, bēgļu
gaitās dodoties cauri Vācijai,
Dzidra ar vecākiem uz kādu
laiku bija apmetusies mazā vācu
pilsētiņā Penigā. Šeit meitene
tika iekārtota vācu pamatskolā.
Kaŗam beidzoties, pamazām
tika dibinātas bēgļu nometnes.
Dzidras iespaidi par tām sākās
vācu pilsētā Veidenē. Švabu
Gmindē iesāka ģimnazistes gaitas tur nesen nodibinātajā latviešu ģimnazijā. Nometnēs pavadītajā laikā viņa mācījās dejas
mākslu, piedalījās koŗu dziedāšanā. Dzidrai radās arī pirmā
iespēja iepazīties ar fotomākslas
pasauli, jo starp nometņu ļaudīm
bija vairāki no Latvijas izceļojuši
profesionāli fotografi, kuŗi savam
arodam neļāva ierūsēt. Dažus
vakarus nedēļā Dzidrai bija
iespēja strādāt fotolaboratorijā.
Vienmēr viņa atcerējās kādu atgādinājumu par fotografu ilgā
mūža noslēpumu, proti, darbs

fotolaboratorijā saistās ar sudrabu fotopapīros. Diemžēl sudraba
fotopapīrā aizvadītajos gadu desmitos kļuva arvien mazāk un
mazāk…
Sākās dīpīšu izceļošanas laiks.
Uz ASV jau bija
pārcēlušās radu
ģimenes. Sakarā
ar tēva smagā
darbā sabojāto
veselību ģimenes pārcelšanās
uz ASV tika vairākkārt atlikta
– tēvam bija
nepieciešams
uzlabot veselību. Ilgi gaidītā
atļauja repatriācijai beidzot
tika saņemta,
un asarām acīs
Dzidras ģimenei sākās transatlantiskais ceļojums uz Ņujorku. Ceļojuma
laikā uz kuģa
tika iepazītas
vairākas līdzīga
likteņa piemeklētas latviešu ģimenes, ar kuŗām draudzība
turpinājās visus turpmākos gadus ASV.
Vētru piemeklētā okeanā jūras
slimības pieveikta un nespēdama
nekā ieēst, līdz ceļojuma beigām Dzidra bija pavisam novārgusi. 1950. gada 11. janvārī,
pēc īsas uzturēšanās Ņujorkā, ar
nakts vilcienu ģimene nonāca
Vanvertas pilsēta, Ohaijo pavalstī.
Viņa bieži atcerējās, ka jau nākamajā rītā svētdienas rīta dievkalpojumā vietējā luterāņu baznīcā galvojuma kārtotājs mācītājs Edvards Driskolds Dzidru
un viņas vecākus nostādīja visu
baznīcēnu priekšā, lai iepazīstinātu. Tālāk viss risinājās kā
paātrinātā filmā. Dzidra uzsāka
priekšpēdējo klasi Vanvertas
vidusskolā. Pēc dažiem gadiem
viņa iepazinās ar latviešu puisi
vārdā Oskars, bijušo latviešu
leģionāru, vienu no Daugavas
Vanagu organizācijas dibinātājiem Cēdelgemā. Turpmākie dzīves gadi ritēja Toledo pilsētā
netālu no Detroitas. Diemžēl pēc
12 gadu kopdzīves Dzidra, būdama neatkarīgas dabas sieviete,
ceļu kopā ar Oskaru nolēma
neturpināt.
Rūpes par trim bērniem, arī
par vecākiem, kuŗu veselība zem
gadu nastas bija radījusi aizvien
vairāk problēmu, uz laiku bremzēja Dzidras aktīvu darbību latviešu sabiedrībā. Daži gadi kopā
ar nākamo, ungāru izcelsmes
dzīvesbiedru arī nedeva dzīves
vēlmju piepildījumu. Dzidra bija
nonākusi dzīves krustcelēs.

brīvi apmeklēt Dzimteni. Kā Latvijas apmeklētāji pārliecinājās, šī
“brīvība” gan bija stingri ierobežota. Sekojot mammas lūgumam nekad nepārraut saites ar
radiem un Dzimteni, pēc 35 gadu

prombūtnes no Latvijas ar tūristu grupu no ASV Dzidra
ieradās Rīgā.
Rīgas lidostā Dzidru sagaidīja
prāvs pulks radinieku, viņu vidū
arī kāds jauns cilvēks, kuŗš radu
uzdevumā viņas sagaidīšanu
lidostā iemūžināja fotoattēlos.
Pēc dažām dienām Dzidra saprata, ka ar šo jauno cilvēku ir
veidojusies mīlestība “no pirmā
acu uzmetiena’’ un ir daudz kas
kopīgs gan uzskatos par dzīvi,
gan arī par fotomākslu. Tas bija
puisis vārdā Vilnis… (Nesen
atzīmējām 33 gadu kopdzīvi
kopš Rīgā reģistrējām laulību.)
Pēc pavadītajām pāris nedēļām
joprojām Dzidrai viņas Dzimtenē
bija daudz nepierasta un sveša.
Latvijas ceļojuma beigās viņa
apmeklēja Jūrmalu. Liedagā atkal
dzirdot kaiju spalgo sasaukšanos,
šo savdabīgo kodu, Dzidra saprata, ka beidzot ir atpakaļ savā
zemē. Pirmajā Dzimtenes apciemojuma reizē Dzidrai vēl nebija
tik svarīgi, cik zems ir Latvijas
ekonomikas stāvoklis, cik absurda ir Maskavas uzspiestā polītiskā
sistēma, cik spalgi ik uz soļa ausīs
griežas krievu valoda, cik neganti tūristi tiek izsekoti un citkārt
pat tirdīti Vīzu daļas kabinetos
par apciemojuma mērķiem savā
zemē. Galvenais bija tautiešu atvērtās sirdis un laipnība. Drīz
vien sekoja nākamais Dzimtenes
apciemojums, tad atkal… Būdama ASV pilsone, Dzidra tika
vērota un izsekota. Aukstais kaŗš
starp ASV un Padomju Savienību tolaik bija gandrīz vai apoNo jauna –
geja augstumos. Daudz laika
atgriešanās pie jūras
Dzidra pavadīja kopā ar Vilni.
Septiņdesmito gadu otrajā Ņemot vērā abu kopējās interepusē trimdas sabiedrībā arvien ses par foto, ritēja sarunas Rīgas
biežāk izplatījās ziņas par iespēju vecpilsētas romantiskajā Krāmu

ieliņas fotolaboratorijā. Kopā ar
draugu apmeklēja mākslas izstādes, daudz tika spriests par
atšķirībām un iemesliem, kas
šķīra cilvēkus abpus okeana.
Dzidra ASV papildinājās fotografijā Toledo universitātē un
mācījās krievu valodas kursos, jo
saprata, ka viss tas viņai drīz vien
noderēs. Arvien vairāk viņa izjuta saistību ar Latviju un ciešākas
personiskās saites ar Vilni. 1980.
gadā, atbraucot uz Rīgu, Dzidra
saprata, ka šī ir tā reize, lai šeit
paliktu. Dzidra un Vilnis bija
nolēmuši apprecēties. Tas samērā
sarežģītos apstākļos Rīgā arī tika
izdarīts.
Polītiskā situācija starp ASV
un Padomju Savienību bija krasi
saasinājusies. Drīz vien nāca pirmais krievu vietējās varas sitiens
– Vilnis zaudēja apskaņošanas
un tulkošanas inženieŗa darbu
jaunajā Rīgas Dailes teātrī. Teātŗa
vadības motīvējums bija īss –
“Tu nevari strādāt šajā iestādē, jo
esi apprecējis ārzemnieci, ASV
pilsoni, un pie tam vēl – Amerikas latvieti”. Abi tikām izsekoti
24 stundas diennaktī, Dzidra tika
atkārtoti “noņemta no vilciena”,
braucot uz Mazsalacu apciemot
Viļņa māti. Tallinā tika novilcināta Dzidras aizbraukšana, un
viņa tika izkratīta līdz pēdējai
vīlei, līdz ar to zaudējot savienojošās biļetes ar prāmi no Tallinas
uz Helsinkiem un tālāk ar lidmašīnu uz ASV. Viļņa un Dzidras
vitālitāte palīdzēja to visu pārvērst par humoru. Tomēr pienāca
brīdis, kad jautājām paši sev:
“Cik tad ilgi to visu būsim spējīgi
izturēt ?’’ Bija skaidrs – Dzidrai ir
jādodas atpakaļ uz ASV un
jāmēģina kārtot lietas pretējā
virzienā, proti, jāpanāk Viļna
izceļošana uz Dzidras mītnes
zemi Ameriku. Pēc gandrīz trim
gadiem tas arī izdevās, bet šis
stāsts jau ir cita, daudz gaŗāka
apraksta vērts.
Pēc atgriešanās uz palikšanu
ASV Dzidra atjaunoja aktīvitātes
latviešu sabiedrībā. Ar Detroitas
Daugavas Vanadžu vokālā ansambļa “Dziesma” vadītājas Astras
Kalniņas laipnu atbalstu Dzidra
iesaistījās dziesmotajā darbībā uz
daudziem gadiem. Daudz brīvā
laika tika veltīts Detroitas Daugavas Vanagu apvienības darbībai, pēdējos gadus Dzidra bija
Detroitas Vanadžu kopas priekšniece.
Kopš Dzidra pievērsās fotografēšanai, viņa cītīgi dokumentēja tautiešu dzīvi Amerikā, kļuva
par Amerikas latviešu laikrakstu
fotokorespondenti. Ar fotoaparātu bija klāt Latviešu Dziesmu
svētkos, kā arī dažnedažādās
latviešu sabiedrības norisēs ASV
un Kanadā. Tomēr visvairāk
laika aizvadīto gadu vasarās pavadīts Latviešu centrā Gaŗezers.
Viss sākās ar pirms 30 gadiem
izteiktu Gaŗezera vadības lūgumu
aizstāt fotografi kādā notikuma
uzņemšanai.
(Turpināts 19. lpp.)
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Dziesmotais dievkalpojums un Latviešu skolas
eglīte 3. adventē Mineapolē

INTA LĀČPLĒSE, Latviesu skolas skolotāja
Kopš senseniem laikiem Ziemsvētku vecītis, tuvojoties gadu
mijai, iegriežas katrā mājā un
skolā. Daudziem maziem bērniem Dvīņu pilsētās šis patiešām
bija pirmais Ziemsvētku sarīkojums.
15. decembra rītā, 3. adventē,
dievkalpojumu sāka draudzes
koris ar “Dziedāsim gaišā līksmībā”. Mācītājs Dāgs Demandts
teica ievadvārdus, pieminot Ainu
Dravnieci, no kuŗas atvadījāmies
13. decembrī, Vēsmu Vilku – 14.
dec., Jāni Robiņu un Ikaru Sarmu
– šajā nedēļā aizgājušos.
Kad Adventes vainaga sveces
aizdedzina Aleksandrs, Pauls,
Marita un Amēlija, mūsu skolas
pagājušā gada absolventi, šķiet,
ka baznīca kļūst gaišāka... Priekšā
nāk liels pulks vismazāko bērniņu,kuŗi tik lielā korī ir pirmo
reizi. Skolotāja Benjamiņa Aļļes
iedrošināti, viņi nodzied “Jūs,
bērniņi, nāciet!”. Kokles ievadu
dziesmai spēlēja Avas Bērziņas
vadītās klases skolēni Zippa,
Katrīna, Maija un Gints skolotājas
Noras Lundas vadībā.
Skolas bērni Kaija Halvorsone,
Jūlija Pone-Ivaskēviča, Kaiva
Pelēce, Ansis Ostmanis, Gints
Pelēcis, Zippa Čuriškis, Maija
Sprenger-Otto un Katrīna Dinglija (Dingley) lasīja lasījumus
starp dziesmām, bet noslēgumā 10. lasījumu no Mateja
evanģēlija 2:1-11 lasīja Vilnis
Štolcers.
Draudzes koŗa skanējums patiešām visu sirdis iepriecināja
gan ar “Nāciet jūs, gani!”,”Betlēmes silīte”,”Gloria”, gan ar dziesmu “Jūs ,ticīgie, nāciet!”. Saksofonu spēlēja Rasa Zeltiņa, flautu
– Kristīne Ģiga, trompeti – Ben-

jamiņš Aļļe, zvaniņus – Selga
Pētersone un Kristīne Ģiga, Kori
pavadīja koncertmeistare Biruta
Sprūda un ērģelniece un koŗa
vadītāja Guna Kalmīte-Skujiņa.
Ansamblis “Mineapoles dvēsele”
Viktora Kontera vadībā dziedāja
trīs jaunas dziesmas (solistes
Edija Banka-Demandte un Kritīne Duņens-Mertz). Lielākie
skolas bērni droši dziedāja “Ej,
stāsti kalnos, lejās!” un “Ziemassvētki sabraukuši” (akordeona
un vijoles pavadījumu šai dziesmai splēlēja Zinta Pone un
Ingrīda Erdmane). Varam redzēt,
ka draudzes korim aug laba
maiņa. Dziedāsim biežāk kopā!
Dziedošais dievkalpojums ir
izskanējis, un visi tiek mīļi aicināti blakus zālē uz latviešu skolas
eglīti. Skolas pārzine Indra Halvorsone sveic visus ar 3. adventi
un tuvajiem svētkiem, pateicas
par sadarbību un atbalstu. Otra
pārzine Eva Tone lasa skaistu
Ziemassvētku dzejoli... un te jau
dzirdam, ka Ziemsvētku vecītis,
bērnu ilgi gaidīts, ir klāt...
Viņš ir ar mieru noskatīties, ko
mūsu bērni iemācījušies: netrūka
ne nelielu uzvedumu, ne dziesmu,
ne dzejoļu. Bērni skaisti saposti,
pārsvarā ar košām rūķu cepurītēm, bet netrūka arī vēja, eglītes
un sniegpārslu. Vecīša maiss bija
liels un smags, jo dāvaniņas
saņēma 52 bērni (34 skolasbērni,
viņu jaunākie brālīši un māsiņas,
kā arī citi bērni, kuŗi bija klāt
sarīkojumā). Vecītis apdāvināja
arī skolotājus par uzcītību (ceram, ka Latvijas medus un rudzu
maizīte tiem dos spēku nākamam
semestrim). Skolotājs Dāgs pat
tika Vecītim klēpī un varēja
izteikt savu vēlēšanos. Uzzinā-

jām, ka draudzes mācītājam gadu mijā jādodas komandējumā
uz ķenguru zemi – Austrāliju.
Paldies skolas vecāku padomei
Santas Kalnītes vadībā un visiem
skolēnu vecākiem, kas palīdzēja

Vecītim piepildīt dāvanu maisu.
Jo ilgāk Ziemsvētku vecītis
uzkavējās, jo viņa dāvanu maiss
kļuva vieglāks, bet visu mūsu
sirdis kļuva arvien līksmākas!
Lejasstāvā bagātīgu pusdienu

galdu bija klājusi Anita Jurēviča,
piepalīdzot čaklajiem skolas
tētiem un mammām.
Paldies visiem, ka varējām
kopā priecāties un izjust svētku
noskaņu.

Dzied koris. Saksofonu spēlē Rasa Zeltiņa

Dāvaniņas no Vecīša saņem paši mazākie skolas bērni

LATVIEŠI KANADĀ

Kā Toronto latvieši sagaidīja Jauno gadu
Pirmssvētku atkala tomēr neapmierinājās tikai ar sīkajiem
žagariņiem, bet pārklāja visu
pilsētu ar 3 cm biezu ledus
kārtu, padarot to par pasakainu
ziemeļu ainavu, gandrīz kā
Kārļa Skalbes pasakā. Smagi
kļuvušie koki un zari lūza un
krita uz elektrības un telefona
vadiem, pārraujot tos. Nodzisa
satiksmes ugunis, aptumsa māju
un dzīvokļu logi, beidza darboties apkure. Viss sastinga, jo
Ziemeļmeitas valstībā nekas
nedrīkstēja būt gaišs un silts.
Pagāja vairākas dienas, un jau
šķita, ka viss būs pamazām atkal
normālās sliedēs. Tomēr Ziemeļmeita tikai ievilka elpu, piepūta vaigus un ar stipru, stindzinošu dvašu uzpūta biezu
sniega kārtu gandrīz visam
Ziemeļamerikas kontinentam.
Tāpēc arī Toronto pensionāru
pirmajā Jaunā gada saietā 9.
janvārī valodas ritēja raiti, jo šīs
ledainās dienas lielākā vai mazākā mērā bija skārušas visus.

Cik cilvēku, tik stāstu!
Sākot pirmo Jaunā gada programmu, Liene Martinsone
novēlēja visiem laimīgu Jauno
gadu un apsveica viešņu no
Latvijas. Valdes priekšniece Valija Briksne novēlēja, lai visiem
piepildītos jaunās cerības, kas
nāk līdzi jaunam gadam.
Laika apstākļi panāca arī programmas grozījumus: paredzētā koncertčelliste nebija varējusi sagatavoties spēlēt. Tomēr
pensionāriem ir viņu pašu Irisa
Purene, kuŗai pirksti arvien gatavi dejot pa klavieŗu taustiņiem. Viņa iesāka ar divām
Alfreda Kalniņa kompozicijām,
tad nāca Jāzepa Vītola tautasdziesmas apdare un Lūcijas
Garūtas Prelude. Viņa turpināja ar gaŗāku stāstījumu par
mūzikas dzīvi Latvijā, pievēršot
uzmanību vasarā paredzētajai
starptautiskajai koŗu olimpiadai
ar 20 000 dziedātājiem Meža- kontinentos, pirmo reizi ar pozicijas. Ja arī kādam būtu tos uzmodināja, nobeidzot ar
parka estrādē. Tajā piedalīsies vienotu programmu. Turpinā- uznācis snaudiens, klausoties kareivīgo “Polonēzi”.
DA
koŗi no dažādām valstīm visos jumā viņa spēlēja Šopēna kom- Šopēna vijīgās melodijas, Irisa
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Rīga iemirdzas Eiropas kultūras zvaigznājā

“Savukārt pēdējā un visilgāk pa
cilvēku rokām ceļojusī akcijas grāmata bija Pēteŗa Upenieka „Balandnieki”.
Turpmākajos mēnešos turpināsies darbs Gaismas pils telpu un
territorijas labiekārtošanā, kā arī
pakāpeniskā grāmatu un citu bibliotēkas krājuma vienību pārvietošanaā uz jauno ēku. Paredzēts,
ka pirmās lasītavas un izstādes apmeklētājiem durvis vērs aprīlī.
Līdz jaunās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas atklāšanai šā gada 29.
augustā – bibliotēkas 95. gadu jubilejā – atlikušas 220 dienas!”
***
Grāmatu draugu ķēde bija viens
no daudzajiem notikumiem 18.
janvārī. Aizraujošu norišu vieta
bija Rīgas Centrāltirgus un Rīgas
autoosta. Gaļas paviljonā atskaņoja īpaši rakstītu dziesmu ciklu,
sakņu paviljonā darbojās portretu
darbnīca, zivju paviljonā varēja degustēt programmas tematiskajā
līnijā “Dzintara ādere” iekļauto
valstu virtuvju labumus un noklausīties koŗa “Kamēr...” dziedājumu.
Vakarā 11. novembŗa krastmalā
notika gaismas objektu parāde –
poētisks nakts priekšnesums ar
majestātiskām gaismas figūrām,
kas izgaismoja tumsu. Uzveduma
galvenais objekts bija septiņus
metrus augsts un astoņus metrus
plats gaismas kuģis, kas mirdzēja
daudzkrāsainībā.
Starp Dzelzceļa un Vanšu tiltu
notika Gaismas uzvedums ar Jāņa Lūsēna īpaši komponētu mūziku. To illustrēja pirotechnisko
uzvedumu meistara Kalvja Kalniņa un gaismu mākslinieka Normunda Bļasāna veidotās gaismas
ainavas.

Rīgas autoostā mūzicē Latvijas pianisma veterāne Jautrīte Putniņa

Tūlīt aizdegsies uguns skulptūras Ķīpsalā

Spilgtu turpinājumu gaismas
tema ieguva arī pie Vanšu tilta
Ķīpsalas plūdmalē, kur risinājās
Pasaules ugunsskulptūru čempionāts.
Tēlnieku komandas publiski
veidoja skulptūras – līdz sešus
metrus augstas koka konstrukcijas. Sacīkšu finālā ugunsskulptūras pakāpeniski tika aizdegtas.
Pasaules ugunsskulptūru čempionāta finālā ar skaistu, mūzikālu
šovu tika noskaidroti pasaules
čempioni ugunsskulptūru veidošanā. Katra skulptūra tika dedzināta – vērtēta desmit minūtes. Nobeigumā bija vērojama tēlnieka
Kārļa Īles veidotā lielā uguns installācija – teātris ar publikas iesaistīšanu.
Ugunsskulptūru meistarsacīkstēs par čempioniem un SIA Roberts Bosh simpatijas balvu ieguvējiem kļuva tēlnieku komanda
no Krievijas – tēlnieki Rašids Sagadejevs un Tatjana Sagadejeva ar
skulptūru „Eiropas nolaupīšana”.
Čempionātā piedalījās mākslinie-

certu „Rīga dimd!” vadīja aktieŗi
Baiba Broka un Gundars Āboliņš.
Īpašo svētku izjūtu koncerta laikā
radīja pasaulslavenie operas solisti Aleksandrs Antoņenko, Egils
Siliņš, Liene Kinča, Ilona Bagele,
maestro Raimonds Pauls, dziedātājs Intars Busulis, Valsts akadēmiskais koris „Latvija” diriģenta
Māŗa Sirmā vadībā, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā
un diriģents Valdis Butāns. Šis
koncerts radīja īstu mājas izjūtu
ne tikai Rīgā piedzimušajiem un
uzaugušajiem - tas kļuva arī par
neaizmirstamu piedzīvojumu pilsētas viesiem. Rīga, kas paliek sirdī.

ku komandas no Latvijas, ASV,
Austrālijas, Francijas, Igaunijas,
Lielbritanijas, Lietuvas, Krievijas,
Spānijas, Somijas, Zviedrijas un
Šveices.
Rīgas vēsturei nozīmīgo 18. janvāŗa dienu Arēnā Rīga beidza
koncerts “Rīga dimd”. To tiešraidē
pārraidīja arī Igaunijas un Lietuvas televīzija.
Koncerta vēstījums bija apliecinājums Rīgas vēsturiskajam un
laikmetīgajam skaistumam un
daudzveidībai, Rīgas vizuālajiem
simboliem un zīmēm, kas spilgti
stāsta par pilsētu mums pašiem
un viesiem. Tās ir vietas, sajūtas
un ļaudis, ar kuŗiem lepojamies.
Rīga, kas apdziedāta un mīlēta
tautasdziesmās un mūslaiku dzejā. Ar Richarda Vāgnera, Pēteŗa
Čaikovska, Emīla Dārziņa, Marģera Zariņa, Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Artura Maskata,
Ērika Ešenvalda, Jāņa Lūsēna
kompozicijām Rīga šajā koncertā
klausītājus uzrunāja kā laikmetīga
kultūras un mākslas pilsēta. Kon-

Arī Siguldā...
Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet Sigulda ir tās oficiālā
partnere. Abas pilsētas 2014.gadā
sniedz bagātīgu, daudzveidīgu un
augstvērtīgu kultūras programmu.19. janvārī Eiropas kultūras
galvaspilsētas gadu oficiāli iezva-

nīja arī Siguldā. Kultūras gada atklāšanas sarīkojumos varēja apmeklēt smilšu gleznu izrādi, apskatīt gaismas atdzīvinātas pilsdrupas,izstādes mākslas skolā
„Baltais flīģelis”. Siguldas dzelzceļa
stacijā darbojās papīrmākslas
darbnīca “Viktora vēstules” ar piedāvājumu “Vēstule no Siguldas”.
Ikviens tika gaidīts vēstuļu rakstīšanā kā senos laikos - uz pašizgatavota papīra ar tušu, otiņu vai
spalvaskātu, lai pēcāk tās nosūtītu
uz jebkuŗu pasaules stūrīti. Siguldas pagasta Kultūras namā bija
apskatāma Arno Marnica fotoizstāde “Koki pilsētā” un Ilvara Veģa
izstāde “Lampas”. Mākslu skolā
“Baltais flīģelis” bija sarīkota Inetas Vecenānes tekstila darbu izstāde “Vilnas un dzintara pavedienā”. Mākslu skolas pagalmā
apmeklētājus priecēja skolas paidagogu un audzēkņu kopīgi radīta installācija “Svētku galds”,
bet Mākslas un kultūras telpā
“Siguldas tornis” – Ķīpsalas keramiķu izstāde “Kāpšana tornī”.

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Jaunā valdība izveidota
20. janvārī Reformu partija (RP)
atsacījās no prasības ekonomikas ministra postenim virzīt Danielu Pavļutu. Līdz ar to Ministru prezidenta amata kandidāte
Laimdota Straujuma (Vienotība)
žurnālistiem beidzot varēja paziņot, ka jaunā valdība ir nokomplektēta.

“Pēc sarunām ar Reformu partiju jaunā valdība ir nokomplektēta, un, manuprāt, komanda ir
izveidota ļoti labi,” sacīja Straujuma un apliecināja, ka partijas
vēl izskatīs koalicijas līgumu,
taču tajā nebūšot tik būtisku
punktu, kas ietekmētu Saeimas
balsojumu par jaunās valdības
apstiprināšanu.
No Ministru prezidenta amatam virzītās Laimdotas Straujumas pārstāvētās Vienotības darbam valdībā nosaukti Ingrīda
Circene, Andris Vilks un Anrijs
Matīss. Pēc valdības apstiprinā-

šanas viņi saglabātu savus līdzšinējos amatus - veselības, finanču
un satiksmes ministra portfeli.
Savukārt Ina Druviete no Vienotības izvirzīta izglītības un zinātnes ministra amatam.
Zaļo un Zemnieku savienību
(ZZS) topošajā valdībā pārstāvēs Uldis Augulis labklājības
ministra amatā, Jānis Dūklavs
būs zemkopības ministrs, bet
aizsardzības ministrs būs Raimonds Vējonis.
Nacionālo apvienību (NA) valdībā pārstāvēs Dace Mēlbārde
kultūras ministres amatā, Baiba
Broka - tieslietu ministres amatā,
bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs būs Einārs Cilinskis.
Savukārt Reformu partijas
ārlietu ministrs arī turpmāk būs
Edgars Rinkēvičs, Richards Kozlovskis saglabās iekšlietu ministra portfeli, bet Ekonomikas ministrijā, piekāpjoties Straujumas
nostādnei, RP pārstāvis būs nevis Daniels Pavļuts, bet gan līdzšinējais izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Saeima par jaunās valdības apstiprināšanu varētu lemt trešdien, 22.janvārī.
Nolēmusi neaicināt darba turpināšanai nākamajā valdībā līdzšinējo ekonomikas ministru Pavļutu, Straujuma vēstulē RP valdes

priekšsēdim Demiteram aicināja
deleģēt citu kandidātu ekonomikas ministra amatam. Par piemērotiem kandidātiem viņa minēja Vjačeslavu Dombrovski un
Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru Vilni Ķirsi.
Iemesls Pavļuta neaicināšanai
valdībā Straujumas ieskatā ir
ministra neuzņemšanās atzīt
savu polītisko atbildību par Zolitūdē notikušo traģēdiju, pēc
kuŗas demisionēja Valža Dombrovska (Vienotība) vadītā valdība.
***
Valdis Dombrovskis
par koaliciju
Demisionējušā Ministru prezidenta Valža Dombrovska (Vienotība) ieskatā visiem partneŗiem,
kas akceptējuši Laimdotu Straujumu (Vienotība) par valdības vadītāju, ir jārespektē viņas lēmumi. Šādu nostāju premjērs pauda saistībā ar Reformu partijas
līdeŗa Edmunda Demitera izteikumiem, ka starp RP un Vienotību noslēgtais memorands nedarbojas.
Dombrovskis uzsveŗ, ka Vienotība sadarbojas ar RP kā ar līdzvērtīgu partneri. Vienotība un
RP ir domubiedri daudzos būtiskos jautājumos, un abas partijas saskata potenciālu ciešākai
sadarbībai nākotnē. “Taču jāat-

ceras, ka saskaņā ar Satversmi
Dombrovskis atzinīgi novērministrus darbam valdībā izvē- tēja topošās valdības sastāvu un
las Ministru prezidents,” sacīja vēlmi turpināt iepriekšējās valDombrovskis.
dības iesākto. Viņaprāt, jaunā
valdība būs spēcīga.
***
Dombrovskis Latvijas vēsturē
Ar padarīta darba apziņu
iegājis arī kā ilglaicīgākais Mi“Aizeju ar padarīta darba apzi- nistru prezidents, vadot trīs valņu,” LTV raidījumā Rīta panorā- dības pēc kārtas, kā arī pavadot
ma trīs valdībās pavadītos piecus visvairāk dienu pēc kārtas savā
gadus komentēja demisionēju- amatā. 21. janvāri ieskaitot, Domšais Ministru prezidents Valdis brovskis valdības vadītāja krēslā
Dombrovskis (Vienotība).
būs pavadījis kopumā 1777 dienas.
***
Piemin barikāžu laika upuŗus

Dombrovskis norādīja, ka viņa
vadīto trīs valdību laikā ir izdevies sasniegt to izvirzītos mērķus - panākt finanču un ekonomiskās krizes pārvarēšanu, budžeta deficita ierobežošanu, Latvijas konkurētspēju un izaugsmi.
Trešās valdības sasniegums ir
Nacionālā attīstības plāna 2014. 2020.gadam pieņemšana un ar
to saistīto Eiropas finanču plānošanas dokumentu izstrāde, eiro ieviešana.

1991. gada 20. janvāris bija
melnākais datums barikāžu laikā. Todien uzbrukumā Iekšlietu
ministrijai no lodēm krita pieci
no septiņiem barikāžu laika upuŗiem. Viņu vidū arī divi kinooperātori, kuŗi nākamajām paaudzēm atstājuši neaizstājamas
notikumu video liecības. Visu
dienu līdz pat vakaram norisinājās dažādi 1991. gada janvāŗa atceres notikumi.
(Turpinājums 10. lpp.)
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ridiskās komisijas vadītāja Ilma
Čepāne, vairs netiek iekļauts jēdziens “valstsnācija”. Šīs projekts
izstrādāts kopā ar juristu Egilu
Levitu, konsultējoties arī ar citiem ekspertiem. Tas varētu būt
pamata ieteikums, par kuŗu diskutēs topošās koalicijas partneŗi,
sacīja Čepāne, un šim nolūkam
varētu izveidot darba grupu. Tātad projekta teksts vēl varētu
mainīties.
Līdz šim Levita ierosinātajā
preambulas tekstā bija teikts:
“(..) nācijas saliedēšanās un nacionālās pašapziņas veidošanās
rezultātā 1918. gada 18. novembrī latviešu vēsturiskajās zemēs
proklamētā Latvijas Republika ir
izveidota uz latviešu nācijas negrozāmās gribas un tās neatņemamo pašnoteikšanās tiesību
pamata, lai varētu brīvi pašnoteikties un kā valstsnācija veidot
nākotni pati savā valstī.”
Jaunajā projektā šīs punkts skan
šādi: “1918. gada 18. novembrī
proklamētā Latvijas Republika ir
izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes, balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tās neatņemamajām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas
un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu ikviena cilvēka un visas
tautas brīvību un veicinātu labklājību.”
***
Lietuvas prezidente Rīgā
Rīgā bija ieradusies Lietuvas
prezidente Daļa Grībauskaite, lai
piedalītos Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas sarīkojumos. Vispirms Grībauskaite nolika ziedus Zolitūdes traģēdijas
vietā. Lietuvas prezidente uzsvēra, ka veikala sabrukšanu izraisījuši vairāki iemesli, tāpēc notikušajā nevar vainot tikai Lietuvas
uzņēmējus. Tomēr arī viņiem ir
jāizdara nopietni secinājumi. Savukārt Latvijas prezidents Andris
Bērziņš pateicās kaimiņvalsts
prezidentei par atbalstu un līdzjutību Zolitūdes traģēdijas laikā.
„Es domāju, ka mūs šī traģēdija satuvināja. It sevišķi es vēlētos vēlreiz pateikties Grībauskaites kundzei. Viņa no paša sākuma ļoti aktīvi iesaistījās notikumos, protams, izsakot līdzjutību
un ierodoties mūsu vēstniecībā,”
sacīja Valsts prezidents.
Šī bija Daļas Grībauskaites pirmā vizīte Latvijā pēc traģēdijas.
Aktīvi rīkoties Lietuvas prezidenti bija aicinājuši daudzi Latvijas iedzīvotāji, un novembŗa
beigās sociālo tīklu lietotāji pat
bija nosūtījuši viņai vēstuli
Abu valstu prezidenti apmeklēja operu “Rienci. Triumfs un
sakāve”, kas ietverta “Rīga - 2014.
gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” atklāšanas programmā.
Andris Bērziņš Lietuvas prezidentei uzdāvināja albumu Terra
Mariana, kas ir unikāls ar savu
vēsturisko, māksliniecisko un
kultūras saturu, turklāt kādreizējās Terra Mariana zemju nacionālā kultūras mantojuma un katoļu Baznīcas kultūras un mākslas mantojuma nozīmīga sastāvdaļa.
***

Ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Rīgā tikās ar Latvijā akreditētajiem Baltijas, Ziemeļvalstu un
Višegradas valstu vēstniekiem.
Višegradas grupa ietveŗ Čechiju, Poliju, Slovakiju un Ungāriju.
Tikšanos rīkoja grupas prezidējošās valsts Ungārijas vēstnieks
Gābors Dobokajs, lai pārrunātu
reģiona valstīm aktuālus sadarbības jautājumus. Rinkēvičs ar
vēstniekiem pārrunāja Austrumu partnerību un situāciju Ukrainā, kā arī Eiropas Savienības
attiecības ar Krieviju. Notika viedokļu apmaiņa par starptautiskās drošības polītikas jautājumiem, īpaši saistībā ar 2014. gada
rudenī gaidāmo NATO galotņu
apspriedi (samitu) Lielbritanijā,
ES kopējo drošības un aizsardzības polītiku un situāciju Afgānistānā pēc starptautisko spēku
aiziešanas 2014. gadā.
Diskusijā par Austrumu partnerību ministrs atzinīgi novērtēja Lietuvas prezidentūras ES
Padomē veikumu, sekmīgi organizējot Viļņas galotņu apspriedi,
kā arī pauda cerību, ka iespējami drīz tiks parakstīti ES Asociācijas līgumi ar Moldovu un Gruziju un turpināts progress vīzu
liberālizācijā. Austrumu partnerība būs viens no prioritārajiem
darba kārtības jautājumiem arī
Latvijas prezidentūrā ES Padomē 2015. gada pirmajā pusē,
kad Rīgā tiks organizēts nākamais Austrumu partnerības samits. Rinkēvičs apliecināja, ka
sadarbība un viedokļu apmaiņa
starp līdzīgi domājošām valstīm
plašākā formātā ir ļoti vērtīga,
tā jāstiprina arī turpmāk. Ministrs atzinīgi vērtēja 2013. gadā
Gdaņskā, Polijā, notikušo Baltijas, Ziemeļvalstu un Višegradas
valstu ārlietu ministru tikšanos
un apsveica Igauniju par nākamās sanāksmes rīkošanu 2014.
gada pavasarī.
***
Latvijas vēstniecība Indijā
uzsāk darbu
Līdz ar pabeigtu abpusēju saskaņošanu starp Latvijas Republikas un Indijas Republikas valdībām par Latvijas Republikas
vēstniecības atvēršanu Indijā 2014. gada 16. janvārī Deli (Ņūdeli) darbu uzsāka Latvijas Republikas vēstniecība Indijas Republikā. Vēstniecība strādās vienās telpās kopā ar Igaunijas Republikas vēstniecību. Latvijas
vēstniecību vada pagaidu pilnvarotā lietvede Judīte Dobele.
***
Valsts sekretārs tiekas ar
apustulisko nunciju Vatikāna
vēstnieka atvadu vizītē
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs tikās ar
Svētā Krēsla apustulisko nunciju
Baltijas valstīs Luidži Bonaci (attēlā) sakarā ar viņa kadences beigām.

No 24. janvāŗa līdz 22. februārim – Evitas Vasiļjevas darbi, no
28. februāŗa līdz 29. martam –
Ievas Kraules darbi, no 4. aprīļa
līdz 3. maijam – Darjas Meļņikovas darbi. Mākslinieces uzdod
jautājumu: ko mēs ieraudzītu, ja
nojauktu sienu? Kaut kur aiz
rīģipša plāksnēm atklātos slavenā padomju mākslinieka sieValsts sekretārs izteica patei- nas gleznojums...
cību nuncijam par ieguldījumu
***
Latvijas un Vatikāna attiecību
padziļināšanā, uzsveŗot šo attie- Latvijas mēbeļu ražotāji prezentē
sevi Ķelnes mēbeļu izstādē
cību vēsturiskumu un nozīmīVācijas pilsētā Ķelnē durvis vēgumu. Vatikāns bija viena no
pirmajām valstīm, kas atzina Lat- rusi pasaules mēroga mēbeļu un
vijas Republikas neatkarību pēc interjera izstāde, atklājot jauno
tās nodibināšanas 1918. gadā, un mēbeļu sezonu. Starp 1100 izstānekad nav atzinusi Baltijas val- des dalībniekiem no 50 pasaules
stu inkorporāciju PSRS sastāvā. valstīm šogad savus jaunākos
Nuncijs uzsvēra, ka Latvijas un produktus individuālos stendos
Vatikāna attiecības ir labas un pasaulei piedāvā arī četri mēbeļu
saturiski piepildītas, kā arī veiks- ražotāji no Latvijas: Eibe L SIA,
mīgi norit amatpersonu vizīšu Marks M SIA (Nakts mēbeles),
apmaiņa. Pildegovičs un Bonaci Pinus GB SIA un SC Koks SIA.
pārrunāja valsts un baznīcas sadarbību ģimenes vērtību saglabāšanā, izglītībā, kultūras, kā arī
vēstures mantojuma saglabāšanā. 2015. gadā aprit 800 gadi,
kopš pāvests Inocents III toreizējo Livonijas territoriju nodēvēja par Terra Mariana, kas latIzstāde iepazīstina ar jaunākaviešiem zināma kā Māras zeme.
jām mēbeļu un telpu iekārtošanas tendencēm, skatāmas stan***
Gada spārnotais teiciens – pre- darta dzīvojamās istabas un guzidenta izteikums: „Nākotne ir ļamistabas mēbeles, jauniešu istabas, matrači, mīkstās un masīvnākotnes cilvēku rokās”
20. janvārī paziņots 2013.gada koka mēbeles, vannasistabas, kā
vārds, nevārds un spārnotais tei- arī luksa klases telpu iekārtošaciens. Par gada vārdu atzīts „paš- nas iespējas
bilde”, par nevārdu - „dīlot, dīlo***
šana, dīls“, bet spārnotā teiciena
katēgorijā uzvarēja Valsts prezi- Apcietina latviešu žurnālistu
Austrālijas latviešu izcelsmes
denta izteikums: „Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās!“ – informē žurnālists Peteris Greste savā
žurnālista karjērā bieži atradies
konkursa rīkotāji.
„Pašbildes“ iecelšanu par gada pasaules karstajos punktos. 2013.
vārdu kāds no žūrijas locekļiem gada 29. decembrī viņu un vēl
pamatojis tādējādi, ka selfie esot citus ziņu dienesta Al-Džazira
žargona vārds angļu valodā, tā- (Al-Jazeera) žurnālistus arestēja
pēc tam noteikti vajadzīgs žargo- Ēģiptes galvaspilsētā Kairā.
nisks tulkojums arī latviešu valodā. Tomēr gada aptaujas nobeiguma dienā tīmeklī plašāk izplatīts ir cits kandidāts – „tīksmiņš“, kas ir emocionālāks. Savukārt „pašbilde“ darināta no ģermānisma „bilde“ (attēls); daudzskaitļa ģenitīvā tā būs īpaši nedaiļskanīga, pat šļupstīga: „pašbilžu“.
Nevārda un spārnotā teiciena Pēteris Greste ar Pībodija
katēgorijā iesūtīti daudzi vārdi, (Peabody Award) balvu
Šīs grupas operātors tika palaists,
kas saistīti ar Maxima traģēdiju,
bet pārējie vēl ir aizturēti. Ēģiptes
kā arī ar eiro ieviešanu.
militārā valdība apsūdzējusi žurnālistus par “ziņojumiem, kas ir
***
kaitīgi valsts drošībai”, un ka žurLatvijas māksla Ūmeo
Pēc kamergalerijas Vita Kuben nālisti ir uzņēmuši sakarus ar
uzaicinājuma no janvāŗa līdz ap- Ēģiptes islāmistu kustību “Musulrīlim Zviedrijas pilsētā Ūmeo maņu brālība” (Muslim Brothernoris latviešu mākslinieču – Evi- hood), ko valdība 25. decembrī paslutas Vasiļjevas, Ievas Kraules un dināja par terroristu organizāciju.
2012. gadā Pēteris Greste saDarjas Meļņikovas personālizstāžu cikls “Virsbūve” (Hanging ņēma ievērojamo Pībodija balvu
par savu 2011. gada filmu, kuŗā
Above) trijos epizodos.
atspoguļoti notikumi Somālijā.
Austrālijas varas iestādes un
Al-Jazeera organizācija, kā arī
dažādas ar plašsaziņas līdzekļu
brīvību saistītas organizācijas iesaistījušās žurnālistu atbrīvošanā, jo apsūdzības ir nepatiesas
un nepamatotas.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
Ievas Kraules darbs „Egle”

Foto: LETA

(Turpināts no 9. lpp)
Piedaloties valsts augstākajām
amatpersonām, Rīgā, Doma laukumā, tika iekurts barikāžu piemiņas ugunskurs, lai godinātu
barikāžu dalībniekus un atcerētos janvāŗa notikumus pirms 23
gadiem. Tiekoties ar barikāžu dalībniekiem, Valsts prezidents Andris Bērziņš atzina - viņam šķiet
neticami, ka ir pagājuši jau 23
gadi kopš notikumiem, kas atmiņā vēl liekas notikuši tikai vakar. Laikā, kad ļaudis aizstāvēja
savas tiesības un brīvību, situācija
bija ļoti grūti novērtējama un
prognozējama. Cilvēki nezināja,
kas ar viņiem var notikt jau tuvākajā laikā, piebilda prezidents.
Sarunās ar janvāŗa notikumu
dalībniekiem skanēja mudinājums stāstīt par to, kas norisinājies pirms 23 gadiem, jauniešiem
un bērniem, lai tiktu saglabātas
atmiņas par šiem svarīgajiem
notikumiem.
Vairāk nekā 100 cilvēku piedalījās 1991.gada barikāžu atceres
sarīkojumā pie Saeimas ēkas.
Klātesošajiem bija iespēja gan
sildīties pie piemiņas ugunskura, gan nobaudīt biezputru ar
kartupeļiem, speķi un sīpoliem,
gan arī iedzert siltu tēju.
Godinot 20. janvāŗa upuŗus,
Valsts prezidents Andris Bērziņš
un citas augstākās valsts amatpersonas nolika ziedus gan pie
mirušo kapavietām Otrajos meža kapos, gan arī pie Brīvības
pieminekļa un nogalināto piemiņas vietām Bastejkalnā. Pie
Iekšlietu ministrijas atklāja barikāžu notikumu piemiņas plāksni, par tālaika notikumiem Barikāžu mūzejā stāstīja gan bojāgājušo tuvinieki, gan barikāžu dalībnieki. Doma laukumā kvēloja
ugunskurs par godu barikāžu
aizstāvjiem, un vakarā Rīgas Domā notika barikāžu atceres gadadienai veltīts koncerts „Vakara saullēkts”.
***
ES pilsonību nedrīkst tirgot
Līdzīgi Latvijai, kas caurumus
budžetā cer aizlāpīt, tirgojot uzturēšanās atļaujas, arī Malta nolēmusi valsts kasē iegūt papildu
līdzekļus, ražojot jaunus “eiropiešus”. Taču atšķirībā no Rīgas
Valleta tirgū laidusi nevis “Šengenas vīzas”, bet gan 20 000 Eiropas Savienības (ES) pasu. Tādējādi Malta, kuŗas gada budžets ir
tikai trīs miljardi eiro, cer izveidot miljardu eiro lielu investīciju fondu. Valdība cer šādi gadā
“nopelnīt” vismaz 30 miljonus.
Uz Maltas nodomiem reaģējusi
Eiropas Komisija. ES iekšlietu komisāre Vivjena Redinga, uzrunājot Strasbūrā Eiropas Parlamentu, norādījusi, ka ar pilsonību
“nedrīkst tirgoties”. Dalībvalsts
pilsonības piešķiršana nozīmē arī
ES pilsonības un ar to saistīto tiesību piešķiršanu. Dalībvalstīm pilsonība jāpiešķiŗ tikai tad, ja personai ir patiess sakars vai patiesa
saikne ar attiecīgo valsti. EK uzmanīgi novēro valstis, kas ieviesušas
tā dēvētās investoru schēmas.
***
Ierosina Satversmes
preambulā neiekļaut jēdzienu
“valstsnācija”
Satversmes preambulas projektā, ko 18. janvārī Vienotības
kongresā ierosināja Saeimas Ju-
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“Lielais austrumu kaimiņš” nezināma ceļa jūtīs
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Kamēr sirmais komponists
Imants (Imka) Kalniņš nu jau
pa otram lāgam, kaitinot publiku, daudzina/sumina/cildina/
slavina mūsdienu Krieviju, kas
viņaprāt esot “jauna valsts, tāpat kā Latvija” (tātad viņš atzīst
tikai “4. maija republiku”), Oksfordā mītošais zinīgais eksperts
Vladimirs Pastuchovs nelielajā,
bet progresīvajā Maskavas avīzē
Novaja Gazeta uzsveŗ, ka Krievijas izredzes ir ļoti drūmas.
Krievija ir neglābjami atpalikusi informācijas technoloģijas
ziņā un atrodas nezināma ceļa
jūtīs. To gaida visai nepatīkami
pārsteigumi.
Krievija, konstatē Pastuchovs,
nav izturējusi technoloģiskās

attīstības maratona tempu, nokļuvusi vēsturiskā sānu ceļā un,
smagi elpojot, ar ļaunu un gurdenu skatienu raugās uz tiem,
kas jau sasnieguši nākamo apli.
Krievija - šī bijusī polītiskā superzvaigzne - sapņo par vēsturisku revanšu.
Pastuchovs apgalvo, ka Krievijā ideoloģiskā cīņa jau sen noris starp fašismu un liberālismu
un frontes līnija atrodas apmēram tur, kur agrāk ar liberālismu
spēkojās komūnisms. Taču nez
kāpēc dzirdams uzskats, ka Krievijas varasvīriem neesot nekādas
ideoloģijas, bet fašisms esot nez
kādas abstraktas briesmas, kas
draud no margināļiem, kuŗi, nedod Dievs, kad Putins būs nogu-

ris no prezidentūras nastas, nāks
pie varas. Diemžēl, uzsveŗ Pastuchovs, baidīties ir jau par vēlu,
rītdiena Krievijai pienākšot teju,
teju.
Kā mēdza teikt senie romieši:
sapienti sat – zinošie (gudrie) sapratīs.
Pastuchovs liek saprast, ka
Krievija, būdama aizņemta ar
sevi, nav laikus pamanījusi technoloģiskās revolūcijas paātrinājumu pēdējos 20 gados, īpaši
pēc 2008. gada, it visās jomās.
Analizējot Putina psīcholoģiju,
Pastuchovs raksta, ka Putins Krievijā ir vislielākais pesimists. Kāds
viņam iegalvojis, ka Amerika un
Eiropa agonizējot. Viņš Rietumos saskata tikai puvekļus un

krist vai nepiekrist, bet bruņošanās drudzis Krievijā ir reāls,
un vērts pieminēt dažus faktus.
Ballistiskās raķetes Iskander-M
uzstādītas Lugā, netālu no Pēterburgas, un formāli neatkarīgajā Armēnijā, 12 kilometrus
no Turcijas robežas. Un nav sevišķa pamata ticēt Kremļa oficiālo aprindu apgalvojumam,
ka Krievijai neesot nodoma uzstādīt šīs ballistiskās raķetes
Kaļiņingradas apgabalā, t.i., bijušās Rītprūsijas ziemeļos, Baltijas valstu pievārtē. Galu galā
jau pieminētā Luga, kur šādas
raķetes jau gatavas varbūtējam startam, arī atrodas Baltijas
valstu pievārtē, tikai “no otra
gala”.

Jauni veca valdība

KĀRLIS STREIPS
Komentāru rakstīšana Laikam
un Brīvajai Latvijai, kā jau laikrakstiem, kuŗi iznāk reizi nedēļā,
ir problēmatiska tajā ziņā, ka
starp to rakstīšanu un laikraksta
nonākšanu lasītāja rokās daudz
kas var mainīties vai attīstīties.
Tā, piemēram, ir visnotaļ ticams, ka šonedēļ Latvijas Republika tiks pie jaunas valdības.
Man rakstot, visi punkti vēl nav
salikti uz i, bet kopumā valdības
sastāvs šķiet skaidrs.
Virsraksts šim komentāram ir
tāds, kāds tas ir, jo ievērojams
skaits aizejošās valdības ministru
amatu saglabās arī jaunajā Ministru kabinetā – finanču ministrs Andris Vilks, veselības ministre Ingrīda Circene, satiksmes
ministrs Anrijs Matīss, iekšlietu
ministrs Richards Kozlovskis,
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kā arī kultūras ministre
Dace Melbārde.
Strīdīga situācija izveidojās ap
ekonomikas ministru Danielu
Pavļutu. Topošo Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu īsti
neapmierināja doma, ka Pavļutam būtu jāpaliek amatā, vismaz
daļēji tāpēc, ka viņa vadītās ministrijas pārraudzībā ir celtniecības joma un L. Straujumas ieskatā Ekonomikas ministrija nepietiekami reaģējusi uz pērn novembrī sabrukušo Maxima veikalu. Premjērministra kandidāte D. Pavļuta pārstāvētāju Reformu partiju (RP) aicināja izvirzīt citu kandidātu, iespējams,
pašreizējo izglītības un zinātnes
ministru Vjačeslavu Dombrovski. Pirmdien, 20. janvārī, tā arī
izdarīja. Pirms tam partijas reakcija bija visai krasa, partijas
priekšsēdis Edmunds Demiters
pat bilda, ka RP vispār varētu
palikt opozicijā, ja L. Straujuma
tomēr pieprasīs kandidāta no-

trūdus un acīmredzot spriež, ka
mirstošie Rietumi teju, teju gatavi ieraut vēstures peklē visu
pasauli, ieskaitot Krieviju. Un,
ja tas tā ir, tad Kremlis mēģina
noslēgties sevī, aizsargājoties no
šī ļaunuma. Bet, tā kā Rietumu
ātrās bojā ejas izredzes, izrādās,
ir priekšlaicīgas, Krievijai nākas
bruņoties, konstatē Pastuchovs.
Sabiedrības un valsts militārizācija ir pašreizējās polītikas neizbēgamās sekas.
Pastuchovam šķiet, ka tas, ko
sludina oficiālie Kremļa propagandisti, ir tas pats fašisms, tikai atšķirībā no nacisma tāds
“veģetārisks”, Musolīni vai Franko garā.
Šādam vērtējumam var pie-

maiņu. Tad valdību veidotu Vienotība, Nacionālā apvienība (NA)
un Zaļo un Zemnieku savienība
(ZZS), kuŗām kopā Saeimā ir
tikai 46 deputātu mandāti. Parlamentā ir arī desmit pie frakcijām nepiederoši deputāti, tostarp tā dēvētais Olšteina sešinieks, kas iepriekšējo valdību
atbalstīja neoficiāli. Taču mazākumvaldība pašreizējos apstākļos varētu būt krietni bīstama,
jo jaunās valdības darba kārtībā
netrūks strīda jautājumu, piemēram, Eiropas fondu pārdalīšana,
dabas gāzes tirgus liberālizācija,
jautājums par uzturēšanās atļauju piešķiršanu pret investīcijām
un citi jautājumi, kuŗos minētajām partijām varētu būt visnotaļ dažādi uzskati. It īpaši zaļie
zemnieki laikā pirms Saeimas
atlaišanas un jaunām vēlēšanām
izcēlās ar indevi nereti balsot kopā ar opozicijas spēkiem, lai arī
ZZS tolaik bija valdībā.
Jācer, ka Reformu partija nomierināsies. Vienotība un RP jau
labu laiku runā par ciešāku sadarbību, iespējams, šoruden gaidāmajās Saeimas vēlēšanās startēt ar kopīgu kandidātu sarakstu. Šajās dienās E. Demiters un
citi RP pārstāvji atzinuši, ka sadarbība krietni klibo un Laimdotas Straujumas vēlme nomainīt Danielu Pavļutu esot tikai
viens piemērs Vienotības augstprātībai. Ja RP nolems palikt
opozicijā, tad, visticamāk, tas būs
kapa zvans, jo partijas reitings ir
pagalam zems un vienai pašai
diez vai tai izdosies pārvarēt
piecu procentu barjēru...
Protams, valdībā būs arī jaunas
sejas, lai arī visai nosacīti. Attiecīgi izglītības, aizsardzības, labklājības un zemkopības ministra
amatam ir izvirzīti: Ina Druviete
(Vienotība, izglītības ministre

2004. - 2006. gadā), Raimonds
Vējonis (ZZS, ilggadējs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs), Uldis Augulis
(ZZS, bijis gan satiksmes, gan
labklājības ministra amatā) un
Jānis Dūklavs (ZZS, zemkopības
ministrs, pirms L. Straujuma
kļuva par minētās ministrijas
vadītāju).
Savukārt no Nacionālās apvienības puses papildus minētajai D. Melbārdei vides aizsardzības ministra amatam izvirzīts Einārs Cilinskis, kas nekad
nav bijis ministrs. Tieslietu ministra postenim nolūkota pašreizējā Rīgas domes deputāte
Baiba Broka, kuŗa arī nekad
nav bijusi Ministru kabineta locekle.
Par B. Broku ir vērts mazliet
padomāt. Pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās viņa startēja kā
NA kandidāte Rīgas domes
priekšsēža amatam (pilsētas galvu tieši nevēlē, vēlētāji ir domes
deputāti, bet tradicionāli partijas mēdz paziņot savu attiecīgā
amata kandidātu). Kopš pašvaldību vēlēšanām ir pagājis mazliet vairāk par pusgadu, un jau
tagad B. Brokai tiek piemeklēts
jauns amats. Turklāt NA paziņojusi, ka viņa būs kandidāte maijā
gaidāmajās Eiropas Parlamenta
vēlēšanās. Vai tieslietu ministrei
būs pietiekami daudz laika gan
veikt darbu ministrijā, gan arī
nodoties priekšvēlēšanu kampaņai? Arī Tieslietu ministrijā ir
pietiekami daudz darāmā, piemēram, jāturpina maksātnespējas administrātoru industrijas
pārkārtošana. Tā kā padaudz.
Baiba Broka mazāk nekā viena
gada laikā ir izraudzīta trim dažādiem amatiem, tāpēc rodas
jautājums par Nacionālās apvienības tā dēvēto rezerves

soliņu. Ja Einārs Cilinskis kļūs
par vides aizsardzības ministru,
viņš būs tikai otrs NA ministrs,
kas nācis no Saeimas deputātiem. Iepriekšējā valdībā NA
pārstāvēja tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, kas bija deputāts, un
pēc tam Jānis Bordāns, kuŗš iepriekš bija attiecīgās ministrijas parlamentārais sekretārs,
bezpartejisks, savukārt kultūras
ministra amatā vispirms stājās
Žaneta Jaunzeme-Grende, kas
vispār polītikā pirms tam nebija
darbojusies, pēc viņas D. Melbārde, kuŗa arī Ministru kabinetā ienāca, tā teikt, no malas.
Nacionālajai apvienībai Saeimā
ir trīspadsmit deputātu, tāpēc
šķiet mazliet dīvaini, ka tik
bieži kandidātus ministru amatiem nākas meklēt ārpus parlamentārās vides.
Tik tālu par topošo valdību.
Lai arī kāds būtu tās sastāvs,
cerēsim, ka tā darbu uztvers nopietni un bez mūsu polītiskajā
vidē tik ļoti ierastajiem kašķiem
un batālijām. Tieši priekšvēlēšanu laikā var rasties milzīgs kārdinājums polītisko deķi vilkt
savā virzienā un arī izmantot tā
dēvētos administrātīvos resursus, lai kārdinātu vēlētājus. Un
tas vairs nebūtu labi.
Vēl šonedēļ vērts pieminēt, ka
Latvijas galvaspilsēta visa šī gada
ilgumā būs Eiropas kultūras
galvaspilsēta. Process sākās ar
lielu pompu 18. janvārī, kad vakarā bija sarīkots tik grandiozs
salūts, ka daudzi klātbijušie atzina - tā bijusi lieliskākā uguņošana, kāda jebkad redzēta. Vēl
šajā datumā tika atklātas izstādes, notika liels koncerts, kā arī
14 tūkstoši valsts iedzīvotāju sastājās gaŗā rindā, lai no rokas
rokā Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatas pārnestu no vecā

nama K. Barona ielā uz jauno
bibliotēkas celtni Pārdaugavā.
Tik milzīgs skaits grāmatmīļu
sapulcējās par spīti tam, ka laika
apstākļi nebūt nebija piemīlīgi –
termometra stabiņš bija nokrities krietni zem nulles.
Gada gaitā Eiropas kultūras
galvaspilsētā paredzētas ļoti daudzas norises. Piemēram, Latvijas
Nacionālais mākslas mūzejs ir
atklājis izstādi „1914”, kuŗas pamatā ir mākslas darbi, kas atspoguļo Latvijas un pārējās Eiropas vidi brīdī, kad sākās Pirmais pasaules kaŗš. Pilnīgs notikumu un sarīkojumu saraksts
atrodams portālā Riga2014.org.
Tieši šogad Laika un Brīvās Latvijas lasītājiem būtu ieteicams
atbraukt uz Latvijas galvaspilsētu, jo katrs varēs sev atrast kaut
ko piemērotu, interesantu un
aizrāvīgu.
Kultūras galvaspilsētas gods
Rīgai ir īpaši piemērots. Maz
kas mūsu valsti un tautu reprezentē labāk nekā kultūra. Dziesmu svētki ir tik grandiozs notikums, ka tie ir iekļauti UNESCO
kultūras mantojuma sarakstā.
Starptautiski pazīstami ir mūsu
operdziedātāji Inese Galante,
Maija Kovaļevska, Marina Rebeka, Elīna Garanča un Egīls Siliņš,
kā arī vairāki izcili koŗi, pianists
Vestards Šimkus u.c. Kultūras
galvaspilsētas statuss ļaus cilvēkiem no visas pasaules vairāk
uzzināt par mūsu valsts kultūru.
Paredzams, ka šogad tūristu
skaits varētu būt īpaši liels. Tiesa,
šo to vēl varētu uzlabot, piemēram, Rīgas mūzeji mēdz durvis
slēgt visai agri vakarā un pirmdienās nestrādāt vispār. Taču
kopumā šogad te būs ļoti daudz,
ko redzēt un piedzīvot. Lasītāj,
kravā koferi!
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AIVARS KALNIŅŠ

dakšām. Ojāram jāaizmirst roku
saudzēšana un jāķeŗas pie rakšanas, mamma lasa kartupeļus grozos. Dagnija, siltā segā ievīstīta,
visu dienu tup vagas galiņā. Toties ziemā bads vairs nedraud.

(Turpinājums no Nr. 3)
Ojāra atmiņu pavediens apraujas 3. jūlijā, kad sasniegts deportēto ešelona galamērķis – Kanskas
dzelzceļa stacija. Sākas skarbā Sibirijas ikdiena. Kalniņi nokļūst
140 km attālajā Tasējevas rajona
centrā, pašā taigas pievārtē. Pirmā nakts Ojāram jāpavada uz netīras grīdas kultūras nama plašajā
zālē. Tad notiek brīnums. Usolkas upes krastā kāds akordeonists
rauj vaļā Pie Dzintara jūras! Tas ir
Rīgas puika Laimonis Krūmiņš,
Rīgas cepuŗu karaļa dēls, ko no
bada Noriļskā izglābs mūzika.
Vietējo pamatiedzīvotāju izbrīns
par kaklā uzkarinātajām klavierītēm ir vārdos neizsakāms. Jo
vairāk tāpēc, ka gan mūzikants,
gan koncerta publika ir neparasti grezni ietērpušies. Dzīvus
buržujus neviens aborīgens taču
nav skatījis. Snaužot starp mantu
kaudzēm, Ojāram sākumā šķiet
dīvaini, ka guļamvieta nešūpojas, ka riteņi vienmuļi neklaudz.
Zēns neticētu, ja viņam kāds tobrīd pareģotu, ka pēc pieciem gadiem viņš pats šajā klubā spēlēs
akordeonu un dancinās publiku.
***
Ojārs iepazīstas ar ciematu. Viņš
ieiet veikaliņā, kur visi plaukti
tukši, bet cilvēki stāv gaŗā rindā
pēc karstas, smaržīgas maizes
klaipiem. Viņš prāto: ņemt veselu
kukuli vai tikai pusīti. Ka nesakalst. Kad pienāk viņa kārta, zēns
pārsteigts, ka par padomju červonciem pārdevēja atsakās preci
pārdot. Izrādās, ka parastās mai-

Ojārs ar māti 1932. gadā

zītes saņemšanai nepieciešama
kaut kāda kartīte. Līdz šim Ojāram nācies saskarties tikai ar tramvaja kartīti (skolēna apliecību).
Māti norīko pie grants nešanas
ceļa remontam, lielo brāli aizsūta
uz tālajām siena pļavām, bet Ojāriņš auklē mazo māsiņu, kas ceļā
tā novārgusi, ka atrodas uz dzīvības un nāves robežas. Kaimiņienes, kuŗas palīdz ārstēt Dagniju ar zāļu tēju novārījumiem,
mātei katru rītu apvaicājas: “Vai
tavējā vēl nav nomirusi? Ak vēl
ne? Žēl, jums taču visiem bez
viņas būtu vieglāk.” To viņas saka ne jau aiz ļauna prāta, bet labu
vēlēdamas. Māsiņu auklēdams,
Ojārs uzsāk sarunas ar vietējiem
puišeļiem. Līdz ar vaterklozetu
uzrodas ari polītiskas ievirzes
jautājumi: “Vai jums vergi bija?
Vai jūs viņus sitāt?”

***
Ojāra mammu sūta raut kaņepes, ko audzē kolchozā. No savērptajām šķiedrām ziemā darina maisus. Izsūtītajiem latviešiem šī tara ir manufaktūras aizstājēja. Viņi zog maisus, kur vien
var. Tos izmanto visai daudzveidīgi. Katru vakaru jāapšuj lupatu
apavu caurās pēdas. Maisus izlieto arī gultas palagiem. Ojārs
nākamajā gadā šāda auduma
biksēs ies kolchoza darbos un žēlosies par slikto piegriezumu. Arī
diegu veikalā nav. Nākas iztikt ar
tiem, ko izvelk no izārdītā kaņepju auduma malām. Pienāk 1941.
gada rudens. Kolchozā kartupeļus
sāk rakt, kad uzkrīt sniegs. Darba
roku trūkuma dēļ rajona vadība
izsludina prēmiālo darba samaksu. Katrs desmitais maiss racējiem. Milzīgos laukus novāc ar

augstāko soda mēru. Tagad istabiņu apgaismo ar kvēpeklīti – tukšā
odekolona pudelītē ieliktu dzijas
pavedienu. Gaismas gan nav daudz
vairāk kā no skala toties Ojāram
vairs nav visu laiku jāmaina skali.
Vēl viens no Ojāra ikdienas pienā***
kumiem ir uzturēt mūžīgo uguni
Ziemas salā skārda krāsniņu (oglītes krāsnī zem pelniem), jo
kurina nepārtraukti. Malkas va- arī sērkociņu Tasējevā nav.
jag daudz, jo lielākā daļa siltuma
aiziet caur skursteni gaisā. Saim***
niece - frontes cīnītāja ģimenes
Lielo brāli norīko pie sēklas lalocekle - sagādā zirgu, bet Ojāriņš bības šķirošanas. Klētnieks savā
ar brāli ir gan cirtēji, gan vedēji. līdzjutībā izliekas neredzam, ka
Brīvdienā abi brauc uz netālo čaklā svērēja un nesēja vateņa
mežu, kur var gāzt visskaistākās kabatas uztūkušas no tur iebirupriedes. Zēni pirmo reizi mūžā ir šajiem kviešu graudiem. Aivara
šādā darbā. Ej nu sazini, kur tas darba tērps darināts no mātes
milzenis kritīs. Zirgu atstāj attā- raibajiem flaneļa rīta svārkiem,
lāk, bet paši nolūko vietu, kur vati nočiepj kāda tautiete, kas
mukt. Taču viss sanāk labi. Kas strādā šūšanas darbnīcās. Ojātas par varenu skatu, kad koks riņš un Dagnija spelgonī ārā no
gāžas! Baļķi ar rokas zāģi sadala istabas nevar iziet silta apģērba
divmetrīgos klučos līdz vietai, trūkuma dēļ. Divas reizes dienā
kur sākas pirmie lielie zari. Puse māte pufaiku kārtīgi izpurina un
priedes paliek mežā. Un tad ar graudus izbirdina slēptuvē. Pēc
līksmu prātu uz mājām. Ja ne- tam, saimniecei neredzot, Ojārs
slinko, istabā ir silts. Tā Ojāri- graudus samaļ, bet māte gatavo
ņam ir nākamā saskarsme ar Dagnijai “mannas” biezputru. Liesmagu fizisku darbu.
lā brāļa pienesums ir pieticīgs,
Vēl grūtāk ir cīnīties ar tumsu. bet māsiņa ir pabarota. Lai nenoNav ne lampas, ne sveču. Saim- sprāgtu badā, vergi spiesti dzīvot
niece liekas gulēt līdz ar vistām. pēc jaunas bauslības: “TEV BŪS
Lai pasēdētu pēc ziemas skopās ZAGT!” Tikai prasmīgi jāsaviesaules norietēšanas, Ojāriņš plēš no vēlmes ar iespējām. Sirdsapskalus no priežu šķilām un izžā- ziņas pārmetumu tiem, kam pavē. Kamēr pirmais skals vēl nav šiem atņemts viss, nav ne mapilnīgi izdedzis, vajag savlaicīgi zāko. Ojāra tēvs 1942. gada janaizdegt nākamo. Tikai uz pavasa- vārī nomirst Vjatkas lēģerī. Vai
ŗa pusi mammai izdodas no kāda viņš drausmīgajā pirmsnāves
traktorista nopirkt puslitru petro- agonijā apjauš, ka visi viņa mīļie
lejas. Tas ir abpusējs risks. Par deg- ir sveiki un veseli?
vielas zādzību kaŗa laikā var dabūt
(Turpinājums sekos)

Citāda dzimšanas diena

LĀSMA ĢIBIETE
Ir 1941. gada 6. februāris, un
nelielajā Vēžu ielas namā ar dakstiņu jumtu jau kopš agra rīta jaušama neikdienišķa rosība. Virtuvē šķind katli un pannas. Viesistabā uz apaļā koka galda tiek
klāts sniegbalts galdauts, likti
porcelāna šķīvji, kristlla vīna glāzes un sudraba galda piederumi. Kaut arī trauki liecina par
nama saimnieku gaumi un rocību, ik reizi, viesojoties šai Vēžu
ielas namā, kas atrodas pašā Liepājas „sirdī”, tuvu Tirdzniecības
kanālim, ciemiņu uzmanības lokā vispirms nokļūst auduma salvetes. Tās patiesi ir izcilas: no lina auduma, ar rūpīgi izšūtu monogrammu, kas veidota no diviem lielajiem burtiem „M” un
„Ž” – Marija un Žanis. Marija
Mūrnieks šīs salvetes īsi pirms
laulībām ar Latvijas Aizsargu organizācijas 15. Liepājas aizsargu
pulka aizsargu Žani Ošu darinājusi savam kāzu mielasta galdam.
Nu jau daudzreiz lietotas un
mazgātas, tās aizvien ir gandrīz
tikpat spodras kā laulību dienā.
No nelielās virtuves uzvēdī
pusdienu smarža: tiek sutināti
kāposti un cepta gaļa, savukārt
kliņģeris bija gatavs jau no paša
rīta. Visa šī rosība par godu Marijas un Žaņa meitiņas Valdas
dzimšanas dienai, – viņai šodien

Manas radinieces, vienas no pirmajām lidotājām sievietēm Austrālijā
Valdas Ošs-Lamondas (06.02.1935. – 24.10.1968.) piemiņai
paliek seši gadi. Kaut arī mazā
savu dzimšanas dienu ar nepacietību gaidījusi vismaz mēnesi,
pat ilgāk – uzreiz pēc gadumijas,
bet īpaši pēc Zvaigznes dienas, šogad tā salīdzinājumā ar iepriekšējām reizēm ir citāda – klusāka,
bez tik ierastajiem tēva jokiem
un mammas Marijas smiekliem.
Kaut kur mājās slēpjas bailes. Nevar saprast, vai tās paslēpušās viesistabas tālākajā stūrī vai arī koridora pustumsā. Valda tās, protams, nejūt, bet Marija un it īpaši
Žanis gan. Ar katru dienu dzīve
Latvijā kļūst arvien grūtāka un neizprotamāka. Piemēram, no 1940.
gada 25. novembŗa par oficiālu
maksāšanas līdzekli parallēli Latvijas Republikas latam pasludināts padomju rublis. Arī naudas
maiņas attiecība dīvaina – 1:1, kaut
patiesībā tā ir liela krāpšana, jo
faktiski 1 lats ir 3 rubļu vērts.
Tās nebija vienīgās pārmaiņas, kas ļaudis darīja nemierīgus,
nervozus un pat dzina izmisumā. Cilvēki nespēja saprast un
izskaidrot, kāpēc kopš pagājušā
gada 1. augusta neviens latvietis
vairs brīvi nevar piekļūt saviem
iekrājumiem. No kreditiestādēm
nedēļā drīkst izņemt ne vairāk
kā simt latu, taču pat drūmākajos Māsiņas Mūrnieces. No kreisās: vecākā māsa Anna (precējusies ar
murgos nevarēja rādīties, ka tai Rūdolfu Ģibieti), vidējā – Marija un jaunākā – Kornēlija
brīdī, kad lati no apgrozības // FOTO: no Lāsmas Ģibietes personiskā archīva

pēkšņi tiks izņemti vispār, privātpersonu krājkontos atstājot
tikai pa 1000 rubļiem, atlikumu
konfiscēs, respektīvi, nozags. Tāpat murgos nevarēja rādīties, ka
jau pēc pusotra mēneša – 1941.
gada 25. martā – padomju rublis
pretēji solījumiem kļūs par vienīgo maksāšanas līdzekli, ļaudīm pat nedodot iespēju uzkrājumus latos izmainīt jaunajā
naudā. Un ko gan dod iekrājumi,
ja tos nav iespējams izmantot?
Taču šai dienā par to labāk nedomāt. Aiz loga jau krēslo, un
sāk ierasties ciemiņi. Vispirms
Marijas vecākā māsa Anna ar
savu vīru Rūdolfu, tad jaunākā –
Kornēlija un ar nelielu kavēšanos arī tēva draugs, 15. Liepājas
aizsargu pulka komandieris, aizsargs Fricis Vilhelms Tilgalis. Šai
reizē ciemiņu gan ir mazāk nekā
iepriekšējos gados un tie paši ar
rūpju rievām sejā. Arī dāvanas
mazajai gavilniecei krietni pieticīgākas nekā citās reizēs, bet
par tām Valda nebēdā – greznas
un dārgas lietas viņu īpaši nesaista. Meitēns stundām ilgi var
savā nodabā spēlēties pat ar vienkāršu drēbes gabaliņu no Marijas šujamkastes. Citādi ir, ja Valda pie svinību galda pēkšņi jūtas
visu pamesta un aizmirsta.
(Turpinājums sekos)
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Par Rīgas pili un mums pašiem
Žurnālistes Sallijas Benfeldes saruna ar 11. Saeimas deputāti Ingūnu Rībenu
Kas notiek ar Rīgas pili? Var
saprast, ka sabiedrībai nav nekādas informācijas, kamēr izmeklēšana nav pabeigta, un atliek cerēt, ka uzzināsim, kas patiesībā
noticis un kas vainojams ugunsgrēkā. Tomēr nekādi nav saprotams, kāpēc nevar uzlikt kārtīgu pagaidu jumtu, kāpēc viss
notiek tik lēni.
Patiesībā Rīgas pils degšanu, kas
notika īpašā datumā – latviešu īstajos vasaras saulgriežos, 21. jūnijā, es drīzāk uzskatu par simbolisku zīmi, nevis par parastu negadījumu. Liktenīgā kārtā mēs abi
ar vīru tovakar braucām mājās no
Dzintaru koncertzāles un pēc
vienpadsmitiem vakarā bijām uz
Vanšu tilta. Es savām acīm redzēju šo apokaliptisko ainu – augstās
liesmu mēles uz naksnīgo debesu
fona. Tajā brīdī, zinot, ka Latvijas
Nacionālajā vēstures mūzejā ir
izstāde „100 nacionālie dārgumi”,
man tā likās baisa zīme – pils, kas
ir nostāvējusi cauri visiem vācu,
zviedru, poļu, krievu laikiem, deg
sarkanās liesmās tagad, kad esam
neatkarīga valsts. Cerīgi bija tas,
ka viens no Militārās policijas kareivjiem pēc savas iniciātīvas izglāba karogu, pils tornis nesabruka un šis karogs tornī plīvo joprojām. Tā ir labā zīme. No otras
puses, tas bija nopietns brīdinājums, un arī es gaidīju ātru un izlēmīgu rīcību. Sekoja Dziesmu
svētki, kas, protams, bija skaists
laiks un apliecināja īpašu solidāritāti un vienotību sabiedrībā. Atkal nebija atšķirības starp bagātajiem un nabadzīgajiem, rīdziniekiem un lauku ļaudīm u.c. Dziesmu svētki nāca ar īpašu gaišumu, tas nomierināja un vedināja
pavisam uz citām domām.
Tomēr Rīgas pils joprojām bojājas –notiekošo grūti nosaukt
citādi.
Kad dienas desmit pēc Dziesmu
svētkiem sākās lielās lietavas, mūzeja darbinieki man atsūtīja ar telefonu nofilmētu video. Mūzejā,
kas atrodas nevis bēniņos, bet stāvu zemāk, cauri griestiem lija lietus kā lauka vidū. Sapratu, ka ir
jārīkojas un nav laika atvilkt elpu,
kā biju nodomājusi. Sazinājos ar
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdi, un
mēs sasaucām Saeimā komisijas
ārkārtas sanāksmi, kur visas puses
tika aicinātas kopā. Kopš ugunsgrēka bija pagājis vairāk nekā mēnesis, un visi domāja, ka norit
operātīvi pils glābšanas darbi un
ka Valsts Nekustamo īpašumu
aģentūrai, kas atrodas Finanču
ministrijas paspārnē, ir kaut kāda
apjēga par tām vērtībām, kas atrodas viņu pārziņā. Rundāles
pils direktors, mākslas zinātnieks
Imants Lancmanis pamatoti sacīja, ka Rīgas pils ir mūsu Baltais
nams un Luvra vienlaikus, jo tur
atrodas Rakstniecības un mūzikas, Ārzemju mākslas un Nacionālais vēstures mūzejs, kā arī Prezidenta kancelejas interjera un
mākslas vērtības.
Izrādījās, ka darbi nav pat sākušies, – nebija pat izvesti samirkušie būvgruži. Izrādās, viss ticis
pakļauts bažām par to, ka, kaut
ko pakustinot, apdrošinātāji nesegs zaudējumus vai arī Valsts
policijas veiktā izmeklēšana tiks

traucēta. Kad komisijas sanāksmē
jau bija aizritējusi stunda un visi
runāja kā no grāmatas, jau šķita,
ka esam sanākuši kopā karstā vasaras dienā, lai paklausītos, cik
brīnišķīgi viss notiek, lai gan patiesībā bijām sapulcējušies, lai uzzinātu, kāpēc nekas nenotiek. Komisijas sēdei tomēr šajā ārkārtas
situācijā bija būtiska loma, jo trīs
dienu laikā pēc sanāksmes sākās
vismaz kaut kāda kustība, tika izvākti slapjie būvgruži, organizēti
citi darbi..
Kas notiek tagad?
Pēc Jaunā gada atkal tikāmies
komisijas sēdē ar Valsts Nekustamā īpašuma aģentūras, celtnieku,
Kultūras ministrijas un citu institūciju pārstāvjiem. Beidzot ir izcīnīta cīņa par mūzejiem, tie saiņo
savas mantas un lēnām dosies
projām no pils. Protams, tas ir liels
un apjomīgs darbs. Arī policijas
izmeklēšana ir pavirzījusies uz
priekšu. Dīvaini ir tas, kādu līgumu ar apdrošinātājiem ir noslēgusi Valsts Nekustamo īpašumu
aģentūra, jo apdrošinātāji pagaidām vēl nav samaksājuši neko.
Celtnieku darbība arī ir apdrošināta, un viņi no apdrošinātājiem
jau kaut ko ir saņēmuši. Valdība
arī ir piešķīrusi līdzekļus, un kaut
kādi darbi pilī notiek. Minētā
aģentūra mums apgalvo - lai radītu projektu – nu jau vairs nevis
restaurācijas, bet izdegušās pils atjaunošanas projektu, – tas neesot
ātri izdarāms. Ja cilvēki absolūti
pret jebko izturas ar ierēdniecisku
mieru, nespējot atšķirt ārkārtas
situācijas un īpašus valsts nozīmes
objektus no ikdienišķiem, tad tā
notiek. Celtnieki varētu strādāt
daudz ātrāk un jaudīgāk, bet nevar to darīt, jo nav projekta. Projekts tikšot izstrādāts tikai martā,
tā mums solīja. Tāda šobrīd ir situācija.
Vai valsts institūcijas jūsuprāt
no notikušā gūs kādu mācību?
Nezinu, vai atceraties, bet savulaik kultūras ministre Helēna Demakova visus ministrijas pārziņā
esošos īpašumus – kultūras pieminekļus, tostarp arī Rundāles
pili un Brīvdabas mūzeju, atdeva
Valsts nekustamo īpašumu aģentūrai pārvaldījumā. Toreiz es biju
viena no tiem, kas nostājās pret
šādu rīcību. Nebiju ministre, un
maniem vārdiem nebija īpaša
svara. Savā ziņā šo loģiku var saprast – ja visi valsts īpašumi pieder vienai institūcijai, tā var tos
operātīvi apsaimniekot. Toreiz tika solīts, ka naudu ņems no valsts
īpašumiem, kas pelna, un ieguldīs
tajos, kuŗiem vajag, un visvairāk
vajag kultūras objektiem. Tagad
visu laiku financējums tiek prasīts
no valsts, nekas netiek pelnīts. Iespējams, ka ģimenē, kuŗā ir piecpadsmit bērnu, uzmanība un attieksme pret katru atsevišķi ir
krietni mazāka nekā ģimenē, piemēram, ar pieciem bērniem. Veicot kaut kādas reformas, vienmēr
ir jārēķinās ar reālo izpildītāju
kvalitātes un vērtību izpratnes līmeni.
Lai piedod man aģentūras darbinieki, kuŗus visus es, protams,
nezinu un nepazīstu, bet pēc šīs
divreizējās tikšanās ar aģentūras
vadību un pārstāvjiem, man ir
radies priekšstats, ka šo cilvēku

Ingūna Rībena: “Var sacīt, ka valsts rīcība Rīgas pils gadījumā
raksturo tās attieksmi pret visu mūsu kultūras mantojumu.
Starp citu, atceros, kad 2002. gadā mani uzrunāja, lai kļūstu
par kultūras ministri, aiz muguras bija Dvīņu torņu traģēdija
Amerikā, un toreiz sacīju, ka nekādas augstās technoloģijas
un likumu grēdas neko nespēj glābt, jo glābiņš var nākt tikai
no cilvēka paša, no viņa sirds. Bet sirdi uzrunā kultūra, izglītība un ticība. Šī kopīgā vērtību izpratne sabiedrībā par to,
kas ir ļauns un labs, joprojām nav aktuāla.”
izpratne par to, kas ir Rīgas pils
mums - valstij, neatšķiŗas no izpratnes par vienu parastu ķieģeļu
māju. Papīru birokratija jau ir sasniegusi tādus augstumus, ka tai
vairs nav nekāda sakara ar reālo
dzīvi. Var jau uzrakstīt vēl kaudzi
visādu noteikumu, bet diez vai tas
mūsu dzīvi padarīs jēdzīgāku un
sakarīgāku. Iespējams, ka tiem
papīru kalniem ir pamatojums, jo
visam pāri kā Damokla zobens
stāv Valsts kontrole, kuŗa gan līdz
šim neko reālu nav varējusi panākt, bet drīzāk ir bijusi kā tāds
tvaika nolaidējs. Tiek sekots, lai
jebkuŗa rīcība precīzi atbilstu visiem papīriem, bet neviens nevar
un nespēj kļūt par īstu vadītāju
ārkārtas situācijās.
Toreiz vasarā Valsts Nekustamo
īpašumu aģentūras vadītājai sacīju, ka viņai jākļūst par tādu kā
lāpu, kas aizdedzina pils glābšanas un atjaunošanas procesu, bet
nekas tāds nenotika. Jāpiebilst, ka
diemžēl arī finanču ministrs nekādu attieksmi pret notikušo nepauda. Var sacīt, ka valsts rīcība
Rīgas pils gadījumā raksturo tās
attieksmi pret visu mūsu kultūras
mantojumu. Starp citu, atceros,
kad 2002. gadā mani uzrunāja, lai
kļūstu par kultūras ministri, aiz
muguras bija Dvīņu torņu traģēdija Amerikā, un toreiz sacīju, ka
nekādas augstās technoloģijas un
likumu grēdas neko nespēj glābt,
jo glābiņš var nākt tikai no cilvēka
paša, no viņa sirds. Bet sirdi uzrunā kultūra, izglītība un ticība.
Šī kopīgā vērtību izpratne sabiedrībā par to, kas ir ļauns un labs,
joprojām nav aktuāla.
Jūs pieminējāt Dziesmu svētkus, – tas bija liels, skaists notikums, kas vienoja cilvēkus. Tomēr brīžiem šķita, ka cilvēki,
kuŗi rada šos svētkus, un tie, kas
grib tajos piedalīties par skatītāju, ir piemirsti.
Dziesmu svētku biļetes tika
mirklī izpirktas, un sabiedrībā

veidojās ļoti liela neapmierinātība, ka nav iespējams tās iegādāties. Tad Valsts aģentūras Tautas
mākslas centrs šo jautājumu atrisināja, pieņemot lēmumu, ka koncertu būs vairāk. Tie bija ļoti gaŗi,
vienā dienā pat divi, bet neviens
dalībnieks nesūdzējās. Visu cieņu,
viņi to izturēja, izdzīvoja lielajā
karstumā un slodzē. Cik tas bija
fiziski grūti, to es zinu ne jau pēc
baumām. Viena no manām jaunākajām meitām, kuŗa dziedāja
korī, divpadsmitos dienā koncerta laikā atsūtīja īsziņu: „Ā-āārprāts, bet es vēl esmu dzīva!” - ar
septiņiem gaŗajiem „ā”. Viņai bija
Vidzemes raibie brunči, ar kuŗiem
pārtraukumā varēja apsēsties sūnās un atsliet kājas augšup pret
priedi, bet Latgales sievām, kuŗām bija baltie tērpi, pat tas nebija
iespējams.
Kad kļuva skaidrs, ka būs vairāk
koncertu, Kultūras ministrijai un
Tautas mākslas centram bija lūgums pasludināt nākamo dienu
pēc Dziesmu svētkiem Latvijā par
oficiālu brīvdienu, lai dalībnieki
var aizbraukt mājās un attapties
no milzīgās slodzes. Tas būtu bijis
tikai pašsaprotami, jo tā ir mūsu
tauta un tie ir mūsu svētki - mūsu
identitātes mugurkauls. Jā, dziesma ir mūsu nacionālā identitāte,
jo, svešu varu jūgā dzīvodami, no
paaudzes paaudzē varējām nodot
tikai to, kas bija nododams no
mutes mutē. Reizi piecos gados
taču varam nākamo dienu pēc
Dziesmu svētkiem atļauties brīvu! Kāpēc gan cilvēki visā Latvijā,
kuŗi netika uz Dziesmu svētkiem,
lai mājās pie televīzoriem nedzīvotu līdzi lielajam nobeiguma
koncertam un sadziedāšanās norisei līdz rītam!? Bet mani kollēgas Saeimā, arī no Vienotības, kārtējo reizi nodemonstrēja nacionālās pašapziņas trūkumu, uztraucoties, vai tikai kāda investora
bizness netiks traucēts. To bija
grūti saprast un pieņemt. Toreiz

apskaitos un nolēmu savu nacionālo pašapziņu demonstrēt, visu
tveicīgo Dziesmu svētku laiku
staigājot smagajā 13. gadsimta lībietes tautastērpā. Sagšas un seģene vien sveŗ vairāk nekā desmit
kilogramu.
Ikdienā, domājot par maizi un
rēķinu maksāšanu, bieži piemirstas tās vērtības un pašapziņa...
Manuprāt, tas, ko teicu vairāk nekā pirms desmit gadiem par glābiņu, kas meklējams cilvēkos pašos, kļūst aizvien aktuālāks. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā skatījāmies, kādus
līdzekļus no Eiropas struktūrfondiem varētu piesaistīt kultūras jomai. Diemžēl tikai fiziski taustāmām un redzamām lietām - būvēm, ražojumiem, pieminekļiem,
bet garīgajām, nemateriālajām
vērtībām, kas ir kultūras īstā jēga
un virsvērtība, šo financējumu tērēt nedrīkst. Vēl bēdīgāk – nav pat
sarunu, ka kaut kas tāds būtu
nepieciešams.
Vai piekrītat, ka bieži meklējam vainīgos Austrumos vai
Rietumos, bet reti kad esam ar
mieru paskatīties spogulī? Nevar samaitāt to, kas skaidri atšķiŗ labo no ļaunā.
Notiekošais pierāda, ka šīs skaidrības nav, ka šis kalpu gars gadsimtu gaitā, iespējams, iedzīts ļoti
dziļi. Tāpat kā mūsos sēž vagara
gars – vienam latvietim būt par
kungu un izkalpināt otru. Ir taču
skaidrs, ka stipra nacionāla Latvija nav vajadzīga ne Austrumiem, ne Rietumiem. Jautājums ir ko mēs paši darām, kā rīkojamies, kā veidojam savu valsti? Cik
mums ir cieņas pašiem pret savu
tautu, kas reizi piecos gados sabrauc no visas Latvijas un no visas
pasaules, lai būtu Dziesmu svētkos un kopā!? Atgriežoties pie sacītā par brīvu dienu pēc Dziesmu
svētkiem, gribu pateikt, ka no Saeimas Kultūras, izglītības un zinātnes komisijas esam devuši rīkojumu Kultūras ministrijai Dziesmu
svētku likumā iekļaut normu, kas
nodrošinātu, ka turpmāk Dziesmu svētku pēdējā diena ir oficiāla
valsts svētku diena. Tā parasti ir
svētdiena, tātad jākompensē ar
brīvdienu pirmdienā.
Šogad ir Saeimas vēlēšanas –
vai paliksit polītikā un kandidēsit uz nākamo Saeimu?
Nekad apzināti karjēru neesmu
veidojusi. Žurnālisti man bieži par
to jautā, pieminot gan „Rīga – 800”
ģenerāldirektores, gan kultūras
ministres amatu, gan to, ka esmu
bijusi deputāte četros Saeimas
sasaukumos. Es dzīvoju pēc principa: dari, kas jādara, un notiks,
kam jānotiek. Daudzus notikumus manā dzīvē – kaut vai to, ka
liktenis mani divas reizes apbalvoja ar dvīņiem, – nav bijis manos
spēkos ietekmēt. Domāju, notikumi sakārtosies tā, ka parādīs
manu īsto ceļu tālāk. Architektūras un interjera pasaulei salīdzinājumā ar darbu, ko esmu darījusi
pēdējos gadus, ir cits mērogs. Tas,
ko man visvairāk gribētos un ko
es Visaugstākajam lūdzu Ziemsvētkos, - lai man tiek dota iespēja
vēl atlikušo mūža daļu nodzīvot
ar jēgu, augt un attīstīties, iet savu
cilvēka ceļu šajā pasaulē.
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LATVIJAS PIENSAIMNIECĪBA
GAIDA UZPLAUKUMU

OJĀRS CELLE
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes ziņām, Latvijā 2012. gadā
bijis 165 tūkstoši slaucamo govju, kas saražojušas 873,8 tūkstošus tonnu piena.
1938./39. gada periodā Latvijā
piena produkcija sasniedza 1,77
miljonus tonnu, tātad bija divas
reizes augstāka nekā pašreiz. Apmēram trešdaļu produkcijas patērēja svaigā pienā, bet divas trešdaļas pārstrādāja sviestā un nedaudz arī sierā. Svaigu pienu tagad lieto mazāk.
Caurmēra izslaukums no govs
gadā Ulmaņlaikos bija mazliet
virs 1900 kg, bet no šķirnes govīm – 3280 - 3600 kg. Progresu izslaukuma apmēros no govs veicināja dažādo piensaimniecību
kooperātīvās organizācijas ar padomiem un līdzdalību labāku
govju šķirņu attīstīšanā.
Lielo izslaukumu (1,77 tonnas)
sagādāja vairāk nekā 873 tūkstoši

2014. gada 25. janvāris – 31. janvāris

slaucamo govju.
Pašreiz Latvijas piena ražošanas apmērus ierobežo Eiropas Savienības noteikumi, kas līdz šim
bremzējuši produkcijas kāpumu. Ierobežojumus tagad atceļ.
un jau tuvākajos gados var sagaidīt lielāku piena produkcijas kāpumu. To sola eksporta tirgus iespējas, jo pašmāju pieprasījums
tiek pilnīgi apmierināts.
Pieprasījums pēc sviesta pasaulē nav vairs tāds, kāds tas bija
Ulmaņlaikos, kad, piemēram,
1938. gadā Latvija eksportēja
23,5 tūkstošus tonnu sviesta. Taču tirgus ir atvērts dažādiem citiem ilglietojamiem piena produktiem, kur iespējams liels pieaugums, piemēram, piena pulverim.
Šā gada 8. janvārī Latvijas Avīzē
publicētajā rakstā „Pienīgākā –
Dace” pieminēta 2013. gada piena izslaukuma rekordiste, kas
šajā gadā devusi 19 633 kg piena.

Tas ļoti tālu pārsniedz Latvijas
govju caurmēra izslaukumu, kas
sasniedzis 6584 kg. Latvijā laika
gaitā izveidojusies profesionāli
augsta pienkopība ar industriāli
apsaimniekotām, mechanizētām
kūtīm, kā, piemēram, laikrakstā pieminētajā Kalnu Dambrānu saimniecībā, kur no 607 govīm no katras izslauc caurmērā
12 826 kg piena gadā. Ražošanai
speciālizētās kūtīs šādas piena
govis saņem vislabāko barību,
čakli ražo pienu un saimnieki nemitīgi pūlas uzlabot govju pulka
ģenetisko sastāvu.
Pašreizējā tendence ir ieguldīt
līdzekļus vairāk šādu speciālizētu saimniecību iekārtošanā,
kur ir ļoti augsta ražība un govju
skaits sniedzas simtos. Pretstatā
vēl netrūkst veco saimniecību ar
mazu skaitu govju, kas tradicionāli ganās pļavās un dažkārt tiek
pat divas reizes dienā slauktas ar

rokām. Šo gotiņu ražība ir tāda
pati, kā bijusi vecajos „labajos”
laikos.
Vēl dažās modernajās pienkopības lielsaimniecībās var atrast
Latvijas brūnās govis, ko kādreiz
ļoti centās ģenetiski uzlabot kā
pašmāju šķirni, taču tie, kuŗi galvenokārt ir ieinteresēti govs spējās dot augstāku izslaukumu, ir
pārgājuši uz melnraibajām holšteinietēm, pie kuŗām pieder arī
pašreizējā rekordiste.
Vispārējā piensaimniecības situācija pasaulē rāda tendenci
piena fermu skaitam iet mazumā,
bet individuālai govs produktīvitātei pieaugt. Šo govju pulku
vairs nevar īsti saukt par ganāmpulku, jo ganībās to nedzen, bet
individuālās gotiņas vada savu
laiku, ēdot priekšā nobērto barīgu, dodoties pie mechaniskās
slaukšanas ierīces, lai atbrīvotos
no saražotā piena un pēc tam

turpat kūtī mazliet atpūstos. Katra govs ir apgādāta ar savu pasi,
kuŗā ar slaukšanas mašīnu reģistrē izslaukuma kvantitāti un
kvalitāti. Katra govs tiek izsekota
datorā, un, kad vecums vai kāda
kaite liek ražībai samazināties,
gotiņa bez žēlastības tiek no pulka izskaitīta un nonāk gaļas lopa
pēdējā ciklā – kautuvē.
Šāda „ganāmpulka” uzturēšana
izmaksā dārgi un atmaksājas, tikai ja sasniegta augstākā piena
ražība. No vecās lauku idilles te
nekas vairs nav atlicis. Taču arī
jaunā, efektīvā sistēma darbojas
labi tikai tad, kad katrai gotiņai
ir komfortabla dzīve, pareiza ēdināšana, slaukšana un laba iespēja
būt veselīgai.
Kā redzams pēc skaitļiem, nekas neliedz jau tuvākajos gados
vēl kāpināt govju produktīvitāti un kopējo izslauktā piena
daudzumu.

Kā Zālīte kļuva par Zāli

EDUARDS SILKALNS

Literārajam tandemam Rūmniekam un Miglam nu jau laba
iestrāde faktuālas vielas beletristiskā noformējumā. Savā kontā
viņi var ieskaitīt gan senatnes
varoņu (piem., ķēniņa Viestura),
gan 20. gs. latviešu dižgaru (Aleksandra Čaka) dzīves stāstus. Darbu sadalījums viņiem esot tāds,
ka Migla savāc vajadzīgos materiālus, bet Rūmnieks uzraksta
tekstu. Abu jaunākais romāns
Trīs zvaigznes izstāsta Brīvības
pieminekļa un Brāļu kapu veidotāja, tēlnieka Kārļa Zāles (1888 –
1942) dzīves stāstu.
Pirmoreiz romāna varoni ieraugām viņa dzimtajā Liepājā
1909. gadā, kad viņam ir divdesmit viens mūža gads. Viņa vārds
toreiz - Kārlis Zālīte. Grāmatas
pēdējā nodaļā nu jau visā Latvijā pazīstamais un slavenais tēlnieks Kārlis Zāle piecdesmit četru gadu vecumā nomirst savā
lauku īpašumā „Atvasītes” pie
Gaujas. No Zālītes par Zāli Kārlis pārtop brīdī, kad sāk izskatīties, ka no tēlniekiem tieši viņš
varētu tikt izvēlēts „piemiņas staba” celšanai pašā Rīgas centrā, ko
iecerēts saukt par Uzvaras pie-

Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla, Trīs zvaigznes, biografisks romāns par Kārli Zāli,
apgāds „Zvaigzne ABC”, 2013.g., 448 lpp.
minekli. Vārdi un nosaukumi
Kārlim ir svarīgi. Par piemiņas
stabu viņš klusībā domā: „Kuŗš
no ierēdņiem tik briesmīgu vārdu izgudrojis? Sētai ir stabi, nevis
brīvības cīnītājiem!” (166. lpp.)
Tai pašā reizē viņš izšķiŗas arī
par vārda maiņu: „Ja veidoju tādus maziņus nieciņus – eņģelīšus, dzīvnieku galviņas, mazas
skulptūriņas, ko birģeŗi uz kamīna malas uzliek, jā, tad es varu
būt Kalniņš, Bērziņš, Liepiņš...
Vai Zālītis! Bet lielu, varenu pieminekli... Es būšu Zāle! Kārlis
Zāle!” (167.)
Romāna schēmā nav nekā
novātoriska, tā seko simtiem un
tūkstošiem paraugu. No maziem
un neciliem sākumiem cauri
lielākām vai mazākām grūtībām
izaug lielums, no zālītēm izaug
zāles. Ja tādas neizaugtu, nebūtu
vērts romānu par viņām rakstīt.
Trīs zvaigznēs jauns būvstrādnieks, mūrniekmeistara dēls, izveidojas par daudz lielāku meistaru, nekā bijis viņa tēvs: viņa
dižajam skulptūrālajam veidojumam vēl tagad katru dienu iet
gaŗām tūkstošiem rīdzinieku un
Rīgas viesu, kas, pat ja gribēdami,
pieminekli nevar atstāt nepamanītu.
Nevar sacīt, ka Kārļa Zāles
samērā īsais mūžs būtu bijis pārbagāts drāmatisku notikumu,
kas atvieglinātu grāmatas autoru darbu. Tomēr autori ir tik
veiksmīgi ierakstījušies, ka lasīšana ne mirkli negaŗlaiko. Raitu
lasījumu garantē biežās darbības
laika un vietas maiņas: dažādos
gados ieraugām Zāli Kazaņas
mākslas skolā, Maskavā, Pēterburgā, Rēzeknē, Berlīnē, Diseldorfā... Sastopamies ar veselu
plejādu pazīstamu latviešu kultūras darbinieku, Zāles laika un
likteņa biedru, pat ja vairākums
viņu tikai pavīd mūsu acu

priekšā.
Sacerējuma dinamikai labi
palīdz dialogi, kam grāmatā ir
pat lielāka loma nekā aprakstiem. Tāpat palīdz daudzie jautājuma un izsaukuma teikumi, kā
šajā Zāles iekšējā monologā pēc
tam, kad viņš piekritis Pumpura
biedrības pasūtinājumam veidot
pieminekli Lāčplēša autoram:
Galu galā – viens īsts latviešu
spēkavīrs, kuŗš radīja Lāčplēsi! Bet
visas sākotnējās skices viņam,
Kārlim, vienkārši riebās. Lāčplēsis
cīnās ar Melno bruņinieku? Naīvi.
Pumpurs sēž uz klints un raugās
tālē? Bērnišķīgi. Kārlis tīšuprāt
centās nedomāt par galveno iemeslu. Atgrūst, atvairīt muļķīgās
iedomas! Bet kāpēc viņam bail
atzīties pašam sev? Vai tad kapa
piemineklis skolotājam Jēkabam
Mūrniekam, kuŗu šogad atklāja,
nav tam pierādījums? Kārlis nedrīkst taisīt parastus kapa pieminekļus, jo – nemāk! Ja arī tieši
acīs neviens to nav pateicis, viņš
taču saprot: kapos lai strādā Zaļkalns, kauč Dzirkalis! Bet Brāļu
kapi? Vai tiešām tikai mērogs, lielums un plašums ir Kārļa glābējs? Ko lai iesāk ar sasodīto Pumpuru?! (246.)
Grāmata savas vieglās lasāmības un informātīvās bagātības
dēļ ieteicama arī gados jaunākiem lasītājiem ne vien Latvijā,
bet arī ārpus tās, piemēram, –
trimdinieku ģimenēs dzimušiem jauniešiem, kas gatavojas
savam pirmajam tēvzemes apciemojumam. Kā Brīvības piemineklis, tā otrs Kārļa Zāles meistardarbs - Brāļu kapi taču ir Latvijas tūrisma atrakciju pašā galvgalā! Grāmatas viducī atrodams
vairāk nekā ducis krāsu foto
attēlu no to detaļām. Kad būs izlasītas Trīs zvaigznes, nopietnāki
interesenti varēs ķerties pie „akadēmiskākiem” apskatiem, pie-

mēram, – Vaideloša Apsīša mazgrāmatiņām par Brīvības pieminekli un Brāļu kapiem.
Gados vecākiem lasītājiem Brīvības pieminekļa labi zināmas
daļas jauki parādītas to „izsapņošanas”, rašanās stadijā. Kāpēc
pieminekļa smailē trīs zelta zvaigznes? Lasiet 261. lappusē! Kas
ierosināja uzrakstu „Tēvzemei
un brīvībai”? Lasiet 321. – 322.
lappusē!
Simpatiski ir tas, ka Kārlis Zāle
romānā nav hēroizēts vai glorificēts, bet ka viņa pozitīvajām
cilvēciskajām īpašībām atsvaram liktas pretī arī dažas negātīvas. Viņš parādās kā sapņotājs,
bet gan tāds, kas abām kājām
uz zemes, ne mākoņos. Patriots,
ideālists – jā, tāds viņš ir, bet līdztekus viņam rūp arī personiskā
labklājība un pazīstamības pakāpe sabiedrībā. Viņš izveidojas
par rēgulāram darbam nespējīgu alkoholiķi.
Interesanti, kāda īsti bija Zāles
attieksme pret padomju varu
pirmajā okupācijas gadā, kad
mūžs jau tuvojās beigām? Aizkustina aina 1940. gada oktobrī,
kad Zāle, iebraucis no laukiem
Rīgā, iedomājas aiziet un apskatīties, kas noticis ar viņa daudz
citādākos laikos un apstākļos
celto pieminekli.
Kārlis piespieda sevi pacelt acis.
Cauri puskailajām, rudenīgi drēgnajām liepām augstu gaisā slējās
Brīvības tēls ar trim zvaigznēm
izstieptajās rokās. Nemiers kā nespodra oktobŗa migla pamazām
pārņēma visu stāvu, iesūcās drēbēs, locekļos, asins ritējumā, sāka
dunēt galvā. Kārlim jātiek pie
sava pieminekļa, jāpārbauda, vai
Laika vecis nav izdzēsis kādu tēlu, aiztriepis ciet 1905. gada ciešanas, pārlauzis Lāčplēša zobenu,
saplosījis krīva kokli...?
Kaut satiksme bija dzīva, Kārlis

apgāja apkārt Brīvības piemineklim, ik pēc brīža apstādamies.
Nekas nav izdzēsts, kādas neprāta
muļķīgas iedomas viņu sagrābušas! Tādus pieminekļus nenojauc,
tos --- Kāds vadātājs viņu, Kārli,
ir apsēdis! Viņam jātiek ātrāk
prom! (429. – 431.)
Kārļa bažas par to, vai viņa diždarbs, kas cildina brīvību, netiks
sabojāts vai pat nojaukts apstākļos, kad brīvība tikusi atņemta,
ir pašsaprotamas, bet kā vērtēt
iepriekšējā nodaļā lasīto (425.),
ka viņš lauku īpašumā nodarbojies ar Staļina ģipša galvas veidošanu? Apzinoties, ka viņš - Brīvības pieminekļa autors okupācijas režīmam nevar būt citādi
kā vien persona non grata, Zāle,
visticamāk, būs darbošanos ap
Staļina galvu izmantojis par aizsargu pret iespējamām represijām. Romānā Staļina galva padarīta par līdzekli, ar ko Zāle izvairās no īpašuma nacionālizācijas
un papildu iedzīvotāju izmitināšanas lielajā ēkā: režīmam it kā
pakļāvīgam māksliniekam taču
vajadzīgas telpas, kur strādāt! Bet
pašā grāmatas izskaņā (439. –
440.) Zāle vācu laikā domā par
pieminekļa celšanu komūnistu
aizvestajiem!
Valdis Rūmnieks un Andrejs
Migla ir uzrakstījuši gana interesantu romānu, lai raisītu lasītājā vēlēšanos izzināt, kas no visa
grāmatā vēstītā ir neapgāžami
patiess un balstīts laikmeta dokumentos, tad – kas cits ir varbūtējs un visai pieņemams, un
beidzot – vai kādas stāstījuma
daļas ir autoru tīrās fantazijas
augļi. Ja vien autori vai apgāds
nav iecerējuši publicēt ar Trim
zvaigznēm un vispār ar tēlnieka dzīvi un darbu saistītu dokumentu krājumu, atliek vienīgi
meklēt jau agrāk publicētās Kārļa
Zāles biografijās.
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REDAKCIJA IESAKA

2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas interesantākie sarīkojumi un norises

JŪLIJS

Krēmers (vijole), Elīna Bukša
(vijole), Ramons Jaffe (čells), Inga Kalna (soprāns), Egils Siliņš
(bass), Andrejs Osokins (klavieres) un citi.

21. jūlijs – 3. augusts
Dāmu paradīzē
Piecās izrādēs apmeklētājus ie8. augusts – 9. augusts
pazīstinās ar kultūrvēsturisko faiLatvijas Etnografiskajā brīvdanomenu – Eiropas modi. Ceļojums laikā ik pa divām desmit- bas mūzejā
Amatnieku meistardarbnīcu
gadēm, sākot no 1900. gada. Piedalīsies pazīstami Rīgas tērpu darbu izstāde
mākslinieki. Autore – režisore un
15. augusts – 24. augusts
producente Ilona Brūvere. MoTenso Eiropas kamerkoŗa 2014.
des stila konsultante Natālija Jangada vasaras darbnīca Rīgā
sone.
Koŗa diriģenti un paidagogi
Kaspars Putniņš un Gērts Bergs
26. jūlijs
noklausīsies jaunos dziedātājus,
Esplanādē
lai projektam izvēlētos labākos
Saullēkts pilsētā
Saullēkta sagaidīšana, kas ilgs koŗa dalībniekus. Vasaras darbnīseptiņas stundas no 26. jūlija cā tiks iestudēts koŗa kopdarbs
plkst. 23 līdz 27. jūlija plkst. 6, ar progresīvākajiem jaunās pasniedzot garīgi piesātinātu, me- audzes latviešu māksliniekiem –
ditātīvu programmu. Mūzicēs komponistu Kristapu PētersoLaima Jansone (Latvija, kokle), nu, režisori Zani Kreicbergu, ģiTimo Vēnenens (Timo Vaananen, taristu Kasparu Zemīti un DJ
Somija, kantele), Aladins Abass Monsta.
(Aladin Abbas, Ēģipte/Norvēģija,
balss, ūds, tabla) u.c.

SEPTEMBRIS

AUGUSTS
1. augusts – 3. augusts
Dzintara ceļš – Latvijas nākotne
pasaulē
Grāmatas “Dzintara ceļš – Latvijas nākotne pasaulē” atvēršana.
Latvijas zinātniece Inga Ļašenko,
kas jau vairākus gadus veic pētījumus par dzintaru, stāstīs savu
vīziju par dzintaru.
3. augusts
Atjaunotajā Lucavsalas parkā
Piena svētki
Piena svētki Lucavsalā atklās
šīs salas burvību, parādot, cik tā
tagad tīra un pieejama kā romantiķiem, tā fotografiem un zinātkāriem pilsētniekiem. Skaista
svētdiena pie Daugavas ūdeņiem.
Uzstāsies latviešu un ārvalstu
mūziķi. Ielu mākslinieki, performances, cirks, atrakcijas, tirdziņš,
amatnieki, frizieŗi, masieŗi, pavārskola. Atsevišķa teātŗa skatuve.
Bērnu stūrītī – zīmēšana, veidošana, skaņu laboratorija, bungu
skola, maskas, šūpoles. Mierīgā
zona – vīns, mūzika, sarunas.
6. augusts – 28. septembris
Dekorātīvās mākslas un dizaina
mūzejā
Dzintara laikmets
Kultūrantropoloģisks pētījums
par dzintara fainomenu vienas
tautas mākslā, kultūrā un sociālās dzīves apritē. Idejas autore ir
Inese Baranovska. Izstādei tiks
piesaistīti mākslinieki – Ingrīda
Zābere, Izolde Cēsniece, Gints
Gabrāns, Monika Pormale, Rūdolfs Bekičs u.c.
8. augusts
Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā
Ceļojumu gadi
Koncertā piedalīsies: “Kremerata Baltica”, Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris, Ksenija
Sidorova (akordeons), Gidons

gatavos apēšanai, ziemas krājumiem, tautas aptiekai. Sapkopos
arī projekta rezultātus – attēlu
kollāžas, video u.c.
8. septembris
Rātslaukumā, uz Akmens tilta,
pie Nacionālās bibliotēkas un tās
iekštelpās
Gribu iet uz bibliotēku
Karnevāla gājiens Starptautiskajā rakstpratības dienā. Bērni,
kas piedalās projektā “Bērnu un
jauniešu žūrija”, izvēlēsies savu
mīļāko grāmatu un ietērpsies šīs
grāmatas varoņu tērpos, lai dotos simboliskā gājienā. Gājiens
sāksies Rātslaukumā, kur tā dalībnieki uzzinās savu uzdevumu –
doties uz Stikla kalnu, lai atmo- Arvīds Jansons
dinātu tur dusošo Saulcerīti. Piedalīsies ap 2000 dalībnieku – bērni
un pieaugušie no Latvijas un latviešu diasporas centriem pasaulē.
12. septembris
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Dzintara ceļš
Koncerts Dzejas dienu ietvaros
“Dzintara ceļš” pulcēs Rīgā ievērojamākos Eiropas dzejniekus
un nozīmīgākos latviešu komponistus pasaules līmeņa vokālās
mūzikas jaundarbu radīšanā. Piedalīsies: Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, diriģents Māris Sirmais, 12 latviešu komponisti un
12 Eiropas dzejnieki.

5. septembris – 27. oktobris
Mūzejā “Rīgas Birža”
Nākotnes mākslu meklējot
Multidisciplīnārs projekts ar
mērķi populārizēt latviešu gleznotāja, teorētiķa un pētnieka
Voldemāra Matveja (1877–1914)
darbību, ņemot vērā viņa ieguldījumu ārpus Eiropas kultūru –
19. un 27. septembris
Okeanijas, Afrikas un ZiemeļāziLatvijas Nacionālajā operā
jas – mākslas pētniecībā 20. gs.
Valentīna
sākumā. Viņa grāmatas “LieldiePasaules pirmizrāde jaunai latnu salas māksla” (1914), “Afrikas viešu komponista Artura Maskata
māksla” (1919) tika izdotas krie- operai pēc leģendārās kinozivu valodā ar Vladimira Markova nātnieces Valentīnas Freimanes
dzīvesstāsta.

Valentīna Freimane

pseudonimu un sen kļuvušas par
bibliografisku retumu. Tomēr no
OKTOBRIS
šodienas perspektīvas ir skaidrs,
ka Matveja teorētiskās atziņas
9. oktobris – 15. oktobris
veicinājušas daudzu kā latviešu, tā
Latvijas Nacionālajā teātrī
krievu avangarda novātorisko
Opera par kartupeli
mākslinieku izpratni par šo kulAsprātīga opera visai ģimenei
tūru nozīmi modernās mākslas
par kartupeļu ceļojumu no Dienturpmākā attīstībā.
vidamerikas līdz Latvijai un par
dzīvi tajā. Komponists – Valts Pū6. septembris
ce, libreta autore – Inese ZandeVidzemes tirgū
re, režisors – Jans Villems van den
Brīvības dārzs
Projekts “Brīvības dārzs” beig- Bošs (Nīderlande). Piedalīsies
usies kultūras foruma “Baltā nakts” Latvijas Nacionālā teātŗa aktieŗi,
laikā, kad tiks novākta izaudzētā Rīgas Doma meiteņu koris diriraža un meistardarbnīcās to sa- ģentes Airas Birziņas vadībā, ka-

Mariss Jansons

merorķestris un Latvijas mūziStaro Rīga
kas skolu jaunieši – dziedātāji un
Gaismas festivāla laikā Rīgā tiek
dejotāji.
izgaismoti ap 100 gaismas objekti. Ēku fasādes, tilti, pieminekļi
22. oktobris
un parki kļūst par gaismas un
Rīgas Domā
video technoloģiju izstādes obSakrālās mūzikas koncerts Lux jektiem un gaismas installāciju
aeterna
ekspozīcijām. Objektus papildina
Sakrālās mūzikas koncertā Lux mūzikālas un teātrālas norises.
aeterna skanēs franču un flāmu Festivāls notiks jau septīto reizi.
baroka laikmeta polifonijas paraugi, norvēģu garīgās tautasDECEMBRIS
dziesmas, Pēteŗa Vaska un Arvo
Perta mūzika un jaunas oriģinālkompozicijas, kas tapušas Lat1. decembris – 31. decembris
vijas Radio koŗa skaņu laboraVieta tiks precīzēta
torijā – latviešu bizantiskie dzieJ. S. Bachs – “Ziemassvētku orādājumi. Koncerta māksliniecis- torija”
kais vadītājs – Sigvards Kļava,
Festivāla“EiropasZiemassvētki”
piedalās – Nederlands Kamerkoor ietvaros klausītājiem tiks sniegta
(Nīderlande), Musicatreize (Fran- pazīstama klasiskā mūzika, ko
cija), Det Norske Solistkor (Nor- jau tradicionāli gada nogalē atvēģija), Latvijas Radio koris, Lat- skaņo dažādi mākslinieki, – J. S.
vijas Nacionālais simfoniskais Bacha “Ziemassvētku orātorija”.
orķestris un solisti.
Piedalīsies solisti, Rīgas Doma
zēnu koris, kamerorķestris Sinfonietta Rīga un diriģents Sigvards
NOVEMBRIS
Kļava.
8. un 9. novembris
Latvijas Nacionālajā operā
Marisa Jansona un Bavārijas
Radio orķestŗa koncerts
Ar diriģenta Marisa Jansona un
Bavārijas Radio orķestŗa koncertiem Rīgā tiks godināta diriģenta
Arvīda Jansona piemiņa viņa
jubilejas gadā.
14. novembris – 18. novembris
Rīgas pilsētvidē

13. decembrī
Latvijas Nacionālajā operā
Eiropas Kinoakadēmijas balvu
pasniegšanas ceremonija
Ceremonija ierasti pulcē ap
pusotru tūkstoti pasaules līmeņa
kino profesionāļu, un tajā tiek
apbalvoti Eiropas kino sasniegumu radītāji un ekrāna personības.
(Turpinājums sekos)
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Latvija - maizes lielvalsts
Latvijas Maiznieku biedrībai – 20 gadi

VALIJA BERKINA
Vācijā no 17. līdz 26. janvārim
notiek Berlīnes Starptautiskais
pārtikas izstāde - gadatirgus Internationale Grüne Woche Berlin
2014 (Zaļā nedēļa 2014), kas ir lielākais Vācijā. No Latvijas gadatirgū tiek piedāvāti dažādi pārtikas produkti, neiztrūkstoši arī
rudzu maize – šoreiz no SIA
„Lāči” un SIA „Dona”.
Uz izstādi Berlīnē Salas novada
SIA „Dona” aizvedusi rudzu (melno) maizi: „Senču”, „Ķiplociņš”,
„Rudzu sēklu maizi”, „Piknika
maizi” un veidņu maizi („ķieģelīti”) „Borodina”, ko īpaši iecienījuši no Latvijas uz Vāciju emigrējušie. Par to zina stāstīt SIA „Dona”
(apritējuši 20 gadi) valdes priekšsēdis Kārlis Zemešs. Viņš ir arī
Latvijas Maiznieku biedrības (LMB)
priekšsēdis. Biedrībai arī nesen
nosvinēti 20 gadi. Pagājušā gada
nogalē Kārlis Zemešs ievēlēts par
LMB vadītāju uz trešo termiņu.
„Latvijai atbilst apzīmējums
„maizes lielvalsts” – par maizes
daudzveidīgo sortimentu un lielo
ražotāju skaitu. Tāds nav nevienā
pasaules valstī. Mēs esam izlutinājuši savus pircējus,” saka LMB
valdes priekšsēdis Kārlis Zemešs.
„Maiznieku biedrība ir Latvijā vienīgā profesionālā asociācija, kas
apvieno maizes ražotājus. Arī SIA
„Dona” ir viena no biedrības dibinātajām, kuŗā strādā vairāk nekā 100 cilvēku.. Mūsu produkcija –
40 maizes un 60 konditorijas izstrādājumu (tortes, smalkmaizītes,
plātsmaizes, pīrāgi) ir nopērkama
gandrīz visos valsts reģionos - 700
tirdzniecības vietās Latgalē, Zem-

Latvijas Maiznieku biedrības
iz pilddirektore,
diplomēta
maizniekmeistare Gunta Duka
galē, Vidzemē, Kurzemē, Rīgā un
Jūrmalā. Visos lielveikalu tīklos,
mazos veikaliņos, Rīgas Centrāltirgū, Daugavpils, Jēkabpils tirgū
un pašu veikalos.”
LMB darbības mērķi ir uz kopīgu interešu pamata veicināt Latvijas maizes ceptuvju sadarbību,
nozares attīstību un perspektīvas,
pārstāvot biedrību valsts pārvaldes institūcijās.
Maiznieks ir viens no senākajiem amatniecības arodiem Latvijā. Pirmie tā statūti bija izstrādāti
jau 1235. gadā. Latvijas Maiznieku
biedrības ģerbonis ar iegravētu
1236. gadu vēl tagad ir apskatāms
Rīgā Mazā ģildes zāles griestu
greznojumā. Līdz 1934. gadam
visa biedrības informācija bija vācu valodā. Pēc pirmskaŗa maiznieku meistara Alberta Blumberga ierosmes, pag. gs. 80. gadu beigās tika atjaunota tradicionālās
saldskābmaizes un rudzu maizes

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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Līmeniski. 1. Tēlnieks, Brīvības
pieminekļa autors (1888-1942).
3. Mechanismu serdeņi, ap ko
griežas citas detaļas. 7. Metenis
(dsk). 8. Tādas, kad bieži līst lietus. 9. Pilsēta Zemgalē. 12. Dzimtene. 15. Brīvs no netīrumiem; uzkopts. 17. Upe Vidzemē. 18. Piestātne. 20. Nevienā vietā. 22. Publisks priekšlasījums. 24. Secīgs
pārskats. 26. Ierīces jūras dibena

Latvijas Maiznieku biedrības
priekšsēdis Kārlis Zemešs Maizes svētkos Rīgā
cepšana Latvijā, kas padomju gados bija zudusi.
SIA „Dona” tiek cepts vairāk nekā 30 nosaukumu gan klasiskā,
rudzu un saldskābā maize, gan ar
piedevām – no 260 gramu klaipiņiem („Rupjmaizes kēkss”) līdz 2,5
kilogramu rudzu maizes kukuļiem.
Latvijas Maiznieku biedrība tur
godā senās tradicijas. Sadarbībā ar
Amatniecības kameru izskolo un
piešķiŗ maizes cepēja kvalifikāciju.
Lai kļūtu vispirms par zelli, eksāmenā ir jāizcep vismaz divu veidu
maize, pēc tam jāatbild uz teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem. Kļūt par meistaru ir vēl grūtāk. LMB pastāvēšanas 20 gados
maiznieku meistara diplomu saņēmis 31 maizes cepējs, arī Latvijā
labi pazīstamais ceptuves „Lāči”
vadītājs Normunds Skauģis, kas ir
Maiznieku biedrības Meistaru
brālības priekšsēdis un darbojas
LMB valdē. Ceptuve „Lāči” atro-
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pētīšanai. 27. Tāds, kas ne ar ko
neizceļas. 28. Kāda ES valsts. 29.
Pacilājošs, līksms pārdzīvojums.
32. Jauns, ataudzis mežs. 34. Citronmētra. 35. Trauks (kā) glabāšanai. 36. Neritmisks. 37. Turza.
38. Izbeigt (kādu darbību), apstāties.
Stateniski. 1. Sēra masa, ar ko
apklāts sērkociņa gals. 2. Izprieca, patika (barb.). 4. Tropu meža-

stepe. 5. Mest. 6. Vaŗa, niķeļa un
cinka sakausējums. 10. Padrēbe.
11. Ļoti auksts. 13. Abavas pieteka. 14. Katoļu garīdznieks. 15.
Satura formulējums. 16. Secība;
kārta. 18. Satrunējis koka gabals.
19. Cīnīties pēc elpas. 21.
Slimība. 22. Spitālība. 23.
14
Latviešu jaunatnes atpūtas un izglītības centrs
ASV rietumos. 25. Mūžzaļi ciprešu dzimtas koki. 29.
Liekot (ko) pievirzīt. 30.
Airēt. 31. Pārvietoties (pa
jūru), apsargājot krastus.
33. Uziet. 34. Atlīdzināt
(naudā).
Krustvārdu mīklas
(BL Nr. 3) atrisinājums
Līmeniski. 1. Korālis.
6. Meksika. 10. Krona. 11.
Ziede. 12. Klāns. 13. Palestīna.
14. Iraka. 16. Skate. 18. Tiesa. 19.
Skumjas. 22. Skolots. 25. ASV.
27. Garneles. 28. Īstenība. 29.
Sēt. 31. Pieņemt. 33. Sakārst. 35.
Adena. 36. Balso. 39. Viesi. 41.
Pārticiba. 42. Iekšā. 43. Svece. 44.
Jokot. 45. Skaista. 46. Austere.
Stateniski. 1. Kuzmins. 2. Rieva. 3. Liepa. 4. Skelets. 5. Bobslejs. 6. Mašīnas. 7. Kūkas. 8.
Irāna. 9. Abscess. 15. Kamaniņas. 17. Kalendāri. 20. Kraķi. 21.
Aplam. 23. Kūtra. 24. Tubas. 25.
Ass. 26. Vīt. 30. Ēterisks. 31. Pabriks. 32. Taurēja. 33. Savīsta. 34.
Taizeme. 37. Lakta. 38. Opāls.
39. Vasks. 40. Esene.

das Rīgas-Liepājas 12. kilometrā,
bet tās ceptā maize ir nopērkama
visā Latvijā. LMB izpilddirektore
Gunta Duka ir maiznieku meistare ar 20 gadu darba stāžu SIA
„Ādažu kukulītis”. Viņa pārmantojusi arodu no māmuļas Martas
Budovskas, kuŗai piešķirts Goda
maiznieka nosaukums.
Par godu LMB 20 gadu jubilejai tika rīkots konkurss, kuŗā
godināja īsteno, tradicionālo rudzu maizi. Piemēram, Zemgalē
degustācijai tika piedāvāti 18 paraugi, pircēji ar „garšo!” par labāko
atzina Limbažu SIA N. Bomja
maiznīca „Lielezers” plaucēto rupjmaizi „Alberts” (1. vieta) un „Minchauzena rupjmaizi” (3. vieta).
Jau vairākus gadus Rīgas svētku
laikā notiek arī Maizes svētki.
Rīgas centrā - Vērmanes dārzā tiek
izveidota Maizes iela. Maiznieki
visas dienas gaŗumā cienā ar
„spēka riku” - rudzu maizi ar me-

du un pārbauda zināšanas labības vārpu, graudu un miltu pazīšanā. Miniceptuves piedāvā siltus pīrāgus un dažādus citus gardumus. Latvijas maiznieki, izmantojot autentiskas receptes un izejvielas, kā arī, ievērojot konkrētās
valsts cepšanas tradicijas, izcepuši
arī Grieķijas Tsoureki, Francijas
Bageti, Meksikas Concha, Italijas
Ciabattu, Beļģijas Craquelin, Spānijas Bolla galega. Rīdzinieki un
svētku viesi balsojumā par garšīgāko atzina Beļģijas tradicionālo
maizi Craquelin un Meksikas
Concha.
Latvijā ikdienas ēdienkarte nav
domājama bez maizes. Dodoties
ārpus Latvijas, ciemakukulī bieži
vien ņemam līdzi īstas rudzu
maizes klaipu.
Berlīnes Zaļajā nedēļā Latvijas
maizniekiem parasti ir liela piekrišana, jo maize ir bez jebkādiem
uzlabotājiem un konservantiem.

ZIŅAS ĪSUMĀ
Latvijas 12. klašu skolēni līdz 1. martam var pieteikties uz Vītolu
fonda administrētajām stipendijām nākamajam mācību gadam studijām augstskolā. Kandidāta vidējai atzīmei jābūt vismaz 7,5 balles, kā
arī jāatbilst kādam no šādiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir
no daudzbērnu ģimenes, gūti izcili panākumi mācību olimpiadās. Izvērtējot kandidātus, vērā ņem arī jaunieša mērķtiecību un sabiedrisko
aktīvitāti. Stipendijas minimālais apmērs ir 1500 eiro studiju gadā.
Daugavpilī uzsākts projekts „Integrāciju veicinātāji izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valsts piederīgajiem Latgales reģionā”. Projektu īsteno biedrība „Baltā māja” sadarbībā
ar Daugavpils baltkrievu kultūrizglītības biedrību „Uzdim”. Projekta
laikā mazākumtautību daugavpilieši varēs apgūt latviešu valodu.
Daugavpilī no 31. janvāŗa līdz 1. februārim notiks X Daugavpils
Starptautiskais folkloras festivāls. To rīko pilsētas domes Kultūras
pārvalde sadarbībā ar Latviešu kultūras centru. Dalībnieki būs no visiem Latvijas novadiem, kā arī no Gruzijas, Ukrainas, Baltkrievijas un
Krievijas. Festivāla laikā savu 20 gadu jubileju svinēs Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras kopa „Svātra”.
Latvijas maizes, siera, gaļas izstrādājumu, šprotu, vīna un alus ražotāji no 17. līdz 26. janvārim piedalās Berlīnes starptautiskā pārtikas
gadatirgū Internationale Grüne Woche Berlin 2014 (Zaļā nedēļa 2014).
Nacionālajā stendā ir apskatāma un nobaudāma viņu ražotā produkcija.
AS „Cesvaines piens” uzsācis siera eksportu uz Franciju. Tās ir pozitīvās atskaņas pēc dalības Starptautiskajā pārtikas izstādē Vācijā, Ķelnē
„ANUGA 2013”, kur siera meistari demonstrēja jaunās siera šķirnes „Cesvaine” un Alpu siers. Šobrīd „Cesvaines piens” ražo trīs tipu sierus:
Gouda, Maasdam un Tilsiter, kā arī sviestu, krējumu, mājas sieru CIBA
un biezpienu. Produkciju fasē A/S „Siera nams”.
Jelgavas novada Staļģenē darbu izmēģinājuma režīmā uzsākusi
pirmā neatkarīgās Latvijas laikā uzbūvētā graudu audzētāju kooperātīva „Latraps” alus iesala ražotne, kur ieguldīti 3 miljoni eiro - miljons
ES fonda līdzfinancējums. Iesals ir viena no alus darīšanas svarīgākajām sastāvdaļām. Līdz šim tika izmantots galvenokārt no Lietuvas ievests iesals. Graudu pirmapstrādei uzbūvēts speciāls komplekss Elejā.
Igates pilij būtu jākļūst par 3 – 4 zvaigžņu viesnīcu, nolemts nesen
„Valsts nekustamie īpašumi” rīkotajā plēnērā par pils kompleksa attīstību. Tā territorijā ir pils, ceļmalas krodziņš „Dzirnavas”, tūristu māja
un akmens mūŗa drupas. Līdzās atrodas pils vadības atjaunotais Emiļa
Melngaiļa mūzejs, Svētā Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīca.
Daugavpilī, Marka Rotko Mākslas centrā, 1. februārī ar daudzveidīgām Latvijas un ārvalstu mākslas izstādēm atklās jauno sezonu.
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas mūzeju būs apskatāma „Krievu glezniecība no LNMM kollekcijas. 19. gs. beigas – 20. gs. 1. puse”,
Ceļojošā izstāde no Vācijas „PILSĒTA –TELPA- MĀKSLA”, Latgales
reģiona mākslas skolu absolventu darbu izstāde „Pēteris Martinsons.
KERAMIKA. 1963 – 2013” un citas.
Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs ir nominēts Dienas Gada
balvai nominācijā – kultūras notikums. Gada balva tiks pasniegta šā
gada martā. Nominācija pieteikta kā projekts, kas Daugavpili iezīmē
kartē kā Austrumeiropas mākslas centru.
Latvijas biškopjiem turpmāk būs jāievēro stingrāka bišu dravu
uzraudzības kārtība. To paredz valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu projekts Amerikas bišu peru puves uzraudzības, kontroles un apkaŗošanas kārtība. Lai novērstu pēdējos gados Latvijas bišu
dravās novēroto bīstamas slimības – Amerikas peru puves izplatību.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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SIRSNIŅU BALLE FLORIDĀ
Piektdien, 14. februārī, plkst. 17:00
St. Pētersburgas latviešu biedrības namā
1705 9th Ave.
Priekšnesumi ar viena no Čikāgas Piecīšu spilgtākiem
dalībniekiem Armanda Birkena piedalīšanos.
Siltas vakariņas un Ilmāra Dzeņa
un Pēteŗa Ozola deju mūzika.
Viss par $ 25.

LATVIEŠU FEDERĀLĀ
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ
paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks
SVĒTDIEN, 2. februārī plkst.11.30 dienā
Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY.
DIENAS KĀRTĪBA:
1. Kvoruma konstatēšana
2. Iepriekšējās gada sapulces protokola pieņemšana
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums
4. Kasieŗa ziņojums
5. Aizdevuma komisijas ziņojums
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. Vēlēšanas
8. Dažādi jautājumi
Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā iespēju

APCIEMOT LATVIJU 2014. gadā!
„Hello, Latvia!/Sveika, dzimtene” (2014. gada 9. - 23. jūlijs) –
ceļojums angļu un latviešu valodās pieaugušajiem un ģimenēm
Dalības maksa – $3600 – iekļauj lidojumu uz Rīgu un atpakaļ no Čikāgas vai Newark
un bagātu kultūras programmu, jo 2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta.
Grupa ceļos pa Latvijas vēsturiskiem novadiem un apmeklēs Daugavpili un
tajā šogad atvērto Mark Rothko mūzeju.*

„Heritage Latvia” (2014. gada 9. – 23. jūlijs) –
izglītojošs ceļojums angļu valodā jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem
Dalības maksa $3100 – iekļauj lidojumu uz Rīgu un atpakaļ no Čikāgas vai Newark. Jauniešiem
būs izdevība baudīt bagātu kultūras programmu Rīgā, ieskaitot starptautisko Koŗu olimpiādi, apceļot
Latvijas vēsturiskos novadus, kā arī iepazīties ar saviem vienaudžiem Latvijā.*
*Iemaksa un pieteikšanās veidlapas abiem braucieniem atrodamas ALA mājas lapā www.alausa.org
Veidlapas, kopā ar $500 iemaksu, jāiesūta līdz 2014. gada 15. martam; maksimālais dalībnieku
skaits katram ceļojumam ir 20; dalībnieki tiks pieņemti iesūtīto $500 iemaksu saņemšanas secībā.
Tuvāka informācija : Anita Juberte, ALA: 301 340-8719 vai projekti@alausa.org

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
ČIKĀGA (IL)
Čikāgas latviešu organizāciju
apvienība 25. janvārī Kr. Barona
skolas Draudzīgais aicinājums
Ciānas lielajā zālē. Pusdienas
11:00, akts 13:00.
2. februārī 16:30 Super Bowl
futbola spēles pārraide Čikāgas
latv. nama telpās 1. stāvā.
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081. Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
DETROITA (MI)
Detroitas SV. Pāvila dr. Sabiedrisko notikumu ēka (30623 W
Twelve Mile Rd. Farmington

Hills MI 48334).
26. janvārī 11:30 Sv. Pāvila draudzes gada sapulce.
9. februārī 11:30 pēc dievk. Sv.
Pāvila draudzes un Daugavas Vanagu rīkota pankūku pēcpusdiena.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība (531 North 7th Str)
4. februārī 11:00 pensionāru
kopas saiets. Programmā valdes
ziņojumi, nākotnes darbība un
apspriedes par aktuāliem tematiem. Saiets beigsies ar dzimumdienu svinēšanu pie kafijas galda.
Viesi arvien laipni gaidīti!
Embassy Suites PhiladelphiaAirport viesnīca (9000 Bartram
Ave, Philadelphia PA 19153, tālr.:
215-365-4500). No 2. līdz 4.
maijam notiks ALA 63. kongress. Istabas viesnīcā jāpiesaka

līdz 15. aprīlim, atsaucoties uz
American Latvian Association
vārdu. Lūdzam atsevišķo biedru
delegātu kandidātus sūtīt pieteikumus uz ALAs biroju (400 Hurley
Ave, Rockville MD 20850) vai
elektroniski: alainfo@alausa.org,
vēlams līdz 10.martam.
ŅUJORKA (NY)
26. janvārī 10:00 dievk. Jonkeru baznīcā, 11:30 sekos Ņujorkas Kultūras dienas. Programmā
vēsturisks atskats uz māc. Richarda Zariņa (1913-2006) dzīvi un
darbiem, ko sniegs viņa dēls Dr.
Bertrams Zariņš. Koncertēs Amber
Flute Quartet+1: Ilona Kudiņa
(flauta, alta flauta,pikolo; Latvija,
ASV), Ona Jonaityte (flauta,alta
flauta; Lietuva), Agita Arista
(flauta; Latvija), Elzbieta Brandys
(flauta, pikolo; Polija), Lalita Sa-

Pēc sapulces – cienasts.

Jauni biedri mīļi gaidīti!
Atsevišķus paziņojumus kreditsabiedrības biedriem neizsūtīs.
liņa (flauta; ASV). Programmā P.
Aldiņš, D. Aperāne, J. Ķeniņš, A.
Kuprisa, N. Gothams, S. Mence,
P. Plakidis, P. Vasks, A. Vecumnieks. Sarīkojumā godinās vietējos tautiešus, kuŗi saņēmuši ALA
Atzinības rakstus un citas balvas.
Pēc programmas notiks pieņešana
ar uzkodām un vīnu. Ieeja $20,
bērniem līdz 14 gadu vecumam
bez maksas. Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP).
Sarīkojumu atbalsta Latviešu Kultūras biedrība TILTS un Amerikas Latviešu apvienība. Info: Baiba
Pinnis, e-pasts: pinnis@banet.
net, tālr.: (917) 270-4786.
Latviešu federālā kredītsabiedrība Ņujorkā paziņo, ka
gadskārtējā biedru pilnsapulce
notiks svētdien, 2. februārī,
11:30 Salas baznīcas sarīkojumu
zālē (4 Riga Ln, Melville NY). Dienas kārtībā: kvoruma konstatēšana, iepriekšējās gada sapulces
protokola pieņemšana, valdes pr.
ziņojums, kasieŗa ziņojums, aizdevumu komisijas ziņojums, revīzijas komisijas ziņojums, vēlēšanas un dažādi jautājumi. Pēc
sapulces cienasts. Jauni biedri
mīļi gaidīti!
PRIEDAINE (NJ)
25. janvārī 13:30 Draudzīgā aicinājuma sarīkojums. Dzejniece
Rita Gāle stāstīs par Kārli Ulmani
un Draudzīgo aicinājumu. Koncertā uzstāsies Dzintara Flautu
Kvartets+1, Ilonas Kudiņas vadībā.
Flautu spēlēs: Ilona Kudiņa, Agita
Arista, Lalita Saliņa (Latvija), Ona
Jonaityte (Lietuva) un Elzbieta
Brandys (Polija). Ieeja $25. Info:
www.priedaine.com
ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705

9th Ave N, St. Petersburg FL
33713), tālr.: 727-365-7856.
28. janvārī 13:00 Biedrības
namā videoizrāde – XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV
Deju svētku noslēguma koncerta
Līgo Mežaparka lielajā estrādē, II
daļa. Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums, sākot
ar $3.
1. februārī 14:00 ikgadējais
Kultūras dienu koncerts, kuŗā
mūziķis un pedagogs Juris Ķeniņš
no Kanadas lasīs priekšlasījumu
„Tautas dziesma un tautas dvēsele” un sniegs mūzikālu koncerta
programmu. Pēc daudzpusīgās
kultūras programmas visi tiks
cienāti ar glāzi vīna, cepumiem
un kafiju. Ieejas ziedojums, sākot
ar $20.
4. februārī 10:00 Biedrības
valdes sēde.
14. februārī 17:00 Sirsniņu
balle, kas sāksies ar sadraudzības
stundu, pēc kuŗas sirdi ielīksmojošu un aizkustinošu programmu
sniegs viens no spilgtākajiem Čikāgas Piecīšu dalībniekiem Armands Birkens! Ar sirds siltuma
piedevu vēlāk tiks pasniegtas siltas vakariņas. Laimīgo loterijas
biļešu īpašniekus priecēs vakara
laimesti – trīs dāvanu grozi pilni
ar pārsteigumiem. Par deju mūzikas ritmiem gādās Ilmārs
Dzenis un Pēteris Ozols. Par vīna
glāzi sirds siltumam jāgādā
pašiem. Ieejas ziedojums, sākot
ar $25. No 10. Līdz 13. februārim
iespējams pieteikt galdiņu
rezervēšanu pie Irēnes Ezeriņas
pa tālr.: 727-642-7666 vai 727521-0707.
(Turpināts 18. lpp.)
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Mūžībā aizgāja mana mīļā sieva

DAGNE
KĻAVIŅŠ,

No mums šķīries mūsu valdes loceklis

DR. JĀNIS ROBIŅŠ
1925-2013

Sirsnīgi viņu piemiņā paturēs
MINESOTAS LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS VALDE

2013. gadā Dieva mierā aizgāja
mūsu apvienotie locekļi

dzimusi ANGERSBACH DAGNE
Dzimusi 1936. gada 9. augustā Daugavpilī, Latvijā,
mirusi 2014. gada 10. janvārī Maranā, Arizonā

Sēro
VĪRS ULDIS, DĒLS ARTIS, BRĀLIS GEORGS AR SIEVU
UN DAUDZI RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

ARTŪRS VERNERS
Dzimis 1919. gada 13. aprīlī Kandavas pagastā, Latvijā,
miris 2013. gada 29. jūnijā Kanadā

IRĒNE AUSMA KRĒSLIŅŠ,
dzim. Lazda
Dzimusi 1931. gada 2. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 12. oktobrī Kanadā

MILDA RICHTERS
Dzimusi 1917. gada 22. martā Sv. Pēterpilī, Krievijā,
mirusi 2013. gada 13. oktobrī Greenville, South Carolina

VIKTORIJA SPUNDE,
dzim. Stikuts
Dzimusi 1920. gada 1. februārī Daugavpils apriņķī, Latvijā,
mirusi 2013. gada 3. decembrī Largo, Floridā
Sērās piemin
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE UN
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FLORIDĀ

Mūžībā aizgājis mūsu visumīļais

ILMĀRS JĀNIS
DUMPIS
Dzimis 1925. gada 15. jūlijā Rīgā, Latvijā,
miris 2013. gada 27. decembrī Three Rivers, MI

Dzied tālā dārzā putns,
Tas tevi vārdā sauc,
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.
Zinaīda Lazda

Mīlestībā par viņu sēro
SIEVA BAIBA,
MĀSA GAIDA AR GUNARU,
DĒLI: PĒTERIS AR SUSAN, MĀRTIŅŠ UN ANDREJS
MAZBĒRNI: KĀRLIS UN ĒRIKS, JENNY AR JASON,
KRISTINA AR LEE, REBECCA AR MARK,
MAZMAZBĒRNI LILY UN PAUL,
BAIBAS MĀSA ILZE AR RICHARD, HEATHER UN KEVIN AR CONNY UN ELODIE
UN PĀRĒJIE RADI ŠEIT UN LATVIJĀ

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Latvian American Shipping
Line paziņojums
Nākamais paku sūtījums no St.
Petersburg uz Latviju būs februāŗa
vidū vai beigās. Precīzēsim nākamajās janvāŗa ziņās. Info: Anita
(973) 755-6565, ext.5, (973)-7446565.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle,
WA 98125), Info: www.seattlelatviancenter.com
2. februārī 12:00 (pēc dievk.)
Kursas 40. Mācību gada jubileja
un Draudzīgais Aicinājums. Runās
bijušās direktores Ilga Grava un
māc. Daira Cilne. Dejos „Trejdeksnītis”. Launags, foto izstāde, gada
grāmatas. Visi laipni aicināti!
11. februārī 7:00 prof. Gunta
Šmidchena grāmatas atklāšana
Nordic Hertiage mūzejā (3014
NW 67th St, Seattle 98117).
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco),
Info: www.zklb.wordpress.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.
2. februārī 13:00 informatīvs
seminārs par dubultpilsonības
jautājumiem, kuŗus skaidros M.
Andersons un T. Zoldnere. Ieeja
brīva.
2. februārī 19:00 Kremerata
Baltica koncerts Davies Symphony
Hall, San Francisco, biļetes www.
sfsymphony.org
11. februārī 20:00 ZK Latviešu
koris atsāk mēģinājumus.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: (58 Irving St,
Brookline MA 02445). 26.
janvārī 11:00 Epifānijas laika 3.
svētd. dievk., māc. Artis Burovs.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago, IL 60634), tālr.: 773-7253820. 26. janvārī 10:00 dievk.
Jubilāru godināšana pie kafijas
galda. Māc. Gundega Puidza,
tālr.: 708-453-0534, mājaslapa:
http://www.ciana.cikaga.com
• Čikāgas latv. katoļu kopa:
Immaculate Conception Church
(7211 W Talcott Ave, Chicago IL).
Pastor-Father Eric C. Meyer, C.P.,
kopas v-pr.: Zita Velkme, tālr.:
630-372-9952.
• Latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr.: (450
Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL
60191), tālr.: 630-595-0143. 26. janvārī 10:00 Epifānijas laika 3. sv. dievk.
Kafijas galds. Dr. māc. Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965, dr. pr.
Inese Stokes, Tālr.: 708-532-3471.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, 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).
26. janvārī 10:00 dievk. ar dievg.,
pēc dievk. Sv. Pāvila draudzes
gada sapulce. 2. februārī 10:00
dievk. 9. februārī 10:00 dievk. ar
dievg. Pēc dievk. pankūku pēcpusdiena. Draudzes māc. Aija Greiema (Graham), tālr.: 517-614-4853.
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte, R.
Ozoliņš un Margarete Thompsen.
Info: www.detdraudze.org
• Džamaikpleinas Trīsvienības 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).
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). 26. janvārī 10:00
dievk. 9. februārī 10:00 dievk.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Katru
svētdienu 11:00 dievk. Baptistu
dr. dievk. notiek svētdienās,
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins.
• Lankastera: Mt. Calvary
Lutheran Church (308 East Petersburg Rd, Lititz Lancaster, PA
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone
(PO Box 380, Henryville PA
18332), mob. tālr.: 570-460-5375,
e-pasts: silver11@ptd.net un emer.
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529
Linden Place, Cresco PA 183267248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts:
ziedonis@ptd.net
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). 8. februārī 11:00 dievk.,
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: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. S.
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info:
www.milwaukeedraudze.org
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave

S, Minneapolis, MN 55407), tālr.:
612-722-4622. Info: www.mndraudze.org 26. janvārī 11:00 dievk.
ar Sv. vakarēdienu. Svētdienas
skola. Sadraudzība ar māc. stāstījumu par Austrāliju. 30. janvārī
11:00 Bībeles stunda. 2. februārī
11:00 dievk. Sadraudzība ar māc.
stāstījumu par uzaugšanu Kvebekā. Mācītājs Dāgs Demandts
būs Austrālijā no 30. dec. līdz 21.
janv. Ar mūsu māc. Dāgu Demandtu var satikties pēc dievk.,
kā arī trešdienās baznīcā no
10:00 – 14:00 un sestdienās latviešu skolas laikā. Visi laipni lūgti!
Dāga tālr.: 612-280-9333, e-pasts:
dagdemandt@hotmail.com
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church,
P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7). 2. februārī
15:00 dievk. 5. februārī 19:00
valdes sēde. 6. februārī 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.: 26. janvārī 13:30
dievk. Īstbransvikā (12 Gates Ave,
East BrunswickNJ). 2. februārī
12:30 dievk. Leikvudā (Igauņu
bazn., 607 E 7th St). 9. februārī
13:30 dievk. ar dievg. Īstbransvikā
(12 Gates Ave, East Brunswick, NJ).
Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko.
Tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 25.
janvārī 14:00 dievk. Manhatenā
Seafarers & Intl House (123 E
15th St, NY NY), māc. Saliņš.
Seko novada informāc. sapulce.
26. janvārī 10:00 dievk. Jonkeru

bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers
NY), māc. Saliņš. Seko Kultūras
dienas ar Bertrama Zariņa priekšlasījumu par māc. R. Zariņu.
Salas bazn. dievk. nenotiks.
• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY).
2. februārī 14:00 Atspīdēšanas laika
dievk. 15. februārī 14:00 Atspīdēšanas laika dievk., sekos gada
sapulce. Prāv. Oļģerts Sniedze
un Linda Sniedze Taggart.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Grace Lutheran Church (3967
Park Blvd, San Diego, CA 92103,
ieeja no sētas). 15. februārī 12:00
dievk., pēc dievk. kafijas galds.
Prāvests Kārlis Žols, tālr.: 925788-1101, 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).
26. janvārī 10:30 dievk. 2. februārī 10:30 dievk. ar dievg.. Pēc
dievk. Draudzīgais Aicinājums
un Kursas 40 gadu jubileja. Māc.
D. Cilne, tālr.: 206-674-9600,
e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info:
www.seattlelatvianchurch.org
• St. Pētersburgas (FL) latv. ev.
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 –
58th Street S, St. Petersburg, FL
33707). 26. janvārī 11:00 Bībeles
stunda. 31. janvārī 11:00 Biedrības
namā draudzes valdes sēde. 2. feb-
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Mirusi mūsu mīļā māsa un krustmāte

INGŪNA MILDA
PAMPE
Augšā aiz zvaigznēm,
Tur vilšanās nava,
Gaišs tur un skaidrs
Un atklāts ir viss.

Dzimusi 1939. gada 27. augustā Rīgā,
mirusi 2013. gada 26. decembrī Latvijā

HALDORS, LAILA AR LERIJU UN
DĒLIEM ĒRIKU UN MARKU

Mūžībā no mums aizgājis PATRIA’s filistrs
ķīmijas zinātņu doktors

JĀNIS ROBIŅŠ
Dzimis 1925. gada 2. augustā Rīgā,
miris 2013. gada 14. decembrī St.Paul’ā, Minesotā
Sit tibi terra levis

Viņu dārgā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJU KOPA MINESOTĀ

Mūžībā aizgājis mūsu cīņu biedrs sporta laukumā

ILMĀRS DUMPIS
Dzimis 1925. gada 15. jūlijā Rīgā,
miris 2013. gada 27. decembrī Trejupēs, Mičiganā

Skumjās viņu piemin
ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS SPORTA KLUBA
DESMITKĀRŠĀS ASV LATVIEŠU VOLEJBOLA
MEISTARVIENĪBAS DALĪBNIEKI:
ANDRIS DZELME, KĀRLIS EZERIŅŠ
IVARS FREIMANIS, MĀRIS PURKALĪTIS (PREISS)
EDVĪNS TUMS, VALDIS TUMS
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IN MEMORIAM
(Turpināts no 7. lpp.)

Atgriešanās

Fotografes un sabiedriskās darbinieces
Dzidras Tropas piemiņai
VILNIS TROPS, Toledo
Dzidra allaž ir uzskatījusi, ka
labs fotoattēls ir tūkstoš vārdu
vērts. Latvijas apmeklējumos
sakrāta fotoinformācija – dabas
skati, portreti. Daudzi foto
pārtapuši apsveikumos un atklātnēs, kas joprojām ir iecienītas latviešu un amerikāņu
sabiedrībā. Kopā ar vīru Vilni
bijušas vairākas kopējas fotoizstādes latviešu un amerikāņu
sabiedriskajos centros. Dzidras
ikdienas moto bija: “Vienmēr
papildini savas zināšanas: ja tās
tev nav vajadzīgas šodien, noteikti būs vajadzīgas rītdien!”
Pēcvārds. Atgriešanās ir ne
tikai iespējamas. Tās ir nepieciešamas. Nepieciešamas pašattīrīšanai, sevis uzlādēšanai ar
jaunu enerģiju. Kur gan to var
izdarīt labāk kā savā zemē, pie
savas tautas.
Joprojām spilgtā atmiņā ir
kāda ne visai senā viesošanās
Latvijā. Valsts svētku dienas
priekšvakarā Rīgas Latviešu
Biedrības namā notika svinīgā
ceremonija, kuŗā tolaik Valsts
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga pasniedza Valsts augstākos
apbalvojumus. Ar avīzes Laiks
redaktores Ligitas Kovtunas

gādību mums bija iespēja būt
tajā. Dzidras klusā vēlēšanās
personīgi tikties ar Valsts prezidenti bija piepildījusies. Dzidra
ilgi glabāja sirdī arī to saviļņojumu, ko viņa izjuta, skatot
Latvijas kaŗaspēka parādi pie
Brīvības pieminekļa, apmeklējot
Lestenes Brāļu kapus un ar
aizturētu elpu vērojot latviešu
tēlnieces Artas Dumpes veidoto
pieminekļa kompleksu “Dzimtene Māte Latvija”. Vai var būt
vēl siltākas izjūtas nekā vēsajā,
ar tikko svaigu sniega kārtu
apsnigušajā novembŗa dienā
sastopot draugus un radus? Vai
vari vēl kur citur justies omulīgāk, nekā kādā no populārajām
Rīgas kafejnīcām, malkojot
karstu, garšīgu kafiju? Tās ir
izjūtas, kas nepārprotami liecina, ka atkal esi atgriezusies
mājās, pie savas tautas.
Savu darbu paveikusi, no
mums ir šķīrusies Dzidra Tropa.
Vēl ilgi jūras klaidā sasauksies
Dzidras iemīļotie putni – kaijas.
Aizsaules lidojumā viņa piebiedrojusies saviem spārnotajiem draugiem! Glabāsim viņu
savās atmiņās viemēr smaidošu,
darbīgu, izpalīdzīgu!

Tu aizgāji pa gaismas staru…
Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami;
Nu iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.
t.dz.

No mums šķīrusies

ASTRA KALNIŅA

Avīzes Laiks izdevēji un redakcija skumst par savas
ilggadīgās fotokorespondentes Dzidras Tropas
pāragro aiziešanu mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjutību visiem, kam viņas
pietrūks.

Dzimusi 1925. gada 5. janvārī Viļķenē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 4. janvārī Ann Arbor, USA

SĒRO
VĪRS VILIS
DĒLS EDVĪNS
MEITA LĪGA AR VĪRU ILGVARU
MAZMEITAS LAILA, MARISSA UN ELĪZE
MAZDĒLI MAGNUS, HENRIKS, ARLO UN BRIX
RADI KANADĀ UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājušie mūsu biedri 2013. gadā:
ruārī 14:00 dievk. 16. februārī 14:00
dievk., sekos draudzes pilnsapulce.
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-3680935. Dr. pr. Aija Norbergs , tālr.:
727-367-6001.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON
M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327,
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc.
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs,
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. Dr.
Anita Gaide, tālr,: 905-477-7042,
e-pasts: aigaide@yahoo.com. Diakone
Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-8491,
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr. pr.
Valda Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180,
e-pasts: valda43@yahoo.com.
• Toronto – Sv. Andreja ev.

lut. latv. dr.: (383 Jarvis St, Toronto, ON M5B 2C7). 25. janvārī
9:30 Out of the Cold pasākums.
Tikšanās bazn. lejas zālē sapakot
paciņas un gatavot maizītes dalīšanai. 26. janvārī 9:00 pankūku
brokastis dāmu komitejas izkārtojumā. 11:00 dievk. latv. val. ar
dievg., prāv. emer. Ivars Gaide.
• 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. 26. janvārī Draudzīgā Aicinājuma dievk. un sarīkojums. Māc. prāv. Anita Vārsberga
Pāža. Tālr. baznīcā: 301-251-4151,
e-pasts: dcdraudze@verizon.net.

Info: www.dcdraudze.org
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
(76 Windham Rd, Willimantic,
CT). 15. februārī 11:00 dievk..
Māc. Daina Salnīte. Dr.pr. Vija
Bachmute, tālr.: 860-644-3268
• Ziemeļkalifornijas latv. ev.lut.
dr.: 8. februārī 12:00 dievk. Sakramento, Lutheran Church of the
Cross (4465 H Str, Sacramento).
9. februārī 11:00 dievk. Sanfrancisko (425 Hoffman Ave, San
Francisco).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us
Kārtējam avīzes numuram ziņas uz redakciju tiek nosūtītas
PIRMDIENĀS.

ILMĀRS DUMPIS
ILMĀRS ĶIMSIS
MIRDZA OZOLIŅA
ALFREDS PURENS
ARNIS SKULTE
Viņus mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

LAIKS

20

2014. gada 25. janvāris – 31. janvāris

SPORTS AMERIKĀ
Natalija Gulbis daudz nopelnījusi
Natalija Anna Gulbis ir latviešu
izcelsmes profesionāla ASV golfa
spēlētāja, kuŗa piedalās ASV
dāmu golfa seriāla LPGA Tour
sacensībās.

Natalija Gulbis

Gulbis sāka izrādīt interesi par
golfu jau četru gadu vecumā un
septiņu gadu vecumā viņa izcīnīja savu pirmo uzvaru. 14 gadu
vecumā viņa amatieŗu katēgorijā
piedalījās savā pirmajā LPGA
Tour turnīrā, bet 18 gadu vecumā
kļuva par profesionāli. Gulbis
pirmajos savas profesionālas karjēras gados nopelnīja vairāk par
miljonu dolaru, ierindojās vislabāk pelnošo dāmu golfeŗu sestajā

Nikolajs Aleksis Minka – hokejists

Redakcija saņēma vēstuli no ar aizrāvību nodevies hokejam.
vietā. Turklāt viņa ASV izlases
sastāvā uzvarēja Solheima kausa Minku ģimenes ASV. Martins Nikolajam Aleksim Minkam (atizcīņā. Savu pirmo uzvaru kādā Minka lepojas ar savu dēlu, kas tēlā) ir 16 gadu, viņš spēlē Kalano profesionālajiem turnīriem
Gulbis izcīnīja 2007. gadā Evian
Masters turnīrā, kur viņa nopelnīja 3 miljonus dolaru.
Savā 12 gadu ilgajā karjērā
Natalija izcīnījusi vienu uzvaru,
divas reizes ieguvusi otro vietu,
četrās sacensībās – dalītu trešo
vietu, 37 reizes ierindojusies pirmajā desmitā.
Amerikāņu žurnālisti saskaitījuši, cik Gulbis ar golfa nūju šajā
laikā nopelnījusi. Konstatēts, ka
viņas kontā ieripojuši gandrīz 5
miljoni dolaru. Līdz ar to Natalija
Gulbis LGPA visu laiku peļņas
sarakstā ierindojusies augstajā
46. vietā no naudu pelnījošām
758 spēlētājām. Pēc katras spēles
(kopumā 278) saņemti vairāk
nekā 17 000 dolaru.
Pagājušā gada nogalē plašsaziņas līdzekļos tika ziņots, ka Natalija Gulbis apprecējusies. Par kāzām Gulbis un viņas vīrs, kādreizējais amerikāņu futbola spēlētājs
Džošs Rodarmels, paziņojuši sociālajos tīklos. Gulbis pavasarī saderinājusies ar Rodarmelu neilgi
pēc atlabšanas no malarijas ar ko
saslimusi sacensībās Singapūrā.
Daudzās aptaujās Natalija ierindota starp planētas pievilcīgākajām sportistēm.

mazū vienībā Eagles un gūst labus panākumus. 2009. gadā Nikolajs spēlējis ASV latviešu vienībā.

Paziņojums

Būsim pateicīgi par jebkuŗu
atbalstu Los Angeles Spring –
2014 novusa turnīram.
Zvanīt 949-290-3122. Dalība
turnīram jāpiesaka līdz 20. februārim, dalībnieku skaits ierobežots. Dalībnieku reģistrācija
28. februārī no 12 -5 PM. Spēļu
sākums 1. martā plkst.10. Tuvāka informācija www.novussusa.com. Rakstīt un jautāt
novussusa@aol.com
Visi Amerikas novusisti, sasauksimies!
Uz redzēšanos pie novusa
galdiem!
JĀNIS DAUGAVIETIS

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
Martinam Dukuram
30. uzvara Pasaules
kausa izcīņas posmos

Priedulēna tiek
uz Sočiem

stāvei. FIBT rangā ieskaites punktus varēja nodrošināt gan Pasaules kausa izcīņas posmos, gan
Skeletoniste Lelde Priedulēna pakāpi zemākās kontinentālās
Īglsā, Austrijā, ieguva 19. vietu sacensībās.
Latvijas skeletonists Martins Pasaules kausa izcīņas posmā. Ar
Dukurs palika nepārspēts Īglsas to pietika, lai kvalificētos Soču Melbārža četrinieks
trasē Austrijā Pasaules kausa iz- Ziemas olimpiskajām spēlēm.
uzvar un sasniedz
cīņas priekšpēdējā, sestajā, posmā.
trases rekordu
Viņš svinēja ceturto uzvaru pēc
kārtas. Martinam šī bija kopumā
Latviešu bobsleja četrinieka
30. uzvara Pasaules kausa izcīņas
pilots Oskars Melbārdis uzvarēja
posmos viņa karjērā. Martina brāĪglsas trasē Austrijā Pasaules kausa
lis Tomass izcīnīja trešo vietu.
izcīņas priekšpēdējā, sestajā posmā.
Tā mūsu bobslejistiem bija otrā
uzvara pēc kārtas, bet Melbārdim
– trešā uzvara pilota karjērā. Ar šo
rezultātu gan nebija pietiekami,
Lelde Priedulēna
lai Melbārdis turpinātu pretendēt
Pirmajā braucienā Priedulēna uz Starptautiskās Bobsleja un skeieņēma 19. vietu 21 dalībnieces letona federācijas (FIBT) īpašo
konkurencē, un otrajā braucienā balvu 100 000 eiro apmērā. Tā pie20 gadu vecās latvietes pozicijas nāktos tam sportistam, kas uzvanemainījās. Uzvarēja Lielbrita- rēs sezonas pēdējās trīs sacīkstēs,
Martins Dukurs divu brau- nijas skeletoniste Elizabete Jar- turklāt visos sešos braucienos
cienu summā par 0,25 sekundēm nolda ar rezultātu viena minūte paliks nepārspēts
apsteidza Aleksandru Tretjakovu, un 49,04 sekundes, bet otrās viePirmajā nobraucienā Melbārdis
bet Tomass Dukurs uzvarētājam tas ieguvēja amerikāniete Nelle ar stūmējiem Daumantu Dreišzaudēja 1,41 sekundi.
Pikusa-Peisa atpalika 0,32 sekun- kenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu
Pirmo braucienu Martins Du- des. Priedulēna pirmās vietas iegu- trasi veica 51,15 sekundēs, par 0,01
kurs veica 53,00 sekundēs, kas vējai zaudēja 2,21 sekundi.
sekundi atpaliekot no amerikāņa
deva līdeŗpoziciju. Viņš par 0,04
Karjērā labākais sasniegums Stīvena Holkomba četrinieka.
sekundēm apsteidza savu sīvāko Pasaules kausa izcīņas sacensībās Otrajā nobraucienā Melbārdis
konkurentu krievu Aleksandru Priedulēnai ir iepriekšējā sezonā sasniedza trases rekordu un divu
Tretjakovu. Tikmēr Tomass Du- iegūtā 12. vieta Altenbergā, Vācijā. braucienu summā apsteidza Holkurs, kas startēja nedaudz apsliSočos startēs 20 skeletonistes kombu par 0,11 sekundēm.
mis, finišēja pēc 53,71 sekundes. pēc iegūtās vietas Starptautiskās
Otrs Latvijas pilots Oskars ĶiberOtrā braucienā Martina Dukura bobsleja un skeletona federācijas manis ar stūmējiem Raivi Broku,
starta laiks bija 4,81 sekunde, bet (FIBT) rangā. Valstīm ir noteik- Helviju Lūsi un Vairi Leibomu pēc
brauciena laiks 52,76 sekunde. tas maksimālās kvotas, tādēļ Prie- pirmā brauciena dalīja desmito
Tomass Dukurs savā otrajā brau- dulēna rangā ir divdesmitniekā, vietu, Holkombam gan zaudējot
cienā startā sasniedza laiku 4,94 ieņemot 18. vietu, taču kvalifikā- tikai 0,30 sekundes. Savukārt otsekundes, un braucienu veica cijas noteikumi paredz garantētu rajā braucienā Ķibermaņa četri53,46 sekundēs.
dalību arī katra kontinenta pār- nieks sasniedza astoto rezultātu,

kas summā ļāva pakāpties par vienupoziciju, piekāpjoties vadošajai
Latvijas ekipāžai 0,49 sekundes.
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā četrinieku ekipāžām līderis ar 1414 punktiem joprojām
ir vācietis Maksimiljans Arnts, kas
šajā posmā ieņēma sesto vietu.
Viņam ar 1292 punktiem seko Īglsā
astoto vietu ieņēmušais krievs
Aleksandrs Zubkovs, bet vēl trīs
punktus zaudē Holkombs. Melbārdis ar 1052 punktiem pakāpies no
desmitās uz septīto vietu, bet Ķibermanis ar 816 punktiem ir 13. pozicijā. Savukārt Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (FIBT)
rangā Melbārdis ar tādu pašu
punktu summu ir 10., Ķibermanis
ar 816 punktiem – 15., Žaļims ar
648 punktiem – 25. vietā.
Pasaules kausa izcīņas posmā
abas Latvijas bobsleja divnieku
ekipāžas Īglsā, Austrijā, noturējās
astoņniekā. Oskars Melbārdis ar
stūmēju Daumantu Dreiškenu
izcīnīja septīto, bet astoņnieka
beigās ierindojās Oskars Ķibermanis ar Vairi Leibomu. Pirmajā
braucienā Latvijas divnieki finišēja ar vienādu rezultātu 52,10
sekundes un dalīja piekto vietu,
tomēr ieņemtās pozicijas otrajā
braucienā neizdevās noturēt.
Uzvaru izcīnīja ASV pilots Stīvens Holkombs, kas bija vadībā
arī pēc pirmā brauciena. Melbārdis no Holkomba summā
atpalika 0,55 sekundes, Ķibermanis – 0,60 sekundes.
Latvijas bobslejistu treneris
Sandis Prūsis pēc sacensībām
Latvijas Televīzijā pastāstīja, ka
abi piloti nepieļāva lielas kļūdas,

taču bija mazākas kļūmes, kas
atstāja ietekmi uz rezultātu.
Īglsā divnieki noslēdza kvalifikāciju Soču Ziemas olimpiskajām
spēlēm, kur Latvija būs pārstāvēta
ar divām ekipāžām.
***
Latvijas bobsleja pilota Uģa Žaļima vadītais četrinieks izcīnīja
pirmo vietu Sanktmoricas trasē
Šveicē Eiropas kausa izcīņas sacensībās. Bobslejisti šajās sacensībās veica tikai vienu braucienu,
kuŗa nobeigumā Žaļims ar Intaru
Dambi, Kristapu Kalniņu un
Raivi Zīrupu par 0,01 sekundi
apsteidza Matiasu Bēmeru no
Vācijas. Savukārt trešās vietas
ieguvējs Benjamins Šmīds no Vācijas tika apsteigts par 0,07 sekundēm. Latvijas sportisti sasniedza
brauciena labāko starta laiku.
Divnieku konkurencē Žaļimam
ar Dambi tika sestā vieta, par
0,50 sekundēm piekāpjoties uzvaru izcīnījušajam Šmīdam.

Kamaniņas
Pasaules kausa izcīņas sacensībās kamaniņbraucēju Andŗa un
Juŗa Šicu divnieka ekipāža Altenbergā, Vācijā, izcīnīja devīto vietu.
Otra Latvijas ekipāža Oskars
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš
ierindojās 18. vietā. Individuālajā
ieskaitē Latvijas braucēji ieņēma
vietas otrā desmita beigās.
Latvijas stafetes vienībā startēja
Ulla Zirne, Mārtiņš Rubenis, kā
arī Oskara Gudramoviča un
Pētera Kalniņa divnieks. Viņi
izcīnīja ceturto vietu.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

