
Losandželosā 26. janvārī noti-
ka 56. Grammy balvas pasnieg-
šanas ceremonija; par pērnā ga -
da veikumu balvas saņēma mū -
 ziķi 82 nominācijās. 

Katēgorijā labākais koŗa snie-
 gums  balva piešķirta kompo -
nis ta Arvo Pērta kompozicijas 
Adam’s Lament ieskaņojumam, 
kuŗā līdz ar diriģentu Tenu Kal-
  justi, so   listiem, Igaunijas filhar-
monijas kamerkori, Tallinas ka -
 merorķestri un ansambli Vox 

Cla mantis pieda  lījies arī orķest-
ris Sinfonietta Rī ga un Latvijas 
Radio koris. Ie   skaņo  jums tapis 
2011. gadā Talli nas Ni    gulistes 
baz nī cā, Iga   u nijā.

Latvijas Radio ko   ŗa māksli-
nie ciskais va   dītājs un galvenais 
di    riģents Sigvards Kļava par 
tādu ziņu pauda gandarījumu, 
pie  bil s  tot, ka nevēlas šo sasnie -
gumu pa   celt pāri citiem koŗa 
panāku  miem: „Man nav tāda 
sa   jūta, ka gribē tos izcelt un 

hero  izēt Gram  my bal vu, paceļot 
to pāri, pie mē ram, Gram mo-
phon bal vai, ku     ŗas pa   sniegšanas 
cere  monijā mums arī pirms 
neilga laika bija ļoti labi pa -
nākumi. Grammy bal  va tikai ir 
vairāk publiska, tāpēc ka tajā 
tiek pār stāvē ta ne vien aka -
dēmiskā, bet arī po   pulārā mū -
zika. Ta   ču mūzi ķiem vien  mēr 

ļoti svarīgi ir ap  lausi un labi 
vārdi pēc koncerta. Tāpat arī 
jeb kuŗa balva, lai ar kā du nosau-
kumu, ir mūziķa dar  ba atzīšana, 
tā   pēc tas korim ir liels gods un 
pa   tīkami, ka darbs ie  vērots.”

Jāpiebilst, ka Grammy balvu 
pirms 12 gadiem saņēma Gi -
dons Krēmers un viņa vadītais 
orķe s t     ris Kremerata Baltica par 
albu mu After Mozart.

Latvijas Radio koris pašlaik 
atrodas Zalcburgā, Austrijā, un 

piedalās festivālā Mozartwoche. 
1. februārī, dienā, kad iznāks šis 
laik  raksta numurs, koris kon  cer  -
tēs kopā ar orķestri Camerata Salz-
 burg un obojistu Fransuā Lelo 
di   riģenta Tenu Kaljustes va   dībā.

Komentējot latviešu mūziķu 
izcilo sasniegumu, LR kultūras 
ministre Dace Melbārde apso lī - 
  ja, ka darīs visu, lai mākslinieki 
par saviem sasniegumiem pa -
sau  lē saņemtu tikpat lielu atlī - 
dzī bu no valsts kā sportisti.
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LR vēstnieks ASV Andris Razāns (vidū) kopā ar ES delegāciju svin 
Latvijas pievienošanos eirozonai

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Latvijas mūziķi nopelnījuši 
Grammy balvu! 

Vēstniecība ASV kopā ar ES delegāciju svin Latvijas 
pievienošanos eirozonai

Orķestris Sinfonietta Rīga ar diriģentu Normundu Šnē Latvijas Radio koris ar diriģentu Sigvardu Kļavu

16. janvārī, vēstniekam Andrim 
Razānam vēlot panākumus Lat-
vijai vienotā valūtas telpā un 
Eiropas Savienībai kopumā, tika 
atzīmēta Latvijas pievienošanās 
eirozonai. Vēstnieks savā uzrunā 
uzsvēra šāda soļa acīmredzamos 
ieguvumus valstij ilgtermiņā, no -
rādot, ka citi sekos mūsu pie -
mēram.

Vēstnieks A. Razāns savā uz -
runā viesiem minēja galvenos 
iemeslus Latvija dalībai eirozonā: 
pirmkārt, tā nevar atļauties grez-
nību palikt ārpus Eiropas inte g-
rācijas procesiem; otrkārt, Latvija 
ir guvusi pieredzi, kā risināt pār-
mērīgu tēriņu un zemas kon-
kurētspējas izaicinājumus, un ir 
gatava ar to dalīties ar citiem, 
stiprinot eirozonu; treškārt, tā ir 
būtiska izvēle integrēties ES ko -
dolā un no ES ģeografiskas no -
males pārtapt par ES stratēģiskās 
polītikas sastāvdaļu; ceturtkārt, 

tā mūsu ekonomika attīstīsies 
labāk, radot  drošāku vidi inves-
tīcijām; piektkārt, tas padarīs Lat-
vijas ekonomiku izturīgāku pret 
mūsdienu polītiskajiem, eko no-
miskajiem un finanču izaicinā-
jumiem.

Tāpat A. Razāns uzsvēra: „Sek-
mīga ekonomikas attīstība ļaus 
vieglāk pildīt starptautiskās sais-
tības un sasniegt labākus rādītājus 
gan ES, gan NATO, kā arī iedves-
mot Austrumu partnerības kai-
miņus viņu Eiropas integrācijas 
centienos. Un ilgtermiņā tas ļaus 
veidot pragmatiskākas attiecības 
ar mūsu austrumu kaimiņu – 
Krieviju”.

Klātesošos viesus uzrunāja arī 
Eiropas Savienības delegācijas 
Vašingtonā vadītājs, vēstnieks 
Žoau Vale de Almeida (Joao Vale 
de Almeida), ASV Valsts kases 
departamenta pārstāvis Dalīps 
Singhs (Daleep Singh),  Latvijas 

pārstāvis Starptautiskajā Valūtas 
fondā Uldis Rutkaste un Eiropas 
Centrālās bankas pastāvīgais pār  -
stāvis Vašingtonā Žoržs Pino 
(Georges Pineau). Visi runātāji 
bija vienisprātis, atzinīgi izsa-
koties par Latvijas ekonomikas 
atveseļošanās tempiem un fi -
nanču disciplinētību, pārvarot 
krizi. Patiesi augstu tika novērtēts 
Latvijas sniegums šajā jomā.

Pieņemšana bija lieliska izde-
vība Vašingtonas sabiedrībai at -
kārtoti uzsvērt Latvijas sabied-
rības apņēmību un gribasspēku, 
pārvarot krizi, atgriezties pie 
ekonomikas izaugsmes, izpildīt 
pievienošanās kritērijus un tikt 
uzņemtai monetārajā savienībā.

Vienlaikus, tā bija laba izdevība 
arī Eiropas Centrālās bankas 
pārstāvim vēl reizi atgādināt 
monetārās savienības skeptiķiem 
ASV, ka tā sekmīgi pārvar krizes 
sekas, aug un attīstās. Tai pievie-

nojas jauns un atbildīgs spēlētājs, 
kas pēdējā laikā ir sasniedzis 
augstākos ekonomiskās izaug-
smes rādītājus Eiropas Savienībā, 
ir disciplinēts, mērķtiecīgs un 
var kalpot par piemēru citiem.

Eiropas Savienības delegācijas 

telpas rotāja video stends ar aug-
sti novērtēto Latvijas eiro monētu 
ar Mildas attēlu. Sakarā ar šo 
svinīgo notikumu vairākiem aug-
stiem viesiem vēstnieks dāvanā 
pasniedza Latvijas eiro monētu 
suvenīru komplektus.
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Kas maksās?
Televīzijā pavīdēja ziņa, ka 

Rīgas domei tikai rīdzinieka 
kartes epopejas reklamēšana vien 
izmaksājusi pāri par 200 tūk-
stošiem latu. Cik gan izmaksāja 
šo kartīšu izgatavošana, izpla-
tīšana, cik vēl izmaksās to ap -
kalpošana?!  Un kas šos izdevu-
mus sedz? Vai varbūt tie iekal-
kulēti Rīgas satiksmes pakalpo-
jumu pašizmaksā, un tāpēc ir 
jāpaaugstina pakalpojumu tarifi? 
Vai arī tie būs jāsedz no nodokļu 
maksātāju naudas, resp., no do -
mes budžeta? Nav zināms, vai 
Valsts kontrole jau uzsākusi Rīgas 
satiksmes darbības revīziju. Do -
māju, ka tur atklāsies ne viens 
vien nesmukums, bet vai nu mēs 
par tiem uzzināsim, – droši vien 
tiks skartas pārāk augstu amat-
personu intereses. 

 E. V. UPELNIEKS
ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,

Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

* Latvijas "Extravaganza Tour"

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20142014

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 
www.laiks.us!

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 48.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 80.00
                                                1 gadam.............ASV $ 139.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
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
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Aicinām iegādāties grāmatas 
“Sibirijas bērni” abus sējumus

lat  viešu un angļu valodā.
Grāmatas varam nosūtīt pa pastu.

Pirmais sējums
ar piegādi ASV 70 USD
Otrais sējums
ar piegādi ASV 80 USD
Abi sējumi
ar piegādi ASV 150 USD

Tālr. +(371) 26598498 vai
e-pasts: sibirijasberni@gmail.com

Čekus sūtīt A.Jerumanim, 1600 El. 
Rito Ave, Glendale, CA 91208, 

USA, Tel.- 818-247-8390
Fonds “Sibirijas bērni”

LASĪTĀJU BALSIS

BL līdzstrādnieces Anglijā vēstule 
laikrakstamSARMĪTE JANOVSKIS-Ē.

Lai varētu izbaudīt 18. janvāŗa 
notikumus Rīgā, ar steigu metos 
atgūt savu pazudošo LTV pro-
grammu, – tā bija nozudusi, lai-
kam pārgurusi no manas lielās 
skatīšanās ekrānā, dzīvojot līdzi 
mūsu tautiešiem Daugavas 
krastā, sagaidot Jauno – 2014. 
ga  du. Ar drebošu sirdi un mik -
lām rokām beidzot sazvanīju 
savu šīs programmas uzstādītāju 
un pēc dažiem nervus satrie-
cošiem mēģinājumiem to no -
kārtot „pa drāti”. Viss beidzās 
labi. TV inženiere nekad nebūšu, 
tas ir skaidrs.

Nu varēju sēsties un skatīties 
pēc sirds patikšanas. No savas 
mājas strādājot avīzei, man ik 
dienu, pat svētku dienās zvana 
BL lasītāji ar dažādām vajadzī-
bām. Šoreiz ar tālruni pie auss 
varēju viņiem pastāstīt, kas 
pašreiz norit Rīgā uz ielas, 
Akmens tilta un Gaismas pilī – 
reportāža no notikuma vietas! 
Priecājāmies kopā par daudza-
jiem jauniešiem, pat bērniem, 
kuŗi saņēma bieži vien ļoti sma-
gas grāmatas, nekurnot  un „dan-
cojot” lielā salā.

Visiem jau bija zināms, ka pir-
mais sējums, kas nokļūs Gaismas 
pils plauktā, būs 19. g. s. Bībele. 
Tā tika saņemta ar lielām gavilēm. 
Taču vēl lielāku prieku man 
darīja otrā grāmata – illustrētās 
latviešu tautas pasakas Vēja 
Mezgli. Kā tāda grāmata nonā-
kusi manā īpašumā, šī doma 
atsauca daudz raibu atmiņu. 
1988./89. gadu mijā abi ar brāli 
ciemojāmies Rīgā. Man tā bija 
pirmā reize Latvijā, kopš to 
atstāju septiņu gadu vecumā. 
Satraukums liels. Uz Jaungada 
sagaidīšanu bijām no drūmās 
viesnīcas Latvija ielūgti mana vēl 
nekad neredzētā pusbrāļa Dr. 
Jāņa Ērenpreisa ģimenes lokā. 
Kūlāmies tumsā pa nenovāktām 
sniega kupenām. Mums stāstīja 
(čukstus), ka tās esot tāpēc, ka 
sniega šķūrētājus Rubiks pār-
devis Igaunijai, lai varētu iegā-
dāties sev jachtu. Jānis jau pēc-
pusdienā bija iestājies kādā gaŗā 
rindā, lai sagādātu ciemiņiem ko 
uzkožamu, nezinādams,  kas īsti 
tiek pārdots. Kad nonācis rindas 
priekšgalā, uz galda bija palikušas 
tikai grāmatas. Tā nu viņš bija 

nopircis trīs šo Vējas Mezglu 
sējumus – brālim, man un pats 
sev. Cik pievilcīgas ir Ināras Gar-
klāvas naīvās illustrācijas! Vēl 
tagad bieži ar tām pamieloju 
acis.

Un tad man ienāca prātā 
ķecerīga doma – kā gan Svētie 
Raksti satiks ar šo velnu, raganu 
un citu mošķu, ļaunu pamāšu un 
mantkārīgu vīru pārpilno sē  -
jumu tik cieši kopā plecu pie 
pleca? Bet tur taču ir arī Laima, 
čaklā bārenīte un citi labi gariņi. 
Līdzība ir abiem „stāstījumiem’’. 
Un vai šīs grāmatas arvien paliks 
plauktā blakus?
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ASV vēstniecība paziņo par jaunu sistēmu pierakstam
uz vīzu intervijām un maksājumu veikšanai

no 2014. gada 2. februāŗa

ASV vēstniecība
izsludina video konkursu 

vidusskolēniem
No Rīgas līdz Ņujorkai

ZIŅAS NO ASV 
VĒSTNIECĪBAS LATVIJĀ

ZIŅAS NO LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS 
VAŠINGTONĀ

ASV VĒSTNIECĪBAS RĪGĀ PRESES UN KULTŪRAS NODAĻA

ASV VĒSTNIECĪBAS RĪGĀ
PRESES UN KULTŪRAS NODAĻA

LATVIJAS VĒSTNIECĪBA ASV

Sākot no 2014. gada 2. feb-
ruāŗa, iesniedzot ASV vīzas pie-
 teikumu ASV vēstniecībā Lat-
vijā, vīzas pieprasītājiem būs jāiz -
manto jauna sistēma, lai pierak-
stītos uz interviju un sa  ņemtu 
ASV vīzas. Jaunā sistēma ietveŗ 
jaunu interneta vietni, Zvanu 
centru, nodevu apmaksas iespē-
jas un kurjera pakalpojumus 
pasu nogādāšanai saņē mējiem. 
ASV mērķis ir nodro šināt vi  siem 
ASV vīzu preten dentiem efek-
tīvu, viegli sapro tamu un stan-
dartizētu vīzu pieprasīšanas pro-
 cesu. ASV Valsts departaments 
ievieš jau  nu vīzu pieprasīšanas 

kārtību visā pasaulē Globālā at -
balsta stratēģijas ietvaros.

No 2014. gada 2. februāŗa visa 
nepieciešamā informācija par 
pieteikšanos ASV vīzai būs pie-
ejama interneta vietnē www.
ustraveldocs.com<http://www.
ustraveldocs.com> angļu, lat-
viešu un krievu valodā. Šajā 
lapā vīzu pieprasītāji varēs aiz-
pildīt vīzas pieprasījuma veid-
lapu, uzzināt, kādi dokumenti 
ir nepieciešami vīzas nofor mē-
šanai, apmaksāt nodevas un 
pieteikties intervijai ASV vēst-
niecībā Rīgā. 2014. gada 2. feb-
ruārī darbu sāks arī jaunais 

Zvanu centrs. Vīzu pieprasītāji 
atbildes uz jautājumiem par 
vīzu pieprasīšanu varēs saņemt 
angļu, latviešu vai krievu valodā, 
sazinoties ar Zvanu centru pa 
tālruni, e-pastu vai izmantojot 
tiešsaistes tērzēšanas iespējas 
darbdienās no plkst. 8:00 līdz 
20:00. Saskaņā ar ASV Valsts 
departamenta noslēgto līgumu, 
interneta vietni un Zvanu centru 
uzturēs kompānija Stanley 
Associates Inc. (CGI Federal).

ASV vīzu pieprasītāji varēs 
pieteikties intervijai vēstniecībā 
tiešsaistes režīmā interneta 
vietnē vai sazinoties ar Zvanu 

centru. Pēc vīzas intervijas pre-
tendenti pasi ar jauno vīzu sa -
ņems ar piegādi mājās vai dar  ba-
 vietā bez papildu maksas. Vīzu 
pieprasītājiem vēstniecībā pa  rasti 
būs jāierodas tikai vienu reizi.

Latvija turpina dalību ASV 
Bezvīzu programmā (Visa 
Waiver Program). Lielākā daļa 
Latvijas pilsoņu, dodoties uz 
ASV tūrisma braucienā vai ko -
mandējumā, turpinās to darīt 
bez vīzas, izmantojot ESTA 
ceļošanas sistēmu (https://esta.
cbp.dhs.gov/<https://esta.cbp.
dhs.gov/esta/>).

Uz visiem vīzu pieprasī ju-

miem, kas veikti līdz 2014. gada 
2. februārim, pat ja intervija ir 
paredzēta pēc šī datuma, attiecas 
pašreizējās prasības, kas aprak-
stītas ASV vēstniecības Latvijā 
interneta vietnes http://latvian.
riga.usembassy.gov<http://lat
vian.r iga.usembassy.gov/> 
sadaļā Vīzas (sk. sadaļu ASV vīzu 
pieprasīšana un atjaunošana).

Lai saņemtu papildu infor-
māciju, lūdzam sazināties ar 
ASV vēstniecības Konsulāro no -
daļu. Tālrunis 67107000, e-pasts 
a s k c o n s u l a r - r i g a @ s t a t e .
gov<mailto:askconsular-riga@
state.gov>.

ASV vēstniecība aicina 16–18 
gadus vecus jauniešus piedalīties 
video konkursā un līdz 2014. 
gada 28. februārim izveidot 1–5 
minūšu gaŗu video par temu 
"Innovation".

Desmit labāko video autori 
saņems veicināšanas balvas, bet 
labākā video autoram būs ie -
spēja vasarā pavadīt 4 nedēļas 
ASV, piedaloties Bendžamina 
Franklina Starptautiskajā va -
saras nometnē. Programmas 
ietvaros jauniešiem no 50 
pasaules valstīm būs iespēja 
apmeklēt valsts iestādes, ne -
valstiskās organizācijas, kino-
studijas, avīžu redakcijas, kā arī 
piedalīties profesionāļu vadītās 
nodarbībās un semināros par 
tādām temām kā žurnālistika, 
demokratija, globālās polītikas 
aktuālitātes, jauniešu nodar-
binātība un citas.

Video ir jābūt 1–5 minūtes 
gaŗam un jāatbilst temai "In -
novation". Tas jāaugšuplādē 
www.failiem.lv vai kādā citā 
failu apmaiņas vietnē, nosūtot 
saiti uz e-pastu AlumniLatvia@

s t a t e . g o v < m a i l t o : A l u m -
niLatvia@state.gov> līdz 2014. 
gada 28. februārim. Nosūtītajā 
e-pastā jāiekļauj video autora 
vārds, uzvārds, mācību iestāde, 
dzimšanas gads un datums, kā 
arī kontaktinformācija.

Vairāk informācijas par kon-
kursu ASV vēstniecības inter-
neta vietnē: http://riga.us  embassy.
gov/franklin_en.html.

ASV vēstniecība Rīgā, Preses 
un kultūras nodaļa

Adrese:
Samnera Velsa 1, LV-1510
Tālrunis:
67107189; 67107291
Mediju kontakti: AndzansR@

state.gov<mailto:AndzansR@
state.gov>; MillereI@state.
gov<mailto:MillereI@state.
gov>; SteinsR@state.gov<mailto:
SteinsR@state.gov>

Interneta vietne:
riga.usembassy.gov

Sekojiet mums:
facebook.com/usembassyriga 

un twitter.com/usembassyriga

No 2014. gada 8. februāŗa 
līdz 8. martam Latvijas 
vēstniecībā norisināsies 
Latvijas Mākslas akadē-
mijas rektora profesora 
Alekseja Naumova un 
prorektora profesora Kris-
tapa Zariņa kopizstāde 
"Riga and World Cities. 
Live Paintings".

Izstāde iepazīstinās 
audi toriju Vašingtonā ar 
pazīstamo latviešu glez-
notāju Alekseja Naumova 
un Kristapa Zariņa daiļ-
radi. Ekspozīcijā centrālā 
loma atvēlēta pilsētu 
ainavām, pasaules met-
ropoļu un Eiropas vēstu-
risko pilsētu īpašajai gai -
sotnei. Meistaru gleznas 
vedīs krāšņā un daudz-
šķautņainā ceļojumā no 
Rīgas līdz Ņujorkai un 
Vašingtonai un citiem 
mākslinieku iemīļotiem 
galamērķiem.

Izstāde būs atvērta vēst-
niecības izstāžu zālē (2304 
Massachusetts Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20008) 
piektdienās no 12 līdz 7 
(sākot ar 14. februāri) un 
sestdienās no 12 līdz 5 
(sākot ar 8. februāri) līdz 
8. martam.

Visi laipni aicināti!
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Lāsma Kugrēna Alvinga kundzes lomā // FOTO: G. Janaitis

Satiku Alvinga kundzi

Zīverta „Raķete” Rīgā

Aizgāju uz Nacionālo teātri, 
nokāpu pa kāpnēm lejup uz 
Aktieŗu zāli, skatītāji sāka aiz-
pildīt sēdvietas. Tādas klasiskas 
skatuves mazajā zālē nav, ir tikai 
nosacīts spēles laukums. Pienāca 
brīdis, kad zāles durvis tika aiz -
vērtas, iegaismojās tikko minētais 
spēles laukums, un samērā drīz 
atklājās režisora M. Kublinska 
iestudētās izrādes specifika. Tā 
nav virzīta uz sadzīviskām iz -
pausmēm, bet pamatā ir divu 
cilvēku sarunas, dialogi, domu 
atklāsme, kas īpaši pārliecinoši 
izpaudās tad, kad darbībā ie  sais-
tījās gudrais, taču arī divkosīgais 
mācītājs Manderss, ko tēloja V. 
Šoriņš, un viņam iepretim no -
stājās Nacionālā teātra brīnišķā, 
pieredzējusī aktrise Lāsma Kug-
rēna. Pēdējā laikā režisori aktrisi 
ar izcilām lomām nav lutinājuši, 
un nu uzreiz – viens no pasaules 
drāmaturģijas krāšņākajiem zie-
diem – Alvinga kundze H. Ibsena 
lugā „Spoki”. Viņa ir gan prieku, 
gan drāmatiski piesātinātus brī-
žus pārdzīvojusi sieviete, kam 
nācies samierināties ar pašas vīra 
liekulību, krāpšanu un nodevību, 
turklāt dēls Osvalds sasirdzis ar 
neārstējamu slimību. Lugas bei-
gās Osvalds ilgojas tikai pēc viena – 
pēc saules, un šo sajūtu viņam 
spējusi dot māte. Garīgo gaismu 
cauri izrādei nesa Lāsma Kug-
rēna, viņa atklāja arī Alvinga 
kundzes pretrunas. Sen aktrisi 
nebiju redzējis tik daudzveidīgā 
un emocionāli piesātinātā tēlā, 
kuŗā viņa pilnībā varēja izpaust 
un ielikt savu dvēseli un garu. 
Skatoties Kublinska iestudēto iz -
rādi, pārņem brīnišķa sajūta par 
to, ka tajā nav tukšas ārišķības, 

VIKTORS
HAUSMANIS

nekas tiešā nozīmē nav pārcelts 
uz mūsdienām. Ibsena lugā risi-
nātās problēmas nav novecoju-
šas, tās ir aktuālas arī šodien, un 
nekas tajā nav jāmodernizē. Pats 
galvenais – Ibsena „Spoku” iz -
rāde liek domāt – kā risināt 
sarežģītās dzīves problēmas, kā 
dzīvot tālāk – rītdienā. 

Pēc izrādes, mājās pārnācis, biju 
priecīgs, ka esmu saticis Alvinga 
kundzi un ka šoreiz tās atveidā bija 

bijušas izcilas latviešu aktrises. 
Viena no pirmajām Al  vinga kun-
 dzes tēlā parādījās ak  trise Otīlija 
Muceniece 1907. ga  dā Liepājas Lat -
viešu teātrī, bet pēc gada Jaunā 
Rīgas teātŗa iestudējumā valdzi-
nāja cita le  ģenda – Jūlija Skaidrīte. 
Protams, ka ar viņām ticies ne -
esmu, tāpat nebija izdevība re -
dzēt vēl vienu latviešu skatuves 
leģendu, Emī lijas Benjamiņas 
māsu Anniju Simsoni, kas dau -

teātŗa sparīgā režisore, kādreizējā 
jelgavniece Zinaīda Avotiņa bija 
izdomājusi ķerties pie Ibsena 
lugas „Spoki” iestudēšanas, tikai 
problēma – kur lai ņem Alvinga 
kundzes tēlotāju? Un tad Otto 
Krollam radusies pārgalvīga ideja 
šai lomai uzaicināt izcilo aktrisi 
Anniju Simsoni, kas 1955. gadā 
bija nosvinējusi sešdesmit piekto 
dzimšanas dienu. Otto Krolls 
aktrisei aizrakstīja vēstuli ar 
aicinājumu nospēlēt Čikāgas 
teātrī Alvinga kundzi, Simsone 
par to bija gluži priecīga, vasaras 
vidū viņai tika nosūtīts lugas 
„Spoki” eksemplārs. Nākamā ga -
da pavasarī Simsone sēdās vil-
cienā un no Kanadas aizbrauca 
uz Čikāgu. Sākās mēģinājumi, 
kas aktrisei šķita neparasti grūts 
un sarežģīts process. A. Simsones 
atmiņās var rast liecību, kā tapa 
izrāde: „Bieži vien man uznāca 
vēlēšanās atmest visam ar roku, 
bet – paldies Dievam – arvien vēl 
laikā apdomājos. Apbrīnojama 
bija aktieŗu un režisora pacietība, 
kaujoties ar grūtumiem viņiem 
tomēr tik komplicētā lugā.” Sim-
sones sacītais arī man atvēra acis, 
no tāles raugoties uz to dienu 
iestudējuma tapšanu. 

1956. gada 28. aprīlī Čikāgā 
notika „Spoku” pirmizrāde, ska-
tītāji to silti uzņēma, runāja, ka 
tāda izrāde Čikāgā vēl neesot 
redzēta, un galvenā izrādes pie-
vilcība bija Annija Simsone Al -
vinga kundzes lomā. Amatieŗu 
teātrī ienāca pasaules vēriena 
aktrise, un laikraksts Laiks pub-
licēja aktieŗa un literāta Kārļa 
Baltpurviņa recenziju, kuŗā rak-
stīts: „Skatītājs varēja priecāties 
par to meistarību, ar kādu Annija 

Simsone no sava uznākšanas 
brīža skatuvē līdz lugas beigām 
dzīvoja un veidoja Alvinga kun-
dzes lomu. Tā bija dzīvās mākslas 
valoda!” Savukārt prasīgā, daž-
reiz pat skarbā Paula Jēgere-
Freimane piebildusi: „Traģisku 
lielumu Alvinga kundzes tēls sa -
sniedz lugas nobeigumā, kur māk  -
sliniecei līdzi paceļas arī viņas 
pretspēlētājs Edgars Gulbergs.” 
Jāpiezīmē, ka Edgars Gulbergs bija 
Kārļa Gulberga brālis, „Spoku” 
izrādē viņš tēloja slimības skarto 
Alvinga kundzes dēlu Osvaldu.

Annija Simsone par saņemto 
vērtējumu bija gandarīta, kopā 
ar šīs izrādes tēlotājiem viņa 
viesojusies Ņujorkā, Bostonā, 
Toronto un Mineapolē, un tieši 
tad aktrise izbaudīja augstas lai -
mes brīžus – tas bija kā tāds 
dzirk stoša šampanieša malks, 
kā radošajam mūžam pielikts 
punkts. Vēl Alvinga kundzes 
lomā Annija Simsone parādījās 
1957. gada Toronto Latviešu Na -
cionālā teātŗa iestudējumā, taču 
šoreiz viņas skatuves kollēgas 
bija ar mazāku skatuves pieredzi. 
Ibsena „Spoku” iestudējums un 
skatītāju atsaucība atmodināja 
aktrisē darba prieku, taču vēlāk 
viņa ar teātri vairs nesadarbojās, 
pārcēlās uz dzīvi Parīzē un domas 
par teātri ietvēra grāmatā „At -
miņas, atmiņas…” 

Ja Lāsma Kugrēna ķertos pie 
savas atmiņu grāmatas, tad droši 
vien saistošas lappuses būtu 
stāstā par darbu pie Alvinga 
kundzes lomas. Bija patiess 
prieks Rīgā Nacionālajā teātrī 
tikties ar Alvinga kundzi. Viņa 
lika domāt par to, kādi esam mēs 
paši un kas mēs esam.

mana kādreizējā studente Lāsma 
Kugrēna. Sāku do  māt – kad vēl ar 
kādu no Alvinga kundzēm būtu 
ticies? Parasti gan par viņām 
esmu tikai lasījis, taču to tēlotājas 

dzus gadus bija strādājusi Aus tri-
jas un Vācijas teātŗos un sadar bo-
jās ar vācu izcilo režisoru Maksu 
Reinhardu. Pēc kaŗa viņa dzīvoja 
Kanadā, taču Čikāgas Latviešu 

Tā nu iznācis, ka janvārī ir 
divas mūsu izcilāko drāmatiķu 
dzimšanas dienas – šogad Rū  dol-
fam Blaumanim 1. janvārī apri-
tēja simt piecdesmit pirmā gada-
diena, bet Mārtiņam Zīver tam 5. 
datumā – simt vienpad smitā dzim-
šanas diena. Viņu apaļās jubilejas 
tika svinētas pa  gājušajā gadā, un 
tomēr Rīgas Latviešu biedrības 
Teātŗa komi sija Zīvertam veltīja 
sarīkojumu arī šogad, jo nu jau 
vairākus gadus nostiprinājusies 
tradicija janvārī sarīkot mazāk pa -
zīstamas Zīverta lugas izrādi – 
lasījumu. Šoreiz izvēle krita uz 
vienu no izcilākajām viņa lugām – 
„Ra  ķete”, kas gluži vai paradok-
sālā kārtā Latvijā ne reizi nav 
iestu dēta, bet tāda diemžēl ir 
reālitāte, jo profesionālie teātŗi 
mazāk pa  zīstamajām Zīverta 
lugām pie  vēršas ārkārtīgi reti. 
Lugu „Ra  ķete” pirms piecdesmit 
pieciem gadiem pirmo reizi iz -
rādīja – Austrālijā, Sidnejas Lat-
viešu teātrī Kārļa Gulberga režijā.

Kāpēc tālajā Austrālijā un tieši 
Sidnejā varēja notikt lugas „Ra  -
ķete” pirmizrāde? Sidnejā Mār-
tiņš Zīverts iestudēja savu lugu 
„Pēdējā laiva”, pats tēloja Melno 
Žani, un viņa partneŗi bija Lita 
Zemgale un Kārlis Gulbergs. 

Līdz ar to nodibinājās draudzīgi 
kontakti, un savu jauno lugu 
„Raķete” drāmatiķis nosūtīja tieši 
Gulbergam, kas uzņēmās lugas 
iestudēšanu, un 1959. gada 3. jū  nijā 
varēja notikt pirmizrāde. Rakst-
nieks lugu bija nosūtījis arī E. Smiļ -
ģim, taču no Latvijas at  bildes ne  -
bija. Tas bija laiks, kad trimdā ra -
dītās lugas Latvijā bija aizliegtas, 
tomēr arī pēc neatka rības atjau-
nošanas neviens profe sionāls Lat-
vijas teātris lugu nav izrādījis.

Luga „Raķete” bija tapusi Mār-
tiņa Zīverta dzīves paskarbā si -
tuācija: lai izdzīvotu un sarūpētu 
iztiku, rakstnieks sāka strādāt 
Stokholmas Tramvaju pārvaldes 
nakts kasē. Viņam bija jāsaskaita 
un jāpieņem tramvaju kasieŗu 
atnestā nauda. No pārpūles sāka 
streikot sirds, un ārsti ieteica 
viņam doties uz Vāciju – uz 
Nauheimu ārstēties. Tur Zīverts 
turpina darbu ar lugu un iztēlē ik 
dienas sastopas ar divām Ilzēm 
– lugā sastaptajai uzvārds bija 
Rūja, viņa strādāja kartonāžas 
fabrikā un īrēja istabu laboranta 
Bicēna dzīvoklī, tomēr rakstnie-
ka iztēli arvien biežāk nodarbināja 
cita Ilze – satikta ikdienā un 
iemīlēta. Jau Austrālijas ceļojuma 
laikā Zīverts vēstulē  Ilzei veltījis 

sirsnīgus vārdus: „Ilzīt, mīļo drau-
dzenīt! Pie Tavas mīlestības ir 
viegli turēties. Bet ko es darīšu, 
kad Tev apniks mani mīlēt.” Šīs 
vēstules rindas Zīverts bija veltījis 
Ilzei Dziļlejai, nākamajai dzīves-
biedrei. Var jautāt: vai rakstnieka 
iemīļotā Ilze būtu lugā tēlotās 
Ilzes Rūjas prototips? Tiešā no -
zīmē – nē, jo Zīvertam nekad 
nepatika savu lugu tēlus „no  rak-
stīt” no dzīves, un tomēr viena 
pamatstīga abas Ilzes sasaista – 
tā ir nesavtīga mīlestība pret otru 
cilvēku. Lugā iemīlētais ir Bicēns, 
bet dzīves Ilzes lielākā un dziļākā 
mīlestība bija Mārtiņš.

Luga rakstīta 1958. gadā, un 
tās ievadremarkā sacīts: „Laiks – 
kad cilvēks sāka pasauli iekārot”.  
„Raķetē” tēlotie cilvēki pasauli 
iekāro dažādi un atšķirīgi: te tē  lota 
bagāta tēva meita, kuŗai Zīverts 
devis gluži zīmīgu uzvārdu – Mis 
Nemnaude, un viņas sapnis ir – 
pilns naudasmaks. Gluži citāds ir 
centrālais lugas varonis Bicēns, 
kas, būdams kāda technoloģijas 
institūta laborants, aizrāvies ar 
utopisku ideju – radīt raķeti, ku  ŗas 
dzinējspēks būtu kondensēta 
gaisma. Arī Zīverts šajā laikā 
aizrāvās ar fizikas un ķīmijas 
zinātņu sasniegumiem. Lai reāli-

zētu savu sapni un kļūtu par 
erudītu zinātnieku, Bicēns savā 
nelielajā istabiņā veic pārdrošu 
eksperimentu, kas izraisa eksplo-
ziju. Bicēns zaudē redzi, taču 
tikai tad viņš nonāk pie atziņas, 
ka svarīgāka par jaunizgudrojumu 
ir spēja iepazīt un saprast otru 
cilvēku. Zīverts liek viņam sacīt 
zīmīgus vārdus: „Jo ikviens cil-
vēks ir tāda raķete – no nezināmas 
tumsas laista… uz gaismu. Uz 
lielo gaismu.” Un Zīverts rāda it 
kā paradoksālu ainu, jo tad, kad 
Bicēns zaudējis redzi, viņš dziļāk 
un tiešāk sāk saprast cilvēkus – 
Ilzi, Nemnaudi un arī – pats sevi.

Šo Rīgā vēl neredzēto lugu bija 
iespējams noskatīties janvārī lite-
rārā vakarā Rīgas Latviešu bied-
rības Teātŗa komisijas sarīkojumā. 
Lugas „Raķete” iestudēšanas mi -
siju uzņēmās Kultūras akadēmijas 
profesore, režisore Anna Eižver-
tiņa. No pavisam stingra viedokļa 
raugoties, šo iestudējumu varētu 
dēvēt par lugas lasījumu, jo kat-
ram aktierim rokās ir lugas eksem-
plārs, bet aktieŗi precīzi izmanto 
katru repliku, lai darbotos gluži 
kā izrādē,  – veidojas mizanscēnas 
un rezultātā rodas priekšstats un 
pārliecība, ka esam Mārtiņa 
Zīverta lugas izrādē. 

Tā tas notika arī 9. janvāŗa va -
karā, kad „Raķetes” lasījuma izrā dē 
Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē 
piedalījās jaunās paaudzes aktieŗi. 
Varēja priecāties, uz skatuves ier-
augot jauko, sirsnīgo Ilzi Martas 
Ančevskas tēlojumā, mēs jautām, 
ka, būdama dzīvokļa īrnieces 
statusā, Ilze klusi, bet patiesi 
iemīlējusi aizrautīgo zinātnes 
kalpu Bicēnu, kuŗa pārvērtības 
ceļu – no aizrautīga, iespējams,  
pat drusku egoistiska zinātnieka 
līdz drāmatiski piesātinātam dzī ves 
likteņa risinātājam vērojām ak -
tieŗa Viļņa Brieža atveidojumā. 
Pašapzinīgā, pie dzīves ērtībām 
pieradusī Mis Nemnaude bija 
topošā aktrise Lelde Dreimane, 
bet Mika Simsons – Valmieras 
teātŗa aktieris Ingus Kniploks. 
Aktieŗi ļāva mums dzīvot līdzi 
Mārtiņa Zīverta vērienīgo domu 
un atziņu pasaulei un atgādināja 
šī rakstnieka lugu nedziestošās 
mākslinieciskās un filozofiskās 
vērtības. Tā bija dziļa,  iedarbīga 
pasaule, ar kādu mūsdienu lugās 
diemžēl reti sastopamies. Tāpēc 
pēc lugas „Raķete” izrādes zālē 
skanēja skaļi, ilgstoši aplausi. 
Mārtiņa Zīverta luga skatītājus 
bija iepriecinājusi un saistījusi, 
„Raķete” bija atlidojusi.

VIKTORS HAUSMANIS



LAIKS 52014. ga da 1. februāris – 7. februāris

EDGARS
ZARIŅŠ

Dīpītis vai dievputniņš 

Abu Otrā pasaules kaŗa bries-
moņu – Hitlera nacistiskās Vā -
cijas un komūnistiskās Padomju 
Savienības rīcība – noveda mil-
joniem cilvēku nāvē un tūksto-
šiem spaidu darbos un bēgļu 
gaitās. Diemžēl pasaules kaŗa 
beigas un nacistu Vācijas sakāve 
daudzu šo cilvēku nākotni ne -
atrisināja. Tie nelaimīgie, kas 
palika Padomju Savienības oku-
pētajā zonā, turpināja savas bēgļu 
gaitas Sibirijas spaidu darbu 
nometnēs. Pats par sevi sapro-
tams, ka tie, kas nonāca Rietumu 
sabiedroto zonās, negribēja pie-
dzīvot to pašu likteni un palika 
Rietumu zonās. Sakarā ar to 
Rietumu sabiedroto zonās iz -
veidojās DISPLACED PERSONS 

Kad pagājušajā gadā mūsu laikrakstā 
turpinājumos publicējām Edgara Zariņa 

atmiņu  stāstu „ „Bēgšana” pa Eiropu”, 
saņēmām atzinīgas lasītāju atsauksmes 

un interesi par to, kā turpinājušās 
Zariņu ģimenes gaitas pēc stāsta 

beigām. Tagad autors atsūtījis atmiņu 
turpinājumu „Dīpītis vai dievputniņš”, 

ko ar prieku piedāvājam lasītājiem. Red.

personīgi nopelnītu un ne vien-
mēr legāli. AN bēgļu aprūpes 
nodaļa gādāja, lai visas dīpīšu 
dzīves vajadzības būtu apmieri-
nātas, ne vienmēr pietiekami, bet 
izdzīvot varēja. Viss tika izdalīts 
caur nometņu administrāciju ar 
„nobirumu”. Dīpīši nekādu nau-
das atbalstu nesaņēma.

Nometnē parasti bija viens 
komandants, pārējam darbam 
pieņēma kādus no nometnes 
iedzīvotājiem, kuŗiem maksāja 
algu. Nometnēs nodibinājās sko-
las, par kuŗām maksāja Vācija. 
Šo naudu sadalīja skolotāju 
algām pēc mācību slodzes.

Atalgojumu saņēma arī vīrieši, 
kuŗi iestājās tā saucamajās 
„melno” vienībās. Tās bija trans-

Manā dīpīša dzīves atmiņu stāstā pieminētās vietas ir ar numuriem un ir atzīmētas uz šīs sadalītās 
Vācijas kartes

Vēdeles nometnes barakas

1. Vēdeles DP nometne.                   
2. Pinebergas DP nometne un ģimnāzija.
3. Ferdenes techniskā ģimnazija.
4. Emdenes DP nometne.
5. Senkvardenes DP nometne.          

6. Ventorfas DP caurbraukšanas nom.
7. Salemas sk, nometne, 1946. gadā.
8. Lielā skautu nometne Timendorfā.
9. Pirmā vāciešu sk. nom. Krēfeldā.
10. Internacionālā sk. nom. Nirnbergā.

bija nonākusi drošībā – DP no -
metnē pie Hamburgas. Uz kartes 
no Rīgas līdz Hamburgai neiz-
skatās pārāk tālu. 2003. gadā, kad 
es lidoju no Hamburgas uz Rīgu, 
tās bija tikai trīs stundas. 
1944./45./46. gadā tā bija astoņ-
padsmit neziņas nedrošības pilna 
bēgšana ar vienīgo nolūku neno-
nākt sarkanarmijas un čekas 
rokās.

DP nometne 
Vēdele (Wedel) 

ieslodzītiem. 1990. gados Det-
roitā, ASV, piecdesmit gadus pēc 
tam, kad dzīvojām Vēdeles DP 
nometnē, satiku latvieti, kuŗš pēc 
Salaspils bija ieslodzīts Vēdeles 
koncentrācijas nometnē. Vēdeles 
pilsētiņas vēsturniece paskaid-
roja, ka pēc dīpīšu izvākšanās 
1949. gadā nometnē dzīvoja 
vāciešu bēgļi no Austrumvācijas 
un Vācijas provincēm, kuŗas, 
kaŗam beidzoties, tika piešķirtas 
Polijai. Nometni beidzot likvi-
dēja 1964. gadā, un sāka būvēt 
jaunās fabrikas.

Kad ieradāmies nometnē, 

barakas. Beidzot mums ierādīja 
68. baraku, kas bija baraka ar 
divām ārdurvīm. Katrām ārdur-
vīm vajadzēja atvērties uz diviem 
dzīvokļiem ar divām istabām 
katrā. Taču toreiz durvju rāmji 
bija bez durvīm, nebija nevienas 
iekšējās sienas. Tā kā mums 
piešķīra tikai vienu dzīvokli jeb 
1/4 daļu barakas, mums pašiem 
bija jāgādā par sienām.

Sakarā ar postījumiem iepriek-
šējā ziemā, kad iedzīvotāji bija 
lietojuši neap dzīvotās barakas kā 
malku, pārbūvi varējām veikt 
tikai stingrā uzraudzībā. Tika 

Vēdeles pilsētiņa ir Elbas upes 
ziemeļu krastā, apmēram 45 km 
rietumos no Hamburgas. 1946. 
gada maijā, kad mēs ieradāmies 
nometnē, tur galvenokārt bija 
poļi un dienvidslavi, bet drīz 
ieradās diezgan daudz latviešu 
un daži igauņi.

Koka baraku nometne Vēdeles 
pilsētas austrumos bija kādrei-
zējā Lielvācijas vidējās drošības 
koncentrācijas (soda) nometne. 
Šodien nometnes vietā ir vieglās 
industrijas fabrikas. Vietā, kur 
bija nometnes galvenie vārti, ir 
maza piemiņas zīme koncent-
rācijas nometnē mirušajiem 

mums norādīja 83. baraku, kuŗa 
bija lietojamā stāvoklī, bet bija 
viena pati pašā nometnes dien-
vidu galā, jo visas citas apkārtnes 
barakas bija iepriekšējā ziemā 
izlietotas kā malka. Kādreizējā 
nometnes dzeloņdrāšu sēta bija 
nojaukta, stabi izlietoti malkā, 
un drātis pārdotas lūžņos. Iz -
koptais mežs, kur bija kaŗa laika 
patvertnes starp nometni un 
Elbas upi, ātri jo ātri tika nozāģēts 
nometnes apkurinā šanai. 

Tēvs tūlīt iesniedza lūgumu 
dot mums iespēju pārvietoties uz 
nometnes galveno daļu, bet tur 
nebija nevienas tukšas lietojamas 

izrau dzītas nelietojamās barakas 
un tad tās izlietotas kā pārbūves 
ma  teriāli.

Vasaras vidū Zariņu ģimenei 
bija pašiem savas divas istabas. 
Priekšējā istaba tika lietota kā 
dzīvojama istaba, virtuve un 
ēdamistaba. Aizmugures istabā 
bija mūsu koka gultas ar salmu 
matračiem. Sienas nebija līdz 
jumtam, tikai līdz sijām, tāpēc 
bijām laimīgi, kad blakus ievācās 
citas ģimenes un mums vairs 
nebija jāsilda visa vaļējā baraka. 

(Turpinājums sekos)

jeb, kā paši sevi dēvējām, – 
„dīpīši” vai „dievputniņi”. Vācieši 
gan mūs sauca par verfluchte 
auslender – nolādētie ārzem-
nieki. 

Latviski tulkojot, šie vārdi 
nozīmē „pārvietotas personas” – 
cilvēki, kuŗiem nav māju un pašā 
sākumā nebija arī  nākotnes. Bet 
dīpīši nekad nezaudēja cerības 
un eventuāli pārvarēja visas grū-
tības un šķēršļus, atrada jaunas 
mājas, drošību un labu dzīvi. To 
šodien pierāda mūsu bērni un 
mazbērni.

Dīpīši tika nometināti DP 
nometnēs, kuŗas izveidoja un no 
sākuma vadīja UNRRA (AN 
bēgļu aprūpes nodaļa), vēlāk 
nometnes vadīja IRO (inter na-
cionālā bēgļu organizācija).  
Manā stāstā jūs redzēsit, ka no -
metņu bija daudz, tās bija 
dažādas, bet visām kopīga bija 
viena iezīme. Angļu un ameri-
kāņu nometņu administrātori, 
tāpat kā darbinieki visos citos 
posteņos, šo darbu darīja, lai 

porta, darba un sardzes vienības 
pie angļu un amerikāņu mili-
tārām vienībām.

Tā kā līdz 1947. gada rudenim 
naudai nebija nekādas vērtības 
un par to nekā īstenībā nopirkt 
nevarēja, tad nometņu dzīve mūs 
neko daudz neiespaidoja. Tas 
viss mainījās līdz ar naudas re -
formu. Ja bija nauda, veikalos va -
rēja iegādāties visu ko, jo pārtikas 
kartīšu vairs nebija. Arī nomet-
nes pārtika uzlabojās, jo admi-
nistrātori to vairs nevarēja pārdot 
melnajā tirgū.

Drēbes un apavus dīpīši sa -
ņēma lietotus kā ziedojumus no 
Amerikas baznīcām un labda-
rības organizācijām. 

Sākotnēji šis stāsts tika rakstīts 
angļu valodā maniem mazbēr-
niem Amerikā, bet, Latvijas radu 
un draugu aicināts, esmu to 
mēģinājis uzrakstīt latviski. Ceru, 
ka būs saprotami.

Liela daļa no Eiropas 1946. ga -
dā bija „sarkano” rokās. 

Laimīga kārtā, Zariņu dzimta 
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Draudzīgo aicinājumu pieminot 

Zigfrīds Zadvinskis jubilārs

DARIS DĒLIŅŠ

LEONS LIEPA

Man ir taisnība.
Man ir vienkārši taisnība.
Tev nav.
Tev vienkārši
nav.
Tā tas ir.
Tā tas vienkārši ir.
Man ir.
Tev nav.
Es zinu, kā darīt.
Es zinu, ko teikt.
Nav ko vispār runāt,
Jo man, jo man
ir taisnība.
Tev tās vienkārši nav.
Un ar to
tev nav ko teikt.
Kādam jābūt taisnībai,
Un sanāk tā, ka tas esmu es.
Tu tas vienkārši neesi.

Ja nu gadās kādreiz, 
Reti, reti,
Ka tev arī ir taisnība;
Es to atzīšu, 
Piekritīšu es,
Bet, to darot, celšu
tikai
sevi.
Ne jau tikai
tevi.
Tātad tad, kad
Meklējam, kā mums dzīvot,
ko mums darīt,
ko mums teikt,
prasiet tikai man.
Jo no manas mutes,
ne no tavas,
tikai skan,
tikai, tikai
taisnība.

Armands Birkens

Man ir taisnība

Lai atcerētos Draudzīgā ai -
cinājuma dienu 2014. gada 28. 
janvārī, Maruta Tauriņa-Dē -
liņa, Jānis Roberts Dēliņš un 
Daris Gunārs Dēliņš dāvinās 
visām skolām Latvijā un lat-
viešu skolām ASV autores Ilo-
nas Bērziņas grāmatu “Emīls 
Dēliņš: Patriots, žur nālists, 
diplomāts”.

Grāmatu par Latvijas Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa krust-
dēlu Emīlu Dēliņu izdevis ap -
gāds Jumava.

Emīls Dēliņš dzimis 1921. ga  da 
15.maijā Rīgā. Pēc Otrā pasaules 
kaŗa viņš devās bēgļu gaitās uz 
Austrāliju, kur 1949. gadā dibi-
nāja, rediģēja un līdz 2000. ga -
dam izdeva laikrakstu Austrā-

lijas Latvietis. Laikraksts turpi-
na iznākt reizi nedēļā.  

Emīls Dēliņš 1979. gadā ie -
celts par Latvijas goda vicekon-
sulu Melburnā, bet no 1982. 
līdz 2004. gadam viņš bija Lat-
vijas goda ģenerālkonsuls Aus-
trālijā un Jaunzēlandē. 

Par Emīlu Dēliņu izsakās Jā  -
nis Stradiņš, LZA akadēmiķis: 
„Austrālijas Latvietis bija saikne 
starp Latviju un tālo Austrāliju, 
labā valodā rakstošs un drau-
dzīgā noskaņā latviešu sabied-
rībai tuvinošs. Viņa aktīvā pub-
licistiskā darbība un dzīves pie-
redzes atspoguļojumi ir vēstures 
mācību līdzeklis, kas spilgti 
raksturo mūsu laiku.” 

Bijusī Latvijas Valsts prezi-

dente Vaira Vīķe-Freiberga par 
Emīlu Dēliņu: 

„Emīls Dēliņš ir cilvēks, kuŗu 
Latvijas vēsture savās lappusēs 
ierakstīs kā dziļu un patiesu 
savas valsts interešu aizstāvi, lat-
viskā gara stiprinātāju un ener-
ģisku sabiedrisko darbinieku.” 

Polītiķe un diplomāte Sandra 
Kalniete saka: „Emīls Dēliņš bija 
unikālā personība, jo sim boli zē ja 
nepārtraukto Latvijas diplomā-
tijas saiti no okupā cijas līdz val-
stiskuma atjaunošanai  un tālā-
kajai stiprināšanai... Ne  novēr tē-
jams bija viņa veikums Latvijas 
pilsoņu tiesību nodro šināšanā 
Austrālijā un Jaun zēlandē.” 

Emīls Dēliņš bija Latvijas Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa piemi-

nekļa ierosinātājs, viņš piedalījās 
arī pieminekļa atklā šanā 2003. 
gada 22. jūlijā Rīgā Emīls Dēliņš 
aizgāja aizsaulē 2004. gada 21. 
februārī Mel burnā, Austrālijā.

Grāmata par Emīlu Dēliņu 
nopērkama grāmatu veikalos 
Latvijā un apgāda Jumava vei -
kalā internetā – www.jumava.lv. 
No 2014. gada 21. februāra tā 
būs nopērkama arī e-grāmatas 
versijā i-Tunes interneta veikalā 
www.itunes.com. 

LR Goda konsuls Ņujorkā 
Daris Dēliņš dāvina grāmatu 
visām latviešu skolām ASV.

P.S. 14. lpp. lasiet mūsu laik-
rakstu grāmatu apskatnieka 
Eduarda Silkalna atmiņas par 
Emīlu Dēliņu.

Grandrapidu (MI) Latviešu 
biedrības centrā 5. janvārī pul-
cējās kupls skaits Zigfrīda Zad-
vinska draugu un bijušo pacien-
tu, lai 90 gadu jubilejā godinātu 
savu iecienīto un plaši pazīstamo 
ārstu un latviešu tautas darbi-
nieku.

Zigfrīds Zadvinskis dzimis 
1924. gada 5. janvārī Rēzeknē, 
Pēteŗa un Scholastikas ģimenē 
kā jaunākais dēls. Tēvs bija Ap -
drošināšanas sabiedrības vadī tājs 
un blakus tam apsaimniekoja 
lauku saimniecību, kur Zigfrīds 
pavadīja vasaras brīvlaikus, pa -
līdzot lauku darbos. Viņš ap -
mek lēja vietējās skolas un 1942. 
gadā pabeidza Rēzeknes valsts 
ģimnaziju.

Zigfrīds negribēja dzīvot pie 
komūnistiem un devās bēgļu 
gaitās rietumu virzienā. Vispirms 
uz Tukuma pilsētu, kur vecākais 
brālis Pēteris strādāja darba pār-
valdē. Ceļā padomju lidmašīnu 
uzbrukumā Sakstagala dzelz  ceļa 
stacijai gāja bojā viņa brālis 

Romāns. 1944. gada beigās Zig-
frīds un brāļa Pēteŗa ģimene 
nokļuva Vācijā. Kaŗam beidzo-
ties, viņi atkal satikās Bavārijā, 
Fišbachas bēgļu nometnē, kas 
atradās Nirnbergas tuvumā.

1946. gada pavasarī triju Bal-
tijas universitāšu profesori ar 
Anglijas militārās pārvaldes at -
balstu Hamburgas pilsētā nodi-
bināja Baltijas Universitāti. Zig-
frīds devās uz turieni un uzsāka 
medicīnas studijas. Kad 1946. ga -
da rudenī sāka darboties vācu 
universitātes, Zigfrīds pārgāja 
studēt uz Vircburgas universitāti. 
Dzīvojot Fišbachas nometnē, 
viņš iepazinās ar savu nākamo 
dzīvesbiedri Paulīni Dzenis. Viņi 
apprecējās 1949. gada 5. jūnijā. 
Tajā laikā Internacionālā Bēgļu 
organizācija sāka slēgt bēgļu 
nometnes, aicinot šo nometņu 
cilvēkus izceļot uz aizokeana 
zemēm. Zigfrīdam vēl bija pa -
likuši trīs semestri līdz Medicī-
nas fakultātes beigšanai. Viņš 
tomēr izšķīrās izceļot uz 

Ameriku, cerot tur pabeigt me  -
dicīnas studijas. 1950. gada 26. 
maijā viņi iebrauca Mičiganā, 

vēlāk viņš tomēr nolēma prakti-
zēt tikai iekšķīgās slimībās, 
pārcēla savu praksi pie Dr. F. 

pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas ar viņa iniciātīvu sūtīja 
daudz palīdzības saiņu un naudu 
Latvijas baznīcām, skolām un 
bāreņu namiem. Daudzus gadus 
viņš strādāja Latviešu centra 
Gaŗezera padomē, divus gadus 
bija padomes priekšsēdis. Zig-
frīds darbojās Grandrapidu Lat-
viešu biedrības un pensionāru 
organizācijas valdēs. Viņš bija 
biedrs Amerikas Latviešu apvie-
nībā, un Amerikas latviešu katoļu 
apvienībā, kuŗā trīs posmus bija 
tās priekšsēdis, tāpat Latviešu 
katoļu studentu un akademiķu 
apvienībā Dzintars. Pēc aizieša-
nas pensijā Zigfrīds daudzus 
gadus strādāja kā brivprātīgais 
darbinieks International Aid 
orga  nizācijā, kas rūpējās par 
medicīnisko piederumu un me -
dikamentu sūtīšanu uz naba dzī-
gām zemēm. Darbojoties tur un 
sadarbībā ar Bladžeta slim nī cu, 
viņš noorganizēja vairākus me -
dicīnas aparātu un piederumu 
sūtījumus uz Latvijas slimnīcām. 
Pēdējos 11 gados Zigfrīds kopā 
ar Grandrapidu latviešu organi-
zāciju padomi organizēja lī  dzekļu 
vākšanas akciju Okupācijas mū -
zejam Latvijā, saistot to ar 14. 
jūnijā aizvesto piemiņas sarīko-
jumu. Novērtējot visas šīs aktī-
vitātes, Latvijas prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga 2001. gadā pa -
sniedza Zigfrīdam Zadvinskim 
Triju Zvaigžņu ordeni. 

Zigfrīdam un Paulīnei patika 
ceļot un slēpot. Viņi ceļoja pa 
Ameriku, Eiropu un vairākas 
reizes apmeklēja Latviju. Abi 
piederēja Čikāgas slēpotāju klu-
bam un kopā ar to ar to daudzas 
reizes piedalījās slēpošanas iz -
braukumos uz slēpošanas cen-
triem Amerikas rietumos. Pau-
līnes hobiji  ir gleznošana, kera-
mika un puķu kopšana. Viņai 
sevišķi patīk gleznot puķes ar 
ūdenskrāsām. Viņu vecākais dēls 
Jānis ir advokāts, bet Edmunds 
strādā apriņķa policijas birojā. 
Abi jaunākie dēli izvēlējās kar-
jēras medicinā – Pēteris ir rei -
matologs un Dāvids ir rentge-
nologs. Zigfrīdam ir divas maz-
meitas: Madeline un Bonnie, viņa 
māsa Ņina Masiļūne dzīvo 
Latvijā, vairāki brālēni un mā -
sīcas ASV un Latvijā.

Grandheivenas pilsētā, kur gal-
votājs viņus uzņēma savās mājās. 
Zigfrīds un Paulīne sāka strādāt 
vietējās fabrikās, lai nopelnītu 
naudu medicīnas studiju pa  beig-
šanai. Pētot iespējas pabeigt 
medicīnas studijas Amerikā, iz -
rādījās, ka viņu gan uzņemtu 
Medicīnas skolā, bet viss būtu 
jāsāk no gala. To viņš financiāli 
nevarēja atļauties, jo tajā laikā arī 
viņu ģimene kļuva par divām 
galviņām lielāka: 1952. gadā nāca 
pasaulē dēls Jānis un 1954. gadā 
Edmunds. Stāvokli stipri uzla-
boja Paulīnes vecāki, Antons un 
Veronika Dzeņi, kad tie ieradās 
no Vācijas un apmetās pie 
viņiem. Tas deva iespēju Zig-
frīdam 1954. gadā atgriezties 
Vācijā, Vircburgas Universitātē 
un tur pabeigt studijas.

1956. gadā Zigfrīds pabeidza 
medicīnas studijas Vircburgā, 
paspējot vēl izstrādāt doktora 
disertāciju un iegūstot vācu aka  dē -
misko titulu Doctor of Medicine.

Pēc atgriešanās no Vācijas, 
1956. gada septembrī, viņš sāka, 
tā saucamo internšipu, pēc tam 
divus gadus bija rezidentūrā 
iekšķīgās slimībās Blodžeta slim-
nīcā Grandrapidos. Sākumā Zig-
frīds plānoja palikt par vispārēju 
ģimenes ārstu (general practi-
tioner), pievienojoties Dr. S. Holan-
der praksei Grandrapidos. Gadu 

Jameson, internista. Viņu ģimene 
palielinājās vēl par diviem dēliem: 
1963. gadā piedzima Pēteris un 
1964. gadā – Dāvids. 1965. gadā 
Zigfrīds devās uz Detroitu, uz 
Henry Ford slimnīcu, lai tur 
pabeigtu trešo iekšķīgo slimību 
rezidences gadu. Pēc tam viņš 
strādāja privātā praksē iekšķīgās 
slimībās līdz aiziešanai pensijā 
1995. gadā.

Zigfrīdam bija privilēģijas sa -
vus pacientus ārstēt Blodžeta, St. 
Marys un Mary Free Bed slim-
nīcās Grandrapidos. Divdesmit 
piecus gadus viņš bija Blodžeta 
slimnīcas medmāsu skolas ārsts. 
Viņš aktīvi piedalījās jauno ārstu, 
internu un rezidentu izglītības 
programmās, būdams kliniskais 
instruktors. 1976. gada jūlijā 
Mičiganas štata Medicīnas sko-
las iekšķīgo slimību departa-
ments viņam piešķīra Associate 
Clinical Professor titulu. Novēr-
tējot Zigfrīda darbu šinī laukā, 
Blodžeta, St. Marys slimnīcas un 
Mičiganas štata Universitāte 
piešķīra viņam Life Time Teaching 
Award. Zigfrīds bija biedrs dau-
dzās ārstu profesionālās organi-
zācijās un Latviešu Ārstu un 
Zobārstu apvienībā. 

Zigfrīds aktīvi darbojās lat-
viešu vietējās un vispārējās or -
ganizācijās. Vispirms Grand ra-
pidu latviešu katoļu draudzē, kas 
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Ieskats 2014. gada Baznīcas gadagrāmatā

Māksliniece un Daugavas vanadze mūžībā
Astra Kalniņš

1925. gada 5. janvārī- 2014. gada 4. janvārī

LELBA Pārvalde

 Reformācijas 500 gadu svinības 
2017. gadā vairs nav aiz kalniem. 
Tāpēc, sākot ar šī gada Baznīcas 
gadagrāmatu, ir paredzēts ielūko-
ties Reformācijas lielajās temās, 
skatoties caur mūsu laikabiedru – 
garīdznieku, draudžu darbinieku 
un draudžu locekļu acīm. 

Varbūt jau kādreiz būsiet dzir-
dējuši trīs ar reformāciju saistītos 
terminus latīņu valodā – 

Sola Scriptura (tikai Sv. Raksti), 
Sola Gratia (tikai žēlastība), Sola 
Fide (tikai ticība).

Šī gada Baznīcas gadagrāmata 
apstājas pie pirmās no šīm temām 
– Svētajiem Rakstiem.

Baznīcas gadagrāmatas Kalen-
dāra daļu katru mēnesi ievada 
garīdznieku vai draudžu darbi-
nieku un locekļu pārdomas par 

īsiem Bībeles tekstiem. Vairāku 
mēnešu noslēgumā atrodamas 
lūgšanas, kuŗas varam izvēlēties 
lietot visa mēneša gaŗumā. Bī -
beles tekstus ikdienai, svētdienām 
un svētkiem visa gada gaŗumā 
lasām zem katra datuma.

Gadagrāmatas Rakstu sadaļā 
atradīsiet 10 autoru rakstus un 
pārdomas par interesantiem Bī  -
beles tematiem. Rakstu starpā – 
par jauno Bībeles tulkojumu; par 
Bībeles lomu mūža garumā – no 
bērnības līdz sirmam vecumam; 
par Bībeles tekstiem, kuŗi uzrunā 
mūs dzīves grūtībās; īpašas pār-
domas Ciešanu laikam; vairāku 
interesantu un garīgi rosinošu 
grāmatu apskats un vēl citi raksti. 
Turpat saņemsiet derīgus pado-
mus, kā šo pazīstamo reformācijas 

temu un reizē aicinājumu – Sola 
Scriptura – padarīt par nozīmīgu 
daļu savā ikdienā.

 Chronika kā ik gadus apskata 
LELBĀL (Latvijas ev. luteriskās 
Baznīcas ārpus Latvijas) darbību 
pasaulē – gan Amerikā, gan Ei -
ropā, gan Austrālijā un arī sniedz 
pārskatu par galvenajiem noti-
kumiem LELB (Latvijas Ev. Lute-
riskajā Baznīcā) pagājušajā gadā.

Atsevišķs pielikums pie Ga  da-
grāmatas ir Adrešu grāmatiņa, 
kuŗā iekļautas LELBĀL un LELBA 
draudžu, garīdznieku, draudžu 
darbinieku un ar baznīcu saistītu 
organizāciju adreses.

Ja vēl neesat paguvuši iegādā-
ties 2014. gada Baznīcas gadagrā-
matu, jautājiet pēc tās jūsu vietējā 
draudzē!

Astra piedzima 1925. gada 5. jan-
 vārī, Viļķenes pag. Katriņu mājās, 
mazā centrā, kur ceļi sanāca kopā 
no pieciem virzieniem. Tur bija 
veikals, pienotava, aptieka, baz nī ca, 
krogs, pagasta valdes nams un 
skola. Tēvs Erviņš Ūdris bija 
ērģelnieks un koŗa diriģents Sv. 
Katriņas, kā arī Pāles pagasta lu -
terāņu baznīcā. Viņš nodarbojās 
ar veikala vadīšanu, un savā lauku 
saimniecībā – ar augļu koku au -
dzēšanu tirgum. Māte Gunhild 
Nissen bija dāniete no Igaunijas, 
pārzināja vairākas valodas, bet ne 
latviešu. Astras pirmā valoda bija 
vācu, bet, kad māte iemācījās 
runāt latviski, tad vācu valoda 
vairs mājā nebija atļauta. Astrai 
bija divi vecāki brāļi Valdis un 
Alfs un deviņus gadus jaunāka 
māsiņa Ērika. Bērnība bija lai-
mīga. Mājās bija klavieres, vairāki 
pūšamie un stīgu instrumenti, 
un jaunieši tur bieži sanāca 
mūzicēt. Astra ar brāļiem kādreiz 
arī spēlēja vietējās ballītēs.

1939. gada pavasarī Astra bei -
dza Viļķenes Kārļa Baumaņa pa -
matskolu. Gadu vēlāk sākās pirmā 
Padomju varas okupācija, bet no 
1941. gada jūnija izvešanām uz 
Sibiriju ģimenei laimējās izglāb-
ties, paslēpjoties mežā. Tēvs ar 
brāļiem bija aizgājuši kopā ar aiz -
sargiem. Māte ar Astru un mazo 
Ēriku izdzīvoja veselu nedēļu 
lietū bez patvēruma, pateicoties 
labiem kaimiņiem, kas katru 
dienu atstāja siltu ēdienu meža 
malā. Tai laikā Katriņu mājās 
krievu zaldāti līksmojuši, dzer-
dami tēva darināto vīnu, līdz 
vācu okupācija tos izdzina.

1943. gadā Astra beidza div-
gadīgo mājturības skolu pie Rū -
jienas ar izcilām sekmēm un tie -
sībām iestāties mājturības vidus-
skolā Mālpilī trešajā klasē, un to 
pabeidza 1944. gada pavasarī. Bet 
rudenī jau bija jaatstāj dzimtene.

Bēgļu gaitās Ūdŗu ģimene no -
nāca Vācijā, atrada darbu zāģē-
tavā netālu no Rostokas. Aprīļa 
vidū tuvojās fronte, un ģimenei 
atkal bija jādodas ceļā. Krievu 
tanki viņus panāca, un vecāki 
saprata, ka tālāk uz rietumiem, 
būdami latvieši, netikšot. Tad ar 

mātes dāņu pavalstniecības papīru 
un no māsas matu lentītēm da  -
rinātiem dāņu karodziņiem uz pie-
 durknēm viņi pievienojās franču 
kaŗa gūstekņu kolonnai, kopā 
izgāja no krievu okupētās terri-
torijas un nonāca Špakenbergas 
bēgļu nometnē. 1945. gadā Astra 
apprecējās ar leģionāru Otto 
Balodi, un 1947. gadā viņiem 
piedzima meita Līga.

Tajā laikā Astra pabeidza fri-
zieŗu kursus, bērnudārza skolo-
tāju kursus, dziedāja korī un mā -
cījās dziedāšanu pie brīvmāksli-
nieces Ainas Rubens Raits. Ģi  meni 
pārcēla uz nometni Hamburgas 
centrā, un, skolotājas Ainas Raits 
mudināta, Astra iestājās Ham-
burgas mūzikas augstskolā; vēlāk 
mācījās pie Hamburgas operas 
solista Rudolf Bockelmann. Vecāki, 
jau izceļojuši uz Kanadu, sūtīja 
naudu, lai palīdzētu studijās. Pati 
arī piepelnījās, frizējot parūkas vācu 
teātrī un gatavojot zaķu cepešus 
angļu virsniekiem. Astrai ar vīru un 
meitu nelaimējās tikt uz Kanadu, 
bet 1951. gadā tie ieceļoja ASV. 
Piecus mēnešus viņi strādāja 
saimniecībā Dienvidu Dakotā, 
lai atmaksātu ceļa izdevumus, 
tad pārcēlās uz Spearfish, mazu 
pilsētiņu kalnu piekājē, kas bija 
tūristiem pazīstama ar lielformāta 
brīvdabas uzvedumu “Passion Play” 
par Kristus dzīvi un ciešanām. 
Ļaužu pūlī piedalījās 250 un 
vairāk cilvēku, zirgi, aitas un citi 
dzīvnieki. Bieži piedalījās arī Astra 
un piecgadīgā Līga, un katru 
reizi tas bija liels pārdzīvojums. 
Angļu valodas trūka, bet drau-
dzība ar kādu sirsnīgu dāmu 
sākās ar mūziku – Astrai patika 
dziedāt, šai dāmai piederēja 
flīģelis un patika pavadīt. Viņas 
uzstājās vairākos vietējos pasā-
kumos. Pēc tam Astrai nāca 
aicinājums dziedāt ar Rapid City 
simfonisko orķestri.

1952. gadā laulība izira, un 
Astra sāka kārtot oficiālu pār cel-
šanos uz Kanadu pie vecākiem 
Londonā, Kanadā. Ar koferi vienā 
rokā un Līgu pie otras, viņa 
ieradās Detroitā un apmetās pie 
savas pirmās dziedāšanas skolo-
tājas Ainas Raits, kamēr Detroitā 

emigrācijas iestādē iesniedza pē -
dējos veselības dokumentus. Raits 
kundze bija ērģelniece Detroitas 
Sv. Pāvila draudzē. Uz dievkalpo-
jumu līdzi aizbraukusi, Astra dzie -
dāja solo baznīcā. Mācītājs Valters 
Līventāls, pats ļoti labs mūziķis, 
ieteica „iesaldēt” pārcelšanās pie-
 prasījumu un palikt Detroitā. 
Būšot daudz lielākas iespējas 
dziedāt, un ģimene Londonā – ar 
autobusu tikai divu stundu attā-
lumā. Un tā arī notika.

Atstājot Forda slimnīcu, viņa 14 
gadus nostrādāja Woodland Me -
dical Center pie alerģiju specia-
lista Dr. S. Prystowsky – potēja, 
šķīdināja zāles un ar tām apgā-
dāja trīs atsevišķas klīnikas. 

1956. gadā Astra apprecēja Vili 
Kalniņu, brāļa Alfa draugu, kas 
arī bija ievainots kaŗavīrs Kur-
zemē, veseļojās Dānijā un izceļoja 
uz Kanadu. 1958. gadā piedzima 
dēls Edvīns.

Balss skološana sākās jau no 

kritiķis Joseph Mossman: “Astra 
Kalnins was beautiful of voice 
and looks in the role of Mimi. 
Hers is a dramatic soprano of 
major quality.”

Svētdienās, lai papildinātu ienā-
kumus, Astra dziedāja amerikāņu 
draudzes dievkalpojumos. Pēc 
konkursa Detroit Counsil of 
Churches pazīstamais kompo nists 
un ērģelnieks Gordon Young aici-
nāja Astru būt par soprāna solisti 
viņa profesionālajā korī Detroitas 
First Presbyterian baznīcā.

Astra ir bijusi vanadžu kopas 
priekšniece un arī Latviešu ap -
vie nības Detroitā valdes locekle. 
1975. gadā trīs Detroitas Dau ga-
vas vanadzes aicināja Astru vadīt 
sieviešu ansambli, lai ar dziesmām 
iepriecinātu vietējo sabiedrību. 
Tā nodibinājās Dau gavas vana-
džu ansamblis “Dzies ma”, kas 20 
darbības gados ceļoja pa ASV un 
Kanadu ar 5 līdz 13 koncertiem 
gadā. Astra to atcerējās kā skais-
tu laiku.  

Sasniedzot pensijas gadus, 1991. 
gadā Astra ar Vili pārcēlās uz 
Dexter, MI, kur Līgas un znota 
Ilgvara un četru mazmeitu lauku 
īpašumā Vilis izbūvēja jauku dzī  -
vojamo māju pēc ilggadīgā drauga, 
architekta Juŗa Dambrāna pro-
jekta. Astra tur bija laimīga. Ļoti 
patika dzīvot zem priedēm un 
ozoliem, rušināties puķu dobēs. 
Tomēr no mūzikas negribēja 
pavisam „iet pensijā”, un viņa 
izdomāja skolot meitas balsi, lai 
nodotu savas zināšanas tālāk. 
Drīz pie viņas sāka nākt arī 
vietējie jaunieši, kuŗiem viņa 
mācīja dziedāt un radīja viņos 
dzīves un dziedāšanas prieku. 

Pēdējos gados viņa bieži at  ska-
tījās uz savu dzīvi un atzina, cik 
tā ir bijusi Dieva svētīta, intere-
santa un pilnīga. 2011. gada 28. 
septembrī Astra cieta ļoti smagu 
trieku. Divus gadus viņa pavadīja 
sava vīra Viļa rūpīgā gādībā, ne -
spēdama vairāk kā domās paka-
vēties atmiņās, un, ieraugot kādu 
tuvinieku, pasmaidīt. 

2014. gada 4. janvārī, vienu dienu 
pirms 89. dzimšanas dienas, Astra 
Kalniņa aizgāja Dieva mierā St. 
Joseph Mercy slimnīcā Anarborā.

Astra atrada darbu Henry Ford 
slimnīcā, centrālās apgādes no   daļā. 
Vienmēr strādājot ar interesi, lai 
vairāk iemācītos, lai diena nebūtu 
garlaicīga, viņa daudz apguva. 
Drīz viņa pārgāja uz bērnu no -
daļu klīnikā, iemācījās analizēt 
asinis, tad skābekļa techniķes 
darbu. Uz 8 mēnešiem plaušu 
specialists Dr. Brinkman uzdeva 
Astrai pētniecības darbu Forda 
auto rūpnīcā. Šai pētījumā salī-
dzināja 1000 biroja darbiniekus, 
smēķētājus, ar tādu pašu skaitu 
strādnieku visputekļainākās tel pās 
– lietuvē (foundry). Pēc tam atkal 
jauns un ļoti atbildīgs darbs sākās 
bērnu sirds specialistu klīnikā, kur 
viņa piedalījās sirds katetrizācijās. 

pirmajām dienām Detroitā pie 
Maria Aratta Guerra. Pie viņas 
Astra iestudēja 5 operas un plašu 
klasiskās mūzikas repertuāru. 
Koncertēja un ar dziesmām kup-
lināja latviešu un citus sarīko-
jumus ASV un Kanadā, vēlāk arī 
Eiropā. 1960. un 1962. gadā ar 
Mičiganas operas trupu dziedāja 
galveno lomu Dž. Pučīni “La 
Bohème”. Detroit Free Press 
avīzes mūzikas kritiķis Dorsey 
Callaghan rakstīja: “In the role of 
Mimi, the company was fortunate 
in having Astra Kalnins, a beauti-
ful singer with charming stage 
presence. Her voice has the purity 
and flexibility required for the 
taxing role.”, un Detroit News 



LAIKS 2014. ga da 1. februāris – 7. februāris8

Ērika Dzeņa zīmētie baletadejotāji

Latviskais kiosks Bukskauntijā 
darbojas augu gadu

LAIMA MUNCE-RIEKSTIŅA

Ēriks Dzenis
1925.28.V – 2014.19.IMĀRIS

BRANCIS
19. janvārī Thornhillā, Toronto, 

Kanadā, nesagaidījis savu 89.
dzim  šanas dienu, mūža miegā 
aizmiga gleznotājs Ēriks Dzenis 
jeb „Baleta Dzenis”, viens no 
trimdas latviešu mākslinieku 
visvecākās paaudzes, kuŗš augstu 
nesa latviešu mākslas karogu, 
liels Latvijas patriots, aktīvs Ka -
nadas latviešu kultūras dzīves 
darbinieks un viens no Kanadas 
latviešu mākslinieku vienības 
Latvis dibinātājiem.

Viņš nāca no Ozolu pagasta, 
kas tagad iekļauts Brīvzemnieku 
pagastā. Nacionālais pašlepnums 
nākamajā māksliniekā dzima jo 
agri. Pirmās padomju okupācijas 
laikā 1941. gada 14. jūnijā uz 
Sibiriju aizveda tēvu Kārli, Ozolu 
pagasta vecāko, brīvības cīņu da -
lībnieku, tāpat daudzus radus un 
draugus. Savukārt kaŗa laikā to -
reizējais Valmieras ģimnazijas 
audzēknis 18. novembrī Hitlera 
bildi apmainīja pret Kārļa Ul -
maņa attēlu. Par to viņu uz gadu 
izslēdza no skolas.

1943. gadā Ēriks Dzenis sāka 
mācības Latvijas Mākslas akadē-
mijā. Viņa pedagogi, kuŗus viņš 
pats īpaši izcēla, bija Jēkabs Bīne, 
Arijs Skride un profesors Jēkabs 
Prīmanis, kuŗš ievadīja audzēkni 
plastiskajā anatomijā. Studēt pa -
guva tikai gadu, 1944. gadā viņu 
iesauca latviešu leģionā. Kad Es -
lingenā, Vācijā, nodibināja Māk slas 
skolu, Ēriks Dzenis turpināja pār -
trauktās studijas pie Franča Banges 
un Jūlija Matisona un vēlāk no -
kļuva Ludolfa Liberta meistar darb-
nīcā. Šajā laikā aizsākās māksli-
nieka interese par baleta pasauli – 

viņa pirmais modelis bija Nacio-
nā lās operas primabalerīna Mir-
dza Tilaka.

Kad 1950. gadā Ēriks Dzenis 
pārcēlās uz Kanadu, viņš gadu 
mācījās Ontario Mākslas skolas 
vakara klasēs, īpaši pievērsda-
mies portretam un figurālajai 

portretiem – Marisa Vētras 
ģīmetne – tagad skatāms Rīgas 
Baltajā namā.

Mākslinieka meitai mācoties 
baletu pie Diānas Jablokovas-
Vorpas, Ēriks Dzenis atsāka zī -
mēt baletdejotājus gan atpūtas 
brīdī, gan trenējoties. Kad 1972. 
gadā sarīkoja baletam veltītu 
izstādi, Kanadas prese ieraudzīja  
latviešu gleznotāju un atzīmēja viņu 
kā galveno izstādes atklā jumu. 
Viņa slava auga, redzamākie ba  let -
dejotāji ļāva piedalīties mēģinā-
jumos un izrādēs, fotografēt un 
skicēt. Kad Toronto ieradās 
Rūdolfs Nurijevs, viņš izraudzījās 
Ēriku Dzeni par mākslinieku, 
kam atļauts viņu zīmēt. Latviešu 
mākslinieks tika uzaicināts pat 
uz Ņujorku un tur radīja kā 
daudzus zīmējumus, tā pasteļus 
un gleznas, kuŗās portretējis gan 
slaveno krievu baletdejotāju, gan 
ievērojamo baletmeistaru un 
choreografu Džordžu Balančinu 
(George Balanchine), Kanadas 
Nacionālā baleta zvaigznes, iegū-
dams pavārdu „Baleta Dzenis”.

Bieži Ēriku Dzeni salīdzina ar 
slaveno francūzi Degā, kurš arī ir 
slavens ar savām balerīnām. Taču 
Degā vairāk valdzināja viņu sie -
višķība, pat erotika, kamēr lat-
viešu mākslinieka darbos vienlīdz 
nozīmīgi ir kā sieviete, tā vīrietis. 
Viņš stāsta par šī darba sūrmi, 
par ķermeņa grāciju un spēku, 
par miesas un gara vienību. Viņa 
zīmējumos un gleznās jaušamas 
muskuļu vibrācijas, kuŗās atklājas 
dejotāju radošais gars, dvēsele. 
Lieliski pārzinot zīmējumu, Ēriks 
Dzenis savos darbos ar līniju un 

laukumu ritmiem  mūsu priekšā 
uzbuŗ kustību daili, gaismēnu 
vieglās trīsas. Baletam veltītajos 
darbos viņš sasniedza savas daiļ-
rades augstākās virsotnes.

Kanadas latviešu sabiedrības 
kultūras dzīve nav iedomājama 
bez Ērika Dzeņa. Visur viņš bija 

mākslinieka zīmējumiem.
Kalpodams latviešu mākslai ar 

visu savu sirdi un dvēseli, viņš 
ieguvis cieņu sabiedrībā; 1985. 
gadā saņemis LNAK balvu un 
1997. gadā PBLA Kultūras fonda 
Goda diplomu un 2011. gadā 
PBLA Kultūras fonda Goda balvu.

glezniecībai. Ilgus gadus viņš 
nostrādāja par illustratoru TDF 
komerciālajā studijā Toronto. Tās 
izsludinātajā konkursā Ēriks 
Dze  nis ieguva I vietu, viņu paaug-
stināja amatā, liekot pārzināt lie-
las tabakas firmas reklāmu. Taču, 
uzzinājis, kādu ļaunumu nes 
bērniem tabakas izstrādājumu 
dūmi, mākslinieks, būdams aug-
stu ētikas normu cilvēks, no 
nodrošinātās vietas atteicās. 

Tagad viņš varēja nodoties glez-
niecībai un zīmēšanai. Prin ceses 
Margaritas slimnīca viņam pa -
sūtināja direktoru un ārstu por-
tretus, kuŗi rūpējās par daudziem 
tabakas upuŗiem. Viens no viņa 

klāt, visur darbojās. Viņš bija 
Toronto Latviešu centra mākslas 
komitejas vadītājs, ilgus gadus 
bija PBLA Kultūras fonda refe -
rents tēlotājā mākslā, daudzu 
Kanadas Latviešu Dziesmu svēt-
ku izstāžu vadītājs, mākslinieku 
vienības Latvis neiztrūkstošs val-
des loceklis. Viņš izcēlās arī ar 
savām fotografa dotībām, iemū-
žinādams kollēgu darbus. Tāpat 
Kanadas latviešu avīze Latvija 
Amerikā nav iedomājama bez 

Tiesa, Ēriks Dzenis nebija viegls 
cilvēks. Viņa perfekcionisms, tiek-
šanās visur panākt maksimālo 
rezultātu, augstās ētiskās prasības 
un spītība visvairāk sagādāja 
sird ēstus viņam pašam, tomēr 
viņš vienmēr staigāja stalti izslie tu 
galvu, lepns un smaidīgs. Tāds 
viņš paliks atmiņās visiem, kuŗi 
viņu pazina.

Dziļā cieņā noliecu galvu Ērika 
Dzeņa mūža un radošās darbības 
priekšā.

Pirmajā decembŗa nedēļas no -
galē līksma, pazīstama Kristus 
dzimšanas svētku mūzika pildīja 
Bukskauntijas (Bucks Couny, PA) 
latviešu baptistu baznīcas sadrau-
dzības zāli, kamēr pircēji kavējās 
pie gadskārtējā Kringle Christmas 
Shoppe rokdarbu un delikatešu 
kioskiem. Šai Ziemsvētku tir dzi ņā, 
ko katru gadu organizē vietējā 
amerikāņu pagasta vēstures bied-
rība (Haycock Historical Society), 
tradicionālais latviskais kiosks 
arī gadu pēc gada ir varējis pa -
līdzēt dažādiem Latvijas labda-
rības mērķiem, pārdodot latvis-
kas dzintara rotaslietas, keramiku, 
spilvenus, audumus, adītus vilnas 
dūraiņus, pīrāgus, piparkūkas, 
rudzu maizi un skābus kāpostus 
ar desiņām. Amerikāņu vēstures 
biedrība savā kiosku daļā piedāvā 
bagātīgu klāstu vietējā pagasta 
mākslinieku darinātu rokdarbu.

Šarmantās lauku baznīcas ār -
pusi greznoja sarkani un zeltaini 

izpušķojumi, egļu vītnes un vai-
nagi, un naktī spīdēja simtiem 
mirgojošu lampiņu. Latviskā 
kioska pārstāves tērpās Latvijas 
dažādu novadu tautastērpos.

Svētdien, 8. decembrī, trešajā 
tirdziņa dienā, pēc oikūmeniskā 
dievkalpojuma angļu valodā, ko 
vadīja Bukskauntijas latviešu bap-
tistu draudzes mācītājs Dr. Uldis 
Ukstiņš un viesis, Rīgas Āgens-
kalna baptistu draudzes mācītājs 
Edgars Mažis, ar vietējās Svētā 
Pāvila amerikāņu un Bukskaun-
tijas un apkārtnes latviešu ev. lut. 
draudžu līdzdalību, visi klātesošie 
ieplūda tirdziņā. Vieglam snie dzi  -
ņam ārā krītot, dalībniekus ieprie -
cināja latviskas Ziemsvētku dzies-
mas Bukskauntijas latviešu bap-
tistu draudzes koŗa izpildījumā.

Gadu pēc gada latviskais kiosks 
ziedo visus ienākumus kādam kris-
  tīgam mērķim Latvijā. Iepriek-
šējos gados šie ienākumi ir gājuši 
par labu pensionēto Latvijas mā -

cītāju, bērnu invalidu nometņu un 
zupas virtuvju atbalstam. Šogad 
ienākušie apmēram ASV $ 7000 
tiks ziedoti Svētdienas skolas 
celtniecības projektam Paplakā, 
Kurzemē. Kioska vadītājas Silvija 
Augstroze, Karīna Rillinga un 
Ingrīda Roduma pašaizliedzīgi 
rūpējas, lai rastu jaunas izdevības 
pārdot saziedotās latviskās rotas-
lietas, spilvenus, dūraiņus, kera-
miku un audumus, un viņas no 
sirds pateicas visiem latviešiem, 
kas šādas preces no visas plašās 
pasaules ir ziedojuši šim unikā -
lajam labdarības projektam.

Šī kioska darbība neaprobežojas 
tikai ar Ziemsvētkiem, bet tas visu 
gadu darbojas dažādās vietās un 
sarīkojumos. Šādu latvisku preču 
ziedojumi, kā arī financiāli zie-
dojumi tiek ar pateicību pieņemti 
vienmēr, kontaktējoties ar Silviju 
Augstrozi, 1009 W. Sawmill Rd., 
Quakertown, PA 18951, epasts: 
SilvijaA@aol.com.

2013. gada novembŗa dievkal-
pojums Kolumbusā bija īpašs. 
Draudze svinēja sešdesmito dibi-
nāšanas atceri un arī Latvijas 95. 
dzimšanas dienu. Dievkalpojumu 
vadīja mācītājs Roberts Franklins. 
Dievkalpojums sākās ar Latvijas 
karoga ienešanu. Karoga nesēji 
bija Akselis Grants, Marija un Tā -
livaldis Bērziņi. Visi trīs jau nieši 
bija ģērbti  tautastērpos. Karoga 
nesējiem svinīgā gājienā sekoja pāri 
par 30 draudzes locekļu. Dr. Zad-
vinskis iejutīgi un izteiksmīgi 
spēlēja ērģeles. Mācītājs noturēja 

Pēc sešdesmit gadiem
mūsu lielajā dienā piedalījās arī 
divi igauņi. Viņi ieradās ar savu 
karogu, skaistu tautastērpu un 
labiem novēlējumiem latviešu 
draudzei. Cerams, ka sadarbība 
turpināsies arī turpmāk.

Pēc dievkalpojuma draudzes 
locekļi pulcējās pie skaisti klātiem 
galdiem. Draudzes priekšniece Iveta 
Grante pasniedza rozes un izteica 
pateicību par ilggadīgo darbu ēr -
ģelniecei profesorei Verēnai Dam-
 brānei. Bija sagatavota maza pro-
gramma, ko ievadīja Iveta Grante. 
Artūrs Zāģeris nolasīja dzejoli un 

arī dievgaldu – tas visai šai dienai 
piešķīra sevišķu nozīmīgumu un 
svētuma sajūtu. Dievkalpojumu 
noslēdza, visiem nodziedot Lat-
vijas Valsts himnu.

Pateicoties Artūram Zāģerim, 

pastāstīja dažus saistošus nostās-
tus par pagājušām dienām. Prof. 
Verēna Dambrāne nolasīja fan-
tazijas stāstu, kuŗu kādreizējais 
draudzes priekšnieks Jānis Osis 
sacerējis, iztēlojoties draudzes 50 

gadu jubileju. Mēs svinējām jau 
sešdesmito!

Anda Ģērmanis pastāstīja par 
draudzes vēsturi, par to, kā kād-
reiz bija, kad draudze bija liela, 

aktīva un jauna. Laima Riekstiņa 
programmas beigās runāja dzejoli 
par 18. novembri. Vēl ilgi skanēja 
smiekli un sarunas. Lai arī drau dze 
kļuvusi mazāka, tā tomēr vēl pa -

stāv un darbojas. Par to varam 
pateikties Dievam un cerēt, ka 
mūsu draudze plauks un zels arī 
nākotnē.

Columbus un apkārtnes evanģēliski luteriskā draudze 60 gadu 
dibināšanas atceres dievkalpojumā. Vidū mācītājs Roberts Franklins
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Par latviskās identitātes 
saglabāšanu

No ārlietu ministra Edgara Rin -
kē  viča ikgadējā ziņojuma par pa  -
veik to un iecerēto darbību valsts 
ārpolītikā

Svarīgs ārpolītikas rīcības vir-
ziens ir sadarbība ar diasporu – 
veicināt diasporas polītisko un 
pil  sonisko līdzdalību; saglabāt    
tās saikni ar Latviju un latvisko 
identitāti; stiprināt sadarbību ar 
tautiešiem ārzemēs. 

Ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvo 
vairāk nekā 370 000 Latvijas valsts-
piederīgo, no tiem vairāk nekā 
200 000 no Latvijas izbraukuši 
pēdējo desmit gadu laikā (ĀM 
aptuveni dati par 2012. g., jo ir 
liela atšķirība starp Iedzīvotāju 
reģistra, ārvalstu iestāžu sniegto 
informāciju un pārstāvību aplē -
sēm). Kopš 2011. gada ir iezīmē-
jušās pozitīvas tendences: Cen- 
t rā lās statistikas pārvaldes dati 
lie  cina, ka aizbraucēju plūsma no 
Latvijas ir samazinājusies, kā arī 
palielinās to Latvijas pilsoņu un 
nepilsoņu skaits, kuŗi atgriežas uz 
dzīvi Latvijā. Tomēr Latvijas dia -
spora ārvalstīs joprojām pie aug. 

Šobrīd lielākās latviešu kopie-
nas ir Lielbritanijā, ASV, Kanadā, 
Īrijā, Zviedrijā, Austrālijā, Krie vi-
 jā, Brazīlijā, Vācijā, Beļģijā, Izra ē-
 lā, Norvēģijā, Spānijā. Diasporas 
polītikas mērķis ir ne tikai atbal  -
stīt tautiešus ārzemēs, bet arī iz  -
mantot viņu potenciālu, plašāk 
viņus iesaistot zinātnē, ekonomi -
kā un kultūrā, veicinot Latvijas 
valsts attīstību. (..)

Ar 2014. gadu Latvijas vēst nie -
cībās Kanadā, ASV, Īrijā un Liel -
britanijā tiks izveidotas četras pa -
 pildu amata vietas darbam ar 
diasporas jautājumiem. Valstīs, 
kur prognozējams liels skaits pil-
sonības reģistrācijas pieteikumu 
un kur nav Latvijas vēstniecību, 
piemēram, Jaunzēlandē, Austrā -
lijā, Brazīlijā un Venecuēlā, Ār  -
lietu ministrija sadarbībā ar Pil -
sonības un migrācijas lietu pār -
valdi 2014. gadā plāno izbrau ku -
mus uz diasporas valstīm, lai no  -
drošinātu pasu un eID (elektro-
nisko identifikācijas karšu) pie -
teikumu pieņemšanu. (..)

Atbalstu tautiešiem, kuŗi vēlas 
atgriezties Latvijā, sniegs Ekono -
mikas ministrijas vadībā izstrā-
dā  tais un 2013. gada jūlijā valdī-
bā pieņemtais Reemigrācijas at  -
balsta pasākumu plāns 2013.-
2016. gadam. Tajā  paredzēta in  -
for  mātīvas un praktiskas palīdzī-
bas sniegšana tautiešiem, kuŗi 
plā no atgriezties Latvijā, tostarp 
lai uzsāktu uzņēmējdarbību vai 
arī no savas mītnes zemes  attīstī-
tu ciešākas saites ar Latviju. Tāpat 
paredzētas latviešu valodas mācī-
 bas, atbalsts skolēniem, lai viņi 

iekļautos Latvijas izglītības sistē-
mā, kā arī citas aktīvitātes.

***
Prezidents dāvā Latvijas 

Nacionālajai bibliotēkai 
Laika grāmatas sējumus

18.janvārī, līdz ar Grāmatu ķēdi 
ierodoties Gaismas pilī, Valsts pre-
 zidents Andris Bērziņš uzdāvāja 
LNB direktoram Andrim Vilkam 
Laika un Brīvās Latvijas redakci -
jā iznākušās grāmatas – Zigfrīds 
fon Fēgezaks, „Senči un pēcteči” 
un „Baltiešu gredzens” (tulkojis 
Pēteris Bolšaitis), kas vēstī par 
balt vāciešu dzīvi un kultūras vēs-
 tures pēdām Latvijā. Abas grā-
ma tas izdotas serijā Laika grā ma-
ta un joprojām ir ļoti populāras 
lasītāju vidū. „Senči un pēcteči” 
2011.gadā ieguva balvu „Zelta 
ābele” kā skaistākā grāmata do -
ku mentālās prozas žanrā. Intere -
senti ārpus Latvijas šīs grāmatas 
var iegādāties, sazinoties ar mū -
su avīžu redakciju. 

***
Saeima apstiprina jauno - 

Straujumas valdību
Saeima 22, janvārī apstiprināja 

jauno - Laimdotas Straujumas (Vie-
  notība) izveidoto valdību. Strau-
juma ir pirmā sieviete Latvijas 
vēsturē, kas ieņem Ministru pre -
zidenta amatu.

Par uzticības izteikšanu Mi  -
nist ru kabinetam balsoja 64 de  -
pu tāti, pret bija 27 parlamentā -
rieši, bet atturējās divi deputāti. 
Jauno valdību neatbalstīja opozi-

cijas polītiskā apvienība Saskaņas 
centrs, divi pie frakcijām nepiede-
rošie deputāti, kuŗi nav pašrei -
zējā koalicijas sastāvā, - Vladimirs 
Reskājs un Inga Vanaga atturējās. 
Balsojumā nepiedalījās divi jau-
nās koalicijas parlamentārieši - 
Valdis Liepiņš (RP) un Juris Vi  -
ļums (RP), kā arī divi pie frakci-
jām nepiederošie deputāti, kuŗi 
ne pārstāv jauno valdību, - Inga 
Bite un Dāvis Stalts.

Pēc balsojuma Straujuma žur -
nālistiem sacīja, ka viņa apzinās 
atbildību, ko uzņēmusies, tāpat 
kā viņas kollēgas.

Vērtējot dažu  Reformu parti -
jas (RP) deputātu nepiedalīšanos 
balsojumā, Straujuma skaidroja 
to ar RP  iebildumiem pret Zaļo 
un Zemnieku savienības (ZZS) 
aicināšanu koalicijā un arī ar 
ekonomikas ministra Daniela 
Pavļuta (RP) kandidātūras norai-
dīšanu darbam jaunajā valdībā. 
Ministru prezidente  piebilda, ka 
par šādu balsojumu nav pār-
steigta.

Jaunā Ministru prezidente to  -
mēr uzsvēra, ka RP valde lēmusi 
piedalīties šajā valdībā, tāpēc  
viņa tic, ka RP strādās konstruk-
tīvi. “Svarīgi ir strādāt, meklēt 
kompromisus, nevis strīdēties un 
neko nedarīt.” Valdības vadītāja  
solīja darīt visu, lai koalicijas par t  - 
neŗi varētu vienoties un par   
dom  starpībām netiktu ilgstoši  
un bez  jēdzīgi diskutēts, bet tiktu 
pieņemti lēmumi.

Jaunajā valdībā būs seši jauni 
ministri, kas nav strādājuši ie -
priekšējā - Valža Dombrovska 
(Vie notība) vadītajā Ministru ka -
binetā, - zemkopības ministrs Jā -
nis Dūklavs (ZZS), vides aizsar-
dzī bas un reģionālās attīstības 
mi  nistrs Einārs Cilinskis (VL/
TB/LNNK), aizsardzības ministrs 
Raimonds Vējonis (ZZS), tieslie -
tu ministre Baiba Broka (VL/TB/
LNNK), labklājības ministrs Ul  -
dis Augulis (ZZS), kā arī izglītī-
bas un zinātnes ministre Ina 
Dru  viete (Vienotība).

Jaunajā valdībā  darbu neturpi-
 nās līdzšinējais ekonomikas mi -
nistrs Daniels Pavļuts (RP), aiz-
sardzības ministrs Artis Pabriks 
(Vienotība), tieslietu ministrs Jā  -
nis Bordāns, kā arī labklājības 
mi   nistre Ilze Viņķele (Vienotība) 
un  līdzšinējais Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis. Pab-
riks, Viņķele un Valdis Dombrov-
 skis atjaunos Saeimas deputātu 
mandātus.

Apstiprināts Ministru preziden-
 tes Laimdotas Straujumas biroja 
sastāvs, par biroja vadītāju kļuvis 
līdzšinējais Eiropas un Vidusjū-
ras augu aizsardzības organizā-
cijas (EPPO) ģenerāldirektors 
Rin golds Arnītis.

***
Paraksta koalicijas līgumu un 

valdības deklarāciju
Topošās koalicijas pārstāvji 22. 

janvārī Saeimā parakstīja koalici-
jas sadarbības līgumu un valdī-
bas deklarāciju. Sadarbības līgu -
ma parakstīšanā piedalījās  Laim-
 dota Straujuma, Solvita Āboltiņa, 
Vienotības Saeimas frakcijas priekš-
 sēdis Dzintars Zaķis (V), Refor-
mu partijas valdes priekš sēdis 
Ed  munds Demiters, Nacio nālās 
apvienības Visu Latvijai!/Tēvze mei 

un Brīvībai/ LNNK līdz  priekšsēži 
Raivis Dzintars un Gai      dis Bērziņš 
un Nacionālās ap  vienības Saei-
mas frakcijas priekš  sēdis Einārs 
Cilinskis, Zaļo un Zemnieku sa  -
vie nības (ZZS) val  des priekšsēdis 
Uldis Augulis un Saeimas frakci-
jas priekšsēdis Au   gusts Brigma-
nis, kā arī neatka rīgo deputātu 
līderis Klāvs Olš  teins.

***
Ārlietu ministrs 

Latvijas Republikas 
starptautiskās atzīšanas  - 

de iure dienas priekšvakarā 
pateicas ārlietu dienesta 

darbiniekiem par paveikto
Ārlietu ministrijā par godu Lat-

 vijas Republikas starptautiskās 
atzīšanas de iure 93. gadadienai ār    -
lietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
svi nīgā gaisotnē, atklājot izstādes – 
Latvijas Valsts vēstures archīva sa -
  gatavoto ekspozīciju „Kurzemes un 
Zemgales hercogs Jēkabs (1610–
1681): starptautiskās attiecības” 
un Ārlietu ministrijas veidoto 
pār   skatu - „Latvijas Republikas 
starptautiskie līgumi”, klātesot 
svētku sarīkojuma viesiem, uz -
svēra, ka Latvijas diplomātijā ir 
aizvadīts ļoti veiksmīgs gads. 

Ministrs izteica pateicību par 
diplomātu pašaizliedzību un pa -
tieso sirdsdegsmi, gan veicot Lat-
 vijas valstij svarīgu darbu Latvijā, 
gan arī pārstāvot valsts  intereses 
ārvalstīs. Ministrs uzsvēra, ka šo -
 gad mēs atbildīgi gatavosimies 
Latvijas prezidentūrai Eiropas Sa  -
vienības Padomē, un pauda  pār -
liecību, ka Latvija godam veiks šo 
pienākumu. Uzrunas nobeigumā 
Rinkēvičs novēlēja veiksmi un 
panākumus visiem ārlietu die-
nesta darbiniekiem.

Saskaņā ar Ministru prezidenta 
pilnvarojumu ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs apbalvotajiem 
pasniedza Ministru kabineta At  -
zinības rakstus, kā arī Ārlietu mi  -
nistrijas atzinības rakstus.   

***
Latvijas vēstnieks 

Andris Teikmanis godina 
Latvijas sūtņa Lielbritanijā 

Kārļa Zariņa piemiņu
26. janvārī, godinot Latvijas 

Republikas starptautiskās de iure 

atzīšanas 93. gadadienu, Latvijas 
vēstnieks Lielbritanijas un Zie-
meļīrijas Apvienotajā Karalistē 
An   dris Teikmanis kopā ar vēst -
nie  cības diplomātiem un darbi -
niekiem Brukvudas kapos no  li - -
ka ziedus Latvijas ārkārtējā sūt ņa 
un pilnvarotā ministra Lielbrita-
nijā, Latvijas diplomātiskā un 
kon sulārā dienesta vadītāja ar 
ārkārtējām pilnvarām Kārļa Za -
riņa un viņa ģimenes atdusas 
vietā.

***
Krievijas skolu atvēršana – 

nepieņemama
Krievija plāno drīzumā atvērt 

ārvalstīs krievu skolas, tostarp 

Bal tijas valstīs, - paziņojis Krie vi-
jas ārlietu ministrs Sergejs Lav-
rovs. “Mēs esam apstiprinājuši val -
dības līmenī, un drīzumā tiks 
sākts projekts ar nosaukumu 
“Krievu skola ārzemēs”. Mēs cen-
 tīsimies vienoties ne tikai ar Bal-
tijas valstīm, bet arī ar citiem 
mū    su kaimiņiem, valstīm, kur 
dzīvo mūsu tautieši, lai tur uz 
mūsu rēķina veidotu krievu sko-
las,” sacīja Lavrovs. Šajās skolās 
mācības notikšot pēc Krievijas 
standartiem.

Komentējot šos Lavrova iztei-
kumus, ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs (RP) norādīja, ka šāda 
iecere nav atbalstāma. “Es nere-
dzu nepieciešamību un esmu 
pret to, ka Latvijā tiktu atvērtas 
skolas, kas darbotos saskaņā ar 
Krievijas izglītības program-
mām,” uzsvēra ministrs.

Krievijai neizdosies īstenot sa  -
vu ieceri, proti, Latvijā atvērt 
krie vu skolu, jo šādai rīcībai tā 
nevarētu saņemt visas nepie cie-
šamās licences un atļaujas, inter-
vijā Latvijas Radio sacīja izglītī-
bas un zinātnes ministre Ina 
Dru   viete (Vienotība). Latvijai - 
Ei    ropas Savienības dalībvalstij - 
var būt suverēna rīcība savu ie   k-
šējo jautājumu risināšanā, un tas 
attiecas arī uz izglītības jautā -
jumiem, tāpēc Druviete apšauba, 
ka Krievijai varētu izdoties īste-
not savu ideju, ievērojot Latvijas 
normatīvos aktus. Tas nav tik 
vienkāršs process, jo, lai veidotu 
mācību iestādi, Latvijā nepiecie -
šama licence, mācību program-
mu un satura akreditācija un li  -
cence, kā arī jāizpilda dau  dzi citi 
obligāti nosacījumi. Tomēr es 
vēlētos vērst uzmanību uz faktu, 
ka šādas mācību iestādes skolē -
niem varētu sagādāt grūtības ek -
sāmenu kārtošanā, kas ir tikai 
valsts valodā,” sacīja ministre.

Krievijas vēstnieka Latvijā 
komentārs

LNT raidījumā 900 sekundes 
Krievijas vēstnieks Latvijā Alek-
sandrs Vešņakovs (attēlā) norā -
dīja, ka  krievu skolas citās valstīs 
tiek atvērtas, vienīgi saskaņojot 
visu ar attiecīgo valstu amatper-
sonām, un tas attiecas arī uz Bal-
tijas valstīs iecerētajām krievu 
skolām.

Šāda krievu skolu programma 
tiekot īstenota jau sen. Par to, vai 
un kādas krievu skolas perspek-
tīvā iespējams atvērt Latvijā, vēl 
tikšot diskutēts ar Latvijas amat -
personām. Vēstnieka ieskatā Krie-
  vija varētu Latvijā atvērt tikai tā 
sauktās svētdienas skolas. Ko   pu -
mā Vešņakovs plānojot tikties    
ar visiem Latvijas jaunās valdības 
ministriem, taostarp ar izglītības 
un zinātnes ministri Inu Druvieti 
(Vienotība), lai šo jautājumu pār-
runātu.

Foto: Toms Kalniņš
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
(Turpināts no 9. lpp)

Aichers, pazīstamo Benjamiņu 
uzvārdu ieguva 1926. gadā, kad 
viņu adoptēja mātes vecākā māsa 
izdevēja Emīlija Benjamiņa.

Pazīstamais franču zemūdens 
pētnieks Žaks Īvs Kusto, kas sa  -
darbojās ar Juri Benjamiņu, vie-
nai no alām pie Bahamu salām 
devis viņa vārdu. 

***
ECB prezidents: Latvija ir 

nopelnījusi savu vietu eirozonā
Latvija ir nopelnījusi savu vietu 

eirozonā, paziņoja Eiropas Cen-
trālās bankas (ECB) prezidents 
Mario Dragi. “Eiropas Centrālās 
bankas Padomes vārdā es apsvei-
cu šo tālāko eirozonas paplaši nā -
šanos. Latvija ir nopelnījusi sa   vu 
vietu kā ekonomiskās un valūtas 
savienības integrēta daļa,” teikts 
Dragi paziņojumā. Pēc gadumijā 
notikušās Latvijas pā r  ejas uz eiro 
Latvijas centrālā ban  ka - Latvijas 
Banka - ir iekļauta eiro banku si s -
tēmā, kuŗas sastā vā ir ECB un 18 
eirozonas valstu centrālās ban kas. 
Latvija  1. jan  vā rī kļuvusi par 
eirozonas 18.valsti, līdz ar to pa  -
lie linot šīs zo   nas iedzīvotāju skai-
tu līdz 333 miljoniem cilvēku. 
Atbilstoši No   likumam par Eiro-
pas centrālo banku sistēmu un 
Eiropas Cen  t  rā lo banku Latvijas 
Banka ir samaksājusi atlikušo 
sava ieguldījuma daļu ECB ka  -
pitālā un nodevusi savu iegul dī-
jumu ECB ārzemju rezerves ak  -
tīvā, teikts Dragi paziņojumā,  kas 
trešdien tika izplatīts Briselē. Arī 
Francijas ziņu aģentūrai AFP 
Dragi  paziņoja, ka Latvija ir “pa  -
raugmodelis fiskālā norēgulēju-
ma ziņā”.

***
Kāpēc Latvijas cilvēkiem tik 

grūti pierast pie eiro
Kopš eiro ieviešanas pagājušas 

jau gandrīz trīs nedēļas, taču cil-
vēki joprojām nespēj pierast pie 
jaunās naudas. Tam ir arī psīcho-
loģisks izskaidrojums.

Zinātniski esot pierādīts – lai 
pie kaut kā jauna pierastu, nepie-
ciešama 61 diena, tāpēc par Ei  -
ropas valūtas psīcholoģisko ietek-
 mi varēšot runāt tikai martā.

Uz jautājumu: „Kā tu jūties ar 
jaunajiem eiro kabatā?” - sociā -
lajos tīklos atbildēja vairāk nekā 
1100 respondentu. Lielākā daļa  
joprojām atzīst, ka lats vienmēr 
būs mīļāks, taču laiks ir pagājis 
un jādzīvo tālāk. Gandrīz tikpat 
liela daļa atzīst, ka eiro nespēj 
pieņemt un pat nezina, vai tas 
vispār jebkad izdosies. Nedaudz 
mazāk aptaujāto atbildēja, ka eiro 
nepatīk tik ļoti, ka negribas tos 
pat turēt rokās. 

Tikai daži respondenti pauž 
viedokli – viss ir labi, eiro ir super. 
Ir  arī tādi, kuŗiem eiro un lati ir 
vienaldzīgi, jo nauda paliek nau-
da, un, ja tās nav, tad nav jēga par 
to pat domāt.

Ziņas sagatavojis
P. KARLSONS

***
Dokumentālā filma par 

Alvi Hermani
 No 25. janvāŗa līdz 1. februārim 

laikmetīgā teātŗa programmas 
forte forte ietvaros, kas ir daļa no 
Rīgas - Eiropas kultūras galvas-
pil sētas programmas, notiks lat -
viešu režisoram Alvim Herma-
nim veltīta nedēļa. Tās laikā varēs 
noskatīties Minchenē un Vīnē 
ta  pušās izrādes “Vēlie kai miņi” 
un “Tēvi”, kā arī režisora Ginta 
Grūbes dokumentālās filmas 
“Vai rāk nekā dzīve” pirm izrādi 
kinoteātrī Splendid Palace.

Kinoteātrī Splendid Palace 28. 
janvārī pirmizrādi pie  dzīvoja do -
kumentālā filma par Alvi Her ma-
ni „Vairāk nekā dzīve”.

Ar Alvja Hermaņa Minchenē 
iestudēto izrādi „Vēlie kaimiņi” 
tika atklāta Rīgas - Eiropas kultū  ras 
galvaspilsētas teātŗa programma. 

***
Rīgā šovasar uzstāsies  

Toms Džounss
26. jūnijā Arēnā Rīga uzstāsies 

dziedātājs Toms Džounss (attēlā). 
Šobrīd dziedātājs aktīvi     kon-

cer tē un par pēdējiem diviem 
stu dijas albumiem Spirit In The 
Room un Praise & Blame saņē-
mis pozitīvas atsauksmes.

Lielbritanijas karaliene Eliza-
bete II 2006. gadā Tomu Džoun-
su iecēla bruņinieka kārtā. Mū   zi-
ķis uzstājās arī karalienes Diman-
ta jubilejā 2012 .gadā Bakingha-
mas pilī. Džounss ir ieguvis Brit 
Awards balvas kā labākais dzie -
dātājs un par mūža ieguldījumu 
mūzikā, Hitmaker Award apbal-
vojumu no ASV Dziesmu autoru 
slavas zāles un 2010. gadā arī 
britu Music Industry Trust Award 
par izcilu ieguldījumu mūzikā.

***
Alai pie Bahamu salām Juŗa 

Benjamiņa vārds
Ievērojamam fotografijas mei s-

taram Jurim Benjamiņam (1918–
1993) atklāta  informātīva siena.  
Viņš XX gadsimta 30. gados bija 
viens no pirmajiem, kas intere-
sējās par ķīmiskajiem eksperi-
mentiem un pētījumiem, kuŗi 
saistīti ar krāsu fotografiju, cen-
šoties saglabāt fotografijā dabis-
kos krāsu toņus, kā arī uzlabot 
krāsu fotografiju reproducēšanu. 
Juris Benjamiņš, dzimis  Georgs 

(parlamenta) priekšsēdis Pērs 
Vesterbergs, uzsveŗot innovāciju 
nozīmi konkurētspējas celšanā 
un valsts atbalsta nozīmīgumu 
innovāciju veicināšanā. Balvu 
pasniegšanas ceremonijā pieda -
lījās Latvijas vēstnieks Zviedrijā 
Gints Jegermanis.

Vēstnieks G. Jegermanis iepa-
zinās ar Latvijas uzņēmumu pre -
zentācijām un vienojās par turp-
māko sadarbību. Šī ir otrā reize, 
kad konkursā piedalās Latvijas 
pārstāvji. Par 2013. gada Kvalitā-
tes innovāciju gada balvas uzva-
rētājiem no Latvijas mikrouz ņē-
mumu katēgorijā tika pasludi -
nāti SIA „Z2B”, kas Latvijā plašāk 
zināms ar zīmolu „Lude – design 
with good karma”, kas sociālās 
at   bildības vārdā uzņēmumā no -
darbina pensionārus, kā arī SIA 
„Trakais rotors” ar atjaunināto 
atrakcijas Crazy Roller modeli, 
kuŗā uzlaboti vides ietekmes un 
drošības rādītāji. Valsts sektora 
un bezpeļņas organizāciju katē-
gorijā balvu saņēma VSIA „Lat-
vijas Vēstnesis”.

***
 „Melo-M” koncertā aicina 
uz Rīgu – Eiropas kultūras 

galvaspilsētu
23. janvārī Latvijas vēstniecība 

Īrijā sadarbībā ar nodibinājumu 
Rīga 2014 un Temple Bar Company 
rīkoja izcilā Latvijas čellu trio 
„Melo-M” koncertu, kā arī atklā-
ja fotoizstādi „Rīga no augšas” un 
veloizstādi „Rīga 24h”.

Sarīkojumu atklāja Latvijas 
vēstnieks Īrijā Gints Apals, Rīgu - 
Eiropas 2014. gada kultūras gal-
vaspilsētu sveica Dublinas pilsē-
tas vicemērs Henrijs Aptons un 
Īrijas Kultūras ministrijas pārstā-
vis Nails Odonokū. 

Koncertu apmeklēja diplomā-
tiskā korpusa pārstāvji, īru sa  -
biedrības un kultūras dzīves or -
ga  nizētāji, latviešu kopienas pār-
stāvji un citi interesenti. 

Pārsteigumu skatītajiem sagā-
dāja vēstniecības un „Melo-M” 
uzaicinātais īpašais viesis - Dub-
linas leģenda - Džons Šīhans,      
ar kuŗu kopā tika dziedātas trīs 
dziesmas un dejotas īru dejas. 
Kon certa nobeigumā aplausi ne  -
beidza rimties un skatītāji, kājās 
stāvot, pateicās māksliniekiem 
par aizrautīgo, lielisko mūzikas 
sniegumu. Vēstniecība ar šo kon-
certu turpina Rīga 2014 popu lā-
rizēšanas sarīkojumus Īrijā.

kas izgājuši Kijevas un citu pil-
sētu ielās.

Starp ukraiņu atbalstītājiem, 
kas, turot rokās plakātus ar soli-
dāritātes apliecinājumiem, dzie-
dāja dziesmas un izsauca saukļus, 
manīti gan Nacionālās apvienī-
bas pārstāvji, gan Eiropas Parla-
menta deputāte Sandra Kalniete.

Facebook un Twitter izsludinā-
tās Ukrainas atbalsta akcijas rīko-
 tāji aicinājumā uz zibakciju no -
rādīja, ka sanākšanas mērķis ir 
parādīt, ka pasaule seko līdzi   
tam, kas notiek Ukrainā. “Tas ir 
at   balsts parastajiem cilvēkiem, 
kuŗi aizstāv savas intereses un uz 
kuŗiem tiek šauts, cilvēkiem, ku  -
ŗiem pēc jaunajiem, Ukrainā pie-
ņemtajiem likumiem draud reāls 
sods,” norādīts paziņojumā.

*
Rīgā pie Brīvības pieminekļa 

26. janvārī  notika Ukrainas tau-
tai veltīts atbalsta sarīkojums. At -
balstu Ukrainas tautai bija sanā-
kuši paust gandrīz simt cilvēku.

Organizātori aicina piedalīties 
visus, kam rūp cilvēktiesības, vār-
da brīvība, miers un demokratis-
kas sabiedrības principi. Akcijas 
dalībnieku transparenti pauda 
atbalstu Ukrainas tautai: „Latvijas 
tauta ar jums!” un „Ukraina! Lat-
 vijas tauta ir ar jums! Brīvību no 
bandītiem un čekistiem!”.

***
Īrijā skatāmas īsfilmas par Rīgu

No 22. līdz 24. janvārim Dub -
li nā bija skatāmas īsfilmas par 
Rī  gu - Eiropas kultūras galvaspil-
sētu 2014. Meeting House Square 
tika izrādītas latviešu īsfilmas: 
dokumentālās filmas, spēlfilmas, 
animācijas filmas, kā arī reklām -
filmas par Rīgu 2014: ”Rīga, 
mana Rīga”, „Vai Rīga jau gata-
va?”, “Latvietis”, „Riga:The style 
lives on”, “Riga Story”, “Why Ri  -
ga”,”Riga - European Capital of 
Cul ture in 2014” u.c.

***
Latvijas uzņēmumu pārstāvji 
Stokholmā saņem 2013. gada 

Starptautiskās kvalitātes 
innovāciju gada balvas

20. janvārī Stokholmā notika  
7. Starptautiskās kvalitātes inno-
vāciju gada balvas (The Interna-
tional Quality Award of the Year 
Competition) pasniegšanas cere-
mo nija. Konkursu rīkoja Somijas 
Kvalitātes asociācija, līdzdarbo-
joties Latvijas, Čechijas, Zvied ri-
jas, Ungārijas un Igaunijas kva-
litātes organizācijām. Uzvarētāji 
sa  ņēma Somijas prezidenta Sauli 
Nīnistes parakstītus diplomus, ko 
pasniedza Zviedrijas Rigsdāga 

Noticis uzbrukums bijušajam 
SAB vadītājam Kažociņam

22. janvārī uzbrukumā pie   -
kauts Satversmes aizsardzības bi  -
roja (SAB) bijušais vadītājs Jānis 
Kažociņš, LNT raidījumam 900 
sekundes atzinis iekšlietu ministrs 
Richards Kozlovskis (RP).

Kažociņa veselības stāvoklim 
nav radītas lielas briesmas, tomēr 
par notikušo ierosināts krimināl-
 process, sacīja Kozlovskis. Uzbru-
kumā iesaistītas divas personas, 
un neesot izslēgts, ka tas saistīts 
ar Kažociņa profesionālo darbī bu.

***
Latvija stingri nosoda 

vardarbības eskalāciju Ukrainā
22. janvārī Ārlietu ministrijas 

valsts sekretārs Andrejs Pildego-
vičs uzaicināja uz Ārlietu minis- 
t riju Ukrainas vēstnieku Latvijā 
Anatoliju Olijņiku saistībā ar sa  -
dursmēm starp protestētājiem  un 
tiesībsargājošo iestāžu pār stāv-
jiem. Sadursmes beigušās ar  asins-
 izliešanu un cilvēku upu ŗiem. 
Latvijas Ārlietu ministrija izsaka 
visdziļāko līdzjutību sa  dursmju 
rezultātā bojā gājušo ģimenēm.

Tikšanās laikā A. Pildegovičs 
pau da Latvijas puses satrauku mu 
par situācijas saasināšanos Uk -
rainā un stingri nosodīja var dar-
bību Kijevā. „Diemžēl šāda at  tīs-
tība rada jaunu situācijas sa   asi-
nājumu saistībā tāpat ar jau aso 
polītisko krizi Ukrainā,” saru nas 
laikā  Ukrainas vēstniekam sacīja 
valsts sekretārs.

Latvijas Ārlietu ministrija aici-
na visu Ukrainas spēkus un pu- 
s  es rīkoties atbildīgi, izvairoties 
no rīcības, kas var vēl vairāk saasi - 
nāt situāciju Ukrainā un novest 
pie vēl lielākās asinsizliešanas. 
Lat vijas ieskatā  šajā situācijā va  -
došā loma ir jāuzņemas Ukrai -
nas polītiskai vadībai, kuŗai jā -
dara viss maksimāli iespējamais, 
lai atrisinātu polītisko krizi valstī 
miermīlīgā ceļā, iesaistot dialogā 
visas ieinteresētās puses.

***
Rīdzinieki zibakcijā izsaka 
atbalstu Ukrainas protesta 

akciju dalībniekiem
Vairāk nekā simt cilvēku piekt-

dienas vakarā bija pulcējušies pie 
Ukrainas vēstniecības Rīgā uz 
so  ciālajos tīklos izziņotu zibakci-
ju, kuŗas dalībnieki pauda atbal-
s tu protesta akciju dalībniekiem, 



LAIKS 112014. ga da 1. februāris – 7. februāris

A K T U Ā L I E  P O L Ī T I S K I E  K O M E N T Ā R I

FRANKS 
GORDONS

SALLIJA 
BENFELDE

“Latvija mirusi un maksā par 
savu muļķību un neģēlību.” - ar         
šo teikumu beidzas plašs raksts,        
ko man nupat “piespēlēja” kāds 
Krievijas interneta (runet) lietotājs. 
Kaut gan šis raksts parādījies Ma s-
kavas itin bulvārīgajā laikrakstā 
Komsomoļskaja Pravda (KP) jau 
labi sen, tā tagadējie izplatītāji -        
“pa riņķi” tīmeklī - tam devuši ak  -
tuālizētu ievadu, kuŗā teikts: “2014. 
gada 1. janvārī Latvija zaudējusi 
sa        vu nacionālo valūtu - savas neat -
karības pēdējo atribūtu, pārvēršo-
ties dekorātīvā “neatkarīgā” repub-
likā.”

Avīzē KP publicētajam apcerē-
jum  am virsraksts ir tāds: „Latvijas 
gals jeb Baltijas “tīģeŗa” bezslavas 
bojā eja.” Šī laikraksta speciālko res-
pondente Darja Aslamova bija de -
vusies “apgaitā” pa Rīgu, un starp 
tiem, kas viņai piegādāja “vēlamo 
informāciju”, īpaši izcēlās Alek-
sandrs Gapoņenko, Einārs Grau -
diņš, Juris Paiders un Ainārs Ko   ma-
rovskis. Latvijā viņus labi pa  zīst...

Paskatījos Krievijas tīmekļa mek-
 lētavā Yandex: izrādās, ka šo rakstu 
pacentušies pārpublicēt desmi -
tiem dižās Krievzemes portālu.

Speckorespondente Darja Asla-

Latvijas nīdēji “atsvaidzina” nekrietnu 
Maskavas avīzes rakstu

mova raksta: “Kādreiz tik trokš ņai-
nā un (pēc padomju mērauklas) 
mirdzošā Rīga tagad ir līdz žāvām 
gaŗlaicīga, provinciāla pilsēta, ku -
ŗas tīrīgajās ielās klusu pārvietojas 
nedaudzie gājēji. Mūžīgas svētdie-
nas iespaids, it kā visa ģimene būtu 
devusies ārpus pilsētas. Vecpilsē -
tas restorāniņos vecišķas meite  nes, 
kas tirgojas ar savu skaistumu, risi-
na delikātas mīlas sarunas angļu 
valodā ar sirmiem ārzemju tūris-
tiem.”

Darja turpina: “Pat Otrais pa   sau-
les kaŗš nav radījis tādus demo gra-
fiskus zaudējumus Latvijai kā ie -
stāšanās Eiropas Savienībā.” Un vi -
ņa patētiski secina: “Latvija, zeme 
ar neīstenoto nākotni, pilnīgā klu-
sumā grimst dibenā.”

Padomju laikā, stāsta Darja, “pār 
Latviju nolija zelta lietus(..) Te tika 
ražots absolūti viss - mikroauto-
busi, radiouztvērēji,  lidmašīnas (?), 
tramvaji, automobiļi(?), elektrovil-
cieni, kuģi, sadzīves technika, me -
di kamenti, tekstils un trikotāža, 
kosmētika, mēbeles.”

Kad Latvija 1991. gadā faktiski 
bez asins izliešanas ieguva neatka-
rību, šķita, ka par valsti nav jāuz-
traucas: no PSRS tā ieguva lielisku 

mantojumu. Bet kas nu iznāca? 
Darja citē eksprezidentu Gunti 
Ulmani, kas brīnās: “No kurienes 
mūsu Latvijai tik liels caurums 
biksēs?”

Te Darjai palīgā nāk Juris Pai -
ders un Einārs Graudiņš, kuŗi no  -
rāda, ka Latvijas vartuŗi, “kas iz  -
cīnīja brīvību”, lāgā nav zinājuši, ko 
ar šo neatkarību darīt, un metu- 
šies izzagt visu, kas vien iespējams. 
Graudiņš īpaši norāda, ka augsti 
kvalificētais darbaspēks - tie bija 
“galvenokārt (!) krievi un no dažā -
dām PSRS vietām iebraukušie”. Un, 
apgalvo Graudiņš, “tika pieņemts 
lēmums iznīcināt (!) visas rūpnī-
cas”, tāpēc ka saliedētā strādnie -       
ku šķira Latvijas vartuŗiem bijis 
traucēklis...

Tālāk KP rakstā ir dažas rind-
kopas, kas varētu īpaši interesēt 
Laika/BL lasītājus: “Padomju īpa-
šu ma “sazāģēšanas” un sadalīšanas 
brīdī no ārzemēm uz Latviju trau -
cās latviešu diaspora, kas bija sao-
dusi vieglās naudas un vieglās varas 
smaku, ko (naudu un varu) vaja-
dzēja ātri pievākt. “Piektā kolonna” 
ieradās veselām grupām (..) Šie cil-
vē ki ģenetiskā līmenī nīda visu krie-
 visko, tas bija dzīvniecisks naids.”

Aleksandrs Gapoņenko visu vēl 
krietni sabiezina, uzsveŗot, ka “aiz-
robežā dzīvoja 300 tūkstoši (?) lat-
viešu, bijušo kollaboracionistu, in  -
teliģentu un nacistu pēcteču. Ame-
 rikāņi tos pabaroja un deva norā-
dījumus. Šurp atbrauca 30 tūkstoši 
bijušās elites, tiem visiem atdeva 
nekustamos īpašumus. Jauno pre-
zidenti Vairu Vīķi-Freibergu veda 
no Kanadas gandrīz kā Ļeņinu 
aizplombētā lidmašīnā (?!). Rie tu -
mu latvieši atnesa īpašu polītisku 
“trendu” - antisovjetismu un ruso-
fobiju (..) Diaspora izstrādāja etnis-
 kās hierarchijas koncepciju, kas 
atņēma krieviem visas tiesības (..) 
Par valsts valodu kļuva latviešu va -
loda, un tās neprasme tūdaļ no -
griež no valdīšanas krievu ierēd-
niecību un inteliģenci.”

Patiešām debešķīgas ir tās žēla-
bas par krievu ierēdniecību!

Un nu nāk šausminošs apraksts 
īsti “vēlīnā staļinisma” garā: “Atgrie-
 zušos” banda bija pilna ar aģen -
tiem - slepeniem un ne visai. Lat-
vija kļuva par CIA un M-16 mājas 
dzīvokli.”

“Satversmes aizsardzības birojs - 
tā ir ārkārtīgi ietekmīga struktūra 
valstī, tā kontrolē parlamentu, 

nacionālās drošības padomi un 
ministru kabinetu,” skaidro Ainārs 
Komarovskis, “tas patiesībā kon- 
t rolē it visu. Tas ir galvenais izlū  ko-
šanas un pretizlūkošanas organs, 
kas aizstāv NATO un ES intereses.”

Par Nacionālās bibliotēkas jaun-
celtni Darjas Aslamovas reportāžā 
teikts, ka tautā šo Gaismas pili, “šo 
stikla monstru” dēvē par Tumsas 
pili.

Atkal vārds Aināram Koma -
rovs  kim, kas norāda, ka Latviju 
glābjot tikai “naftas produktu, la  -
bības, mēs  lojumu, ogļu transits no 
Krie vijas uz Eiropu. Ja Krievija at  -
teiktos no mūsu pakalpojumiem, 
un cauri – Latvijas vairs nav. Varētu 
likties - vienojies ar savu baro tāju - 
Krieviju, un dzīvosi bagātībā. Ta -
ču nē, - republikas polītika jopro-
jām ir klaji rusofobiska. Latvijai 
nav sava prāta, nav galvas, tas ir 
tikai ķermenis, ko no ārpuses va  -
da Amerika.”

Ar šo latviešu cilvēka Aināra Ko   ma-
  rovska elēģisko metaforu būtu jā   -
beidz šī Maskavas avīzes gaŗā rak- 
s  ta izklāsts. Nav brīnums, ka tie ši 
ta  gad Latvijas nīdēju aprindas Krie -
vijā un ne tikai tur nolēmušas laist 
šo apcerējumu “pa riņķi” tīmeklī.

Janvāŗa vidū Krievijas ārlietu mi -
nistrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka 
Krievija plāno drīzumā atvērt ār -
valstīs krievu skolas, arī Baltijas 
vals  tīs. Šajās skolās mācības notik-
šot pēc Krievijas standartiem. Sa  -
vu kārt Latvijas ārlietu ministra Ed -
 gara Rinkēviča ieskatā šādu skolu 
atvēršana nav un nebūs pieņema-
ma un Lavrova paustā iecere nav 
atbalstāma: „Es neredzu nepiecie-
šamību un esmu pret to, lai Latvijā 
tiktu atvērtas skolas, kas darbotos 
saskaņā ar Krievijas izglītības pro -
grammām. ” Arī Latvijas izglītības 
un zinātnes ministre Ina Druviete 
atzīst, ka Krievijai neizdosies Lat-
vijā atvērt nevienu krievu skolu, jo 
šādai rīcībai tā nevarētu saņemt 
visas nepieciešamās licences un 
atļaujas. Protams, runa nav tikai 
par Krievijas skolu fizikas, ķīmi -      
jas vai matēmatikas programmu 
at   bilstību programmām Latvijā  
(kaut gan neatbilstības noteikti ir), 
neapšaubāmi rastos jautājums, 
kādā valodā šo skolu beidzēji kārto-
 tu eksāmenus, jo likums paredz, ka 
gala pārbaudījumi jākārto valsts 
valodā. 

Lavrova paziņojumā par mācī -
bām pēc Krievijas standartiem, 
šķiet, patiesībā slēpta rūpīgi plā-
nota un pārdomāta diversija pret 
Latvijas valsti, jo nevajag daudz 
fantazijas, lai spētu iztēloties, kāda 
vēsture šajās skolās tiktu mācīta. 
Jau tagad tajās Latvijas skolās, kuŗās 
bērni lielāko tiesu mācās krievu 
valodā, ik pa brīdim atklājas, ka, 
piemēram, divdesmitā gadsimta 
vēstures skaidrojumi un pat fakti 
radikāli atšķiŗas no civīlizētā un 

Par skolām, valodu un valdības deklarāciju
eiropiskā pasaulē pieņemtajiem. 
Tā  pēc jautājums par to, ka Krie -
vija varētu mūsu valstī atvērt savas 
skolas krievu valodā, ar savām 
mācību programmām, tiešām ir 
pat neapspriežams. Krievijas vēst-
nieks Latvijā Aleksandrs Vešņa-
kovs gan sacījis, ka krievu skolas 
citās valstīs tiek atvērtas, visu saska-
ņojot ar attiecīgo valstu amatper so-
nām, un tas attiecas arī uz Baltijas 
valstīs iecerētajām krievu skolām. 
Mazliet smieklīga atziņa – gandrīz 
var nodomāt, ka kāda valsts var 
kaut ko darīt otras valsts territorijā 
bez atļaujas un saskaņošanas. Lai 
nu kā, domāju, var droši sacīt – 
tādu Krievijas skolu Latvijā nebūs.

Tomēr jautājums par izglītību 
Latvijā ir un paliek ļoti svarīgs, jo 
mazai un ne pārāk turīgai valstij 
galvenā vērtība ir cilvēki. Tas nozī-
mē, ka cilvēku veselībai un izglītī-
bai ir jābūt pirmajā vietā valstī vai, 
kā tagad sakām: tām jābūt valsts 
prioritātēm.

Laimdotas Straujumas valdības 
deklarācijā ir ierakstītas 11 priori-
tā tes un trijās no tām vairāk vai 
mazāk ir pieminēta izglītība un 
latviešu valoda.

„Veidot zināšanu ekonomiku, 
pa   teicoties ieguldījumiem izglītī -
bā, un spēcīgu laikmetīgu nacio-
nālo identitāti, nodrošinot latviešu 
nācijas, valodas un kultūras pastā-
vēšanu un attīstību,” rakstīts pir -
majā no tām. „Veicināt Latvijas tau -
tas ataudzi, veidojot demografijas 
ceļa karti, nodrošinot atbalstu un 
piemērotu vidi bērnu audzināša -
nai un izglītošanai, lai iedzīvotāji 
atgrieztos Latvijā,” rakstīts otrajā, 

bet trešajā rakstīts: „Stiprināt pie -
derību Latvijai un nacionālo iden-
titāti sabiedrībā un diasporā, sek-
mējot sabiedrības saliedētību un 
vei  cinot latviešu valodas lietoju -
mu. Stiprināt ārvalstīs dzīvojošo 
Lat vijas pilsoņu saites ar dzimteni.” 
Visās trijās citētajās prioritātēs ru -
na ir arī par citiem jautājumiem. 
Tādēļ, lai gūtu plašāku ieskatu, ko 
tad valdība sola darīt izglītības un 
valodas jautājumos, palūkojos de -
k la rācijas sadaļā Izglītība, zinātne, 
sporta, jaunatnes un valodas polī tika.

Šī valdības deklarācijas sadaļa ir 
diezgan plaša un skaŗ gan pirms-
skolas, pamata, vispārējo vidējo un 
profesionālo vidējo izglītību, gan 
augstāko izglītību, paidagogu atal-
gojumu un vairākus organizāto - 
ris kus jautājumus. Sirdi priecē de  -
k larācijā ierakstītais: „Pieņemsim 
Valsts valodas polītikas plānoša nas 
dokumentu 2015. - 2020. ga   dam, 
lai nostiprinātu latviešu valodu     
vi s ās sabiedriskās dzīves jomās. 
Piln veidosim izglītības sistēmas un 
kul tūras lomu valsts valodas polī-
tikas īstenošanā, latviskas kultūr-
telpas un vienotas sabiedrības vei -
došanā. Izstrādāsim jaunu mazā-
kum tautību izglītības programmu 
latviešu valodas agrīnas apguves 
nodrošināšanai.” Tas nozīmē, ka ir 
plānots pamazām pāriet uz latvie-
šu valodu visos izglītības posmos, 
ieskaitot bērnudārzus. Priecē arī 
vār di: „nodrošināsim pirmsskolas 
iz  glītības un pamatizglītības ap -       
gu  vi pēc iespējas tuvu bērna dzī-
ves vietai, bet vidējās izglītības ap -
guvi koncentrēsim skolās ar attī s-
tītu pai dagoģisko un materiāl-

technis ko bazi. Izveidosim skolu 
tīkla at   tīstības stratēģisko modeli, 
kas ie  tveŗ starpnozaŗu program -
mu Lat  vijas lauku skolu kā no  zī-
mīgu in   frastruktūras centru sa  gla-
bāšanai.” 

Reālajā dzīvē tas nozīmētu, ka 
skolas nepaliktu tikai pilsētās, bet 
joprojām darbotos arī pagastos       
un tikai vidējās izglītības mācību 
iestādes vairs nebūtu pagastos. Lat-
vijā tas ir svarīgi divu iemeslu pēc. 
Pirmais – ja skola ir tālu, pašvaldī-
bai jāgādā par skolas autobusu,      
bet mazajām pašvaldībām nav tik 
vien kārši atrast līdzekļus, lai katru 
dienu vadātu bērnus uz skolu lie -
lus ceļa gabalus. Jaunāko klašu sko-
lēnus atstāt internātā arī nav vien-
kārši, daudziem bērniem tas nāktu 
tikai par sliktu – dzīvot atšķirtībā 
no vecākiem. Pusaudžiem tas bū - 
tu vienkāršāk, tikai jābūt normā-
lam internātam. Otrs iemesls – ma -
 zās lauku skolas ne vienmēr var 
nodrošināt vajadzīgo skaitu sko lo-
tāju ar nepieciešamo kvalifikāciju. 
Tāpēc nereti gadās, ka laukos un 
pilsētā skolu pabeigušo zināšanas 
atšķiŗas, kaut programma ir bijusi 
viena un tā pati. Tiesa gan, šādas 
skolu atšķirības ir vērojamas arī 
starp Rīgas skolām, tāpēc jautā-
jums par vienādas kvalitātes skolu 
pie ejamību Latvijā ir svarīgs ne 
tikai pilsētas un lauku skolās, bet 
skolās vispār. Protams, ar mācību 
kvali tāti skolās cieši ir saistīts arī 
sko lo tāju atalgojuma jautājums,  
un arī   to deklarācija sola pilnvei-
dot    u. tml.

Līdz vēlēšanām atlikušajos mē   -
nešos visu deklarācijas izglītības 

sadaļā ierakstīto nav iespējams 
īstenot, labākajā gadījumā dau -
dzus darāmos darbus var tikai 
iesākt. Vēl izglītības un zinātnes 
ministrei būs jārisina jautājumi   
par augstāko izglītību un zinātnes 
financējumu. Pašreizējā ministre 
Ina Druviete iepriekšējās valdības 
laikā ne reizi vien ir atzinusi, ka 
Latvijā ar augstāko izglītību viss ir 
kārtībā un iecerētajām reformām 
nav pamata. Tā teikt, šis un tas ir 
jāpielabo, bet vispār viss ir labi. Pa -
tiesībā Druvietes kundze bija viena 
no tām, kas nostājās pret bijušā iz -
glītības un zinātnes ministra Ro -
berta Ķīļa idejām, kā pārveidot 
augstāko izglītību Latvijā. Toreiz 
sabiedrība vairāk vai mazāk sašķē-
lās divās daļās: vieni aizstāvēja mi -
nistra Ķīļa skatījumu, otri piekrita 
Druvietei. Kā zināms, Druvietes 
uzskatus atbalstīja lielākoties aug - 
s tākās izglītības sistēmas amatper-
sonas un darbinieki. Skaidrs, ka 
pirms vēlēšanām ministre negri -
bēs kaitināt vēlētājus, tāpēc vismaz 
augstākajā izglītībā nekādas lielas 
pārmaiņas droši vien nav gaidā-
mas, skolotāji kaut uz nelielu algas 
paaugstinājumu var cerēt, un gan 
jau arī skolēnu vecākiem tiks kāds 
iepriecinājums. Deklarācijā ie  rak -
s tītajam katrā ziņā var piekrist, 
jautājums ir tikai – ko no tā visa 
paspēs izdarīt Straujumas valdī - 
bas laikā un ko gribēs darīt pirms 
vēlēšanām? Jāpiebilst, ka gandarī 
apziņa, ka visā valdības veidošanas 
jūklī nav pazudusi sapratne par 
latviešu valodu un tās vērtību un 
ka šī gada vēlēšanas valodas po -
lītikai pāri nenodarīs.
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Kultūras apritē atbraucēji ie  -
sai s  tās pakāpeniski. 1941./42. ga   -
da ziemā vietējā kultūras namā 
ne   kādi lielie sarīkojumi  nenotiek. 
Reiz Ojārs uzstājas ar vijoles so -
lo, atskaņojot Bokerīni menuetu     
un citus populārus skaņdarbus. 
Viņa pirmā koncertmeistare ir 
jaunā, daudzsološā pianiste Zig -
rīda Vīstuce (1925), plaši pazīsta-
mās firmas īpašnieka meita. Tē  -
vu Albertu nobendē Usoļlagā, bet 
mei   tene 1942. gadā viena nokļūst 
ziemeļos. No smagajiem dzīves 
ap   stākļiem esot sajukusi prātā un 
mirusi trakonamā. 

Žēl, ka nav nevienas fotografi-
jas no šī koncerta. Ojāriņam kājās 
mātes rokām pašūti silti apavi, 
kam ziedota kamieļvilnas sega, 
bet apakša darināta no kolchozā 
patapināta kaņepju pakulu mai-
sa. Par velteņiem pirmajā ziemā 
nav ko sapņot. Viens otrs apmek-
lētājs gan vairāk raugās uz vijol-
nieka neparastajām kājām, nekā 
klausās savam kultūras uztveres 
līmenim neizprotamo klasisko 
mūziku. 

***
1942. gada sākumā varneši ar 

izbrīnu atklāj, ka vēl pārlieku liels 
skaits ekspluātatoru šķiras pār -
stāvju pārcietuši Āzijas konti nen-
 tālo ziemu. Tiek organizēta spe -
ciā la akcija – jauno, spēcīgo dar -
ba  roku pārsūtīšana no dienvidu 
rajoniem uz Jeņisejas baseina zie-
 meļiem, lai tur apgūtu ne   iz sme-
ļamās zivju bagātības. Iz   sūtīto ģi -
 menes no jauna dala un pārdala. 
Ojāra lielo brāli nosūta uz tundru. 

Tagad brālītis kļūst par ģime-
nes galveno apgādnieku. Vijol-
nieks nomaina savu instrumen -
tu pret zirga arklu. Viņš tik taisni 
novelk pirmo vagu, ka veči no  -
brīnās vien. Ojārs strādā kol  choza 
tālajos laukos visu nedēļu, nak  š -
ņojot utu un citu kukaiņu apsē  s-
tajās barakās. Viņa uzturs pa   ma -
tā sastāv no prosas biezput  ras, jo 
savu maizes devu viņš at   stāj mā  -
jās māsiņai. Dagnija augu dienu 
viena sēd tumšajā,  neku rinātajā 

būdiņā. Māte strādā lopu fermā, 
un no slepus zem krekla atnestā 
piena kortelīša sanāk tikai Dagni-
 jai. Ojāram atliek tik vien kā rūg-
 to tēju pabalsināt. Par paš aizlie-
dzīgu darbu Ojāru apbalvo ar 
go   da rakstu.

Pavasarī Ojārs kopā ar māti do -
 das apgūt neskartās zemes, kas at   -
rodas turpat aiz katra kolcho z-
nieka piemājas dārza. Šīs milzī -
gās atmatas tad nu vecā kundze 
un pusaudzis ar lāpstām uzrok, 
velēnas sadrupina, ar grābekli no -
  gludina. Tā fašisti sagatavo sarkan-
 armiešu ģimenēm aŗamze mi, kur 
iestādīt kartupeļus un citus dār-
zeņus, par to nopelnot kādu litru 
piena. 

***
Ziemā Ojāru norīko sienu vest. 

Puisietis viens ar trim zirgu pajū-
giem dodas uz kilometrus piec-
padsmit attālajām pļavām. Cauri 
aizputinātajiem mežiem, kur mā -
  jo lāči, pa dziļo, neiebraukto snie-
gu. Vispirms jāatrod siena kau-
dzes, jāatrok tās, jāsakrauj vezumi 
un ar bomi jāsavelk. Jāsteidzas, jo 
ziemā diena ir īsa. Reiz sanāk ķi  -
bele ar vienu no zirgiem. No   vār-
gušais kleperis nokrīt un, lai kā 
Ojārs nopūlas ar stimulētājiem 
pa  sākumiem (ar stibiņu pa ribi ņu), 
paliek taigā guļam. Brālīti no   dod 
tiesai. Par apzinātu kait  niecību. 
Par mēģinājumu graut pa  domju 
valsts aizsardzības spē jas cīņā 
pret fašismu. Kolchoza veči tad 
nu visi kā viens metas Ojāru aiz-
stāvēt. Tiesa piespriež vaininie -
kam samaksāt zirga vēr  tību, pār  -
rēķinot gaļā. Tas nav daudz, jo 
cik nu tāds kaulu kambaris var 
svērt. Tā ir pirmā reālā iespēja 
Ojāram nokļūt aiz res  tēm, bet 
ne  būt ne pēdējā.

Ojāra brālim Aivaram zieme-
ļos neklājas viegli. Tomēr it kā 
kāds sargeņģelis viņu aiz rokas 
vadā. Ripojošs baļķis nesaspiež, 
Jeņisejā nenoslīkst, no velnarut -
ka maltītes nenomirst, pat izsitu-
ma tīfu pārvar. Eņģelis viens to 
nebūtu spējis, ja mazais brālis rē -
  gulāri nebūtu sniedzis materiālu 
atbalstu. Viņš pārdod kādu pudu 

sapelnītās labības un atsūta nau-
das pārvedumu. 

***
Mamma pazemīgi lūdz, lai 

ve    cāko dēlu laiž atpakaļ pie ģi  -
me nes. Kaŗam beidzoties, viņas 
pū   liņi vainagojas ar panāku- 
 m   iem. Aivars drīkst pārcelties no 
Igar kas rajona uz Tasējevas ra   -
jonu. Viņš tik tikko pazīst sa   vē-
 jos. Mam  ma tāda pati, tikai kal-
 snāka un sirmāka kļuvusi. Ojārs 
izstī dzē   jis gaŗš, īsts kolchoz-
nieks, kas jau sasniedzis vecu-
mu, kad deportē tajam rēgulāri 
jāierodas atzīmē ties vietējā če   -
kas komandantūrā. Viņš ir rakst-
  veidā brīdināts, ka par patvaļī-
gu izsūtījuma vietas at    stāšanu 
draud 25 gadi katorgā. 

Galdā pašcepta maize, jaunie 
kartupeļi un piens! Pēc ziemeļos 
pārciestās badošanās lielajam brā-
 lim dzīve Tasējevā liekas kā pa ra-
dīze. Ojārs ar trim zirgiem dien -
die nā ved graudus no kolchoza 
klētīm uz labības pieņemšanas 
punktu. Jau nākamajā rītā viņš 
paņem brāli līdz, kur klētnieks 
Aivaru saņem kā sengaidītu vie   -
si. Abiem iedala piecus zirgus. 
Ojārs pazīst analizes ņēmējas un 
visur tiek bez rindas. Tā censoņi 
izbrauc lieku reizi un sapelna tik 

daudz izstrādes dienu, ka mai  -   
zes netrūkst. Brāļi ir apmierināti 
ar dzīvi.

***
Tā viņi cītīgi nostrādā līdz ok -

tobrim. Reiz apsolīta brīva svēt  -
diena, kad ieplānots apmek lēt 
vietējo kultūršķūni, kur notie  kot 
dejas ermoņikas skaņu pava dī -
jumā. Te rītausmā brigadieris 
klauvē pie lodziņa. Jābrauc ar sar-
 kankarogoto pajūgu vilcienu no  -
dot graudus virs plāna. Ojārs at  -
cērt, ka apsolīta brīvdiena un 
dar  bā neies. Pēc kāda brīža pats 
priekšsēdētājs klāt, bet viņu gluži 
vienkārši izliek pa durvīm laukā.

Brašuļi piemirsuši, ka Krievijas 
laukos atjaunota dzimtbūšana. 
Tas attiecas uz visu laimīgo pa  -
domju tautu. Bet kas ir brāļi Kal-
niņi? Beztiesīgi vergi, kas sacē-
lušies pret sociālistisko iekārtu. 
Priekšnieks nozvēr, ka jau pirm-
dien nodos dezertieŗus tiesai. Ko 
nu iesākt? Ātri jāsameklē cita dar   ba 
vieta, lai nevarētu tiesāt par dīk -
dienību. Aivaru pieņem darbā 
bēr nunamā par rēķinvedi, Ojā ru 
kultūras namā par mūzikantu.    
Ar nosacījumu, lai pēc nedēļas 
būtu kārtīgi deju vakari. Tas ir 
laiks, kad sāk atgriezties varoņi 
no uzvarētājas armijas, bet preci -

niekus noilgojušās meitas lab prāt 
apmeklē ilgus gadus klusai vien tu-
lībai pamesto kultūras ie  stādi.

***
Ap to laiku sāk pienākt dāvanu 

saiņi tuviniekiem no atbrīvotās 
un izlaupītās Eiropas. Ilgi neprā-
to  dami un daudz nekaulēda -
mies, brāļi nopērk Hohner firmas 
akordeonu par kolchozā sapel-
nīto labību. Tik vien tā darba kā 
iemācīties spēlēt. Laiks negaida, 
pēc nedēļas pirmā uzstāšanās. 
No kurienes Ojāram, kas neprot 
atšķirt baltos taustiņus no mel-
najiem, šī uzdrīkstēšanās? Taču 
jā   iz  vēlas starp cietumu un deju 
zā    li. Aivars uzņemas akordeona 
paidagoga funkcijas, lai gan pats 
nekad šo instrumentu nav rokās 
turējis, toties mācījies klavieŗ spē  -
li. Kas attiecas uz kreisās ro kas 
pogām, tā ir mīkla abiem. Liela -
jam brālim ir neliels priekš  stats 
par kvintu apli. Tagad viņš ir     
pa   tīkami pārsteigts, ka uz šiem 
prin cipiem balstās akordeona 
kreisās rokas mechanisma uz   -
bū  ve. Tas ne tikai palīdz apmācīt 
brā  līti, bet arī pašam apgūt akor -
deona spēles iemaņas. 

Klaviatūras nepārzināšanu 
kompensē Ojāra absolūtā dzirde. 
Jebkuŗu saklausītu melodiju viņš 
var nospēlēt. Ja jau vijolnieks at  -
šķiŗ toņus, braucot ar pirkstu pa 
kailu stīgu, tad šeit var justies tik 
stabili kā tramvajs uz sliedēm. 
Studentiem nav nekādu mācību 
līdzekļu, nekāda nošu repertuā -
ra, nav kam padomu prasīt. Ojā -
ram labās rokas pirksti ir ne - 
  veikli, kā jau vijolniekam, bet no 
kolchoza arkla roktuŗa turēša  - 
nas tie pavisam stīvi kļuvuši. 
Aivars atceras dažus Hanona 
pirkstu vingrinājumus, pieraksta 
tos, un Ojārs braukā pa klavia-
tūru. Arī gammas dzenā. Kreisās 
rokas mīk  la atrisinās ar provju 
un kļūdu metodes palīdzību. Nav 
jau grūti iegaumēt, kuŗa poga    
un kad spaidāma, jo honerītim to 
ir tikai divpadsmit.

VIJOLE VARNEŠU VALGOS AIVARS KALNIŅŠ

1956. gada jūlijā  Pumpuros. Visa ģimene atgriezusies no 
izsūtījuma. Sēž: Paulīne un Ints Čačes, vecmāmiņa Zelma ar 
Dagmāru. Stāv: Vera un Aivars, Dagnija, Ojārs un Felicija

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 3)

(Turpinājums no Nr. 4)

Tas var atgadīties brīžos, kad 
ciemiņi un vecāki pārāk ilgi no  -
dodas gudrām sarunām, no kā 
meitēns nesaprot ne vārda. Tad 
gan viņa var sākt pat raudāt. Lai 
šajā reizē tā neatgadītos, Mari - 
jas māsa Kornēlija jau laikus Val-
du paņem klēpī, bet pēc tam pie 
galda abas nosēžas blakus.

 Šovakar tas ir īpaši svarīgi, jo 
pieaugušie uzreiz pēc sēšanās pie 
galda un pirmās vīna glāzes pa   -
celšanas par godu abiem Ošiem 
un viņu pirmdzimtajai pievēr- 
šas nopietnām sarunām, kuŗu 
sa   turs pat nedaudz biedē. Galve-
nie runātāji ir vīrieši. Kā tālāk 
dzīvot, ko darīt, ja visapkārt dzird 
tikai par vienām vienīgām nelai-

LĀSMA ĢIBIETE

Citāda dzimšanas diena
Manas radinieces, vienas no pirmajām lidotājām Austrālijā 
Valdas Ošs-Lamondas (06.02.1935. – 24.10.1968.) piemiņai

mēm? Padomju vara ar Latvijas 
Aiz   sargu organizācijas pārstāv -
jiem un pat viņu ģimenes locek -
ļiem sākusi nežēlīgi izrēķināties. 
Vai  rāki pulku komandieŗi jau 
are stē  ti. Neviens tovakar vēl ne  -
zi nāja, ka tāds pats liktenis 1946. 
gada 27. maijā piemeklēs arī Fri-
ci Vilhelmu Tilgali… 

Ēzdamas pusdienas un pēc 
tam gardo kliņģeri, Kornēlija ar 
mazo māsasmeitu risina pašas 
savas sarunas.

- Valdiņ, tu esi liela meita. Drīz 
tev sāksies skolas gaitas. Vai gri -
bēsi iet skolā?

- Bet es jau eju skolā! Svētdienas 
skolā Annas baznīcā! Mamma 
runāja ar mācītāju, – viņš man 
at    ļāva sākt agrāk. Lasīt es jau pro-
  tu un arī dažus psalmus esmu 

iemācījusies no galvas.
- Un kā ar baušļiem? Vai visus 

zini?
- Kā tad! Vai noskaitīt?
- Nē, nevajag, es tev ticu. Bet 

Tēv  reizi? Vai arī to tu jau proti?
- Jā, krustmāt Kornēlij. 
- Tad tu esi braša meita. Un kā 

tev patīk svētdienas skolā?
- Ļoti. 
- Un ko tu, Valdiņ, vēl gribētu 

iemācīties?
- Lidot! Ar lidmašīnu, tāpat kā 

tētis! 
Saņemdama tik ērmotu atbil-

di, Kornēlija galvu vien nošūpo. 
Meitēns sadomājies blēņas. Kur 
gan tas redzēts, ka sieviete vada 
lidmašīnu? Ar Žani, Marijas vīru, 
bija citādi. Viņu technika saistī-
jusi kopš bērnības. Droši vien 

mazā noklausījusies sava tēva 
stāstus par Aizsargu organizāciju, 
kur viņš darbojas aviācijā. Mīļa -
jai, liegajai Kornēlijai ar sap ņai -
najām acīm pat prātā nevarēja 
ienākt, ka jau aptuveni pēc 20 
gadiem viņas māsasmeita būs 
viena no pirmajām lidotājām 
sie   vietēm. Latvijā gan tas neno-
tiks… Kornēlija Mūrnieks diem-
 žēl to vairs nepiedzīvos; jau pēc 
pāris gadiem viņa traģiski ies 
bojā, no okupētās Latvijas emig-
rējot uz Vāciju. 

Par spīti drūmajām sarunām 
un raizēm par nākotni, abiem 
Ošiem un viņu ciemiņiem mei -
tiņas dzimšanas dienas vakars 
izvērtās jauks. Nedaudz iesiluši 
no Marijas raudzēta vīna, viesi, 
īpaši vīrieši, kļuva jautrāki un 

sarunas – vairāk  atraisītas. Maz-
 liet pat tika jokots un smiets. Ne -
  daudz arī uzdziedāts, piemēram, 
Žaņa iecienītā „Še, kur līgo prie -
žu meži” un vēl dažas citas. 

Mīļi atvadīdamās no abām 
mā   sām, arī no Rūdolfa un Friča, 
Marija viegli saraujas. Vai vēl 
kād  reiz mums kopā šeit būs tik 
labi? Žanis, it kā juzdams sievas 
drūmās noskaņas, piekļauj viņu 
sev cieši klāt. Ko gan tas dotu, ja 
Marija zinātu atbildi? Ne velti 
romiešu dzejnieks Kvints Horā -
cijs Flaks (Quintus Horatius Flac-
 cus, 65. p.m.ē.–8. p.m.ē.) jau tik 
sen cilvēcei devis zelta vērtu pa  -
domu: „Carpe diem! Tver mirk -
li!” Jo cita var arī nebūt…

 2014. gada 4. janvāris
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Pie Kolkas raga Baltijas jūrā, kur 
metas krustviļņi, pirms divpad-
smitarpus  gadiem – 2001. gada 
30. jūlijā traģiski dzīvi beidza An   -
drejs Šics – pazīstamais Zviedrijas 
latviešu sabiedriskais darbinieks, 
„sabiedrības dvēsele”, pēc profesi-
jas ķīmiķis, Lundas darba higiē-
nas laboratorijas vadītājs. Vīrs,  
kas sapņoja, nē, nevis sapņoja, bet 
skaidri zināja, ka savas zināšanas 
veltīs Latvijai. Jo sadarbība ar Tēv-
 ze  mes kollēgām jau ritēja pilnā 
spa   rā. Šicu ģimene ar sirdi jau visu 
laiku bija Latvijā. Aizvadītajā ru   -
denī Šicu mītnes zemes pilsētā 
Lundā tikos ar atraitni Āriju Šicu. 

Ārija. Tā mēs, nokļuvuši Zvied-
 rijā, dzīvojām, visu laiku domā -
dami, cerēdami, ka drīz, pavisam 
drīz atgriezīsimies Latvijā – nu, uz 
Jāņiem nesanāca, tad uz Ziem-
svēt  kiem, – atkal nekā. Nu, tad 
nākamgad uz Lieldienām... labi, 
pēc pāris gadiem. Un tad šīs cerī -
bas apklusa, un mēs esam te, kur 
esam. Neviens jau nedomāja pa -
likt svešā zemē.

Vai Zviedrija jums bija pamāte 
vai audžumāte?

Un tomēr – audžumāte. Lai gan 
mums jau nebija izvēles. Tāpēc te 
neiesakņojāmies. Arī tie ar augs -
tā   ko izglītību strādāja kādu archī-
va darbu vai bija fabrikas strād -
nieki. Domāja, ko nu „lauzīsies” ar 
to valodu, kas drīz nemaz nebūs 
vajadzīga.

Kā zviedri jūs, latviešu bēgļus, 
uzņēma?

Manai ģimenei nebija cieša kon-
takta ar zviedriem. Un vispār lat  -
vieši turējās kopā. Ar zviedriem 
satikās darbā, bet ne privāti.

Vēsturiski tomēr Zviedrija bija 
tā, kur patvērumu rada un dar -
bojās Latviešu centrālā padome, 
un, Zviedrijas valdības atbalstīta, 
joprojām darbojas Latviešu palī-
 dzības komiteja. Taču ir arī ap   -
kaunojošais vēstures fakts par 
leģionāru izdošanu...

Latviešu leģionāru izdošana tie -
šām pamatīgi mūs sabaidīja, sāka 
klīst runas, ka tiks izdoti visi bēgļi. 
Un latvieši sāka bēgt prom uz dro-
 šākām valstīm. Arī pie mūsu mā  -
jokļa durvīm klauvēja vīri uzval -
kā un „šlipsē” un aicināja braukt 
atpakaļ uz Latviju, kur mēs būšot 
drošībā. Tai laikā nomira mans 
brālis, mammai kļuva gaužām 
slik  ti, un mēs nekur nevarējām 
braukt. Kaut gan – jau bija sarunā-
ta kajīte kuģī „Dzintarkrasts”, ko 
mans tēvs savulaik palīdzēja sala -

„Šķiŗamies šķērsu, tiekamies krustu...” (Velta Sniķere)LIGITA KOVTUNA

bot. Kapteinis Bērtiņš bija apsolī -
jis mūs aizvest. Kurp? Uz Arģen -
tīnu vai Venecuēlu. Kuģis jau stā -
vē  ja Malmes ostā, mēs uz tā bijām 
un apskatījām mums domāto kajīti...

Liktenis pavērsās tā, ka palikāt 
Zviedrijā. Jūs ļoti jauna appre  cē-
 jāties ar savu lielo mīlestību An   -
dreju. Vecāki jums deva izglī-
tību. (Ārija izmācījās par žēlsir -
dīgo māsu. – L.K.)

Nē, ne jau vecāki. Zviedrijā mā  -
cī   bas bija par brīvu. Jāmaksā bija 
tikai par dzīvošanu un par mā  -
cību grāmatām, – to ģimeņu bērni, 
kuŗiem nebija pavalstniecības, ne -
 saņēma grāmatas par brīvu, zvied-
 ru bērni saņēma.

Kāds tad īsti ir tas „zviedru 
sociālisms”, par ko daudzi sajūs -
minās, citi vīpsnā?

Tas dod zināmu drošību. Ārstē -
šanās, operācijas ir par brīvu, zā  -
lēm nozīmīgas atlaides.

Jūsu ģimenē arī mazbērni savā 
starpā sarunājas latviski.

Varbūt tas tomēr ir izņēmums. 
Un – pavisam noteikti – Andreja 
nopelns. Manas māsas un brālis     
ir ieprecējušies „zviedros” un ar 
latviešiem nemaz nesaietas. Tur-
k  lāt dēlam Ilgaram sieva ir no 
Lat  vijas, bet otrs dēls – Jānis ar 
ģime ni dzīvo Rīgā.

Ko jūsu bērni mantojuši no 
Andreja?

Neviens no bērniem gan nav  
tik sabiedrisks un tik diplomā-
tisks, kāds bija Andrejs. Tolaik 
Lundā darbojās draudze, latviešu 
biedrība, IMKA, Daugavas Vana -
gi,  un visur viņš bija valdē. Ko gan 
noteikti mūsu bērni ir mantojuši – 

labu galvu. Ilgars ir zinātnieks un 
izgudrotājs, Jānis – ekonomists, 
augs   tākā izglītība ir meitai Aijai. 
Redzēs, kas sanāks no mūsu pie -
ciem mazbērniem.

Esmu novērojusi, ka latvieši ir 
pieņēmuši tās mītnes zemes cil -
vēku raksturīgās iezīmes, kuŗā 
viņi dzīvo. Vai piekrīti?

Protams! Savulaik, kad 17-18 
ga    du vecumā darbojos ELJĀ (Ei   -
ropas latviešu jauniešu apvienībā – 
L.K.), par to runājām. Pat pēc iz  -
skata varējām pateikt – tas ir no 
Anglijas, tas – no Zviedrijas!

Zviedrijā šobrīd ir daudz tā 
sauk  to jauniebraucēju – latvie -
šu no Latvijas. Kā satiekaties ar 
viņiem?

Pastaigā pa Lundu. Ārija Šica (pa labi) kopā ar raksta autori

Redzi, „vecās”, mazās organi   zā -
cijas jau ir izmirušas, darbojas lie -
lās – tagad Zviedrijas Latviešu ap   -
vienība un Latviešu palīdzības 
komiteja. Varbūt ap tām pulcējas 
jauniebraucēji, nezinu, jo dzīvoju 
diezgan noslēgti. Manā mājā gan 
joprojām dzīvo puisis Artis no 
Gul   benes. Savulaik palīdzēju vi   -
ņam, tagad viņš palīdz man. Klie -
dē vientulību – un tas man ir 
svarīgi. Arī viņu, tolaik nelaimīgu 
puisi svešumā, mūsu mājā ieve  - 
da Andrejs. Kā daudzus citus. An -
  drejs īpaši palīdzēja studentiem 
no Latvijas. Daudz palīdzēja, līdz 
man tas kļuva par grūtu. Turklāt 
tas arī daudz izmaksāja.

Andrejs aizgāja bojā, peldo -
ties kopā ar bērniem un pēc     
tam – glābdams šos jūsu ģime-
nes „vasaras bērnus” – daudz -
bēr  nu ģimenes atvases no Rīgas.

Jā, tas bija liktenīgajā dienā tūlīt 
pēc Dziesmu svētkiem Rīgā. An  -
drejs izdomāja, kā jāaizbrauc uz 
viņa mīļo Kurzemes jūrmalu no  -
peldēties, ņemot līdzi mūsu „au   -
džu ģimenes” trīs bērnus no pie-
ciem. Mazirbē, kur Andrejs dzi-

mis, viņu vienmēr vilka kā mag -
nēts... Brauca turp arī tad, kad pa   -
domju okupācijas gados nebija 
atļauts. Bija vēla pēcpusdiena, kad 
ieradāmies Mazirbē. Es jutos no  -
gu rusi un paliku krastā lasīt grā -
matu. Pēc kādas stundas sacēlās 
vējš, satumsa, sāka līt. Es aizgāju 
uz automašīnu un gaidīju. Gaidīju 
ilgi, kļuvu nemierīga un sevi mie -
rināju ar domu, ka Andrejs acīm -
redzot atkal devies gaŗajā pastaigā 
gar jūru, līdzi ņemot Agnesi, Māri 
un Ilonu. Līdz nosalusi drebēda-
ma atnāca divpadsimtgadīgā Ilo-
na un teica – kā šodien atceros:  
„Viņi visi ir prom...” Sešpadsmit 
gadus veco Agnesi pēc pāris mē -
ne  šiem Igaunijā izskaloja jūra...

Par šo traģisko stāstu nu liecina 
An   dreja ģimenes uzceltais piemi -
neklis jūras krastā. Bet paša An  -
dreja pāragri aprāvusies dzīve tur-
pinās nākamajās paaudzēs.

Mūsu avīzes nākamajā numurā 
lasiet interviju ar Andreja Šica dēlu 
Ilgaru. Viņa ģimenei kinorežisore 
Dzintra Geka un es esam pateicīgas 
par viesmīlīgo uzņemšanu un sirs-
nīgajām sarunām Šicu mājās.

Ārija un Andrejs kāzu dienā. 
Tik jauni un tik laimīgi...

Bezrūpīgajā bērnībā

Kopā ar ģimeni māsiņas kristībās. Aizvadītā gs. 40. gadi

Dzied Gēteborgas un Lundas latviešu koris, diriģents Jānis Zanders. Aizvadītā gs. 70. gadi
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PAULS DAMBIS

EDUARDS SILKALNS

Emīls Dēliņš uzrakstīja ievadu 
manai 1994.gadā izdotajai grāma-
tu recenziju izlasei Kritikas krāja. 
Iznāk sakarīgi un simmetriski, ka 
divdesmit gadus vēlāk rakstu tādu 
kā pēcvārdu viņa dzīvesstāstam, 
ko izstāstījusi Ilona Bērziņa savā 
pērn 5.decembrī Rīgā atvērtajā 
grāmatā „Emīls Dēliņš: patriots, 
žurnālists, diplomāts”.  Pakāpenis-
ki arvien labāki paziņas izveido-
jāmies no 1953. gada, kad parādījās 
mans pirmais rakstiņš tobrīd pro-
fesora Edgara Dunsdorfa vadītajā 
Austrālijas Latvieša jaunatnes no -
  daļā. Turpmākajos gadu desmitos 
rakstīju Dēliņa ruporam grāmatu 
un teātŗa izrāžu apskatus, ceļoju-
mu aprakstus, dažu sarīkojumu 
at   referējumus. Ilgus gadus dzīvo-
jām vienā un tai pašā Melburnas 
pusē, dūšīga kājāmgājiena attālu -
mā viens no otra. Kādu tad atce-
ros savu redaktoru? 

 Viņš bija gluži tik kompetents, 
asu prātu un lielām darba spējām 
apveltīts cilvēks, kādu viņu attēlo 
I. Bērziņas grāmata. Viņa runas 
bija īsas un tiešas, viņa vēlmes – 
skaidras. Nereti mani rīta agrumā 
pamodināja rosīšanās ap elektrī-
bas skaitītāja kasti pie mājas ār  -
durvīm. Pametu skatu caur žalū-
zijām: patiesi, Emīls Dēliņš kārtējo 
reizi kāpj pāri mūsu zemajiem 
vārtiņiem, lai novērstu to čīksto-
ņu, un dodas atpakaļ uz savu pre-
tējā ielas pusē novietoto automa-
šīnu. Izņemu, kad viņš aizbrau - 
cis, no elektrības kastes apceramo 
grā   matu, kam starp lapām ievieto-

MANAS ATMIŅAS PAR EMĪLU DĒLIŅU

 ta īsa pavadvēstule ar vienmēr 
vie  nu un to pašu uzrunu: „Mīļais 
Silkalna kungs”, bet aiz tās izsaucēja 
vietā komatu.

Pa retai reizei, ja Dēliņš apcera-
majā grāmatā jau bija paguvis 
ielasīties pats vai ja temats viņa 
sirdij bija īpaši tuvs, viņš pavad-
vēstulē maigi un neuzmācīgi ļāva 
manīt, ko viņš  par grāmatu domā. 
Tad nu recenzentam pēc grāma -
tas izlasīšanas nācās izšķirties, vai 
viņš pievienojas redaktora vērtē-
jum am jeb vai viņš rakstu rindās 
liks savu atšķirīgo. Lai redaktoram 
gods, ka viņa iejaukšanās recen-
zenta kompetencēs bija minimāla! 
Pēc kādas asāk padevušās teātŗa 
recenzijas Dēliņš telefonā gan pa  -
teica: „Ar tādu rakstīšanu jau nu 
draugus neiegūst.” Tomēr recen-

zija avīzē parādījās neīsināta. Kad, 
apcerot Ellas Kreišmanes stāstu 
krājumu Es un pīlādžkoks, biju 
no   pēlis grāmatas illustrātoru, Dē  -
liņš bez īpaša komentāra infor mē-
 ja, ka avīzes abonementu atteikusi 
jaunā mākslinieka mamma. Ko  
lai dara: biju sagādājis redakto-
ram, kuŗš taču reizē bija arī avīzes 
izdevējs, nelielu materiālu zaudē -
jumu.

Vienu vienīgu manu recenziju 
Emīls Dēliņš Austrālijas Latvietī 
neievietoja. Tā bija par viņa paša 
izdoto rakstu krājumu Latvisku-
ma labad, kas skaitījās veltīts par 
turīgāko latvieti Austrālijā uzlū-
kotā būvuzņēmēja  Kārļa Līduma 
60 gadu jubilejai. Jubilārs, kas 
droši vien bija arī grāmatas izdo-
ša nas financētājs, manuprāt, teks-
tā tika pārlieku cildināts, un tas 
manī – 1970. gadā vēl samērā jau-
nā un zaļā rakstītājā – uzvandīja 
mē renu pretestības garu, kas re -
cen zijā izpaudās. Dēliņš, recen zi-
jas manuskriptu izlasījis, pie  zva nī-
 ja un pateica, ka viņš cienot pres  es 
brīvību, kas esot redaktora brīvība 
izvēlēties, kādus rakstus iespiest 
un kādus ne. Tomēr, ja vien pareizi 
atceros, Dēliņam no jauna pienā-
kas gods: viņš nemeklēja citu re -
cenzentu, kas grāmatai Latvis ku-
ma labad sameklētu atzinīgākus 
vārdus par tiem, kādus biju izvē-
lējies es. 

Negrozot recenziju saturu, Dē -
liņam bija cits veids, kā likt manīt 
redaktora pirkstu. Vienkārt, viņš 
ravēja laukā svešvārdus un aiz -

stāja tos ar latviskiem. Ja rakstīju 
„paranoja”, avīzē parādījās „bailes”. 
Raks  tīju „etaps”, vēlāk izlasīju 
„posms”. Otrkārt, Dēliņam patika 
ga    ŗākus rakstus, t.s. palagus, sa  da-
līt īsākos posmos, izvietojot raks -
tiem pa vidu starpvirsrakstus, kas 
ne vien atvieglināja lasīšanu, bet 
ļāva arī atsevišķas raksta daļas 
īpaši akcentēt.

 Emīls Dēliņš bija zināmā mērā 
rezervēts cilvēks. Droši vien šī 
īpašība labi noderēja viņa polītis-
kajās un diplomātiskajās rosmēs 
no pērnā gadsimteņa septiņdes-
mi   tajiem gadiem līdz mūža bei-
gām: sekmīgi šāda veida sabied-
riski darbinieki neliek uz mēles 
visu, kas uz sirds. Melburnā ru  nā-
 ja, ka Dēliņam esot maz tu-drau -
gu. Man viņš pusi gadsimta pa  -
vadvēstulītēs bija „God. Dēliņa 
kungs”, es viņam „Mīļais Silkalna 
kungs”. Viens no viņa rūpīgi gla -
bātajiem noslēpumiem bija Aus - 
t  rālijas Latvieša metiens. Liela 
me   tiena avīzes izdevējs būtu va  rē-
jis iemantot skauģus, bet maza – 
līdzjutējus, taču Dēliņam nebija va   -
jadzīgi ne vieni, nedz otri. Ja kāds 
teicās esam izzinājis vai uzminē -
jis avīzes metienu vai kādu citu 
izdevēja noslēpumu, Dēliņš mē -
dza sacīt: „Es arvien esmu teicis, 
ka latvieši ir domātāju tauta. Ko 
viņi nezina, to viņi izdomā.” 70. 
gadu vidū man metiena noslē-
pums tomēr atklājās. Kad kopā      
ar Dēliņu Minsterē apciemojām 
vēsturnieku un publicistu Ādolfu 
Šildi, namatēvs interesējās, vai tad 

kādi pāris tūkstoši būšot. Dēliņš 
atbildēja (atzinās? lepojās?), ka 
esot ap trīs tūkstoši, „jo citādi jau 
neva rētu pastāvēt”.

  Žēl, ka aizsaulē aizgājuši gan-
drīz visi Dēliņa laika Austrālijas 
Latvieša galvenie līdzstrādnieki. 
Katrs no viņiem par savu šefu 
dro  ši vien būtu bijis gatavs iezīmēt 
I. Bērziņas  grāmatā pa savdabī-
gam akcentiņam. Ne visi viņi būtu 
bijuši slavas dziesmu dziedātāji,     
jo ilgu gadu gaitā, ikvienu sabied-
risku darbu veicot, rodas nesapra-
šanās un nesaskaņas, kas lielāko 
tiesu ir īslaicīgas, bet dažas ri  si nā-
jumu un izlīdzinājumu ne  rod ne  -
kad. Kaut pat vēl mūža novaka -      
 rē Emīls Dēliņš neizveidojās ne 
par nekādu mūžam laipnīgu, 
mūžam labsirdīgu balto tētiņu, 
viņš iespē ju robežās pēc miera un 
sadarbī bas ar saviem nedaudza-
jiem oponentiem tomēr tiecās, ne 
vienmēr gūstot vēlamo reakciju.

Šeit jāliek punkts. Reiz Emīls 
Dēliņš man iedeva izlasīt kāda 
skribenta iesūtītu manuskriptu, 
kur rakstītājs gaŗā rindkopā mujās 
un mujās ap vienu vienīgu domu, 
nekur netikdams uz priekšu. Dē  -
liņš gar visu rindkopu bija novil -
cis viļņojošu svītru un maliņā uz  -
rakstījis: „Ūdens!” Negribētos, ka 
mans bijušais redaktors, no viņ-
saules dārziem šīm rindām aci 
uz  metot, tkpat skarbi novērtētu šo 
manu jaunāko opusiņu.

No redakcijas. Grāmatu varat 
ie   gā dāties Latvijas grāmatnīcās vai 
www.gramata24.lv. 

17. janvārī bija divi lieli mūzikāli 
notikumi, kuŗus noteikti vajadzēja 
apmeklēt. Operas Rienci pirmiz -
rā des galvenās aprises noskatījos 
ģe    nerālmēģinājumā, bet Latvijas Na -
  cionālā simfoniskā orķestŗa kon  cer-
tu - klātienē (mani lūdza koncertu 
recenzēt). 

Richarda Vāgnera pirmais oper-
darbs, ko attiecīgi augstu novērtēja 
publika Drēzdenē 1842. gada 20. 
oktobrī. Aizsākta 1838.gadā, tātad 
vēl Rīgas laikā (par ko mēs tagad 
ļoti lepojamies), taču pabeigta jau 
Parīzē pāris gadu vēlāk. 

Rīga Vāgneram bija nedraudzī-
ga, un savā daiļradē, pat atmiņās 
un vēstulēs viņš savus Rīgā nodzī-
votos trīs gadus nepiemin. Mānīgi 
bija Longina Apkalna grāmatā 
Lettische Musik 1977. gadā Wies ba-
 den pieminētie fakti par latviešu-
lībiešu tautasdziesmu izmantoju-
mu. Vienīgais darbiņš šajā Rīgas 
periodā bija dziesma Der Tannen -
baum (1838), kas vairāk gan ir rep-
 lika Franča Šūberta dziesmu tipiem.

Opera „Rienci”. Triumfs un sa   kā-
 ve” iestudēta dāņu režisores Kir- 
s  tenas Dēlholmas režijā, galvenajās 
lomās vācu varoņtenors Torstens 
Kerls, soprāns Elizabete Strīda 
(Zvied rija) Rienci māsas lomā, bet 
pretstatu – Kolonnu dzimtu pār-

Rīga – Eiropas kultūras (arī mūzikas?) 
galvaspilsēta 2014

stā  vēja vācu mecosoprāns Urzula 
Hese fon der Šteinena.

Esmu tik bieži kritizējis Rīgas 
operu iestudējumus, ka nedaudz 
sāk nolaisties rokas. Jautājums: kam 
mēs gatavojam šos postmodernos 
teātrālizējumus, ja pirmizrādei se  -
kojošās ikdienas izrādēs zāle ir 
pustukša? Nedaudzie ārzemnieki 
un bijušie trimdinieki nespēj ik 
vakaru zāli piepildīt. Ko darīt? Nu  -
dien nezinu. Kā piespiest rīdzinie-
kus (kaut vai Rīgas domi) apmeklēt 
ikdienas izrādes, kuŗas nebūt nav 
mākslinieciski mazvērtīgākas? Pro-
tams, hokejs un šlāgeŗkoncerti „vie  -
no visus”, bet nopietnās mūzikas 
īpatsvars ir katastrofāli zems...

„Rienci” režija manī radīja neiz-
pratni. Nav svarīgi disharmonis -
kie dažādo krāsu „modernie” tērpi, 
kuŗi kariķēja visus bez izņēmuma, 
ne arī projekciju saturs – zvaigžņu 
zirgs, Kalašņikova automats bei -
gās, pat ne dzīvais zirgs skatuves 
dibenplānā. Mani galīgi izsita no 
līdzsvara Vāgnera operas piecu 
cēlienu īsinājums divās daļās, no 
četrarpus stundas gaŗās operas 
palikušas nepilnas divas stundas. 
Īsinājumus „veiksmīgi” veikusi pati 
režisore kopā ar „mūzikas vēstur -
nieku” (?) Miku Čeži. No operas iz   -
mesti visi izvērstie drāmaturģiskie 

konflikti, beigas ar aizsargkrāsas 
tērpos tērpto zēnu koŗi koka šau -
te nēm rokās, galveno varoņu no -
nā  vēšanu nesniedz emocionālu 
katarsi. Drīzāk plašsaziņas līdzek-
ļos propagandēto ikdienas pašiz  nī-
cināšanās trakumu. Varoņi mirst, 
bet sastingušais koris un kalašņi -  
k ovs uz lielā ekrāna, protams, ir 
šo   dienas reālitāte, bet ne lielās 
māks las kvintesence. Pēc tās tiecās 
Vāgners un, domāju, arī atskaņo-
tāji. Viesmākslinieki teicami at ska-
ņoja savus īsinātos dziedājumus; 
īpaši uzslavējams vācu dziedonis, 
kuŗa dziedājumi bija emocionāli 
piesātināti, vokāli teicami. Krāsās 
daudzveidīgs bija arī Modesta Pit-
rena (Lietuva) diriģētais orķestris. 
Sniegums bija kā tembrāli, tā mū  -
zikāli līdzsvarots, varoņu dziedā-
jumos uzmanīgs un jūtīgs.

Domāju, ka baleta numurs no 
„Bajadēras” (Rienci murgi) ar Val -
demāra Johansona elektroniska-
jām dūcoši pīkstošajām, gaŗajām 
skaņām bija galīgi nevietā. Ne  -
domāju, ka dāņu režisorei tas bija 
„kroņa numurs” viņas „koncepci-
jas” aizspogulijā. Drīzāk postmo  -
derna atrauga. Kad pienāks latvie-
šiem tas laiks, kad tiksim no šī 
pēc   modernā chaosa mantojuma 
vaļā? Eiropā tas jau ir daļēji pār -

dzīvots. Būsim taču beidzot ei  ro-
pieši, nevis pažobeļu pētnieki! 

Pārdomājot šo Kultūras – Rīga 
2014 pirmo akcentu, šķiet, tas 
nogājis greizi. Bet varbūt tā liekas 
tikai man, jo izrādi nācās skatīties 
ģenerālmēģinājuma veidolā...

Šīs pašas dienas vakarā spēcīgu 
emocionālo un māksliniecisko ap   -
liecinājumu deva Normunda Šnē 
vadītā LNSO koncerts. Program-
ma teicami līdzsvarota: simtgad-
nieka Bendžamena Britena (Lord 
Britten of Aldeburgh, 1913-1976) 
„Četras jūras interlūdijas” orķes- 
t  rim, op. 33 A, mazāk zināma mūs-
dienu turku komponista „Vijoļ-
koncerts” – „1001” nakts haremā” 
(vi  jolniece Jana Ozdiņa) un poļu 
komponista Vitolda Ļutoslavska 
(Witold Lutoslawski, 1913-1994) 
„Ceturtā simfonija” (1992). Mūzika 
pietiekami demokratiska, lai to 
izprastu daudzi, un tomēr oriģinā -
li atšķirīga savā iecerē un izveidē.

Britena operas „Pīters Graims” 
četri orķestŗa gabali – interlūdijas, 
šķiet, ir viens no visbiežāk atska -
ņo tajiem skaņdarbiem, – tēlaini, 
drā matiski, brīžiem traģiski, tie ir 
komponista spilgtākie orkestŗa 
dar biņi. Te nevajag daudz iztēles, 
lai izprastu būtisko – cilvēka, indivi-
 da un neprognozējamās dabas 

attiecības. Cilvēka pārdzīvojumu 
sistēmas uz okeana mainības fona. 

Iztēlei nebija nepieciešami ko -
men tāri, klausoties arī Fazila Saja 
Vijoļkoncertu. Daudz, brīžiem 
pārmēru daudz impresionistisku 
krāsu, noskaņu maiņu. Debisī un 
Toru Takemitsu laiku pa laikam 
pamāja, atgādinot par sevi. Taču 
vijolniece un diriģents šo nedaudz 
moderni eklektisko skaņdarbu pa  -
darīja visai baudāmu. Kā gribētos 
šajā aukstajā vakarā atrasties kādā 
no harema stūrīšiem...

Vitolds Ļutoslavskis pag. gs. 70. – 
80. gados bija viena no redzamā-
kajām poļu komponistu figūrām 
blakus gados jaunākajam Kšišto-
fam Pendereckim. Arī Latvijā viņu 
slavēja Pēteris Vasks, taču, šķiet,    
ka tā īsti no viņa nebija ko ņemt. 
Viņa astrāli attālinātā mūzikālā 
filozo fija bija nepieciešama tā lai-
ka intelektuāļiem. Šodien šī mūzi-
ka jau nedaudz aizmirsta. Arī pašā 
Polijā to spēlē maz. Vispār Ļuto- 
sla vs  kis ir viens no tiem, par kuŗu 
daudz runāja, bet kuŗa mūziku 
zināja maz. Tādi paradoksi mūs-
dienu mūzikā nav mazums. 

Žēl, ka šoreiz nebija neviena kār-
 tīga roka vai džeza koncerta, par   
ko vērts rakstīt. Cerēsim uz nāka-
mo reizi.         

Emīls Dēliņš
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Eiropas Latviešu apvienība ir 
organizācija ar vēsturi, dibināta 
1951. gadā, taču lielāku pazīsta-
mību tā guvusi tikai pēdējos pā  -
ris gados. Tu to vadi kopš 2011. 
gada.

Eiropas Latviešu apvienībā radi-
 kālas pārmaiņas sākās ar 2007. ga   -
du. Tolaik vēl biju Latviešu bied -
rības Beļģijā priekšsēdis un savai 
organizācijai meklēju atbalsta ie  -
spējas. Lai atbalstu saņemtu, pie -
ņē mām lēmumu atjaunot biedrī -
bas darbību Eiropas Latviešu ap  -
vienībā. Pirmoreiz pārstāvot savu 
biedrību, es uz Eiropas Latviešu ap   -
vienības biedru organizāciju ikga-
 dējo sanāksmi devos 2007. gadā, 
un tā notika Norvēģijas galvas pil-
sētā Oslo. Tā kā esmu Latvijas lat  -
vietis, priekšstats par trimdas lat-
viešiem tolaik bija stereotipizēts, 
taču vienmēr esmu ticējis, ka, dar-
bojoties kopā, iespējams sasniegt 
daudz vairāk nekā katram atse  - 
  viš   ķi. Sanāksmē Oslo iepazinos ar 
Mā    ri Pūli un Daci Luteri-Timmeli. 
Mums bija spraigas diskusijas, sa  -
pratām, ka ir nepieciešams ļoti no  -
pietni strādāt, lai Eiropas Latviešu 
apvienības darbību padarītu laik -
metīgāku. Oslo es arī uzreiz tiku 
ievēlēts par apvienības prezidija 
locekli un polītisko referentu. Ie  -
spējams, tas notika tāpēc, ka tai 
lai kā strādāju Latvijas pārstāvībā 
Briselē un man jau bija vērā ņema-
ma pieredze. 

Kas bija svarīgākais, par ko 
vienojāties šo spraigo diskusiju 
rezultātā? 

Eiropas Latviešu apvienība ir 
di   bināta 1951. gadā ar nosauku-
mu „Latvijas Atjaunošanas komi -
tejas Eiropas centrs”, vēlāk tā pār -
dēvēta par Rietumeiropas Latvie-
šu apvienību un visbeidzot - par 
Eiropas Latviešu apvienību. 2009. 
gadā izlēmām organizāciju reģis-
t  rēt Latvijā kā juridisku personu, 
lai būtu iespējams pretendēt uz lī -
dzekļu piesaisti no dažādiem fon-
diem. To arī izdarījām, un šis so -
lis pierādīja, ka ir bijis pareizs. Vēl 
bija lēmums stiprināt apvienības 
kapacitāti, veidojot normālu bu  -
džetu, no kā šodien tiek financē -
tas dažādas aktīvitātes gan Eiro pas 
Latviešu apvienības vadībā, gan 
sadarbības projektiem starp Eiro -
pas latviešu organizācijām, kuŗu 
financiālās iespējas ir ļoti at   šķi  rī-
gas. Un galvenais – mūsu mēr  ķis 
bija kļūt aktīviem viedokļu pau-
dējiem par Eiropas latviešu aktuā-
 litātēm, iesaistīt sadarbībā arvien 
jaunas organizācijas, kā arī meklēt 
iespējas, lai varētu īstenot dažādus 
projektus.

Vai vari ieskicēt šobrīd paveikto? 
Esam piedalījušies gan dažādos 

Eiropas, gan Latvijas konkursos. 
Vienā Eiropas konkursā bijām  
ļoti tuvu uzvarai – pietrūka vien 
puspunkta. Projekta ideja bija    
po   pulārizēt Latvijas vēsturi tajās 
Ei   ropas Savienības valstīs, kur ir 
liel  as latviešu diasporas kopienas, 
par pamatu izmantojot režisora 
Edvīna Šnores filmu „Padomju 
stāsts”. Šo projektu spējām īstenot, 
piesaistot financējumu no Pasau-
les brīvo latviešu apvienības (PBLA), 
taču mazākā formātā, nekā plā -
nots. Savukārt sadarbība ar Lat-
viju projektu ziņā bijusi daudz ra  -
žīgāka, un tas arī attaisno mūsu 
izšķiršanos Eiropas Latviešu ap -

„Darbojoties kopā, var sasniegt vairāk!”
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) valdes priekšsēdis Aldis Austers intervijā Lāsmai Ģibietei

vie nību reģistrēt tieši Latvijā. 2013. 
gads bija īpaši ražīgs – mēs īsteno-
 jām daudz projektu ne tikai dia -
sporas izglītības un kultūras jo  -
mā, bet arī pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanā ārpus Latvijas dzīvo-
jošajiem tautiešiem. 

Jāpiebilst, ka apvienības pārstāvji 
patstāvīgi izdarījuši vairākus ap  -
jomīgus pētījumus saistībā ar Ei  -
ropas latviešu diasporu. Kopā ar 
diasporas kopienu esam veikuši 
aptauju par kvalitātes vērtējumu 
sadarbībai ar Latvijas vēstniecī-
bām Eiropas valstīs. Eiropas Lat -
viešu apvienības izglītības refere n-
 te Daina Grosa izstrādāja darbu 
„Latviskas izglītības iespējas Ei -
ropā ārpus Latvijas”, kas saistīts ar 
latviešu sestdienas skoliņām, ku  -
ŗu ar katru brīdi kļūst arvien vai-
rāk. Komūnikāciju referente Lās-
ma Ģibiete saistībā ar Nacionālās 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes (NEPLP) organizēto 
starp  tautisko semināru „Globālā 
latviešu saziņas tīkla izveidošana”, 
kas notika 2012. gada novembrī 
Rī   gā, izstrādāja pētījumu „Latvie-
šu saziņas līdzekļi pasaulē ārpus 
Latvijas”. Gatavojoties 2015. gada 
jūnijā Briselē paredzētajiem Eiro-
pas Latviešu dziesmu svēt kiem, ta -
 pis arī plašs vēsturiskas ievirzes 
pē   tījums par dziesmu svētkiem un 
dziesmu dienām Eiropā ārpus 
Lat vijas laika posmā no 1946. līdz 
1989. gadam. Darba nosaukums 
ir „Trimdas dziesmu svētku tradi-
cija Eiropā“, tā autors – Aivars Sinka.

Kādi ir svarīgākie jautājumi, 
kas Eiropas Latviešu apvienības 
pārstāvju prātus nodarbina šo -
dien?

Latvijas sabiedrība asi izjūt cil -
vēku aizbraukšanu. Atminēsimies 
referendumu par latviešu valodu 
2012. gadā, kad Latvijas sabied-
rība televīzijas ziņās ieraudzīja 
mil zīgās aizceļojušo tautiešu rin-
das pie vēstniecībām Dublinā un 
Londonā... Tā ietekmē Latvijas 
val  dība nolēma atjaunot financē-
jumu diasporas programmām. 
Līdz ar to 2013. gadā īstenojām 
vairākus projektus - ne tikai iz  glī-
tībā un kultūrā, bet arī pilsonis -
kās līdzdalības veicināšanā ārpus 
Lat  vijas dzīvojošajiem tautiešiem. 

Pašlaik Eiropas Latviešu apvie-
nībai ir trīs lieli izaicinājumi. Pir-
m ām kārtām pārliecināt ārpus 
Latvijas dzīvojošos tautiešus sa -
dar    boties ciešāk, jo aizbraucēji 
bied  rībām pievienojas ļoti kūtri. 
Mums arī nākas pārliecināt mīt-
nes valstīs jaundibināto biedrību 
vadības sadarboties ar Eiropas 
Lat viešu apvienību, jo viņiem tas 
nešķiet pašsaprotami. Pašreiz 
apvienības „mugurkaulu” veido  
tā sauktās „vecās trimdas” organi-
zācijas Vācijā, Zviedrijā, Lielbrita-
nijā, bez kuŗām darboties būtu 
grūti. Otrs izaicinājums ir Latvi -
jas sabiedrības attieksme pret aiz-
braukušajiem tautiešiem. Šī at -
tiek sme mainās, taču ļoti, ļoti lēni. 
Vēl aizvien sastopamies ar pretes -
tību, lai atzītu ārvalstīs dzīvojošo 
tautiešu izvēli, kā arī iespējas, ko 
varētu dot šo cilvēku pieredze 
Latvijai. Un trešais izaicinājums 
gan ir mazāka mēroga – tie ir da  -
žādie skatījumi starp Eiropas un 
ASV, Kanadas, Austrālijas latvie-
šiem. Eiropas latviešu pienesums 
Latvijas neatkarības atjaunošanā 

varbūt nebija tik izcils kā no mūsu 
tautiešu puses citos kontinentos. 

Eiropa sastāv no nacionālām 
valstīm, kuŗas šķiŗ dziļas kultūrā-
las un polītiskas robežas. Tas ma  -
zi nāja Eiropas latviešu spēju sa -
darboties pāri šīm robežām un 
ietekmēt savas valdības. Tomēr 
bija cīnītāji, jo griba jau nebija ma -
 zāka kā citās pasaules malās mī -
tošajiem. Līdz ar Eiropas valstu 
savstarpējās integrācijas padziļi-
nāšanos polītiskā situācija ir mai -
nījusies. Starp Latviju un Eiropu 
vairs nav „dzelzs priekškara”. 
Mums pārmet nevēlēšanos, pat 
ne   spēju, piesaistīt ziedojumus. 
Pirms dažiem gadiem bija pat 
radīta speciāla PBLA komisija,     
lai mācītu eiropiešiem, kā mek -   
lēt ziedojumus. Te nu jāpiebilst,   

ka atšķirībā no Amerikas, Kana-
das un Austrālijas Eiropas valstīs 
ir daudz augstāks nodokļu slogs, 
tāpēc Eiropā mecenātismam nav 
tāds potenciāls kā citur pasaulē. 
Šeit cilvēki maksā augstus nodok-
ļus, apmaiņā no valdībām saņe-
mot lielāku atbalstu kultūras un 
sabiedrisko projektu financēšanai. 
Tāpēc Eiropas Latviešu apvienī -
bai ir tik nozīmīga sadarbība ar 
Lat vijas valdību, un to īsti neizprot 
latviešu kopienas citur pasaulē.

 Kā Eiropas Latviešu apvienība 
iesaistās polītikā?

Mūsu sadarbības partneŗi ir Ār -
 lietu, Kultūras un Izglītības un 
zinātnes ministrija un tagad arī 
Ekonomikas ministrija. Apvie nī -
bas pārstāvji ir piedalījušies Re   -
emig rācijas plāna izstrādē. Savu-
kārt sadarbībā ar Kultūras un Ār  -
lietu ministriju ik gadu jūlijā or -
ga nizējam starptautisku konfe -
renci „Latvieši pasaulē – piederīgi 
Latvijai”, kas kopš 2011. gada ir 
kļuvusi par nozīmīgu kontaktu 
forumu starp latviešiem, kuŗi dzī -
vo ārpus Latvijas, Latvijas valdību 
un nevalsts organizāciju pārstāv-
jiem. Aktīvi sadarbojamies arī       
ar Latvijas Republikas Saeimu. 
Diem  žēl tik labi nevedas sadarbī-

ba ar Latvijas pašvaldībām, un tur 
vainojami, manuprāt, ir aizsprie-
dumi un perspektīvas domāša nas 
trūkums. 

Eiropas Latviešu apvienībai 
šo    brīd prioritāri ir divi jautāju-
mi – latviskas izglītības veicinā-
šana diasporā un atsevišķa vēlē -
šanu apgabala izveidošana vēlē-
tājiem, kuŗi no Latvijas emigrē-
juši. 

Pašlaik meklējam iespējas izglī -
tības jautājumus risināt Eiropas 
Savienības līmenī. Saistībā ar lat-
visko izglītību ārpus Latvijas rosi-
nām domāt ne tikai par atbalstu 
skoliņām, bet arī par metodisku 
atbalstu ģimenēm un par latvie -  
šu valodas kā atsevišķa mācību 
priekšmeta ieviešanu rēgulāro 
skolu programmā vietās, kur dzī-

vo daudz latviešu. Arī bērnu no -
met  nes ir ļoti nozīmīgas latvis-
kuma stiprināšanā un latviešu va -
lodas apguvē. 

Intensīvi domājam arī par atse -
višķa vēlēšanu apgabala izveido-
šanu ārpus Latvijas dzīvojošiem 
vēlētājiem. Svarīgi ir uzsvērt, ka 
ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju vie-
doklis atšķiŗas no Latvijas vēlētāju 
viedokļa, kā to apstiprināja ie -
priek šējo Saeimas vēlēšanu re  - 
zul tāti. Ārvalstīs dzīvo liels skaits  
Lat  vijas pavalstnieku, bet viņu 
uzskati īstenībā tiek ignorēti, lai 
gan tieši viņi varētu sniegt atbildi 
uz jautājumu, kāpēc tik liela daļa 
cilvēku izvēlējusies no Latvijas aiz-
braukt. Šobrīd emigrējušo vēlē -
tāju balsis tiek ieskaitītas Rīgas 
vē   lētāju apgabalā, kas jau tāpat      
ir liels un tāpēc mazina ārvalstīs 
dzīvojošo tautiešu ietekmi. Taču 
vēl sliktāks risinājums ir sašķelt 
dia sporas vēlētāju balsis, „izsvai-
dot” tās pa visiem vēlēšanu apga-
baliem, ko šobrīd cenšas panākt 
deputāts Valdis Liepiņš. Tādā ga  -
dījumā uz ciešu un ilgtspējīgu sa -
darbību ar Latviju varam nece - 
rēt, jo polītiķiem ir svarīgs tikai tas 
vēlētājs, kuŗa balss notur polītiķi 
amatā.

Un vēl, lai pilnveidotu dialogu 
Latvijas latviešiem ar aiz brauku-
šajiem tautiešiem, Eiropas Latvie-
šu apvienība vēlas aktuālizēt pa  -
sau les vai Eiropas latviešu kongre-
sa ideju. Šāds kongress tiktu sa -
saukts reizi trīs vai četros gados, 
bet tā starplaikos darbotos Vecāko 
padome. Tas būtu analogs pašrei-
zējai Pasaules brīvo latviešu ap -
vienībai.

Dažkārt nākas secināt, ka Ei  -
ropas Latviešu apvienības ietei-
kumi un centieni tiek pār-
prasti…

Taisnība. Mums jautā, kāpēc lat-
 viešiem ārpus Latvijas vajadzīgs 
financiāls atbalsts, - aizbrauca taču 
pelnīt. Tomēr ir jautājumi, ko mēs 
nevaram atrisināt pašu spēkiem, 
piemēram, aizbraucēju bērniem 
nodrošināt kvalitātīvas mācību 
programmas, kā arī dažādu kul -
tū ras projektu – izstāžu, koncertu 
rīkošanu ārpus Latvijas. Šī iemes -
la pēc Latvijas valdības atbalsts ir 
ļoti būtisks. Runa ir par dažiem 
simtiem tūkstošu latu, kas ir kā 
investīciju nauda, ko investēt ilg-
s tošas sadarbības nodrošināšanai, 
labi apzinoties, ka tai būs atdeve. 
Aizbraucēju bērniem pieaugot,   
vi   ņiem izveidosies savs viedoklis 
par Latviju, kas būs izšķirīgs, – vai 
nu viņi vēlēsies sadarboties un   
dot savu ieguldījumu Latvijas at -
tīs tībā, vai arī dzimteni noliegs, 
ne  ko negribēs par to zināt.

Aizrādījums par to, ka Latvijai 
nepietiek finanču, nav nopietns, – 
tas ir jautājums par prioritātēm. 
Mēs zinām, ka Latvijā ir vieni no 
zemākajiem nodokļu ienāku- 
m iem Eiropā. Vēl zemāki ir tikai 
Bulgārijā. Valdībai ir vai nu jāsa-
ņemas iekasēt vairāk nodokļu no 
lielajiem biznesiem un biznes - 
me ņiem, kuŗi Latvijā dzīvo ļoti 
trek ni, vai arī no Eiropas jāpanāk 
lie  lāks struktūrfondu financē -
jums. Turklāt aizbraucēji ik gadu 
uz dzim teni pārskaita ļoti lielas 
naudas summas gan savu Latvijā 
palikušo ģimeņu atbalstam, gan 
kreditu, parādsaistību atmaksai. 
Gada laikā uz Latviju tiek pārskai-
tīti ap septiņsimt miljonu eiro,      
kas ir aptuveni tikpat daudz, cik 
Latvija saņem no Eiropas struk-
tūr fondiem. 

Lūdzu, raksturo „aizbraucē-
jus” salīdzinājumā ar ļaudīm no 
tā sauktās vecās trimdas?

Atšķirībā no trimdas gadiem 
šo   dien lielākās diasporas kopie -
nas atrodas Eiropā. Kā jau minēju, 
mūsdienās aizbraukušie cilvēki 
nav noskaņoti ne iesaistīties orga-
nizācijās, ne arī ziedot tādā apjo-
mā, kā to darīja „vecās trimdas” 
pārstāvji. Turklāt jauno aizbrau-
cēju sakari ar Latviju palikuši ļoti 
cieši, līdz ar to nav izsalkuma pēc 
latviskā un latvietības, kā tas bija 
Latvijas okupācijas laikā. Turklāt 
Latvija šiem cilvēkiem ir daļa no 
viņu dzīves, kuŗu var noliegt, kā  
to daži dara, bet nevar no tās at -
teikties. Tas mums ir rakstīts sejā, 
tāpēc daudz asāk pārdzīvojam 
Latvijas veiksmes un neveiksmes. 
Arī vēlme mainīt Latviju ir lie -
lāka. Mums Latvija nav kā intere-
santa grāmata, kuŗu vakaros pa  -
lasīt, bet bez kuŗas var mierīgi 
dzī vot. Latvijas veiksme ir daļa no 
mūsu veiksmes stāsta, dzīvojot 
ārpus Latvijas.

Aldis Austers: “Aizbraucēju bērniem pieaugot, viņiem 
iz  vei dosies savs viedoklis par Latviju, kas būs izšķirīgs – 
vai nu viņi vēlēsies sadarboties un dot savu ieguldījumu 
Latvijas attīstībā, vai arī dzimteni noliegs, neko negribēs 
par to zināt.”
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas (BL Nr.4) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Zāle. 3. Asis. 7. 
Vastlāvji. 8. Lietainas. 9. Dobele. 
12. Tēvija. 15. Tīrs. 17. Pededze. 
18. Pietura. 20. Nekur. 22. Lekcija. 
24. Apskats. 26. Traļi. 27. Parasts. 
28. Latvija. 29. Prieks. 32. Atauga. 
34. Melisa. 35. Tvertne. 36. 
Aritmisks. 37. Tūta. 38. Stāt. 

Stateniski.  1. Zēvele. 2. Luste. 4. 
Savanna. 5. Sviest. 6. Alpaks. 10. 
Odere. 11. Ledains. 13. Imula. 14. 
Abats. 15. Temats. 16. Rinda. 18. 
Prauls. 19. Elsot. 21. Kaite. 22. 
Lepra. 23. Kursa. 25. Tūjas. 29. 
Pielikt. 30. Irt. 31. Kreisēt. 33. 
Atrast. 34. Maksāt.       

Unikālā „Latgale fotografijās” 
iznāca nule aizritējušā gadā, taču 
droši var sacīt – tā saistīs acis un 
izjūtas mums pārredzamajā ilga-
 mībā vēl krietnu laiku. Ar brīnu-
 maino mistēriju Latgales dabas 
burvībā. Ar gadskārtu mūzikālā 
rita tvērumu. Cilvēku – sen ie   ra s- 
tajā ikdienā un metaforiski tver -
tajā eksistenciālajā likteņesa-
mībā. 

Šo apjomīgo fotogrāmatu 480 
lappusēs veidojuši 94 radošie 
cilvēki – Latgales fotografu bied-
 rības piederīgie. Izdevējs – šī bied-
 rība sadarbībā ar Latgales paš -
val dībām.

Taču – iniciātors un organizā-
tors – fotomākslinieks Igors Pličs, 
kas pirms vairākiem ga  diem iz  -
veidoja novada fotografu bied -
rību un ar lielu entuziasmu au  -
dzināja, saliedēja krietnu pulku 
radošu cilvēku. Ar kopējām iz  -
stādēm, semināriem, diskusi -
jām, konkursiem. Ar paša I. Pliča 
meistarīgajiem paraugdarbiem, 

Krāšņa fotogrāmata
kas guvuši atzinību gan izstādē 
Kanadā, gan Rīgas Latviešu bied-
 rībā, kur tika atvērtas viņa rotā-
tās novadnieku grāmatas „Lat -
gales rakstu gaismā”, „Ai, māte 
Latgale”, „Latgales kultūras vē  s-
ture”. Un citur Latvijā. 

Arī šajā lielajā grāmatā prei-
lieša I. Pliča darbi īpaši saista. Ar 
spēju krāsu, gaismas vissmalkā-
kās nianses vērst emocijā un ne  -
viltotā izbrīnā. Viņa fotogleznas 
„Latgale – ezeru zeme”, „Preiļu 
muižas pils”, „Laidiet bērnus pie 
manis”, „Pavasaŗa zilās acis” (aso-
 ciējas ar V. Purvīša darbiem), 
„Lauki pavasarī”, „Ludza – mana 
jaunības pilsēta”, „Svētie”, „Mē  -
nes  nīca” u.c. ir šedevri, ko gri -
bas ierāmēt un ar ko rotāt savu 
dzīves telpu, pie tiem atgriežo -
ties vēl un vēl. 

Savus darbus I. Pličs nav lo   bē -
jis, tos atlasījusi grāmatas māks-
liniece Daina Salmiņa. Kārtīgā 
latgaļu meita saprata, ko ir vērts 
ievietot šajā izdevumā. Lielo fo  -
to  grāmatu veido septiņi sav - 
star  pēji saistīti bloki. Vienojo- 
 š   ais visam Latgales novadam - 
daba, kul  tūra, cilvēki. No Ilūkstes, 
Krust    pils līdz Viļakai un Bal ti -
navai, no Zilupes līdz Riebiņiem 
un Vārkavai. Novads nav dižen 
liels, taču jūtama atšķirība starp 
Līvānu, Rudzātu līdzenumu un 
Sauleskalna apvidu ar kalniem 
un ezeru virknēm. Savas atšķi-
rības ir tradicijās un nodarbēs.

Pirmajā blokā – „Būtība”, fo  -
tografijās pārstāvot Aglonu, 
Krāslavu, dominē dabas krāš -

ņums un sakrālās celtnes, Preiļu 
novads zīmīgs ar podniecību, 
tautas mākslu, Varakļāni – ar 
slaveno Latgales dāmu popu utt.

Otrais fotodarbu sakopojums 
ļauj iziet  cauri visiem četriem 
ga dalaikiem un skatīt Balvus 
pavasarī, Daugavpili vasarā un 
ziemā, citus novadus krāsainajā 
rudenī. 

Sestais nodalījums – „Ārpus 
laika” tveŗ dabu monumentālā 
mūžības apredzē, cilvēku filozo -
fiskā skatījumā un meditācijā. 
Septītais – „Cilvēka dzīve” it kā 
atgriežas novadu lokālizējumā, 
vairāk akcentējot vērtības un cil-
 vēka eksistenciālo situāciju. I. 
Pličs: „Ne jau visi ir mākslas dar-
 bi. daļu var nosaukt par kva  li  -
tātīvu fotožurnālistiku. Tie at spo -
guļo konkrētas kultūrnoris es. 
Tomēr izvēlējos radošākos dar-
bus, spēju atklāt Latgales men-
tālo dabu, tradicijas, sadzī vi, ai -
navu.”

Vēl gribas nosaukt darbus, 
kuŗus nu nekādi nevar atstāt 
ārpus fotomākslas kvalitātēm. 
Juŗa Laizāna „Vakars uz ezera”, 
Ritas Bobkovas „Elpa aizraujas”, 
Aleksandra Lebeda „Rāznas mē -
 ness ceļš”, Gunāra Vilcāna „Ru  -
dzi”, Aleksandra Bondarenko 
„Rogovka” un vēl dažus citus.

Protams, fotozinātniekiem 
būtu šis darbs vispusīgi jāpavēr -
tē no grāmatas struktūras vie -
dokļa. Vai ģeogrāfiskais novadu 
pamatprincips īsti attaisnojies? 
Bet mums to fotokritiķu ir ma -
zāk nekā vienai rokai pirkstu.

PĒTERIS ZEILE

Līmeniski.  1. Vielas, ko lieto 
sejas un ķermeņa kopšanai. 5. 
Olimpiskais čempions šķēpa me  -
šanā (1980.g.). 6. Valsts galvas -
pilsēta Dienvidamerikā. 8. Trans -
porta līdzeklis Dienvidaustrum  -
āzijas zemēs. 10. No visām pusēm 
ar ūdeni norobežota sauszemes 
daļa. 11. Pilsēta Vācijas austru-
mos. 12. Graudzāļu dzimtas la    b  ī  -
bas augs. 16. Pilsēta Francijas dien-
     vidaustrumos. 18. Ciets silicītie -
zis. 20. Krokots sievietes virstērps 
senajā Grieķijā un senajā Romā. 

22. Atlikums grāmatvedības kon -
ta debetā vai kreditā. 23. Vienam 
uzdevumam paredzētu kuģu ko  -
pums.24. Iekaisīt sēklu. 25. Dabas 
parādība. 27. Apdzīvota vieta Jel  -
gavas novadā. 28. Ganas galvas-
pilsēta. 30. Feodālās zemes rentes 
forma. 33. Informācijas daudzu-
ma mērvienība. 37. Agrākās nau-
das vienības Irānā. 38. Stāvoklis 
sporta spēlēs ar bumbu. 39. Man  -
tas īres līguma veids. 40. Zīlēšana 
pēc putna lidojuma senajiem ro  -
miešiem. 

Stateniski. 1. Pilsēta Francijas 
zie   meļos. 2. Labības augs ar gaŗu 
stublāju. 3. Mazā planēta (atkl. 
1949.g.). 4. Rīta dziesma trubadū  ru 
dzejā. 5. Guļamvieta uz kuģa. 7. Stī-
 gu mūzikas instruments, ne   daudz 
lielāks par vijoli. 9. Briļļu čūska. 10. 
Naudas pabalsts. 13. Lau ru koku 
dzimtas Ziemeļ  ame  rikas koks. 14. 
Gaļas ēdiens. 15. Nelielas, eļļā kon-
servētas kūpinā tas zivis. 17. Pār  -
drošs pasākums. 18. Boksā – pretsi-
tiens, kas šķērso pretinieka sitiena 
virzienu. 19. Ra    žas novākšana Ku   -
bā. 21. Perio  dis  kie iespieddarbi. 26. 
Gaujas pieteka. 29. Volgas pieteka. 
31. Apgais  mojuma mērvienība.  
32. Apstāk lis, kas noder par pie  rā -
dījumu ap      sūdzētā attaisnošanai. 
34. Senās Romas pilntiesīgo pilso-
ņu virsdrē  bes. 35. Iecavas pieteka. 
36. Ļoti vecs. 

Ventspils pilsētas dome  sadarbībā ar Zemessardzes 46. kājnie-
ku bataljonu 20. janvārī rīkoja 1991. gada Barikāžu atceres vakaru. 
Tas sākās ar svētbrīdi Ventspils Nikolaja ev. lut. baznīcā. Pēc tam 
Rātslaukumā tika kurti ugunskuri, kur barikāžu dalībnieki dalījās 
atmiņās, skanēja kopīgi dziedātas patriotiskas dziesmas un lauka 
virtuvē tika piedāvāta karsta tēja un sātīga zupa.

Skrundā svinēja Karoga dienu, pieminot Skrundas kaujas 95. 
gadadienu. 1919. gada 29. janvāŗa agrā rītā komandieŗa O. Kalpaka 
vienība atstāja Rudbāržu muižu un devās padzīt pretinieku no 
Skrun  das. Kauja beidzās ar Skrundas atbrīvošanu, tur tika pacelts 
sarkanbaltsarkanais karogs. Karoga dienā piedalījās Latvijas Nac io-
nālo bruņoto spēku, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra, Zemes  sar-
dzes 45. nodrošinājuma bataljona un Latvijas Nacionālo karavīru 
biedrības pārstāvji.

Suitu novada galvaspilsētā Alsungā, kultūras namā, Etniskās 
kultūras centra „Suiti” dalībnieki izveidojuši vēstures ekspozīciju   
un senču mantojuma krātuvi par suitiem. Ar vietējo iedzīvotāju at -
saucību tapusī izstāde ir labs izziņas materiāls par senču dzīvi un 
tradicijām, kā arī  papildinājums jaunām vēstures liecībām. Līdz šim 
materiāli par Kurzemes katoļu „anklāvu” – Suitiju pārsvarā bija pie-
 ejami mūzejos Ventspilī, Liepājā, Rīgā, Stokholmā un Helsinkos.

Rāznas nacionālajā parkā Mākoņkalna pagasta Lipuškos atklāts 
Dabas izglītības centrs „Rāzna”, kas iepazīstina ar īpaši aizsargājamās 
territorijas dabas daudzveidību. Centrs atklāts Igaunijas – Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros. 

Rēzeknes gaļas kombināts no 17. līdz 26.janvārim piedalās 
Berlīnes Starptautiskā pārtikas gadatirgū Internationale Grüne 
Woche Berlin 2014 (Zaļā nedēļa 2014) un ir viens no populārākajiem 
Latvijas stendā - ar kūpinājumiem „Alkšņu desiņas” un „Mednieku 
odziņas”, kas iemantojuši vāciešu mīlestību jau trešo gadu. Viņiem 
patīk īpašais aromats, ko dod kūpinājuma specifika un sātīgā pēc-
garša, kas liek atgriezties  pēc nākamā desas pirkuma. 

Šlokenbekas muižā (Engures novads) atklāta ekonomiskās 
klas   es viesnīca - ar 15 istabām un 64 gultām. Tā veidota kā „pozitīvā 
nodeva” Latvijas ceļu darbiniekiem, kas izglāba muižu no bojāejas. 
1544. gadā būvētais ordeņa pils kompleks ir vienīgais saglabājies 
nocietinātās muižas paraugs Latvijā. Šeit ir iekārtots arī pasaulē pir-
mais Ceļu mūzejs. 

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs un Rēzeknes 
Tūrisma attīstības centrs no 14. līdz 19. janvārim pārstāvēja Latgali 
Utrechtā (Nīderlandē) notikušajā Starptautiskā tūrisma izstā  dē  
Vakantiebeurs 2014 (Brīvdienu birža), kuŗā bija iekārtots Latvijas 
nacionālais stends Latvia. Best Enjoyed Slowly. Izstādē Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centra pārstāvji sniedza plašu informāciju par savu 
piedāvājumu un slavenā mākslinieka ieguldījumu pasaules mākslā. 

Latvijā par 2014. gada ģeoloģisko objektu ir izvēlēts Korkuļu 
ūdensrijējs, kas atrodas Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā. Lat  -
vijas Petroglifu centrs skaidro, ka ūdensrijējs ir dabas veidojums, kur 
tekošs strauts vai upīte pēkšņi pazūd pazemē, bet pēc zināma attā -
luma atkal iztek virszemē. Nelielā Korkuļu upīte ietek pazemē un  
apmēram pēc 500 metriem iztek Lauceses upītes sāngravā. Kopš 
2001. gada Korkuļu sausgultnei ar pazemes upi ir valsts aizsargāja -
mā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa statuss. Tā ir 
arī Eiropas nozīmes Natura 2000 vieta

Jēkabpils Dzimtsarakstu nodaļa pērn reģistrējusi laulības kopu-
mā 155 pāŗiem. Deviņas noslēgtas ar ārzemniekiem, visvairāk lau    lī-
 bu (5) reģistrētas ar Krievijas pilsoņiem, bet pa vienai ar Vācijas, 
Ve   necuēlas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņiem. Baznīcā laulāties 
izvēlējušies 34, Krustpils pilī 2 pāŗi, bet Jēkabpils cietumā noslēgtas 
11 laulības. 

Jēkabpilī rīkotajā labdarības akcijā „Sasildīsim patversmes ie  -
mītnieku sirdis” iedzīvotāji saziedojuši 1010 eiro suņu un kaķu 
patversmei. Aktīvākie iedzīvotāji izveidojuši biedrību „Par ķepām”, 
kā arī ziedo siltinātas suņu mājiņas, žogus, barību, segas, citas pa  -
tversmei noderīgas lietas.

Sērenes pagastā jau 19. gadu darbojas piena un maizes produk-
tu ražošanas uzņēmums “Daugava”. Tās valdes loceklis Aigars Vai-
  vars  savas pilnvaras atdevis jaunajiem saimniekiem — Kaļi ņingradas 
uzņēmumam Gogol — Mogol Dva un pārdevis tam arī daļu savu ak -
  ciju. Uzņēmuma jaunais īpašnieks un vienīgais valdes locekli tagad 
ir Krievijas pilsonis Stepans Mihitarjans.

Nepilnu gadu Pļaviņās darbojas šūšanas uzņēmums Krontex D. 
Tagad ražotne paplašināta - darba vietas 11 šuvējām iekārtotas vēl 
vie  nā telpā. Līdz ar to nodarbināto skaits uzņēmumā krietni palie -
linājies. 

Šogad apritēs 150. gadskārta kopš pirmajām dziesmu dienām 
Dikļos. Pagājušā gada jūnijā Neikenkalnā ar dziesmām un Kocēnu 
novada pašdarbības kopu talku tika nojaukta vecā estrāde, lai tās 
vietā taptu jauns, Latvijā vēl nebijis projekts – dabas koncertzāle. Tur 
7. jūnijā norisināsies vērienīgs dziedāšanas svētku 150. gadskārtai 
veltīts sarīkojums.

Alūksnes novads tuvākajā laikā tiks prezentēts trīs starptautis-
kās tūrisma izstādēs Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Viļņā tūrisma un 
atpūtas iespējas Alūksnes novadā tiks piedāvātas starptautiskajā iz  -
stādē Adventura 2014. Šogad izstāde ir veltīta atpūtai kopā ar ģime -
ni. Februāŗa sākumā Rīgā notiks kārtējais starptautiskais tūrisma 
gadatirgus Balttour, kuŗā Alūksnes novads plāno demonstrēt savu 
„Malēniešu funktieri”.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde 
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

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

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

S A R Ī K O J U M I

Tālr: 973-746-3075

„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

Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā iespēju

APCIEMOT LATVIJU 2014. gadā!

Patriotisks Amerikas latvietis vēlas pirkt
latviešu gleznas un porcelānu,

lai paturētu latviešu mantojumu latviešu ģimenē.
Ir arī interese pirkt latviešu zemes un mājas īpašumus.

Lūdzu, rakstiet uz sveiks1969@yahoo.com vai
zvaniet +001-312-730-7459.

Pārdod skaistu, nelielu lauku īpašumu Latvijā,
VECPIEBALGAS novadā.
Zeme 2,5 ha ietver augļu dārzu,

pļavas, 1/2 ha egļu mežu un ezera krastmalu.
Nesen pabeigta laba dzīvojamā māja ar diviem augšstāva 

balkoniem ar skatiem uz ezeru un dārzu ar skaistiem 
senatnīgiem kokiem. Zem mājas kvalitatīvs pagrabs un

pie mājas celtne auto novietnei.
Ja Jūs interesē, lūdzu rakstiet uz e-pastu:

vid.augstiene@gmail.com sīkākai informācijai.

Apbrīnojiet, ka 50 jaunieši sanāk uzvest V. Belševicas lugu
„Patiess stāsts par Chingo Babu, Lielo Gliemezi un Jūras Karaļa bēdām.”

Baudiet kolosālo mielastu! Bagātīgas izlozes! Jauko sabiedrību!

Dievkalpojums sakas plkst. 11 AM. Sekos svinīgais akts, mielasts, luga un izlozes.

Uzmanību, uzmanību! Nāciet baudīt 
prieka pilnu dienu lieliem un maziem!
Rīgas 90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu 
vienību 65. jubilejas sarīkojums

Jonkeros, svētdien, 23. februārī plkst. 11
254 Valentine Lane Yonkers, NY 10705

ČIKĀGA (IL)
Čikāgas latviešu biedrība (4146 

N Elston Ave, Chicago IL 60618), 
tālr.: 773-588-2085

2. februārī 16:30 Super Bowl 
futbola spēles pārraide Čikāgas 
latv. nama telpās 1.stāvā.

16.februārī 13:00 Čikāgas Lat-
viešu biedrības gada sapulce latv.
nama telpās 1.stāvā.

Info: www.cikagaslatviesu-
biedriba.com Priekšn. Armands 
Bir  kens, tālr.: 773-282-6510, 
e-pasts: armands5@aol.com 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

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

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

9. februārī 11:30 pēc dievk. Sv. 
Pāvila draudzes un Daugavas 
Vanagu rīkota pankūku pēc pus-
diena. 

16. februārī 11:30 latv. apvie-
nības gada sapulce.

22. februārī 18:00 plkv. Oskara 
Kalpaka bataljona 95 gadu atceres 
balle Italian-American Banquet 
& Coference Center Livonia, MI.

23. februārī 11:30 plkv. Oskara 
Kalpaka atceres brīdis.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 

(531 North 7th Str)
4. februārī 11:00 pensionāru 

kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un ap -
spriedes par aktuāliem tematiem. 
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No mums šķīrusies

LIGIJA ROZE,
dzim. KROLLS

Dzimusi 1928. gada 27. decembrī Rīgā,
mirusi 2013. gada 23. decembrī Ņujorkā

Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienība atvadās no
ALMA biedres, mākslas atbalstītājas

LIGIJAS ROZES
un mākslinieka, skulptora

JĀŅA MINTIKA

IRENE ZUTIS 
šķīrusies no mums 2014. gada 17. janvārī

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIGURDS KROLLS AR ĢIMENI

ZAIGA KROLLS TUMS AR ĢIMENI

Viņu piemin
ARNIS BURVIKOVS AR ĢIMENI

JANA BURVIKOVS AR ĢIMENI
UN VALDA BURVIKOVS

Mīļā piemiņā paturēs
SIEVA VALDA

DĒLS IMANTS UN
PĒTERIS AR SIEVU EDNALENE

MAZDĒLS SEANS

Viņus mīļā piemiņā paturēs
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS SPORTA NOZARE

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un vectēvs

JĀNIS SANKALIS
Dzimis 1921. gada 14. jūnijā Vestienā,

miris 2013. gada 5. decembrī Sietlā

Mūžībā aizgājuši mūsu ilggadīgie sporta darbinieki

JĀNIS ROBIŅŠ
Dzimis 1925. gada 3. augustā Rīgā,

miris 2013. gada 14. decembrī Mineapolē

un

ILMĀRS DUMPIS
Dzimis 1925. gada 15. jūlijā Rīgā,

miris 2013. gada 27. decembrī Trejupēs

(Turpināts no 17. lpp.)

Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda.Viesi 
arvien laipni gaidīti!

Embassy Suites Philadelphia- 
Airport viesnīca (9000 Bartram 
Ave, Philadelphia PA 19153, tālr.: 
215-365-4500). No 2. līdz 4. 
maijam notiks ALA 63. kon-
gress. Istabas viesnīcā jāpiesaka 
līdz 15. aprīlim, atsaucoties uz 
American Latvian Association 
vārdu. Lūdzam atsevišķo biedru 
delegātu kandidātus sūtīt pietei-
kumus uz ALAs biroju (400 
Hurley Ave, Rockville MD 20850) 
vai elektroniski: alainfo@alausa.org, 
vēlams līdz 10.martam.

ŅUJORKA (NY)
Latviešu federālā kredīt sa-

biedrība 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 pro-
tokola pieņemšana, valdes pr. 
ziņojums, kasieŗa ziņojums, aiz -
devumu komisijas ziņojums, re -
vīzijas komisijas ziņojums, vēlē -
šanas un dažādi jautājumi. Pēc 
sapulces cienasts. Jauni biedri 
mīļi gaidīti!

15. februārī 15:00 Ņujorkas 
Daugavas Vanadžu gadskārtējā 
Sirsniņu Diena,veltīta dejotājas 
un horeogrāfes Vijas Vētras 
dzimšanas dienai: ’’90+1 Mīles-
tībā Dejai’’. Programmā: mīles-
tības tēmas dzeja, mūzikas skaņas 
un dzejnieku veltījumi jubilārei, 
ko izpildīs Līga Balodis, Valdis 
Cirkste, Margrieta un Mikus 
Las maņi. Vijas Vētras ievadvārdi 
par deju. Aleksandras Kotic filma 
’’Vijas vētras dzīves/dejas kolāža’’. 
Dzintras Gekas uzņemta filma 
’’Mākslinieces 90g jubilejas iz -
rādes Rīgā, 2013. g. 13. jūnijā’’. 
Lūgums ņemt līdzi uzkodu gro-
ziņus. Sekos saviesīga pakavē ša-
nās pie kamīna. Kafija un saldumu 
galds, darbosies bārs. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $5. (115 W Rd 
St, Bronksa).

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

1. februārī 14:00 ikgadējais Kul-
 tūras dienu koncerts, kuŗā mū -
ziķis un pedagogs Juris Ķeniņš 
no Kanadas lasīs priekšlasījumu 
„Tautas dziesma un tautas dvē -
sele” un sniegs mūzikālu kon  certa 
programmu. Pēc daudz pu sīgās kul -
tūras 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 kuras sirdi ielīksmo-
jošu un aizkustinošu programmu 
sniegs viens no spilgtākajiem Či -
kāgas Piecīšu dalībniekiem Ar -
mands Birkens! Ar sirds siltuma 
piedevu vēlāk tiks pasniegtas sil-
tas vakariņas. Laimīgo loterijas 
biļešu īpašniekus priecēs vakara 
laimesti – trīs dāvanu grozi pilni 
ar pārsteigumiem. Par deju mū -
zikas ritmiem gādās Ilmārs 
Dzenis un Pēteris Ozols. Par vīna 
glāzi sirds siltumam jāgādā pa -
šiem. Ieejas ziedojums, sākot ar 
$25. No 10. Līdz 13. februārim 

iespējams pieteikt galdiņu 
rezervēšanu pie Irēnes Ezeriņas 
pa tālr.: 727-642-7666 vai 727-
521-0707.

22. februārī 14:00 mūsu iemī-
ļotās dziedātājas Aleksandras 
Ritumas solokoncerts. Pava dī-
tājs – pianists Vladimirs Hoh-
lovs. Pēc koncerta visi tiks cienāti 
ar glāzi vīna, cepumiem un kafiju. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $20.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums

Nākamais paku sūtījums no St. 
Petersburg uz Latviju būs februāŗa 
vidū vai beigās. Precīzēsim nāka-
majās janvāŗa ziņās. Info: Anita (973) 
755-6565, ext.5, (973)-744-6565.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle, 
WA 98125), Info: www.seattle-
latviancenter.com

2. februārī 12:00 (pēc dievk.) 
Kursas 40. Mācības gada jubileja 
un Draudzīgais Aicinājums. Runās 
bijušās direktrises Ilga Grava un 
māc. Daira Cilne. Dejos ’’Trejdek-
snītis’’. Launags, foto izstāde, gada 
grāmatas. Visi laipni aicināti!

11. februārī 7:00 prof. Gunša 
Smidchena grāmatas atklāšana 
Nordic Hertiage muzejā (3014 
NW 67th St, Seattle 98117).

VAŠINGTONA (DC)
Latvijas Vēstniecības ASV iz -

stāžu zālē (2304 Massachusetts 
Ave NW, Washington D.C. 20008)

No 8. februāra līdz 8. martam 
norisināsies Latvijas Mākslas 
aka dēmijas rektora profesora 
Alekseja Naumova un prorek-
tora profesora Kristapa Zariņa 
kopizstāde ’’Riga and World 
Cities. Live Paintings’’. Izstāde 
iepazīstinās auditoriju Vašingtonā 
ar šo pazīstamo latviešu glez no-
tāju daiļradi. Ekspozīcijā centrālā 
loma atvēlēta pilsētu ainavām, 
pasaules metropoļu un Eiropas 
vēsturisko pilsētu īpašajai gaisot-
nei. Meistaru gleznas vedīs krāšņā 
un daudzšķautņainā ceļojumā 
no Rīgas līdz Ņujorkai un Va -
šingtonai un citiem mākslinieku 
iemīļotiem galamērķiem.

Izstāde būs atvērta piektdienās 
no 12:00-19:00 (sākot ar 14.feb-
ruāri) un sestdienās no 12:00– 
17:00 (sākot ar 8.februāri) līdz 8. 
martam. Visi laipni aicināti! 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran cisco), 

Info: www.zklb.wordpress.com 
Katru otrdienu 20:00 koŗa 

mēģinājums. 
2. februārī 13:00 informatīvs 

seminārs par dubultpilsonības 
jautājumiem, kurus 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.

14. februārī 19:30 novusa un 
zolītes vakars Valentīndienas no -
skaņās, līdzņemot groziņus. Ieeja $5.

23. februārī 13:00 ZKLB 
biedru pilnsapulce.

ZKLB sekr. un informāc. daļas 
vad. Una Veilande, tālr.: 408-813-
5104, e-pasts: una.veilande@
gmail.com 

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv.ev.lut.Trimdas 

dr.: (58 Irving St, Brookline MA 
02445). 2. februārī 11:00 Epifā ni jas 
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// FOTO: V. Purvītis "Ziema"

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mammīte,
vecmāmiņa un vec-vecmāmiņa

KARINA ROBEŽNIEKS
Dzimusi 1912. gada 8. novembrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2013. gada 25. decembrī Grand Rapida, MI

Mūsu draugs

JĀNIS GOBIŅŠ
Dzimis 1936. gada 31. decembrī,

miris 2013. gada 28. decembrī

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs, vectēvs, un brālis

AIVARS KĀRLIS 
VĪTIŅŠ

Dzimis 1934. gada 26. decembrī Saldū, Latvijā,
miris 2014. gada 5. janvārī Wrentham, Massachusetts, USA

MĪĻĀ PIEMIŅA PATURĒS
ILZE UN MARTIN CIESLAK
MĀRA UN KEN HOFMEYER

KRISTEN, PHIL, WILLIAM UN ALEX MAGURAN
KATIE HOFMEYER UN WILL GORNEY

Skumjās
VIJA

ANTRA UN LAJOŠ AR ĢIMENI
MĀRA UN ANDRĒJS AR ĢIMENI

Mīlestībā un dziļās sērās
DĒLS EDGARS, MEITA RITA, MAZDĒLS ĒRIKS

UN BRĀLIS PĒTERIS AR ĢIMENI

laika 4. svētd. dievk. ar dievg.. 9. 
februārī 11:00 Epifānijas laika 5. 
svētd. dievk.. 16. februārī 11:00 
Epifānijas laika 6. svētd. dievk.. 
23. februārī 11:00 Epifānijas laika 
7. svētd. dievk. ar dievg.. Pēc 
dievk. draudzes pilnsapulce.

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa 
dr.: (450 Forest Preserve Dr,Wood 
Dale, IL 60191), tālr.: 630-595-
0143. 2. februārī 10:00 Epifānijas 
laika 4. svētd. dievk. ar dievg., 
seko 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, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja 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). 2.
februārī 10:00 dievk.. 9. februārī 
10:00 dievk. ar dievg.. Pēc dievk. 
pankūku pēcpusdiena. 14. feb-
ruārī 11:00 Bībeles stunda. 16. 
februārī 10:00 dievk.. Pēc dievk. 
latv. apvien.gada sapulce. 23. feb-
ruārī 10:00 plkv. Oskara Kalpaka 
piemiņas dievk. ar dievg.. Pēc 
dievk. plkv. O.Kalpaka piemiņas 
brīdis. Draudzes māc. Aija Greie ma 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte, R. 

Ozoliņš un Margarete Thompsen. 
Info: www.detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church ( 1909 Commercial Blvd, 
Ft Lauderdale, FL). 16. februārī 
14:00 dievk. vadīs diakons In  dri-
ķis Kaņeps. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem un sekos draudzes 
pilnsapulce. Pārējie šī gada dievk. 
notiks 16. martā, 16. novembrī, 
28. decembrī. Dr. pr. Andrejs 
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts: 
makej@aol.com 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congre-
gational 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). 
2. februārī 11:00 dievk., seko 
Drau dzīgais aicinājums. Māc. 
Siliņa stipendijas fonda izloze.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp St, NE, Grand 
Rapids MI 49505). 9. februārī 10:00 
dievk. 23. februārī 10:00 dievk., 
seko Meteņdienas sarīkojums.

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

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 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: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org 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.-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, Mont-
real QC H4A 3P7). 2. februārī 
15:00 dievk. 5. februārī 19:00 
valdes sēde. 6. februārī 13:00 
latv. centrā pensionāru saiets. 16. 
februārī 15:00 dievk.. 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.: 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). 
16.februārī 12:30 dievk. ar dievg. 
Leikvudā, Igauņu bazn.(607 E 
7th St). 23. februārī 13:30 dievk. 
Īstbransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko. Tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 2. 
februārī 10:00 dievk. Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers 
NY), māc. Saivars. 2. februārī 
10:30 dievk. Salas bazn.(4 Riga 
Ln, Melville NY), māc. Saliņš, 
seko kredītsabiedrības pilnsa -
pulce. 9. februārī 11:00 dievk. ar 
dievg. Salas bazn. (4 Riga Ln, 
Melville NY), seko draudzes ga  da 
sapulce. 16. februārī 10:00 dievk. 
Jonkeru bazn.(254 Valentine Ln, 
Yonkers NY), māc. Saivars. 16.
februārī 10:30 dievk. Salas bazn.
(4 Riga ln, Melville NY), māc. 
Saliņš. 16. februārī 14:30 dievk. 
ar dievg. Parsippany St. Andrew 
Lutheran Church (335 Reynolds 
Ave, Parsippany NJ), māc. Sai  vars. 
22. februārī 14:00 dievk. Manha-
tenā, Seafarers&Intl House (123 
E 15th St, NY NY), māc. Saliņš. 
23. februārī 11:00 dievk. Jonkeru 
bazn.(254 Valentine Ln, Yonkers 
NY),māc. Saliņš, seko Skautu un 
Gaidu sarīkojums. 23. februārī 
10:30 dievk. Salas bazn. (4 Riga 
Ln, Melville NY), māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut.Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Ro  chester NY). 
2. februārī 14:00 At   spīdēšanas 
laika dievk. 15. feb   ruārī 14:00 
Atspīdēšanas laika dievk., sekos 
gada sapulce. Prāv. Oļģerts Snie-
dze un Linda Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str). 16. februārī 
13:00 dievk., seko pilnsapulce un 
kafija. 16.martā 13:00 dievk., 
pēc dievk. kafija. Kalpos māc. R.
Franklins. Dr.sekretāre Vija Arins, 
e-pasts: vijaarins@yahoo.com 

• 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.: 925-
788-1101, e-pasts: kazols@msn.
com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 
858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
2. februārī 10:30 dievk. ar dievg.. 
Pēc dievk. Draudzīgais Aicinā-
jums 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). 31. janvārī 11:00 Bied rī-
bas namā draudzes valdes sēde. 
2. februārī 14:00 dievk. 16. feb-
ruārī 14:00 dievk., sekos drau-
dzes pilnsapulce. 5.martā 13:00 
Biedrības namā Svecīšu svēt brī-
dis. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-
368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, 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@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121) 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. Māc. prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baz-
nīcā: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi man-
tic, CT). 15.februārī 11:00 dievk.. 
Māc. Daina Salnīte. Dr.pr. Vija 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268 

• Ziemeļkalifornijas latv. lut.
dr.: 8. februārī 12:00 dievk. Sa -
kramento, Lutheran Church of the 
Cross (4465 H Str, Sacra mento). 
9. februārī 11:00 dievk. San fran-
cisko (425 Hoffman Ave, San 
Francisco). 22. februārī 14:00 
dievk. Oaklandē Resurrection 
Luth. Church (397 Euclid Ave, 
Oakland). 23. februārī 15:00 dievk. 
Sanfrancisko (425 Hoffman Ave, 
San Francisco). 23. februārī 
12:00 dievk. San Joe-Los Gatos 
(16548 Ferris Ave, Los Gatos). 

Info: www.zkldraudze.word-
press.com

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

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, –
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.

Augšā aiz zvaigznēm 
tu gaismā reiz kļūsi; 
Ko šeitan cerēji, 
sasniegts tur būs. 
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Floridas, St. Pētersburgas 
tau  tieši, lai gan mazā skaitā, ir 
diezgan rosīgi un bez sanāk-
smēm, koncertiem, ballēm, li -
terārā pulciņa un video izrā-
dēm, mēģina ar avīžu un 
tīmekļa palīdzību sekot svarī-
gākiem notikumiem Latvijā. 
Domājām ka esam samērā labi 

Latviešu jaunieši – sporta stipendiāti
ASV universitātēs

Athletic Association). Tā ir milzu 
organizācija, kuŗa pārstāv visas 
augstskolu sporta nozares. Or  ga-
nizāciju izlūki apzina netikvien 
vietējās amerikāņu vidusskolas, 
bet brauc meklēt labākos spor-
tistu prospektus arī Eiropā. Iz  ci-
liem sportistiem un sportis tēm tiek 
piedāvātas augstskolu mā  cību un 

tātēs un kolledžās, no Floridas 
līdz Havajai.

Pēc spēles radās iespēja maz liet 
parunāties ar Līgu par šo in -
teresanto, internacionālo sporta 
un studiju programmu. Lai 
iegūtu akadēmisko gradu, Līgas 
gadījumā Bachelor of Arts studi-
jas ilgst četrus gadus un ir ļoti 
intensīvas, jo sporta daļa, basket-
bola treniņi un spēles aizņem 
daudz laika. Treniņi ir divas 
stundas katru dienu, no pirmdie-
nas līdz piektdienai, pēc skolas 
klasēm un sestdienās spēle pret 
citām vienībām. Spēles bieži vien 
ir arī trešdienas vakaros. Stu den-
tēm vienīgais brīvais laiks ir svēt-
dienas, bet tā kā ārzemniecēm 
parasti nav citi transporta līdzekļi 
kā varbūt divriteņi, sezonas laikā 
nav iespējas daudz ko redzēt no 
apkārtnes. Puse no basketbola 
spēlēm ir pret citām vienībām 
citās Floridas pilsētās, bet tur 
studenti tiek aizvesti ar autobusu 
tieši uz spēles zāli un neredz 
neko daudz vairāk kā bumbu un 
grozu un kādu gaŗāku pret spē-
lētāju. Vasara ir brīva un Līgai 
bija iespēja divas vasaras atgriez-
ties un pavadīt Latvijā, mājās, pie 
savējiem.

Lai gan stipendijas tiek po -
tenciāli piešķirtas uz visu studiju 
laiku, četriem gadiem, kontrakti 
tiek atjaunoti un parakstīti at  se-
višķi uz katru gadu un studentēm 
ir jāuztur augstu, akadēmisko 
atzīmju līmeni. Basketbolistēm 
tomēr ir iespēja mainīt skolas un 
tā arī Līga studijas iesāka Colby 
universitātē, Kansas pavalstī, bet 
pēc diviem gadiem izvēlējās pār-
nākt uz Eckerd kolledžu Floridā. 
Pēc viņas domām daba te esot 
interesantāka – varbūt vairāk ali-
gātori? Līga graduēsies šīgada 
maijā. Tad, pirms atgriešanās uz 
Latviju, viņa cer aizbraukt un 
apskatīt dabas brīnumu, pasaul- 
slaveno Grand Canyon Utah un 

Arizonas pavalstī un varbūt arī 
Ņujorkas pilsētu, ko laikam arī 
var pieskaitīt pie dabas brīnu-
miem. Pēc studiju beigšanas, 

Protams, tālākā nā  kotnē, ar savu 
biznesa admi nistrācijas gradu un 
angļu valodas zināšanām, meklēs 
kādu piemērotu darbu Latvijā.

Uz Soču 
olimpiskajām 

spēlēm deleģēti 58 
Latvijas sportisti
Uz 2014. gada Soču Ziemas 

olimpiskajām spēlēm dosies 58 
Latvijas sportisti, oficiāli apstip-
rinājusi Latvijas Olimpiskā ko  mi -
teja (LOK). 58 sportisti piedalījās 
arī 2010. gada Vankuveras un 
2006. gada Turīnas Ziemas olim-
piskajās spēlēs. Latvijas delegācijā 
Sočos būs arī 28 treneŗi un ap -
kalpojošā personāla darbinieki.

Latvija gaidāmajās olimpiskajās 
spēlēs piedalīsies deviņos sporta 
veidos – ātrslidošanā, biatlonā, bob-
slejā, distanču slēpošanā, kalnu 

slēpošanā, kamaniņu sportā, ske-
letonā, šorttrekā un hokejā.

LOK prezidents Aldons Vrub-
ļevskis norāda, ka: “Latvijas Olim-
  piskā komanda ne reizi nav bijusi 
tik titulēta kā šajā reizē. Ja Latvijas 
starti Ziemas Olimpiskajās spēlēs 
1924., 1928, un 1936. gadā vairāk 
liecināja par pirmskaŗa Latvijas 
sportisko jauniešu aktīvitātēm 
un vēlmi piedalīties svarīgākajos 
sporta pasākumos, tad Latvijas 
Olimpiskā komanda 2014. gadā 
dodas uz Sočiem piedalīties cīņā 
par visaugstākā kaluma Olimpis-
kajām medaļām un uzvarām – 
mūsu komandā ir iepriekšējās se -
zonas Pasaules čempioni un me -
daļnieki, Eiropas čempioni un 
Pasaules kausa ieguvēji un šās 
sezonas līdeŗi savos sporta veidos 
un disciplīnās. Ceturto reizi pēc 
kārtas uz Ziemas Olimpiadu cī -
nīties par savām uzvarām dodas 
Latvijas hokeja izlases komanda. 
Tādēļ mēs pamatoti ceram uz Lat-
 vijas labāko sportistu augstā ka-

jiem sasniegumiem tieši Sočos.”
“23 sportistiem no 58 Sočos būs 

Olimpiskā debija. Izaugusi jauna 
olimpiešu paaudze, kas pirms 
vairākiem gadiem sāka savu 
sportisko karjēru ar dalību Jau -
natnes olimpiadās, par ko ir pa -
tiess gandarījums,” norāda Lat vi-
jas Olimpiskās delegācijas vadī tājs 
Žoržs Tikmers. “No otras puses – 
šī Latvijas delegācija ir piere dzē-
jušāka, jo lielai daļai sportistu šīs 
būs jau trešās, ceturtās vai pat 
piektās Olimpiskās spēles. Jaunī-
bas maksimālisms tiks apvienots 
ar pieredzes bagātību.”

Latvijas sportisti Soču Olimpis-
kajās spēlēs

Ātrslidošanā: Haralds Silovs 
(Olimiskajā spēlēs piedalīsies otro 
reizi). Biatlonā: Žanna Juškāne 
(2.), Andrejs Rastorgujevs (2.). 
Bobslejā: piloti Oskars Melbārdis 
(2.) un Oskars Ķibermanis (1.), 
stūmēji Daumants Dreiškens (3.), 
Arvis Vilkaste (1.), Jānis Strenga 
(1.), Raivis Broks (2.), Helvijs 

Lūsis (1.) un Vairis Leiboms (1.), 
rezervē – Intars Dambis (2.). Dis-
tanču slēpošanā: Arvis Liepiņš 
(1.), Jānis Paipals (2.), Inga Dauš-
kāne (1.). Kalnu slēpošanā: Kris-
taps Zvejnieks (2.), Roberts Rode 
(2.), Mārtiņš Onskulis (1.), Ag -
nese Āboltiņa (1.), Lelde Gasūna 
(1.). Kamaniņu sportā: Ulla Zirne 
(1.), Elīza Tīruma (1.), Mārtiņš 
Rubenis (5.), Inārs Kivlenieks (2.), 
Kristaps Mauriņš (1.), Andris un 
Juris Šici (3.), Oskars Gudra mo-
vičs un Pēteris Kalniņš (2.). Ske-
letonā: Martins Dukurs (3.), To -
mass Dukurs (3.), Lelde Prie du-
lēna (1.). Šorttrekā: Roberto 
Puķītis (1.). Hokejā: vārtsargi - 
Kristers Gudļevskis (1.), Ervīns 
Muštukovs (2.) un Edgars Ma -
saļskis (4.), aizsargi – Sandis 
Ozoliņš (3.), Arvīds Reķis (3.), 
Georgijs Pujacs (3.), Krišjānis 
Rēdlihs (3.), Kristaps Sotnieks 
(2.), Oskars Bārtulis (2.), Artūrs 
Kulda (2.) un Ralfs Freibergs 
(1.), uzbrucēji – Miks Indrašis 

(1.), Mārtiņš Cipulis (3.), Lauris 
Dārziņš (2.), Vitalijs Pavlovs (1.), 
Mārtiņš Karsums (2.), Miķelis 
Rēdlihs (3.), Jānis Sprukts (2.), 
Ronalds Ķēniņš (1.), Kaspars 
Daugaviņš (2.), Herberts Vasiļjevs 
(4.), Koba Jass (1.), Juris Štāls 
(1.), Armands Bērziņš (3.) un 
Zemgus Girgensons (1.).

Interesanti fakti par Latvijas 
olimpisko komandu Sočos

Komandas vidējais vecums ir • 
samazinājies līdz 26,8 gadiem, 
kas ir nedaudz mazāk nekā Van-
  kuverā – 27 gadi. “Visjau nā kā” 
komanda bija 1992. gada Al  bēr-
 vilas spēlēs, kad sportistu vi  dē -
jais vecums sasniedza 25 gadus.
Komandas vecākais atlēts būs • 
hokeja aizsargs Sandis Ozoliņš 
(41 gads), savukārt jaunākā – 
kalnu slēpotāja Agnese Ābol-
tiņa, kura savu 18.dzimšanas 
dienu svinēs 7. februārī olim-
pisko spēļu atklāšanas dienā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

GUNĀRS LIEPIŅŠ

Valmieriete, Līga Vente, basketboliste un ceturtā gada biznesa 
studente // FOTO: Gunārs Liepiņš

Līga Vente, Floridas Eckerd kol-
ledžas basketboliste // FOTO: 
Gunārs Liepiņš

Daži no vietējiem Floridas tautiešiem atbalsta Līgas komandu. 
Augšējā rindā Pēteris Ozols, Ingūna Ozols un Rasma Adams. 
Apakšējā rindā Raimonds Dallītis, Inese Zaķis, ārzemju latviešu  
laikraksta Laiks izdevēja Dace Rudzīte un Ariāna Liepiņa // FOTO: 
Gunārs Liepiņš

Spraiga spēle, diemžēl Eckerd kolledžas meitenes zaudēja
// FOTO: Gunārs Liepiņš

informēti un tādēļ bijām mazliet 
pārsteigti kad mums pagājušo 
ziemu zvanīja St. Pētersburgas 
Eckerd kolledžas prezidenta asis-
tante, igauņu izcelsmes Lisa Mets 
un jautāja vai mēs zinām ka 
vietējā kolledžā ir divas meitenes, 
studentes no Latvijas, basketbola 
sporta stipendiātes Līga Vente 
un Kristiāna Štauere. Nezinājām 
neko, bet ielūdzām meitenes uz 
biedrības eglīti un ar vairākiem 
citiem tautiešiem gājām uz nā -
kamo spēli Eckerd kolledžā at -
balstīt mūsu basketbolistes.

Šīgada sezonā Floridas Eckerd 
kolledžas vienībā vēl joprojām 
spēlē Līga Vente. Gājām atkal 
atbalstīt viņas vienību 18. janvārī. 
Jautājām viņai pastāstīt kaut ko 
vairāk par šo Studentu basket-
bola līgu, un viņa mums ieteica 
apskatīt tīmekļa mājas lapu par 
NCAA (National Collegiate 

sporta stipendijas. Šogad NCAA 
apziņā ir 22 basketbolisti un bas-
ketbolistes no Latvijas, kas spēlē  
un studē dažādās ASV universi-

Līga cer spēlēt kādā profesio nālā 
basketbolistu komandā Eiropā, 
bet nezin vēl kur, jo pēc NCAA 
noteikumiem, nedrīkst runāt ar 
aģentiem pirms skolas beigšanas. 

Kas to būtu zinājis ka sports 
dod latviešu jauniešiem tik 
daudz iespējas gūt labu izglītību 
un maz liet apskatīt pasauli? Mā -
camies.


