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Goda balva 
Intai  Purvai  Kanadā  Speciāla 

goda balva par izcilu mūža 
darbu latviešu kultūras veici-
nāšanā.

Dainai Grosai Austrālijā par 
sekmīgu darbu ārpus Latvijas 
skolu nodrošināšanā un skolo-
tāju sagatavošanā. (Paidagoģijas 
nozare)

Goda diploms
Mārai Simsonei  Kanadā par 

ilggadēju un radošu darbu tau-
tasdeju nozarē. (Tautas un māk-
slu deju nozare)

Andrim Leimanim Kanadā par 
mūža ieguldījumu tēlotājmāk-
slā. (Tēlotājas mākslas nozare)

Atzinības raksts
Aivaram  Sinkam  Anglijā par 

publikāciju ”Trimdas dziesmu 
svētku tradicija Eiropā (2013)” 

un rakstiem preses izdevumos. 
(Preses nozare)

Ingunai  Miezei Īrijā par lat-
viešu ieceļotāju Īrijā dzīves un 
norišu dokumentēšanu. (Preses 
nozare)

Laimai Ozolai Īrijā par dar-
bību latviešu identitātes sagla-
bāšanā. (Preses nozare)

Pēterim Zariņam Kanadā 
par ilggadēju latviešu klavieŗ-
mūzikas atskaņošanu un popu-
lārizēšanu Kanadā un ASV. 
(Mūzikas nozare)

Dacei  Micānei  Zālītei  ASV 
par lugu ”Kur meklēt Šambalu”,  
par veiksmīgu darbību jaunat-
nes teātŗa nozarē un kultūras 
pasākumu rīkošanā,  par referā-
tiem un publikācijām periodi-
kā. (Teātŗa nozare)

Vērai Mednei ASV par aug-
stākās kvalitātes sasniegumiem 
aušanas mākslā. (Lietiskās māk-
slas nozare).
VIJA ZUNTAKA BĒRZIŅA,

PBLA KF priekšsēde

Sargāsim savu tēvu zemi!
Kopš Latvijas neatkarības pa -

sludināšanas 1918. gada 18. no -
vembrī  Latvija un latviešu tauta 
ir pieredzējusi dažādus nozī mī-
gus un liktenīgus vēstures pa -
griezienus, un daudziem no tiem 
šogad aprit apaļa gads kārta.

Šogad aprit 75 gadi kopš Mo -
lotova-Ribentropa pakta parak-
stīšanas, kad divas lielvaras ar 
šo paktu slepeni sadalīja ietek-
mi Eiropā un izlēma Baltijas 
valstu likteni nākamajos piecos 
gadu desmitos. Šogad aprit 70 
gadi, kopš mūsu vecāki un 
daudzos gadījumos mēs paši 
Otrā pasaules kaŗa izskaņā, tu -
vojoties padomju okupācijas ar -
mijai, bijām spiesti pamest Lat-
viju. Pirms 25 gadiem krita Ber-
līnes mūris, reizē ar to krita 
dzelzs priekšskars, un drīz pēc 
tam sabruka Baltijas valstis oku-
pējusī Padomju Savienība. Pirms 
desmit gadiem, kļūstot par piln-
tiesīgu Eiropas Savienības un 

PBLA priekšsēža
Jāņa Kukaiņa

svētku apsveikums
NATO dalībvalsti, Latvija svi-
nēja simbolisku, pilntiesīgu at -
griešanos Rietumu pasaulē.

Šobrīd mēs atkal esam vēstu-
risku notikumu krustcelēs, kad 
Latvijas kaimiņu reģionos aktīvi  -
zējusies cīņa par varu un ietek-
mi, novērojami centieni graut 
neatkarīgu valstu territoriālo 
integritāti un suverēno varu. 
Latvijas Neatkarības dienas no -
skaņās aicinu ikvienu tautieti 
brīvajā pasaulē vērsties pie savas 
mītnes zemes valdības, paužot 
satraukumu par Krievijas agre -
siju Eiropā, un aizstāvēt Latvijas 
valsts drošību. Jāatceras, ka mūs-
dienās pakļaut kādu valsti iespē-
jams ne tikai militāri, bet arī 
ekonomiski un informātīvi.

Šajā Latvijai kritiskajā laikā 
aicinu ikvienu tautieti sniegt 
atbalstu Latvijas ekonomiskai 
stabilitātei un tautsaimniecības 
izaugsmei, palīdzot jaunu eks-
porta tirgu atrašanā un ārvalstu 
investīciju piesaistē. Aicinu ar 

vēstulēm, publikācijām un pub-
liskām akcijām kliedēt Kremļa 
propagandas radītos mītus par 
Baltijas valstu vēsturi un šī brīža 
notikumiem reģionā. Kopīgiem 
spēkiem mums jāturpina latvis-
kās izglītības programmas ārpus 
Latvijas un, reformējot vēlēšanu 
sistēmu, jāveicina ārzemēs dzī-
vo jošo latviešu patriotu aktīvā-
ka līdzdalība Latvijas politīska-
jos procesos.

Kā mūsu senči demonstrēja 
drosmi, pasludinot Latvijas neat-
karību 1918. gada 18. novembrī 
un izcīnot to Brīvības cīņās, tā 
mūsu un nākamām paaudzēm 
šī brīvība ir jānosargā. Vienreiz 
to esam uz laiku zaudējuši. Otr-
reiz to vairs nevaram atļauties.

Dievs, svētī Latviju!

Piemin kaŗā bojāgājušos
latviešu kaŗavīrus

Latvija, Beļģija un Vācija Cēdelgemā kopīgi piemin Pirmajā un 
Otrajā pasaules kaŗā bojā gājušos kaŗavīrus

11. novembrī Latvijas vēst-
niece Beļģijā Lelde Līce-Līcīte 
kopā ar Cēdelgemas (Zedel-
gem) pilsētas iedzīvotājiem, 
paš valdības amatpersonām un 
birģermeistaru Patriku Arnū 
(Patrick Arnou), Vācijas pilsētas 
Reilas (Reil) delegāciju, kā arī 
Eiropas skolas latviešu skolē-
niem, Latvijas Bruņoto spēku 
pārstāvjiem NATO un Eiropas 
Savienībā un latviešu diaspo ras 
pārstāvjiem svinīgā cere mo nijā 
Cēdelgemā pieminēja Pirmajā 
un Otrajā pasaules kaŗā bojā 
gājušos kaŗavīrus.

Latvijai piemiņas brīdis Cē -
delgemā ir īpaši nozīmīgs, jo 
pēc Otrā pasaules kaŗa Liel bri-
tanijas kontrolē nodotajā kaŗa 
gūstekņu nometnē Cēdelgemā 
bija nomitināti arī daudzi lat-
viešu kaŗavīri.

Piemiņas dievkalpojumā Cē -
delgemas baznīcā vēstniece 
pateicās Cēdelgemas pilsētas 
vadībai un tās iedzīvotājiem 
par abos pasaules kaŗos bojā 
gājušo kaŗavīru piemiņas sa -
gla bāšanu un stāstīja par sarež-
ģītajām Latvijas vēstures lap-
pusēm 20. gadsimtā.

Cēdelgemas pilsētas birģer-
meistars savā uzrunā norādīja, 
ka „pēc Otrā pasaules kaŗa Cē -
delgemā kaŗa gūstekņu no  met-
nē nonākuši daudzi tūkstoši 
dažādu valstu kaŗavīru, arī no 
Latvijas. Ar gandarījumu gribu 
uzsvērt, ka Beļģija neizdeva 
latviešu kaŗavīrus PSRS. Vēlāk 
tas viņiem deva iespēju doties 
uz kādu no jaunajām mītnes 
zemēm un sākt jaunu dzīvi bez 
bailēm par iznīcību Gulagā. 
Kopš Otrā pasaules kaŗa Eiropa 

bauda mieru. Mēs priecāja mies, 
ka arī Austrumeiropas valstis 
ir pievienojušās demo kratis ka-
jai Eiropai. Miers un demokratija 
nav dāvana bez no  sacījumiem. 
To apliecina šodie nas notikumi 
Ukrainā. Tas ir pierādījums arī 
tam, ka Eiropas Savienības val-
stu spēks ir tās vienotībā.”

Vēstniece, Cēdelgemas pil sē-
tas birģermeistars, Reilas pil-
sētas delegācijas pārstāvis un 
Latvijas militārā pārstāvja viet-
nieks NATO – jūras kapteinis 
Rimants Štrimaitis nolika zie-
dus pie pieminekļa kritušajiem 
kaŗavīriem.

Vēstniece kopā ar latviešu 
skolēniem un militārajiem pār-
stāvjiem apmeklēja arī bijušo 
Cēdelgemas nometnes territo-
riju, kur iekārtota latviešu kaŗa 
gūstekņiem veltīta ekspozīcija.
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A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

11. novembris Rīgā 11. novembŗa krastmalā // FOTO: Imants Urtāns

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

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.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
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 $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
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 $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

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: ____________________________

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

6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar 
bērniem BEACHES kūrortā

vai bez bērniem pie SANDALS.
Viena cena (All Inclusive)

PRIEKI BĒRNIEM BEACHES

President Vaira Vike-Freiberga on the 
Importance of Identity

Former President of Latvia, 
Dr. Vaira Vike-Freiberga (1999-
2007), came to Northeastern Uni-
 versity in Boston on October 2, 
2014 to deliver a lecture to stu-
dents, faculty, and members of 
the Boston Latvian community 
entitled “Quo Vadis Russia after 
Georgia and Ukraine?” The 
invitation was extended to Dr. 
Vike-Freiberga by Anthony 
Jones, an assistant sociology 
professor at Northeastern who is 
a member of the Club of Madrid 
with Madame President. The 
Club of Madrid is comprised of 
former heads of government 
that provide counseling in demo -
cratic leadership and interna-
tional crisis situations.

In her presentation, Dr. Vike-
Freiberga compared the chang-
ing borders within Europe to the 
movement of an amoeba. She 
gave a history of Russia and its 
impacts on various nations, 
including her beloved Latvia, 
which was occupied by the 
Soviet Union from 1944 until its 
independence was restored in 
1991. During the occupation by 
the USSR, Latvians still held on 
strongly to their Latvian identity. 
Madame President spoke of 
Olympic gold medalist javelin 
thrower Jānis Lūsis, who repre-
sented the USSR at the 1976 
Olympic Games in Montreal. 
Reporters of the games referred 
to Lūsis as Russian, which infu-
riated the Latvian people. There 
were numerous nationalities 
under the USSR that identified 
strongly with their countries. 
Madame President put an 
emphasis on nationalism in 
today’s current affairs. She stated 
that it is important to know who 
you can identify with and Russia 
should establish its identity 
“without having to threaten the 
rest of the world”. It is Dr. Vike-
Freiberga’s belief that Russia 
needs to focus on improving the 
lives of its own people instead of 
oppressing others.  She even 
went as far to say that with 
Putin’s logic of occupying count-
ries with Russian inhabitants, 
Russia could take over Brighton 
Beach. 

As for beloved Latvia, the 
country is standing its ground 
and has NATO support. Dr. 
Vike-Freiberga was adamant 
that Latvia will not let Russia 
chip away at it. The former 
President said that she is not a 
futurologist because this is idle 
work, however, in regards to 
Russia she distrustfully added, “I 
don’t believe such a country is 
able to develop and respond to 
the challenges of the modern 
world”. 

KATRYNA GOUIN
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Signei Baumanei
Anšlava Eglīša un Veronikas 

Janelsiņas fonda balva 

Ainas no animācijas filmas "Akmeņi manās kabatās"

Ludolfs Liberts (ASV). Vēlā vasarā. 5. avēnija Ņujorkā. 20.gs. 50. gadi

LELDE GILMAN

LAIKA Mākslas kalendārs 2015
LATVIEŠU MĀKSLA TRIMDĀ

ceļā pie Jums!
Šogad Laika kalendārs arī abonentiem ir par ziedojumu – 

pēc jūsu ieskata un iespējām. Daļa no ziedojumiem 
paredzēta PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS CENTRA 

atbalstam. Diemžēl Laika budžets vairs neatļauj 
kalendāru piesūtīt bez maksas. Ziedojumu, kā arī 

maksu par papildu eksemplāru
sūtiet uz "Laiks" Inc. vārda.

Kalendārus papildus pasūtiniet pēc adreses:
"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Čeku izrakstīt uz Laiks, Inc.
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram

pievienoto kuponu. Pa tālruni pasūtinājumus nepieņems.

2015. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $18,00 ................

Ziedojums  US $ .....................

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

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

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

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

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

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

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

2014. gadā Anšlava Eglīša 
un Veronikas Janelsiņas fon  da 
balva mākslā piešķirta Signei 
Baumanei par panā kumiem 
animācijas filmu laukā. A. Eg -
līša un V. Janelsi ņas fonds 
balvu piešķiŗ katru gadu pār-
maiņus mākslā un literātūrā 
ārzemēs dzīvojo šiem kultūras 
darbiniekiem, kas ar savu darbu 
bagātina un rosina latviešu 
moderno māk slu un literātūru. 
Balvas lielums $20 000. 

Signe Baumane sāka strādāt 
Rīgas Animācijas filmu studijā 
par celuloīdu krāsotāju pēc 
Maskavas Valsts universitātes 
beigšanas 1985. gadā ar gradu 
filozofijā. 1991. gadā uz ekrāna 
iznāca viņas pirmā animācijas 
filma “Ragana un govs.” Pēc 
tam viņa illustrēja vairākas 
bērnu grāmatas, veidoja deko-
rācijas leļļu lugām un pabeidza 
vēl divas animācijas filmas. 

1995. gadā Signe Baumane 
ieradās Ņujorkā, kā pati saka, 
ar $300 kabatā un sāka strādāt 
slavenā Amerikas animātora, 
Bila Plimptona studijā, kur 
laikā no 1996. līdz 2004. gadam 
ir strādājusi pie neskaitāmām 
B. Plimptona īsfilmām un vai-
rākām pilnmetrāžas fil mām. 
1998. gadā Signe Baumane sa -
ņēma atļauju palikt Amerikā, 
jo ietilpa sevišķi apdāvināto un 
radošo ieceļotāju katego rijā. 

Kopš 1998. g. Signe kā ne -
atkarīga autore ir veidojusi 
pati savas īsfilmas, kuŗas la -
sītāji var skatīt tīmeklī. Viņas 
filmas ir rādītas vairāk nekā 
200 pasaules filmu festivālos, 
ieskaitot Sundance Amerikā 
un Biennale Venēcijā, un ir 
saņēmušas balvas. 2014. g. jū -
nijā Signe pabeidza piln met-
rāžas filmu “Rocks in My 
Pockets,” kuŗas pirmizrāde 
notika Karlovivaru starp tautis-
kajā filmu festivālā jūlijā, kur 
tā saņēma balvu un žūrijas 
atzinību. Šīs filmas Latvijas 
pirmizrāde ar nosaukumu “Ak -
meņi manās kabatās” notika 
21. augustā, un mūsu  lasītāji 
jau droši vien atceras, ka tā ir 
izvirzīta no Latvijas Oskaram.

Signe Baumane: “Manas fil-
mas dažreiz apzīmē par pro-
vokatoriskām, bet es tam īsti 
nepiekrītu. Es tikai vēlos pie-
dāvāt skatītājiem savu pasau-
les redzējumu, kas atšķiŗas no 
komerciālā kino. Ja tas kādu 
skatītāju sapurina un liek vi -
ņam/viņai domāt – man tikai 
prieks par to. Redzu animāciju 
un filmas kā valodu, ar kuŗas 
palīdzību varu sazināties, iz -
raisīt sarunu par temām kas 
man šķiet svarīgas. Dažreiz ska-
tītāji uzteic mani par drosmi, 

izveidojot “Rocks in My Pockets”,  
kuŗā atklāts tik daudz no ļoti 
personiskas pieredzes. Bet ne -
zinu, vai es to sauktu par dros-
mi. Drosme ir tad, kad tu apzi-
nies, kādas briesmas tev draud. 
Veidojot šo filmu, man nebija 
ne jausmas, kāda veida filma 
tā būs un kā to uzņems ska-
tītāji. Es taisu filmas instinktīvi – 
kā zivs, kas peld, bet nemāk 
staigāt, vai kā putns, kas lido, 
bet nezina, kā atvērt ledusskapi. 
Daudz nedomāju par sekām 
vai alternatīvām. Tagad, pēc ļoti 
daudziem seansiem un saru-
nām ar skatītājiem, redzu, ka 
“Akmeņi manās kabatās” ir bi -
jusi nepieciešama filma gan 
man, gan citiem cilvēkiem. Tā 
likusi domāt un izraisījusi sa -
runas. Un tikai tagad saprotu, 
kādas briesmas man draud, at -
klājot tik daudz no savas iek-
šējās pasaules. Jūtos neaizsar-

gāta, kā bruņurupucis, kam no -
ņemtas bruņas.”

Tuvākā nākotnē Signei ir 
mērķis turpināt vest tautās “Ak -
meņi manās kabatās” un tur-
pināt sarunu, kuŗu filma ir iz -
raisījusi. Tomēr prātā viņai jau 
ir nākamais pilnmetrāžas fil-
mas projekts, kuŗam scēnāriju 
Signe cer sākt rakstīt jau de -
cembŗa vidū.

Jāatgādina, ka Anšlavu Eglīti 
filmu pasaule valdzinājusi no 
jaunības dienām un, būdams  
ārzemju preses žurnālists, no 
1953. līdz 1993. gadam viņš 
Holivudā ticies ar daudziem 
ievērojamiem aktieŗiem un re -
žisoriem. Savu interesi par fil  mu 
pasauli Anšlavs Eglītis ir ap -
rakstījis darbā “Lielais mē  mais,” 
un viņa recenzijas par filmām 
parādās grāmatā “Ekrāns un 
skatuve: žurnālista piezīmes.”
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Šodien, stāvot uz Latvijas valsts 
dibināšanas simtgades sliekšņa, 
kad Latvijā un šeit latviešu sa -
biedrībā Amerikas Savienotajās 
Valstīs jau veidojas plaši plāni, kā 
godam svinēt šo nozīmīgo un 
grūti izcīnīto jubileju, bet Latvijā 
pēdējā gadā atkal atkārtoti norī-
bējuši atjaunoti drošības draudi 
no agresīvās kaimiņvalsts, palū-
kosimies un apsvērsim, kā mēs, 
latviešu sabiedrība, ASV rīko ja-
mies, lai atbalstītu gan Latvijas 
valsts, kā arī mūsu pašu latviešu 
sabiedrības ceļu uz simtgadi. 

Jau pirms trīsdesmit gadiem 
Imants Ziedonis rakstīja:

Apkārt kaŗo. Ir pērkons aiz 
upes, taurenīt!

Sit krusa, Mums jābūt par sa -
vējiem, taurenīt!

Mums jāredz ir, pirmkārt, sa -
vējos apkārt, mums

jādejo apkārt viņiem vispirms, 
tad ap otriem, otrkārt,

un  trešiem, treškārt, bet pirm-
kārt ap savējiem jādejo.

[..] Jo mēs esam kamols, tau-
reņu

kamols, mums ir sava kustība 
sevī.

Jo aiz upes kaŗo, ir negaiss, 
mums jāturas sevī, šai

pļavā, mums jānotur kamolā 
siltums, mēs nespēsim lidot

ap ziediem, ja siltuma nav 
mums.

 [..] Un kaŗš ir aiz upes. 
Un otrs citāts. Mani uzrunāja 

gluži nejauši atrasta, Dr. Edgara 
Dunsdorfa uzruna studentiem 
1946. gada maijā Baltijas Univer-
sitātes atklāšanā Pinnebergā, 
Vācijā, kuŗā savu arī tālredzīgo 
novēlējumu viņš ietērpa līdzībā 
no grieķu senās vēstures un kuŗā 
patiesību un atslēgu mūsu dar-
bībai varam meklēt arī šodien. 

Šī uzruna sākas ar interesantu 
sīkumu no Persijas lielķēniņa 
Dārija gaitām. Dunsdorfs raksta: 
“Savā skitu ekspedīcijā Dārijs 
uzcēla tiltu pāri Isterai. Tilta sar-
gāšanai Dārijs norīkoja grieķus, 
atstājot viņiem auklu ar mezg-
liem. Katru dienu grieķiem vaja-
dzēja atraisīt vienu mezglu. Dā -
rijs bija noteicis, ka tad, kad visi 
auklas mezgli  būšot atraisīti un 
viņš vēl nebūšot no ekspedīcijas 
atgriezies, tilts esot nojaucams, 
un grieķi var doties mājās.

Turpinot Dunsdorfa vārdiem: 
“Mēs, igauņi, latvieši un lietuvji, 
šeit, svešumā, tagad esam līdzīgā 
stāvoklī kā Isteras tilta sargi. 
Liktenis mūs novedis krastā. 
Mūsu nākotnes ceļš mums ne -
zināms – vai tas būs ceļojums uz 
viņu krastu, vai arī atgriešanās 
mājās? Mēs sēžam krastā un gai-
 dām. Nesaprātīgākie no mums 
tikai sēž un gaida, salikuši rokas 
klēpī. Viņi sevi mierina, ka tas 
viss esot tikai pagaidām. Saprā-
tīgākie arī apzinās mūsu pārejas 
stāvokli, bet nestāv dīkā: viņi 
rīkojas, strādā un cenšas izman-
tot ikvienu gaistošo mirkli liet-
derīgi.”

Kaut Dunsdorfs cildina mūsu 
akadēmisko jaunatni kā piede-
rošu pie šīs otrās – darbīgās ka -
tegorijas, viņš tomēr uzsveŗ: “Bet 
gaidīšanas moments mūsu stā -
voklī paliek, un, to izmantojot, 
raisīsim savus Dārija mezglus!”

Ejam uz Latvijas simtgadi!
Uzruna Valsts svētku sarīkojumā Ņujorkā un Priedainē

Pirmais mezgls, kas mums 
ta gad jāatrisina, – mums jāvin-
grinās sadarbībā un sadzīvē. 
Gadu simteņiem mūsu tautas 
dzīvojušas vienā telpā. Ilgi vēs-
tures posmi mums bijuši kopēji, 
un tomēr mēs pārāk maz pa  zīs-
tamies. Mūsu sadarbība ir bijusi 
pārāk niecīga. Baltijas universi-
tāte dod lielisku iepēju mūsu 
jaunatnei ne vien savstarpēji 
iepazīties, bet arī sadraudzēties. 
Šī draudzība var kļūt visai nozī-
mīgs faktors mūsu tautu nākotnē.

Otrs risināmais mezgls ir zi -
nāšanu krāšana. Studijas Baltijas 
universitātē dod mūsu jaunatnei 
iespēju lietderīgi izmantot gaidī-
šanas laiku; lietderīgi ne vien sev, 
bet arī mūsu tautām, jo mums 
vajadzēs akadēmiski izglītotus 
darbiniekus, vienalga, kurp lik-
tenis mūs noved.

Trešais risināmais mezgls mū  su 
akadēmiskai jaunatnei ir cen-
šanās augt akadēmiskā garā. 
Akadēmiskais gars nav aprak-
stāms, tas jāpārdzīvo. Tas izpau-
žas kā nesatricināma stingrība 
taisnības un goda lietās, liela vi -
tālitāte un dzīvesprieks, kāpināta 
aktīvitāte pozitīvā virzienā, dar-
bīgums un neatlaidība, savstar-
pēja izpalīdzība un solidāritāte, 
kalpošana savai tautai un pāri 
šaursirdīgiem nacionāliem cen-
tieniem stāvošai starptautiskai 
zinātnei.”

Uzrunu Dunsdorfs pabeidz ar 
vārdiem: “Mans sirsnīgais novē-
lējums: sekmīgi atrisināt šos 
mūsu Dārija mezglus.”

Skaisti pateikto vārdu kodols 
un mūsu uzdevums, ja gribam 
būt mezglu risinātāji un  kamola 
sildītāji, – būsim par savējiem, 
vingrināsimies sadarbībā un sa -
dzīvē, krāsim zināšanas, ieaug-
sim domāšanā, kas izpaužas 
ak tīvā, mērķtiecīgā, apdomātā 
rīcībā!

Kas jādara, ko jau darām, lai 
veicinātu mūsu kamola – mūsu 
valsts un mūsu sabiedrības at  -
tīstību un izdzīvošanu?

Vispirms par Latvijas drošības 
jautājumu. Ko mēs varam darīt, 
lai kaŗš, kas šobrīd ir “aiz upes” 
neskartu mūsu zemi, Saprotam, 
ka drošības jautājumos Latvijas 
reālā ārpolītika diemžēl jau sep-
tiņdesmit piecus gadus neatspo-
guļo Kārļa Uimaņa 1918. gada 
18. novembrī pagaidu valdības 
deklarācijā teiktos vārdus: “Ta -
gad, kad esam brīvi un vairs 
negaidām no augšas vai ārienes 
pabalstu un palīdzību, paši vei-
dosim savu dzīvi.”

Šodienas ārpolītikas skatienā, 
kaut Latvijas valdība pēdējos 
mēnešos ieguldījusi līdzekļus, 
iepērkot aizsardzības iekārtas no 
ASV un Norvēģijas, Latvija savā 
drošības atbalstā principā pilnībā 
paļaujas uz ārieni – uz savu pie -
derību NATO un drošības garan-
tiem, ko nosaka NATO statūtu 5. 
punkts. Nevēlamies sasniegt brī-
di, kad kaimiņzemes provokācija 
pieprasītu gatavību iedzīvināt so -
līto, bet mēs arī zinām, ka ASV 
ārlietu darbībā solītais ne vien-
mēr izpildīts, it sevišķi, ja jautā-
jumā netiek manīts atbalsts no 
pašas tautas. 

Tāpēc aicinu katru – aktīvi 

aizstāvēt mūsu valsts drošības 
jau tājumu! Atdzīvināsim apputē-
jušās mākas, ko trimdā attīstījām 
pirms 40-50 gadiem, kad kļuvām 
rūdīti demonstrāciju rīkotāji un 
rosīgi apzinājām tautas pārstāvjus 
ASV kongresā, viņiem neatlaidīgi 
klāstīdami faktus par Latvijai 
nodarītajiem pārkāpumiem.  Šo -
dien – izsakiet atzinību Konek -
tikutas gubernātoram, kas kopā 
ar kaimiņpavalstu kollēgām vēr-
sies pie Francijas prezidenta ar 
lūgumu atsaukt Mistral bruņu-
kuģu pārdošanu Krievijai. Atzi-
nība pienākas arī Pensilvānijas 
pavalsts tautas pārstāvim Mike 
Kelley par viņa noraidošo nostāju 
pret šo darījumu un tautas pār -
stāvim Elliot Engel, kas izvirzījis 
priekšlikumu organizācijai 
NATO, lai tā nopērk Mistral ku -
ģus. Nudžersijas senatoram Ro -
bert Menendez, kuŗš arī ir Senate 
Foreign Relations komitejas priekš-
sēdis, darīsim zināmas mūsu rū -
pes par Krievijas nepārtraukto 
viltus polītiku ne tikai pret Uk -
rainu, bet arī pret Baltijas val-
stīm – polītiku, kas parādās di -
plomātiskajā līmenī, bet arī me -
liem piesātinātā mediju pa  sau  lē. 
Pateiksimies par līdzšinējo ASV 
atbalstu Latvijai. Pieprasī sim 
turpināt nelokāmu atbalstu 
NATO bruņoto spēku novieto-
šanai Baltijas valstīs, kā arī atbal-
stu European Defense Initiative 
likumprojektam ASV Kongresā, 
kas palielinātu ASV financiālo 
atbalstu Baltijas valstu aizsar dzī-
bai. Nesēdēsim pasīvi, rokas klē pī 
salikuši! Kas cits precīzēs ASV 
tautas pārstāvim Latvijas viedok-
li, ja ne mēs? Ja paši nebūsim 
savas valsts atbalstītāji ārpasau  -
les lokā, kas to darīs?

Atsaucos uz Dunsdorfa pirmā 
mezgla samežģījumu – ka mēs, 
baltiešu tautas, nedzīvojam salie-
dētā telpā. Apvienotā baltiešu ko -
miteja – JBANC – kas sastāv no 
baltiešu galveno jumta organi zā-
ciju pārstāvjiem, kā arī Baltic 
Freedom League un CEEC virza 
baltiešu drošības jautājumu ASV 
polītiķu uzmanības priekšplānā, 
bet arī vietējos centros mēs katrs 
varam atrast un uzrunāt ne tikai 
savus brāļus baltiešus, bet arī 
ukraiņus, ar kuŗiem kopā doties 
pie sava rajona tautas pārstāvja; 
kopībā ir spēks, un tas spēks 
jāpielieto lietderīgi!

Būsim savējie mūsu vietējās un 
Ārpuslatvijas sabiedrības attīs tī-
bā, kā arī kultūras un izglītības 
laukos! Varam sevi atturēt no 
sīkumainiem kašķiem! Sapra tī-
sim, ka tie mūs šķeļ un attur no 
iespējas saskatīt kopējus mērķus 
un īstenot tos, attur no tās ļoti 
vajadzīgās kopdarbības, kas ļauj 
sabiedrībai attīstīties. Trāpīgs ir 
citāts, ko piemin profesors Jānis 
Stradiņš, pirms gada apcerēdams 
tā momenta Satversemes pream-
bulas teksta variantu. Viņš rak-
sta, ka atbalsta un vēlas ticēt 
preambulā ietvērtajām pamat-
vērtībām, bet pašu vajadzīgāko 
pamatu, lai tautu kopiena dzīvotu 
saliedētā sabiedrībā vislabāk iz -
teicis 1921. gada Satversmes pro-
jekta referents, teikdams: “Vis dro-
šākā Satversme ir veselīgs gars 
tautā”.

Apskatīsim, definēsim, kāda 
darbība izpauž veselīgu rīcību, 
bet arī dosim atzinību tiem, kas 
ved uz saliedētību mūsu šodienas 
sabiedrībā. Sāksim no pašiem 
pamatiem – ģimenē un draugu 
lokā, vietējā sabiedrībā. Varam 
pateikties vispirms vecākiem un 
it sevišķi nelatviešu dzīves bied-
riem, kas atbalsta mūsu tieksmi 
ģimeni veidot latviskā vidē. Pa -
teiksimies arī mūsu skolotājiem 
un audzinātājiem, kas ar pilnu 
atdevi ziedo laiku latviešu sa -
biedrībai, lai stiprinātu latviešu 
valodu un kultūras apziņu mūsu 
bērnos. 

Sadarbība sākas mūsu pašu 
centros – draudzēs, biedrībās, 
vienībās. Tā padara centru stipru, 
radošu, ar spēju piedalīties pla-
šākā latviešu sabiedrībā gan ASV, 
gan arī Latvijā. To no jauna pie-
dzīvojām šovasar lielā gaidu un 
skautu nometnē “Mantojums”, 
kuŗā piedalījās daudzi jaunieši 
no mūsu puses, bet arī  dalībnieki 
no citām gaidu un skautu vie-
nībām ASV, Austrālijā un Latvijā. 
Arī viņiem kodolā bija stipra 
vietējā vadība, kas sagatavoja 
bērnus piedalīties un veidot tiltus 
ar plašāku pasauli, un atgrieze -
niski – apzināties viņu piede -
rību Latvijai.

Sadarbība centros veidojas ar 
sabiedrības integrāciju – mums 
Amerikā tā ir trimdas paaudžu 
un jauniebraucēju veselīga salie-
dēšanās. Pozitīvas izpausmes vē -
rojamas tepat, Nujorkas drau-
dzes latviešu skolās Bronksā un 
Ņudžersijā, kuŗas atšķirībā no 
vairākām citām ASV latviešu 
skolām ir spējušas pretoties asi-
milācijas spēkam. Ģeografiskais 
novietojums, protams, dod savu 
labumu, bet svarīga ir arī atvēr-
tība un interese piesaistīt jaunas 
asinis un prātus no ģimenēm, kas 
iebraukušas ASV pēdējā imi g-
rācijas vilnī. Bronksas skolas  de -
mografiskā statistika rāda, ka, 
skolas 27 ģimenu kopskaits vei-
dots no 16 ģimenēm, kuŗās ve -
cāki dzimuši ASV, un 11 ģime-
nēm, kas iebraukuši no Latvijas. 
No skolotājiem, kur līdzsvarā ir 
vīriešu un sieviešu dzimtas pār-
stāvji, 9 ir ASV dzimušie un 6 no 
Latvijas. Arī Ņudžersijas skolas 
demografiskā statistika pauž lī -
dzīgu saliedētību. Jaunpienācēju 
ģimenes atradušas savu piede-
rību ASV latviešu sabiedrībai un 
palīdz pacelt skolās valodas lī -
meni, kā to vislabāk spēj tas, kam 
latviešu valoda ir dzimtā valoda. 
Mēs kopīgi veidojam stiprāku 
latvisko identitāti un piederības 
sajūtu latviešu tautai.

Biedrību līmenī arī manāms 
jauns dzīves spars, piemēram, 
Losandželosas, Sanfrancisko un 
Priedaines latviešu biedrībām, 
kur notikusi veiksmīga integrācija 
vairāku sabiedrības ieceļotāju 
slāņu apmērā. Vadības un saim-
niecības posteņus, kā arī infor-
mācijas biļetenu veidotāju ama-
tus arvien biežāk pilda jaunas 
sejas, kam stipra valoda un kas 
savukārt iesaista vēl citas perso-
nas, līdz šim trimdas sabiedrībai 
nepazīstamas. Auglīga ir arī veik-
smīgā sadarbību starp paaudzēm, 

it sevišķi tas manāms biedrību 
dzīvē, kur veidojas sadarbība 
starp vecāko trimdas paaudzi un 
jauno trīsdesmitgadnieku jaun-
iebraucēju paaudzi. Dažviet ma -
nāmis, ka iztrūkst vidējās trim-
das paaudzes, kas vairāk asimi-
lējusies vietējā sabiedrībā. Pa  ma-
zām sabiedriskie centri nevis iz -
sīkst, bet pāriet jaunās paaudzes 
rokās, viņi strādā ar atjaunotu 
darbību un dedzību.

Jumta organizāciju līmenī pie 
veiksmes stāstiem pievienojams 
PBLA 2013. gada vasarā rīkotais 
Pasaules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forums Rīgā, kas deva 
ārzemju latviešu uzņēmējiem ie -
spēju sanākt kopā un veidot sa -
runas un projektus ar Latvijas 
uzņēmējiem. Cildināma ir bied-
rības TILTS gadskārtējā apņē-
mība izveidot Latvijas teātŗa un 
koncertu mākslinieku turneju 
programu ASV pilsētās, līdz ar to 
piedāvā centriem iespēju par lē -
tāku cenu izrādīt augstas kvali-
tātes kultūras pasākumus, nekā 
centrs viens pats spētu uzņemties. 
ALA savukārt sniedz financiālu 
atbalstu TILTS turnejām vai arī 
financiāli atbalsta atsevišķus kul-
tūras un sporta pasākumus.  ALAs 
Izglītības nozares skolotāju ap -
mā cību kursi apvieno un veicina 
sadarbību starp skolām, un 
sniedz praktisku metodisku pa -
līdzību jaunām skolotājām, bet 
jaunizstrādātie valodas pārbau-
dījumi palīdz piemērot skolu 
mācību programmu ASV skol-
nieku valodas līmenim un spē-
jām, līdz ar to padara skolas mā -
cību fonu pieejamāku, draudzī-
gāku, labāk sasniedzamu. Mēs re -
dzam, ka pastāv, kas piemērojas 
laikmeta izaicinājumiem un tau-
tas vajadzībām!

Sadarbībā ar Latvijas valdību 
pozitīvs un ārzemju latviešu sa -
biedrībai morāli spēcinošs pa -
grie   ziens pēdējos gados ir Lat-
vijas valdības centiens uz  runāt 
mūs, ārzemju latviešu sabied-
rību, ap  zināt mūsu vajadzības. 
Nule izveidotās jaunās valdības 
dekla rācijā no jauna apstipri-
nāta va  jadzība sadarboties ar 
latviešiem ārzemēs.

Jau vairākus gadus Ārlietu mi -
nistrijā pastāv vēstnieka pos-
tenis sadarbībai ar diasporu, 
kuŗu ar šo gadu pilda bijušais 
sietlietes, tagadējais rīdzinieks 
Pēteris Elferts. Un vēl, īpaši no -
zīmīgs, bet mums daudziem vēl 
neaptverts un neizmantots ir 
grozījums Latvijas dubultpilso-
nības likumā, kas veicina piede-
rību Latvijai.

Novērtējam Latvijas valdības 
šoruden piedāvāto iespēju ASV 
organizācijām pieteikt finan -
cējumam lielāka apmēra kul-
tūras projektiem, tāpēc TILTS, 
ALA un Gaŗezers cer uz kul-
tūrālu projektu atbalstu nāka-
majā gadā. 

Vēl gribu pieminēt divus mo -
mentus no sarunām starp Lat-
vijas valdības un mūsu sabied-
rības pārstāvjiem, kas mums 
nesa vai nesīs vērtīgus augļus.

(Turpināts 6. lpp.)
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Mūsdienās, kad daudz runā-
jam par „pareizu” vai „objektī -
vu” vēsturi, rakstām un lasām 
daudz piedzīvojumiem un pār-
dzīvoju miem bagātu dzīves 
stāstu un pūlamies savākt „mut-
vārdu lie cības” no cilvēkiem, 
kuŗi savā dzī  vē tās nepaspēs 
uzrakstīt, der padomāt, cik sa -
režģīts, pat ne  iespējams, ir uz -
devums sastādīt „objektīvu” 

PĒTERIS
BOLŠAITIS

Priekšvārds romāna publikācijai Laikā

VĒSTULES NO MASKAVAS
Amerikas latviešu repatriantu likteņi Padomju Krievijā 1917 – 1940

vēsturi. Mēdz teikt, ka vēsturi 
raksta uzvarētāji – un tas, lielā 
mērā, ir patiesība. Kas gan var 
izprast iznīcinātu tautu vēsturi 
vai aizmirstu cilvēku lie  cības? 
Tomēr katra cilvēka pie dzī vo-
jumi un pārdzīvojumi, un no 
tiem radītie secinājumi un 
viedokļi, ir patiesa vēsture. Un 
katra cilvēka liecība ir šādā ziņā 
patiesa, kaut nepilnīga, vēsture.

Domājot par Latvijas valsti, 
tās tautu un atsevišķu cilvēku 
pār dzīvojumiem un likteņiem, 
šis uzdevums ir īpaši sarežģīts, 
ņe  mot vērā, cik daudz un da -
žādi vēsturiski notikumi ir 
saistīti ar mūsu valsti, un katrs 
no tiem ir savādāk ietekmējis 
mūsu ļaužu skatu uz pasauli – 
tā saukto Weltanschaung.

Osvalds Akmentiņš ir veicis 

ļoti interesantu un vērtīgu mū -
su vēstures fragmenta pētījumu, 
lielā mērā balstītu uz „mutvārdu 
vēsturi”, kas ietverta vēstulēs no 
un liecībās par cilvēkiem, kuŗi 
spēlēja lielu lomu mūsu valsts 
vēsturē un kuŗu domu manto-
jumu mēs sajūtam vēl šodien. 
Tie bija mūsu 1905. gada revo-
lūcijas kreisi noskaņotie aktī-
visti, kuŗi paspēja aizbēgt uz 

Amerikas Savienotajām Val-
stīm, tur veicinot komūnisma 
ideju izplatīšanu, kā arī 1917. 
gadā devās uz Mas kavu, palī-
dzēja stiprināt boļševiku režī-
mu, kā tur, tā arī 1919. gada 
Latvijā.

Lasot šo plaši dokumentēto 
grā matu, nevar izvairīties no 
jautā ju ma: „Kas būtu, ja nebūtu 
bijis...?”

Ievadvārdi
Šī grāmata rakstīta par kādu 

mūsu tautas zaru, kam bija jā  do-
das svešumā un jāpārdzīvo visas 
trimdinieku likstas, bet no draus-
mā lāsta viņi nespēja izbēgt. Viņi 
ieradās Amerikā kā vācu baronu 
un krievu administrācijas upuŗi. 
Svešumā aiziedami, viņi zvērēja 
tiem atriebību, kas tos bija vajā-
juši, un naidu viņi nespēja aiz-
mirst. Šie tautieši ASV ieradās ne -
viena negaidīti un palika sveši-
nieki arī pēc 12 nodzīvotiem ga -
diem. Viņi nespēja asimilēties, ne 
arī pielāgoties Amerikas kapitālis-
tiskajā iekārtā, un tāpat kā cara 
Krievijā, juta visapkārt dzīves ne -
laimes un ļaunumu. Pēc viņu pār -
liecības, tikai sociālisms va  rēja 
cilvēkiem atnest laimi un īstu 
brīvību. Cik kaitīga bija šī mācība, 
to retais no viņiem apjēdza. Viņi 
atgriezās Padomju Krievijā, kur 
domāja atraduši strādnieku pa -
radīzi. Tad vēl nevienam ne prātā 
neienāca doma, ka Staļins viņus 
iznīcinās kopā ar pārējiem latvie-
šiem, kas dzīvoja tai laikā Krie-
vijā. Kā pati revolūcija pārsteidza 
Amerikas latviešus, tā arī Staļina 
radītais genocīds. Cilvēki brīvību 
baudīja Amerikā un arī Latvijā, 
bet Krievijā iestājās diktatūra, 
verdzība un garīga tumsa.

No ASV, Kanadas uz Krieviju 
būs aizbraukuši ap 400 latviešu. 
Daži no viņiem strādāja atbildī-
gos amatos komūnistu hierarchijā. 
1917. gada vasarā aizbrauca kau-
jinieki, vēlāk arī citi un ap 1919. ga  du 
vervēja cilvēkus ar speciāli tā tēm. 
Saaģitētie noticēja boļševiku 
solījumiem. Tie pārdeva savas mā -
jas, visu iedzīvi un devās uz Krie-
viju kā apsolīto zemi. Uz dzimteni, 
kas bija brīva no svešām varām, 
viņi nebrauca, jo tika stāstīts, ka 
strādnieki tur tiekot apspiesti. 
Daži temati šai publikācijai aiz-
sākti jau pirms 20 gadiem, kad 
manus rakstus publicēja laik-
raksts Laiks 1963. gadā. Šis te -
mats mani nodarbinājis daudzus 
gadus. Nožēloju, ka pēc 36 ga -
diem nevaru vairs Amerikā sa -
stapt nevienu dzīvu veclatvieti, ar 
kuŗu vēl varētu pārrunāt šīs 
latviešu tautas grupas nežēlīgo 
likteni, pie kuŗa radīšanas viņi 
paši bija vainīgi.

Skatot šos drāmatiskos notiku-
mus pagātnē, kas radās tieši pēc 
1917. gada revolūcijas Krievijā, 
kad uz dzimto pusi pavērās dur-
vis tik plaši, kā to vēl nav pie  dzī-
vojusi neviena Austrumeiropas 

OSVALDS AKMENTIŅŠ

emigrācija, rodas jautājums, kā 
mēs, Latvijas brīvības saucēji,  rī -
kotos, ja līdzīgu situāciju pie dzī-
votu mēs. Un tā vienmēr pastāv, 
jo liktenis Padomju Krievijai ne -
paredz krievu Romanovu cilts 
gaŗo mūžu.

Autors
Dorčesterā, Ma. 1987. g. ziemā

Dzīvojot Roksberijas tuvumā, 
ir vērotas lielās pārmaiņas, kas 
notikušas šai kādreizējā latviešu 
dzīves vietā. Ap 1950. gadu lat-
vieši pulcējās Norfolk House Centre 
mājā. Tur notikuši jau agrāk 18. 
novembŗa akti, ALTS (Amerikas 
latviešu tautiskā savienība) rīkoja 
sapulces, jaunie ieceļotāji noorga-
nizēja svētdienas skolu bērniem, 
vingrinājās dejot tautas dejas.
Highland ielā latviešu baznīcā no -
tika dievkalpojumi latviešu valo-
dā. Šī draudze sniedza lielu atbal-
stu tiem bēgļiem, kas no Zvied-
rijas ieradās Bostonā nele gāli, 
vienkāršās zvejas laivās. Tos apzī-
mēja par vēlīniem pilgrimiem.

Daugavas vanagi nopirka agrā-
ko Bostonas Latv. strādnieku bied-
rības namu, jo „sarkanie” to vairs 
nespēja uzturēt.

No Tremonta ielas pārcēlies, re -
daktors Jānis Porietis Centra ielā 
16, savā dzīvoklī, atvēra mākslas 
salonu, caur kuŗu tautā aizgāja 
ap 250 gleznu, daudz grāmatu un 
daiļamatniecības izstrādājumu. 
Bet tad nāca negaidītas pārmai-
ņas. No Roksberijas pazuda viens 
pēc otra īri, dāņi, zviedri, žīdi, 
vācieši un arī latvieši aizbēga, jo 
no dienvidu štatiem plūda iekšā 
melno straumes. Šo pilsētas iecir-
kni ap Dadleja staciju jau sauca 
par Misisipi deltu.

Jūs varat jautāt dienvidniekiem 
no Misisipi, Dienvidkarolīnas, 
vai viņi pazīst, jeb kaut ko zina 
par latviešu tautu. Vispirms viņi 
prasīs, lai jautājumu atkārto, tad 
noliedzoši  kratīs galvu un teiks, 
ka neko nezin.

Melno vēsturnieki pētī visu par 
tiem, kas cīnījās par verdzības at -
celšanu, un ceļ tiem arī pieminekli. 
Bos tonas kolledža 1984. gada ru -
denī Dadlejas bibliotēkā rīkoja 
publiskas diskusijas par šeit agrāk 
dzī vojušām etniskām grupām. 
Pie minēja visus agrākos, bet 
latvie šus aizmirsa. Šīs grāmatas 
auto ram vajadzēja iemaisīties, lai 
ne  aizmirst latviešus. Tie arī šeit 
ir dzīvojuši. Kā lai to pierāda? Vēl 
saglabājušās dažas teātŗa pro-
grammas, mītiņu proklamācijas, 
daži sējumi laikrakstu, draudžu 
protokoli, kas arī palīdzēja uz -
rakstīt un pierādīt, ka latvieši te 
dzīvojuši, kaut arī Roksberijas 
kalns ar savām noplukušajām 
mājām ir mēms un kluss.

Kādreiz pirms 35 gadiem, kad 
latvieši apdzīvoja Roksberiju, 
kāds tautietis man teica: „Te, kād -
reiz šai namā dzīvoja Fricis Ro -
ziņš, kas bija Strādnieka redak-

tors un tur lejā, tālāk, 
runāja Trockis, laikā, 
kad ASV bija kaŗā ar 
Vāciju. Te tika aģitēts, 
kurināta komūnistu  
revolūcija.” Tā arī šo 
rindiņu rakstītājs, vēl 
mazs puišelis bū  dams, 
1919. gadā izbaudīja 
„zvēru dārzu” Vid ze-
mē, Vietalvas muižā. 
Pārņem savāda sa  jū -
ta, šķirstot šīs appu-
tējušās lappuses par 
neredzamajiem vēs-
tures ceļiem. Roks be-
rijā, kā dega tās vārds 
toreizējiem emi gran-
tiem! Tas, kas te no -
tika, bija vairāk nekā 
Sidnejas ielas noti-
kumi Londonā 1910. 
gadā, kad Vinstons 
Čērčils cīnījās ar lat-
viešu anarchistu Pē -
teri Krāsotāju.

Vai varat iedomā-
ties kreisos revolū-
cionārus – Frici Roziņu, Dāvidu 
Beiku, Sīmani Berģi, J. Bērziņu- 
Ziemeli un Augustu Pennesu, 
kas visi nāca no Roksberijas un 
bija Pēteŗa Stučkas komūnistis-
kās piecu mēnešu valdības ko  mi-
sāri 1919. gadā. Par to domājot, 
šermuļi pārskrien ādai – zvēru 
dārzu rīkotāji savai tautai.

Ielu akmeņi, kas izturīgāki par 
cilvēka mūžu, nodiluši, glumi kā 
oļi okeana malā, kur tos balina 
saule un viļņi. Tie ir mēmi, un 
tāpat kā vecie nameļi neko ne -
stāsta par aizgājušiem laikiem, 
ne vārda par latviešiem. Tos vie-
nus pēc otra gāž nost un ceļ mo -
dernus namus. Par šo pilsētas 
daļu nākamās latviešu paaudzes 
varēs sacīt – reiz bija, tuvāk neko 
nezinādami, par kādreizējām 
senču gaitām un maldiem...

Mūsu tauta mīl mieru, reti kad 
dumpojas, bet tomēr vai nu par 
laimi, vai nelaimi, mums ir savi 
dumpinieki, savi dēkaiņi. Brīvās 
Latvijas laikā no mūsu zemes 
aizbēga uz Brazīliju ap 2000 lat-
viešu un tur, tropu saulē, atrada 
sev kapu. Uz franču leģionu de -
vās arī mūsu puiši. Bija arī, kas 
skrēja uz Spāniju, lai piedalītos 
pilsoņu kaŗā. Nekas sevišķs tas 
nebija, nāca jauni cīnītāji arī no 
citām tautām un nolaida asinis. 
Mums gan vajadzētu atturēties 
un neskriet tur, kur kaŗa pērkons 
rūc. Tautas dzīvais spēks ir sva-
rīgāks par visu vairāk. 

Piektgadnieki savos 12 trimdas 

gados dedzīgi cīnījās un sludināja 
komūnismu, kā mēs, kas komū-
nismu apkaŗojam. Komūnisms 
tautām brīvību neatnes, gan tikai 
verdzību. Šīs domas nāk prātā, 
lasot U. Ģērmaņa grāmatu  Zinā-
šanai.  Kāds savāds liktenis mums 
jānes? Toreizējie mūsu trimdinie-
ki visur izrāvās citu tautu trimdi-
nieku priekšgalā ar savu talantu, 
centību un citām dotībām. Arī 
mēs, tagadējie trimdinieki, esam 
tādi paši, un mūs pat apbrīno pēc 
40 gadu gaŗās trimdas, kur ņe -
mam izturību, kad citu daudz 
lielāku tautību polītiskā ierinda 
grīļojas.

Ne mirušiem var piedot, ne tos 
nosodīt – tā ir vēsture, un mēs, 
izņemot mūsu neatkarības laiku, 
esam vienmēr bijuši vēstures ob -
jekts. 1905. gadā nepabeigtā revo-
lūcija kā pavasaŗa pali 1917. gadā 
no Amerikas aizrāva uz Krieviju 
ap 400 latviešu, jo cars bija gāzts! 
Daudzi ticēja Ļeņinam, jo viņš 
krievu ģenerāļu pieviltiem lat vie-
šu strēlniekiem solīja brīvību, pat 
savu republiku. Par neatkarību 
mēs stāvam vēl šodien un  ticam, 
ka to reiz izcīnīsim. Šīs nedienas 
trimdā mūs gan brīdina, ka vieg-
lāk bija caru nogāzt, nekā sistēmu, 
kas pārvalda Austrumeiropu un 
kuŗas upuris esam mēs, trimdi-
nieki, šodien. Bet gan jau nāks 
laiks un cietuma durvis izrūsēs, 
un cietumi sabruks. 

(Turpinājums sekos)

Pa aizputinātām 
ielām stai gājot

Bostonā Roksberija ar tās kal nu 
pieder slavenai vēsturei, un tai ir 
nozīmīgs vārds arī latviešu emig-
rācijā. Laikā starp 1905. un 1917. 
gadu Roksberija bija visblīvāk 
apdzīvotā latviešu dzīves vieta 
Amerikā. Nepilnas jūdzes platībā  
tur dzīvoja ap 300 tautiešu, kas 
visi bija aktīvi cilvēki. Latviešiem 
bija savs klubs – liels nams ar sa -
rīkojumu zāli,skatuvi, spiestuvi un 
bibliotēku. Bija arī sava baznīca 
25 Highland ielā, ko bija būvējuši 
latviešu amatnieki. Bez tam vēl 
bija daudzas sarīkojumu vietas; 
kā piem., Dadleja Opera house, 
Putnam, Košuta zāles Tremonta 
ielā netālu no Roksberijas krus-
tojuma. Tur bija arī Ragles ielā 
latviešiem dievkalpojumu vieta, 
tāpat sarīkojumiem izmantoja 
bap   tistu baznīcu pie Dadleja sta-
 cijas. Dabā no visa minētā lat-
viešu gaitu pētnieks šodien vairs 
nekā neatradīs. Bet priekš 35 ga -
diem šīs celtnes vēl bija, un dažās 
notika sarīkojumi Otrā pasaules 
kaŗa bēgļiem, kas apmetās uz 
dzīvi Bostonā.
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LATVIEŠI KANADĀ

Talcinieki Saulainē
laimē jaunas automašīnas

Padomājiet, kas par devīgu ro -
ku tiem Saulaines atbalstītājiem, 
kas Saulaines  Rudens talkā tal-
cinieku bezmaksas laimīgajai lo -
zei noziedoja divas jaunas, smal-

KRISTĪNE KIRSCH-STIVRIŅA

Visiem 35 talciniekiem bezmak-
sas izloze bija jauks pateicības 
apliecinājums par piedalīšanos 
Saulaines uzpošanas talkā. Visi 
saziedotie laimesti bija Saulaines 

ilgstošs lietus... bet nekā! Skaista, 
pat pasilta, saulaina diena. Visas 
lapas tika sagrābtas, zari un koki 
sazāģēti, grāmatas grāmatu klē -
tiņā sakārtotas (un arī talcinieku 

kas automašīnas! (Un šis nav 
”april, april” joks, bet absolūta 
patiesība!) Un mašīnas ir gatavas 
braukšanai, ar visām gumijas rie-
 pām, stūrēm, kloķu un ventiļ vār p-
stām, atsperēm, virināmām dur-
vīm, atveŗamu motora un bagaž-
nieka vāku. Par nožēlošanu, lai  mē-
tājs Guntars Tannis ar savu tumši 
zilo, smalki nospodrināto jaguāru, 
bija jau aizbraucis, kad bija laiks 
fotografēties. Bet otrās automa-
šīnas, koši zaļās VW va  boles 
(Beetle) laimētājs Juris Zom  mers 
bija tādā sajūsmā, ka palika ar 
muti vaļā par tik vērtīgu laimestu.

labvēļu sagādāti, kā arī rūpīgi 
iesaiņoti, lai laimētājs nezinātu, 
kas ir apslēpts viņa izvēlētajā dā -
vanā. Šīs talkas ziedotāji –  Biruta 
Dirse, Rita Dirse, Elga Ozoliņa 
un Arturs Pludums, Elviga Sebre 
un Arturs Lauzis, Norberts un 
Gunta Sebri, Aina Selga, Guntis 
un Natalija Taņņi un Aina Tilupa, 
kā arī audēja un rokdarbniece 
Biruta Freimane no Kalgarijas, 
kuŗa noadīja cimdus un zeķes un 
tos atsūtīja uz Saulaini.  

Visu iepriekšējo nedēļu, laika 
pareģojums katru dienu bija ne -
mainīgs: 50% iespēja, ka būs 

nopirktas), malka saskaldīta un 
āra mēbeles noliktas uz ziemas 
guļu. Būtu svarīgi pieminēt Sau -
laines nomnieci un dedzīgo tal-
cinieci Anitu Ozoliņu-Sydor, ku  ŗa 
ārpus talkām nedēļas no  galēs 
pati strādā, kārtojot Saulaines 
grāmatas. Nākamajā sarīkojumā, 
Kritušo karavīŗu Varoņu piemi-
ņas dienā, sestdien, 8. novembrī, 
grāmatu meklētāji varēja paši ap -
skatīt grāmatu klētiņu un sa -
meklēt sev iecerētās grāmatas. Šo 
rindiņu rakstītāja bija klāt, lai pa -
līdzētu sameklēt īsto, ja vaja dzīgs.

Paldies galvenajam šefpavāram 

Ērikam Začam un palīgam Pē -
terim Mašinam, kā arī darbi nie-
kiem virtuvē par tik izcilām uz -
kodām un azaidu, arī cūkas ce -
peša, kāpostu un ceptu kartupeļu 

Katram talciniekam iznāca vis-
maz viena jauna, silta ziemas 
cepure.

Pieminējām arī nupat aizsaulē 
aizgājušo Saulaines atbalstītāju 

galveno maltīti un dažādiem 
svaigu augļu raušiem ar saldē-
jumu saldēdienā! Un jā – atkal 
bija biešu zupa ar piciņu skābā 
krējuma!

Paldies arī Pēterim Rudder par 
ziemas miču ziedojumiem Sau -
laines talciniekiem. Pēteris nav 
latvietis, un viņa vienīgais sakars 
ar Saulaini ir tas, ka visus sešus 
gadus Saulaines Pavasaŗa tirgus 
laikā viņš īrēja daiļamatnieku 
gal  du un pārdeva savas preces. 
Sešos gados viņš Saulaini labi 
iepazina un atrada to par izcili 
skaistu. Viņš apbrīnoja talcinieku 
dedzību un pašaizliedzību, jo 
katrā Pavasaŗa tirgū strādāja čet-
ras paaudzes, kopskaitā katrreiz 
tirgū 120 talcinieku. Tāpēc viņš 
Saulaini vēl arvien atbalsta. 

otavieti Miķeli Svilānu, kuŗš pa -
gājušā gadā tieši šinī laikā strādāja 
Saulaines rudens talkā. Miķelis 
bija liels latviešu grāmatu atbal-
stītājs un sapratējs, grāmatas rē -
gulāri pieprasot un īpaši meklējot 
vecās Bellacord plates, kuŗu kl ē-
tiņā mēdz būt visai daudz. Žēl, ka 
viņa vairs nav mūsu vidū. Vieglas 
smiltis, Miķel, un paldies Tev!

Redziet nu, kā par 8 stundu 
noziedotu darbu varat justies 
gandarīti, ka Saulainei esat tik 
ļoti palīdzējuši.. un turklāt varat 
laimēt jaunu automašīnu! 

Uz redzēšanos Saulainē, kur 
visu cauru gadu, 24 stundas dienā, 
varat apmeklēt grāmatu klētiņu.

Paldies atkal Elvigai Sebrei par 
tik sekmīgas talkas izkārtošanu. 
Saulainē mums labi klājas!

Prieks par laimestu

Tā ir apaļā galda diskusija šī 
gada maijā ALA kongresa gaitā 
starp ASV latviešu organizāciju 
vadītājiem un Ministru prezi-
denti Laimdotu Straujumu un 
viņas padomniekiem, kuŗā mū -
sējie bija galvenie runātāji. Iz -
klāstījām savas galvenās rūpes 
par latviešu sabiedrības uztu rē-
šanu ārzemēs. Augsti novērtējām 
ātro un tiešo atsaucību uz vienu 
no vairākkārt izklāstītajām rū -
pēm par grūtībām sagādāt Gaŗ-
ezera vidusskolai kvalitātīva 
līmeņa latviešu valodas skolo tā-
jas: aizritējušā vasarā ar Ārlietu 
ministrijas pabalstu tika gādāts, 
lai Gaŗezera vidusskolai vasarā 
būtu desmit labi kvalificētas sko-
lotājas no Latvijas. Arī bērnu 
valodas līmenis mūsu nometnē 
Katskiļos un Mežotnē ieguva no 
atbalstītās audzinātājas līdz da-
lības. 

Otrs pozitīvs saskares moments 
bija Kanadas Dziesmu svētkos 

Hamiltonā. Koristes statusā tajos  
piedalījās jaunieceltā Latvijas kul -
tūras ministre Dace Melbārde, 
un pēc svētkiem viņa  apņēmīgi 
centās iepazīt mūsu sabiedrību 
un skolas Gaŗezerā. Apcie mo-
juma laikā no ALAs puses uz -
sākām sarunu par vajadzību ra -
dīt jaunas iespējas mūsu jaunie-
šiem iepazīt Latviju, un to darīt, 
pavadot vasaru praktikantu dar-
bā Latvijā. Atsaucība bija noteik-
ta un strauja, un jau rudens sā -
kumā uzsākām konkrētas saru -
nas ar LNB, Latvijas archīvu un 
citām iestādēm. Tagad varam 
teikt, ka nākamajā gadā veidojas 
desmit jaunas un dažādas kon-
krētas iespējas, piemēram, arī 
Rundāles pilī un Etnografiskajā 
brīvdabas mūzejā, kur mūsu stu-
dējošiem jauniešiem mērķtie cīgi 
pavadīt vasaru Latvijā.

Vēl pie pozitīvā tieši jauniešu 
iesaistīsanā un piederības veido-
šanā starp ASV un Latvijas jau-

niešu paaudzēm jāmin Latvijas 
jauniešu iesaistīšana darbā šeit, 
Ņujorkas draudzes nometnē, vai 
mūsu jauniešu līdzdalība orga-
nizāciju uzdevumos, kā, piemē-
ram, “Iespējamā misija” Latvijas 
skolās. Nujorkas draudzes no  met-
 nes Katskiļos prototips ir iedz ī-
vināts un Latvijā darbojas jau 
vairāk nekā divdesmit gadus, bet 
Latvijas Īkšķīši šovasar nosvinēja 
divdesmito jubileju kopš vasa-
ras, kad vairākas ģimenes no 
mūsu puses dzina pirmās saknes 
Latvijā.

Kaut nosaucami ir vēl daudzi 
spilgti piemēri, nevar nepama-
nīt, ka pamatā katram veiksmes 
stāstam ir draudzība, atvērtība, 
mērķtiecība, rosība un latviskā 
apziņa.

Noslēgumā gribu pieminēt vēl 
īpaši sakāpinātu šīs saliedētības 
apziņas izpausmi, – ne tikai būt 
par savējiem, bet arī atdot sa -
vējiem – gan atbalstot caur Vītola 

Fondu Latvijā maznodrošinātu 
Latvijas jauniešu centienus pēc 
augstākās izglītības, vai arī caur 
Amerikas latviešu apvienības pro-
 grammu Sadarbība ar Latviju 
tēvzemes daudzbērnu ģimeņu 
vecākus, kas cenšas saviem bēr-
niem nodrošināt gaišāku nākotni 
Latvijā. Un vēl pieminēšu divus 
individus, kas ar savu cildināmo 
nostāju nodrošinājuši stingrus 
balstus mūsu sabiedrības nākot-
nei. Nelaiķi Dr. Ainu Dravnieci 
Galeju, kas financiāli atbalstījusi 
visu jauniešu vasaras praktikan-
tu darba programmu Latvijas 
Okupācijas mūzejā, un vēl iev-
rojamākā apjomā – kopš Latvijas 
atgūtās neatkarības sākuma Dr. 
Galejas financiālais atbalsts ir 
atbalstījis mācības turpat sešdes-
mit Latvijas studentiem Viskon-
sīnas universitātē, un ar viņas 
testamentāro novēlējumu turpi-
nās gādāt par jauno paaudzi arī 
nākotnē. Otrais piemērs ir Ņu -

džer sijas latvietis, priedainietis 
Elmārs Freibergs, kas ar savu 
dāsno testamentāro novēlējumu 
financiāli gādās par ALAs un 
Kultūra ministrijas jaunizveido-
tajiem jauniešu praktikantu dar-
biem Latvijā, par Leikvudas-
Nubransvikas draudzes un Prie-
daines nākotnes nodroši nā šanu, 
par PBLA darbību vairākus 
gadus nākotnē.

Kā redzam, ir spilgti piemēri 
veiksmīgām saliedētības izpaus-
mēm visos sabiedrības līmeņos.  
Latviešu sabiedrības mezgli ir 
atraisāmi, bet raisīšana prasa un 
prasīs mēŗktiecīgu apdomu, drau-
dzīgu sapratni, neatlaidību un 
piederības sajūtu mūsu tautai un 
sabiedrībai. Turpināsim savas 
po  zitīvās izpausmes, lai turp mā-
ko ceļu veiktu ar savējiem, lai 
gādātu par savējiem, lai atdotu 
savējiem! Lai diža būtu Latvijas 
simtgade brīvā valstī, kas vienota 
ar savējiem visā pasaulē!

Ejam uz Latvijas simtgadi!
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LELBA XIV Sinode
No šī gada 24. līdz 26. oktobrim 

Milvokos notika LELBA XIV Si -
node. Apmešanās bija un visas 
darba sēdes norisinājās viesnīcā, 
bet dievkalpojumi un sadrau dzī-
bas vakars Milvoku draudzes diev-
namā. Konferences zāļu priekš-
telpā bija iekārtota izstāde, kuŗā va -
rējām iepazīties ar dažādo LELBA 
nozaŗu darbību. Tā uzskatāmi pa -
rādīja, cik daudz darba tiek veikts, 
par ko sabiedrībai maz kas zi  nāms. 
Tas norādīja uz pilnīgu publiskas 
informācijas trūkumu pēdējo trīs 
gadu laikā, kas, ar retiem izņē mu-
miem, bija atrodama tikai inter netā, 
LELBA mājas lapā (www.lelba.org).

Pēc reģistrēšanās un bufetes stila 
pusdienām visi dalībnieki devās uz 
atklāšanas dievkalpojumu drau dzes 
dievnamā, kuŗā diakones amatā 
ordinēja Lindu Sniedzi-Taggart 
no Ņujorkas un Rotu Stone no 
Kalifornijas. Pēc atgriešanās vies-
nīcā bija Sinodes atklāšana, ar pre -
zidija, sekretāru, rezolūciju darba 
grupas un balsu skaitītāju izrau-
dzīšanu. Mandātu komisija ziņoja, 
ka Sinodē piedalās 44 delegāti no 
35 draudzēm un 33 garīdznieki. 
Sekoja apsveikumi no archib. 
Elmāra E. Rozīša, LIRS prezi-
dentes Lindas Hartke un citiem. 
Atklāšanas uzrunu “Laivā ar dzī  vī-
bas Kungu” teica LELBA evaņ ģe-
liste un dzejniece Rudīte Losāne.

JURIS PŪLIŅŠ

Pēc vakariņām bija Dāmu ko -
miteju locekļu sēde un mācītājas 
Ievas Pušmucānes-Kineyko vadī tā 
vakara lūgšana. Noslēgumā bija  
iepazīšanās vakars, kuŗā draudžu 
pārstāvji bija lūgti dalīties ar kaut 
ko īpašu savas draudzes dzīvē. 
Ideja bija laba, bet retam bija tie-
 šām kas interesants ko pastāstīt. 
Vairums atkārtoja ikdienišķās drau-
 džu norises un problēmas, gan cen-
šoties runā ievīt mazliet humora.

Sestdien darbu sākām ar mācī-
tāja Gundara Bērziņa vadītu rīta 
lūgšanu. Pēc vairākiem ziņoju miem 
bija LELBA Pārvaldes priekšnieka 
vēlēšanas. Kandidātu sarakstā bija 
trīsdesmit LELBA ordinētie garīdz -
nieki, (visi, kas ir kalpojuši drau-
dzēs vismaz 10 gadus un nav pār-
snieguši 72 gadu vecumu). Pir-
majā balsojumā no 72 nodotām 
balsīm, prāv. Gunārs Lazdiņš sa -
ņēma 32, prāv. Anita Pāža 17 un 
pārējās balsis sadalījās starp 8 
citiem kanditātiem. Lai ievēlētu 
amatā, bija jāsaņem vismaz 37 bal -
sis; bet prāv. Pāžai atsaucot savu 
kandidatūru, otrā balsojumā, ar 
vairākuma roku pacelšanu, tika 
ievēlēts prāv. Lazdiņš. LELBA 
pārvaldē ievēlēja garīdzniekus 
Dāgu Demandtu, Dāvi Kaņepu 
un Fritz Kristbergu, kā arī lajus 
Jāni Eizi, Baibu Liepiņu un Vol -
demāru Peldu.

Ļoti labi sagatavots un intere-
sants bija prāv. emer. Fritz Krist-
berga priekšlasījums par Mārtiņu 
Luteru un viņa Mazo katechis-
mu, kas deva vielu pārdomām, 
gatavojoties Reformācijas 500 

pieņemtais lēmums paredzēja 
$50 iemaksu par katru draudzes 
locekli. Sešu gadu laikā tikai 10 
draudzes ir izpildījušas savu pie-
 nākumu. 25 no 55 ASV un Ka  na-
 das draudzēm nav iemaksājušas 

Piparkūku cepēji Mančesteras (CT) ev. lut. draudzē atkal gatavo-
jas Ziemsvētku tirdziņam, kas notiks baznīcas telpās 22. novembrī 
no plkst. 9:00 līdz 2:00. Pirmajā rindā: Lauma Gorbante,Anda 
Grase, Ārija Ezeriņa, Astra Vilinska, Ilga Paupa. Otrajā rindā: 
Imants Gorbants, Zaiga Freimane, Māra Griffith, Ārija Augustino, 
Maija Santaniello, Terry Masilonis, Vaira Paegle. Trešajā rindā: 
Juris Freimanis, Gaida Skulte, Tony Augustino, Agnese Lube, 
Rūdis Lubis, Ivars Pētersons

Pēteris Ozols un Karmene Lūsis gādāja par jautrību

LELBĀL Rietumu apgabala konferences dalībnieki Sietlā 2014. ga -
da 13. septembrī pie dievnama

Ziemsvētku gaidās

Garīgā dzīve Sietlā

gadu jubilejai.
Noklausījāmies papildinā ju mus 

rakstiski izdalītajiem ziņojumiem 
un pārskatus par LELBA kasi un 
dažādajiem fondiem Neatbil dī-
gas un nolaidīgas saimniekošanas 
dēļ LELBA pārtraukusi atbalstīt 
ārmisiju Indijā un tā vietā  pie -
vērsīsies citiem misijas projektiem.

Zīmīgs bija pārskats par XII 
Sinodes apstiprināto Archibīs ka-
pa algas fonda stāvokli. Sinodāļu 

ne “pliku vērdiņu”. No aptuveni 
iespē jamiem $380 000 ienākuši 
tikai ap $90 000!. Vai tas mazliet 
neat spoguļo to, kur mēs atroda-
mies kā vienota Baznīca un cik 
tā mums ir vērta?

Sestdienas vakarā baudījām 
omulīgu sadraudzības vakaru 
dievnamā, Milvoku draudzes un 
prāv. L. Zušēvicas ģimenes izkār-
tojumā. Sumināja archib. Elmāru 
E. Rozīti un prāv. Laumu Zušē-
vicu,  kuŗa pēdējos 9 gadus vadīja 
LELBAs pārvaldi. Viņa savukārt 
pateicās par sadarbību kalpojo-
šiem Pārvaldes locekļiem un par 
savas draudzes un ģimenes at -

St. Pētersburgieši iesāka savu 
rudens sezonu ar Daumanta 90 
gadu jubileju. Kad 57 draugi un 
radi ieradās skaisti dekorētā zālē 
ar baltiem galdautiem un tumši 
sarkanām salvetēm, visi uzreiz 
varēja redzēt, ka te būs latviešu 
viesības. Karmene Lūsis bija de -
korējusi visus galdus ar puķu aran -
žējumiem piemērotās krāsās, un 
skats bija loti skaists. Parasti jau 
viesus aicina pie bāra iesildīties, 
bet Floridā viesiem labāk garšo 
auksts alutiņš vai kāds hibolītis. 
Divi smaidīgi viesmīļi apstaigāja 
visus viesus, piedāvājot siltus pī -
rādziņus un dažādas garšīgas uz -
kodas. Irēne Ezeriņa, šī vakara rī -
kotāja, aicināja viesus pie galdiem 
ar vārdiem: „Dievs šo dienu mums 
ir devis, lai varam mūsu Dau -
mantam nosvinēt 90 gadus!” Tad 
vakara turpmāko vadību viņa no -
deva Juŗa Epermaņa rokās, kas 
pēc kārtas pieteica apsveicējus. 
Pirmo I. Ezeriņa nolasīja vienu 
sevišķu apsveikumu, kas pienāca 
no Latvijas Annas pagasta, kur 
Daumants ir dzimis un audzis. 
Viņi ir lepni uz šo mazo zēnu, 
kas izaudzis par tik dižu patriotu, 
kas tik daudz laba darījis palī dzī-
 bai, nopelnījis daudz dažādu at -
zinību un ticis apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni par humāno pa -
līdzību. Annas pagastsā 19. ok -
tobrī bijusi diena par godu Dau -
mantam, svinot viņa dzimšanas 
dienu ar referātu.

Trīs daiļas dāmas – Dace, Īrisa 
un Rasma ar skanīgām balsīm 
apsveica jubilāru, nodziedot „Lai 
dzīvo sveiks!”. Draudzes priekš-
niece A. Norberga sveica no drau-
dzes, mācītājs A. Pelds no DV ap -
vienības un Juris Epermanis  no 

Floridieši svin
Daumantam Vikam 90 gadus

Latviešu biedrības. R. Rollis no -
lasīja humorisku dzeju „Spēks, kur 
tu rodies”, par ko visiem bija sir -
snīgi jānosmejas, jo tajā stāstīts par 
senioru veselības problēmām. Dau-
 manta māsīca Aina Balgalve, kas 
bija atbraukusi no Pensil vā nijas, 
nolasīja vairākas savas mā  tes Va -
lijas Stumbres sarakstītas dzejas, 
kas bija ļoti piemērotas šai dienai. 
Māsīca Baiba Clemens ļoti emo-
cionāli stāstīja par palī dzību, ko 
Daumants viņai snie dzis, lai va  rē-
tu pabeigt kolledžu. Aina Ozols no 
Ņudžersijas nesa sveicienus un zie-
 dus no vaka rē tāju kopas, kas jau 
gadiem ilgi sū  tīja līdzekļus Dau-
mantam, kas sa  vukārt tos nosūta 
trūcīgo bērnu skolas pusdienām. 

na, ko sirds vēlētos, un tie bija tik 
skaisti izdekorēti, ka gandrīz bija 
žēl ķerties klāt! Kad pienāca laiks 
kafijai, visiem bija pārsteigums – 
zālē nodzisa gaisma, apkalpotāji 
ieveda kriņģeli, uz kā mirdzēja 
brīnumsvecītes un šampanietis, 
lai visi varam jubilāram novēlēt 
daudz baltu dieniņu. Irēne Eze-
riņa pastāstīja par veselības dzē -
rienu „Zubrovka”, kas ticis impor-
tēts no Polijas. Kopš 4. gadsimta 
to tur lietojuši kā veselības uz  la-
bošanas līdzekli. Inese Zaķe, kas 
bija atbildīga par dzērienu galdu, 
to visiem piedāvāja, lai šodien vi -
siem viesiem uzlabotu veselību. 

Kad Pēteris Ozols ķērās pie ģi -
taras un Karmene pie vijoles, sā -

Daumants teica, ka viņa runa būs 
īsa, bet kodolīga: „Paldies, mīļie 
radi un draugi, ka man palīdzējāt 
pārkāpt 90 gadu slieksni!” 

Kad Mārīte Rubina, vakara saim-
 niece, viesus aicināja pie vakariņu 
bufetes, tur netrūka neviena ēdie -

kās dziedāšanas un dejošanas 
prieki. Tā ātri pienāca laiks, kad 
vajadzēja doties mājup. Vēlreiz 
novēlējām jubilāram Dieva svē -
tību dzīves nākamajiem gadiem, 
un viņš solījās pēc pieciem ga -
diem šīs viesības atkārtot.

balstu kalpošanas laikā Pāvaldes 
priekšnieces amatā.

Svētdien no rīta apstiprināja ap 
duci rezolūciju. Tostarp ieteikumu 
draudzēm veicināt kontemplā tī-
vus dievkalpojumus, rīkot rekol-
lekcijas (retreats), ko vadītu no 
ārpuses pieaicināti speciālisti, un 
iedzīvināt jaunu liturģiju lieto-
šanu, un noturēt celsmes stundas.

Nolēma paaugstināt draudžu 
devumu LELBAi no $11 uz $12 
no katra locekļa, bet pārtraukt 
prasīt ziedojumus Papildpensiju 
fondam.  Dažādo fondu apraksti 
un mērķi publicējami mājaslapā. 
Uzdeva pārvaldei rīkot kristīgās 
audzināšanas un svētdienas 
skolu skolotāju kursus.

Apstiprināja lēmumu uzlabot 
Gaŗezera brīvdabas dievnama so -
lus un skaņu sistēmu, aptuveni 
$6000 apmērā. Bija daži iebildu-
mi, ka līdzīgi neatbalstām Kursas 
un Katskiļu nometnes. Uz to no -
rādīja, ka, pretstatā minētām no -
metnēm, kas ir draudžu īpašumi, 
LELBA ir Gaŗezera lielākā ak -
cionāre – līdzīpašniece un ka ir 
atbalstīta Katskiļu nometnes ēdam-
zāles atjaunošana. Pārvaldei pi e-
šķīra tiesības ieguldīt fondu lī -
dzekļus ienesīgākos, kaut arī ar 
lielāku risku saistītos fondos.

Sinodi slēdza ar svinīgu diev-
kalpojumu draudzes dievnamā. 
Amatā ieveda jauno Rietumu 
apgabala prāvesti Dairu Cilni un 
jaunievēlēto LELBAs priekšnieku 
prāvestu Gunāru Lazdiņu, kā arī  
Pārvaldes locekļus.

VAKARA VIEŠŅA
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(Turpināts 18. lpp.)

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas draudzes namā (58 

Irving St, Brookline, MA)
7. decembrī 12:00-15:00 Ziem-

svētku tirdziņš. Siltas pusdie-
nas, daiļamatniecības izstrādā ju-
mi, rotas, grāmatas, Ziemsvētku 
kartītes, cepumi, piparkūkas, me -
dus u.c. Galdiņi pieteicami pie 
Lias Dilbas, tālr.: 508-788-0358, 
e-pasts: liadilba@gmail.com.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

6. decembrī 10:00 -15:00 gads-
kārtējais Ziemsvētku tirdziņš.

7. decembrī pēc dievk. 10:45-
14:00 Ziemsvētku tirdziņa turpi-

nājums. Abās dienās siltas latvis-
kas pusdienas.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrī-

bā (531 N 7th St, Philadelphia, 
PA 19123)

22. novembrī 19:00 Latviešu 
tautasdeju vakars visām paau-
dzēm. Visi mīļi aicināti uz Dzirk-
steles deju vakaru! Sarīkojums 
sāksies 7pm ar vakariņām. 8pm 
būs tautasdeju priekšnesumi, ko 
sniegs Filadelfijas Dzirkstele un 
Klīvlandes Pastalnieki. Program-
mā tautasdejas no šīs vasaras Ha -
miltonas Dziesmu un deju svēt-
kiem, kā arī citas iemīļotas tau-
tasdejas. Pēc priekšnesumiem 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 
aicina uz saviesīgu vakaru – kafi-
jas galds un atspirdzinājumi. 
Dejošana līdz agram rītam! Ieejas 
ziedojums, sākot ar $15.

6. decembrī 12:00-17:00 Ziem-
svētku tirdziņš, sekos saviesīgs 
vakars. Ir jau laiks domāt par pī -
rāgiem un piparkūkām! Ziem-
svētku tirdziņā piedalīsies BAL-
TICSHOP, kā arī daudzi citi 
mūsu pazīstamie izcilie māksli-
nieki un rokdarbnieki. Būs mūzi-
ka, priekšnesumi un bērnu stūrī-
tis. Nobaudiet latviskas pusdie-
nas un piestājiet krogā nogaršot 
baltiešu alu. Izmēģiniet laimi lie-
lajā loterijā! Izloze notiks 16:00. 
Nepalaidiet gaŗām šo vienreizējo 
un jauko dienu! Ieejas maksa $1.

Paziņojums – rēgulārā Filadel-
fijas latviešu pensionāru sanāks-
me decembrī nenotiks. Tās vietā 
būs Ziemsvētku eglīte 13. decem-
brī 12:00. Iesāksim eglīti ar svēt-
brīdi, dziedāsim Ziemsvētku dzies-
mas, apmainīsimies ar dāvanām 
un paēdīsim kopējās pusdienas, 
kuras viesiem maksās $5. Ieteiktā 
līdzņemamo dāvanu vērtība, sā -
kot ar $5. Ne tikai pensionāri, bet 
visu vecumu viesi laipni gaidīti! 

6. janvārī paredzēta rēgulārā 
pensionāru sanāksme.

KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Apvienotās drau-

dzes zālē (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107)

22. novembrī 16:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas atcere. Svētku 
runu teiks laikraksta Laiks redak-
tore Ligita Kovtuna. Koncerts – 
pianists Reinis Zariņš.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas DV namā (115 W 

183rd St, Bronx NY 10453)
6. decembrī 12:00-17:00 notiks 

Daugavas Vanadžu rīkots Ziem-
svētku tirdziņš. Visi laipni aici-
nāti baudīt  latviskas pusdienas, 
kā arī dzērienus bārā. Pārdošanā 
būs Laimas šokolāde, Hanzas/
Melngaiļa maize, šprotes, pelēkie 
zirņi u.c. produkti svētku gal-
dam. Varēs iegādāties latviskas 
senlietas no „Dagmāras skapja” 
un iepazīties ar E. Šturmas grā-
matu kofeŗa saturu. Automašīnas 
var novietot pagalmā.

Paziņojums – šogad Daugavas 
Vanadzes izkārtojušas iespēju ie -
pirkties TO GO preces; skābus 
kāpostus latviešu gaumē, frika-
deļu zupu plast. burciņās, ko ir 
ērti aizvest uz mājām.

Jonkeru baznīcā (254 Valentine 
Lane, Yonkers NY 11705)

 14. decembrī  10:00 Ņujorkas 
Latviešu koris ielūdz uz AD -
VENTA KONCERTU. Program-
mā: Ilonas Rupaines „Kantātes” 
pirmatskaņojums, Ingmāra Zem-
zaŗa IMANUEL, TU AUGSTAIS 
DIEVS, Valža Zilveŗa ZVAIG-
ŽŅU GAISMĀ, Kārļa Lāča 
ZIEMASSVĒTKU KANTĀTE. 
Piedalās Ņujorkas latviešu koris, 
Bronksas kamerorķestris, solisti, 
diriģenti – Andrejs Jansons un 
Laura Padega Zamura. Visi laip-
ni aicināti uz koncertu un uz 
Adventa azaidu! Ieeja $25.– un 
bērniem līdz 13.g.v. ieeja brīva. 
Svētku tirdziņā varēsiet iegādā-
ties skaistas dāvanas – ŅLK tvar-
tus, Ziemeļnovada dāmu komi-
tejas grāmatgalda veltes. Būs iz -
vēle no citiem tirgotājiem. Maize, 
pīrāgi, našķi! www.nylatviancon-
certchoir.org, aijap@yahoo.com 
Tel: 516319-9491

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

No 26. līdz 30. novembrim 
ALJAs 62. kongress Sietlā. Info: 
www.SeattleKongress.2014.org 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

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

2. decembrī 10:00 biedrības 
valdes sēde.

2. decembrī 11:00-12:00 būs 
atvērta bibliotēka.

6. decembrī 13:00 Ziemsvētku 

tirdziņš, kuru kopīgi rīko drau-
dze un Daugavas Vanagi. Tiks 
pārdoti dažādi svētku cepumi. 
Pusdienās karsta zupa un noslē-
gumā vērtīgu mantu izloze. Tas 
viss tikai par $15 labprātīgu zie-
dojumu! Visi mīļi gaidīti!

13. decembrī 14:00 Ziem svēt-
ku eglītes sarīkojums ar svētku 
egles iedegšanu, mielošanos ar 
pašnestu groziņu labumiem. Ie -
radīsies arī Ziemsvētku vecītis ar 
lielu dāvanu maisu! Par svētkiem 
atbilstošiem sildošiem dzērie-
niem katram jāgādā pašam. Ie -
ejas ziedojums, sākot ar $5.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un infor-
māc. daļas vadītāja Una Veilande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 11:00, 
dievg. katrā dievk. 23. novembrī 
11:00 Mirušo piemiņas dienas 
dievk. 14:00 svecīšu svētbrīdis Get-
 zemanes kapsētā. 30. novembrī 
11:00 Adventa 1. svētd. dievk. 
Māc. Kaspars Bērziņš.

• 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. 
14. decembrī pēc dievk. Ziem svēt -
ku eglītes sarīkojums. Ziemsvēt -
ku vecītis. 24. decembrī 18:00 
gadskārtējais Ziemsvētku vakara 
svecīšu dievk.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI 48334). 
Visi dievk. notiek 10:00 no rīta. 
Dr. māc. Aija Greiema (Graham), 
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un Margarete 
Thompsen. Info: www.detdrau -
dze.org 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL).

Kamēr gandrīz visa Ziemeļ-
amerika ir liela aukstuma viļņa 
varā, latvieši un viņu draugi  pul-
cējās saulainā un siltā 15. no  vem -
bŗa pēcpusdienā zvērinata advo-
kāta Sigurda M. Krolla un Mar-
tinas namā Skotsdeilā (Scotsdale) 
Arizonā, lai kopīgi svinētu 18. no -
vembri. Sanāksmi atklāja latviešu 
kopas vadītājs Andris Zommers 
ar „Dievs, svētī Latviju” un uz -
runu, kuŗā  iepazīstināja vietējos 
latviešus ar viesiem.

Savā svētku runā Stradiņa uni-
versitātes medicīnas studente Lin-
 da Sirone vispirms pieskārās po -
lītiskajai situācijai Latvijā, galve-
nokārt tam, ka mums ir par 
daudz partiju un mēs, latvieši, 
savas balsis “izkaisām”, un tādēļ 
partija, kas pārstāv krievus un 

Valsts svētku svinības Arizonā
viņu mērķus, iegūst vairāk vietu 
Saeimā. Medicīnas studijās grūtī-
bas sagādā tas, ka uzņemot par 
daudz studentu. Parasti pirmo 
kursu iesāk ap 400 studenti, bet 
pēc gada ir vairs tikai 100 palikuši. 
Tiem studentiem, kas ir pēdējos 
kursos, citās zemēs tiek piesolītas 
lielākas algas, dzīvoklis, bērnu 
uz  raudzīšanas iespējas un vēl citi 
vilinājumi, lai brauc un praktizē 
tur. Sevišķi aktīvas šai ziņā ir 
Vācija un Skandinavijas valstis. 
Vēl viens liels šķērslis izglītībai 
Latvijā, it sevišķi medicīnas no -
zarē, ir tas, ka nav pietiekami  
daudz grāmatu. Grāmatas speciā-
litātē, kas izdotas lielākoties ASV, 
ir samērā dārgas vai Latvijā nav 
pieejamas. Linda aicināja klāt-
esošos nesūtīt naudu, bet labāk 

medicīnas grāmatas. 
Pēc svētku runas klātesošie sē -

dās pie terase uzklātiem galdiem, 
kas bija pušķoti ar sarkanbaltiem 
ziediem, lai kopīgi dalītos pēcpus-
dienas mielastā. 

Var pieminēt, ka šai dienā kopā 
ar mums bija Latvijas pirmā pre-
zidenta Jāņa Čakstes mazmaz-
meita Anna Čakste ar dēlu Jāni 
Streipu un meitu Martinu Krolls. 

Šeit, Arizonā, tālu no lieliem 
latviešu centriem, latvieši ir aktīvi 
un satiekas ne tikai  šai nozīmīgā 
dienā, bet arī svin kopīgi Ziem-
svētkus, Oktobra alus svētkus, 
un rīko pārrunu sanāksmes. Viņi 
cer šīs sanāksmes turpināt, kamēr 
vien veselība to atļaus.

SOK

Mājastēvs Sigurds O. Krolls un svētku runas teicēja Linda Sirone
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No labās: Ieva un Dina skaistumkopšanas salona atlāšanas dienā kopā ar kollēģēm

Dina Jandava un Ieva Mirka 
atgriezās Cēsīs pirms pusotra ga -
da pēc daudzu gadu prombūtnes. 
Šogad vasarā abas draudzenes 
Cēsīs atvēra skaistumkopšanas 
salonu „Dinastija”.

Pirms tikšanās ar Dinu un Ievu 
mājīgajā skaistumkopšanas salo-
nā viņu fotografijas jau esmu 
redzējusi žurnālā Ir, bet mani 
pārsteidz abu draudzeņu līdzīgais 
izskats. Abām ir īsi apgriezti gaiši 
mati, kas vienai šķipsnās uz pie-
res un sānos ietonēti zilā, bet ot rai 
– sarkanā krāsā. Tādēļ pirmais 
jautājums, ko uzdodu, ir – vai tā 
ir jūsu skaistumkopšanas salona 
firmas zīme, abas izskatāties kā 
māsas? Dina un Ieva smejas un 
teic, ka viņu friziere gribējusi 
izmēģināt jaunās matu krāsas un 
savas idejas un ka tik līdzīgas 
viņas kļuvušas tikai nupat. Pa  tie-
sībā Dina un Ieva atšķiŗas, un 
sarunas gaitā to var labi redzēt. 
Dina ir enerģiska un noteikta, 
Ieva – maigāka un klusāka, arī 
viņu stāsti par dzīvi ārpus Latvi-
jas ir atšķirīgi. Kopīgais abām 
draudzenēm ir pavisam kas cits 
– jau no paša sākuma, dzīvojot 
prom no mājām, viņas ir cerējušas 
un ir bijušas pārliecinātas, ka reiz 
atgriezīsies Latvijā.

Dina aizbrauca 2002.  gadā, vēl 
pirms Latvija bija iestājusies Eiro-
pas Savienībā, jo palika viena ar 
dēliņu un kredītu, ko vīrs, šķiro-
ties no ģimenes, atstāja maksāt 
viņai. Dēliņš palika pie Dinas 
mammas, bet jau pēc nepilna ga -
da viņa varēja dēlu paņemt pie 
sevis. Sākumā Dina strādāja Ang -
lijā vistu fabrikā, darbs bija smags, 
pēc trijiem gadiem viņa uzdienēja 
par kvalitātes kontrolieri, vēl pēc 
diviem gadiem kredīts bija sa -
mak sāts, viņa atgriezās Latvijā, 
pusgadu nostrādāja par viesmīli, 
satika savu tagadējo vīru... un at -
kal aizbrauca, šoreiz uz Īriju un 
kopā ar vīru, jo sākās lielā krize. 
Angļu valoda bija apgūta, tādēļ 
dabūja labu darbu banku apkal-
pošanas centrā, bet vēl pēc laika 
Dina īstenoja savu sapni – Īrijā 
atvēra savu frizētavu, jo vispirms 
pašmācības ceļā bija iemācījusies 
likt gēla nagus, tad nolika eksā-
menu, izgāja arī biznesa kursus. 
Frizētava strādāja labi, darba 
netrūka. 

Ieva ar meitiņu uz Īriju devās 
2005. gadā, bet vīrs peļņā bija de -
vies jau gadu agrāk. Viņi uz kr e-
dīta bija nopirkuši ģimenei māju, 
negribējās visu mūžu to maksāt. 
2008. gadā kredīts bija samaksāts, 
vecākajai meitai vajadzēja sākt 
skolas gaitas, varēja atgriezties. 
Tomēr krize biedēja, un ģimene 
palika Īrijā. Ieva saimniekoja pa 
mājām, jo bija piedzimusi otra 
meitiņa, turklāt vīrs, labs arma-
tūru meistars, pelnīja pietiekami, 
lai nebūtu jāuztraucas par to, kā 
dzīvot. Tomēr Ievai gribējās kaut 
ko darīt ārpus ierastajiem mājas 
darbiem, viņa sāka cept tortes un 
atklāja, ka viņai ir arī pasūtinātāji – 
latvieši un lietuvieši, kas labprāt 
gribēja saviem svētkiem īstas 
lauku tortes, medus kūkas un 
napoleonus.

Draudzenes atkal satikās Īrijā. 
Pēdējos gados abas ģimenes kopā 
svinējušas Ziemsvētkus, kopā pa -
vadījušas arī brīvo laiku. Patiesībā 

Latvijas aicinājumsSALLIJA
BENFELDE

nekā nav trūcis – protams, tūk-
stošus ikdienas lietām ģimenes 
netērēja, bet nopirkt iepatikušās 
kurpes vai kaut ko bērnam nebija 
problēma, par to patiesībā nenā-
cās pat domāt. Katru gadu Dina 
un Ieva brauca uz Latviju, ap  ce-
ļoja to kopā ar bērniem un tagad 
smej, ka Cēsīs savās brīvdienās 
daudz laika nav pavadījušas, ta -
gad var pilsētu kārtīgāk izpētīt, 
jo pirms atgriešanās bija jāapceļo 
dzimtā zeme. Protams, brīvais laiks 
pavadīts ne tikai Latvijā. Ar vārdu 
sakot, dzīve bija sakārtota un 
gana droša. Tomēr Dina un Ieva 
nolēma atgriezties. Vienkārši tas 

lidostas devušies uz vēlēšanu 
iecirkni. 

Apgalvojumam, ka Latvijā nav 
darba, Dina un Ieva lāgā negrib 
piekrist un saka, ka darbu var 
atrast – tiesa, ne vienmēr tas būs 
viegls, patīkams un ļoti labi ap -
maksāts. Viņas abas darbu Latvijā 
meklējušas, vēl esot Īrijā, un to arī 
atradušas. Dina stāsta, ka darba 
intervija notikusi ar Skype palī-
dzību, viņa atradusi darbu Latte-
lecom 1188 zvanu centrā, starp-
tautiskajā līnijā, arī Ieva darbu 
atradusi 1188 zvanu centrā, vēl 
esot Īrijā. Ieva Latvijā beigusi arī 
masieres kursus. „Mēs atbraucām 

sētas. Toties frizētavu un skais-
tum kopšanas salonu pilsētā ne -
trūkst, tāpēc vaicāju, kā var sa -
vilkt galus kopā, ja konkurence ir 
tik liela. „Pamazām. Informācija 
par mums gāja no cilvēka uz cil-
vēku, mūsu klienti ieteica mūsu 
darbu citiem, viņi atkal citiem, un 
tagad nevaram žēloties, ka mums 
nav darba,” atbild Dina. Ieva pie-
 krīt, ka viņas abas savā darbā ir 
pedantiskas un izdara visu līdz 
galam un nerēķinās ar savu laiku, 
ja klientam vajag. „Strādājam arī 
līdz desmitiem vakarā vai pat 
ilgāk, tas ir mūsu darbs, mums 
patīk, un ir jauki, ja arī cilvēkiem 

vēkiem un ka viņas pašas ar to 
nav saskārušās – Latvijā vidēja 
gadagājuma un vecākiem cilvē-
kiem darbu dabūt grūti, pat ne -
iespējami. „Īrijā cilvēku pēc ve -
cuma nevērtē, nu nav tā, ka ne -
dod darbu tikai tādēļ, ka cilvēkam 
jau piecdesmit!” saka Dina. Ieva 
piebilst, ka ģimenēm ar trīs un 
vairāk bērniem, tāpat arī invali-
diem, Latvijā jautājums par izdzī-
vošanu ir nopietns, un stāsta, ka 
pazīst sievieti ar bērnu, kuŗa ve -
selības problēmu dēļ kļuvusi in -
valide un Latvijā neatgriezīsies, 
jo te viņa ar bērnu neizdzīvos. 
Vaicātas, vai ir lasījušas daudzi-
nāto reemigrācijas plānu, abas 
parausta plecus, un Dina atbild, 
ka nav to darījusi, bet Ieva saka, 
ka esot mēģinājusi, bet tālu nav 
tikusi, jo tās esot tikai tukšas fra-
 zes bez sapratnes par cilvēkiem 
un viņu problēmām. „Latvijā va -
rētu atgriezties jauni un enerģiski 
cilvēki un pensionāri, kuŗi ārze-
mēs jau nopelnījuši pensiju. Bet 
tad ir jautājums, kur viņiem dzī -
vot, jo īres maksas ir augstas gan 
Rīgā, gan mazpilsētās. Varbūt vi -
ņiem varētu kaut kā palīdzēt paš-
 valdības,” domā Dina. Savukārt 
Ieva saka, ka bērniem būtu vaja-
dzīga palīdzība skolā, it sevišķi, 
ja pirms atgriešanās viņi mācīju-
šies angļu valodā. „Mēs mājās ru -
nājām latviešu valodā, tomēr pir-
majā gadā meitai nebija viegli lat -
viešu valodas stundās, viņa galīgi 
nesaprata tos komatus un latviešu 
gramatiku,” stāsta Ieva. Dina pie-
 krīt, ka viņu abu vecākie bērni 
pamazām pierod, ka Latvija, kuŗa 
līdz šim bijusi tikai brīvdienu 
zeme, nu ir mājas, savukārt Ievas 
meitiņai un Dinas dēlēnam var-
būt grūtāk pierast pie tā, ka nevar 
veikalā dabūt visu, ko iekārojas, 
un nevis pie latviešu valodas un 
latviešiem visapkārt. Dina un Ieva 
smej, ka vecākajiem bērniem Īrijā 
dažreiz bijis jāatgādina, ka jārunā 
latviešu valodā, bet tagad jāsāk 
uztraukties, ka viņi var aizmirst 
angļu valodu. Par īru un latviešu 
skolām abas saka, ka Latvijā iz  glī-
tības temps ir daudz ātrāks, slo-
dze lielāka un brīžiem esot sajūta, 
ka lielā ātrumā tiekot dots milzīgs 
informācijas apjoms. „Lat vijā iz -
glī tības līmenis ir augstāks!” viņas 
ir pārliecinātas.

Protams, gan Dina, gan Ieva 
redz, ka Latvijā viss nenotiek tā, 
kā vajadzētu, bet abas saka, ka 
visvairāk kaitinot mūžīgā žēloša-
nās: „Vajag darīt un nevis sēdēt un 
runāt!” Viņas arī saka, ka sva rīgi 
ir, vai pilsēta gaida savus cilvēkus 
atpakaļ. Cēsu pašvaldība esot ļoti 
pretimnākoša un savu iespēju 
robežās ir gatava palīdzēt. Dina 
stāsta, ka kopā ar Nodarbinātības 
Valsts aģentūras (NVA) Cēsu 
filiāles darbiniecēm piedalīju-
sies vairākās konferencēs un 
palicis iespaids, ka NVA palīdzēs 
gan ar padomu, gan ar darbu. 
„Patiesībā katram, kuŗš grib 
atgriezties, va  jadzētu sazināties 
ar savas no  domātās dzīvesvietas 
NVA”, viņa saka. Jautātas, vai ne 
reizi nav nožēlojušas savu izvēli 
atgriezties, Dina un Ieva saka 
skaidru „nē”. Viņas atgriezušās 
Latvijas, sava patriotisma un 
pārliecības pēc, un to nevar 
nožēlot.

nav bijis, un Ieva saka, ka aiz-
braukt bijis vieglāk. Lielākā daļa 
pazīstamo latviešu Īrijā, uzzinā-
juši, ka viņas grib atgriezties, sa -
cījuši, ka viņas rīkojas nepareizi, 
ka drīz vien būs atpakaļ nožēlas 
pilnas. Liela daļa šajos laikos no 
Latvijas aizbraukušo latviešu esot 
apvainojušies uz Latvijas valsti. 
„Ja pavisam godīgi”, saka Ieva, 
„kādi procenti deviņdesmit manu 
paziņu, varbūt pat vairāk, uzska-
tīja, ka rīkojos aplam”. „Bet mēs 
neklausījāmies,” papildina Dina. 
„Pirmajos gados dzīvot bija vieg-
li, es ātri tur pieradu un iedzīvojos, 
bet ar katru nākamo gadu kļuva 
grūtāk, gribējās mājās, kaut gan 
man tur bija draugi”, viņa saka. 
Īrijā nekādās sabiedriskās aktīvi-
tātēs Dina un Ieva nav iesaistī ju-
šās, arī Saeimas vēlēšanas nav bi  jis 
pasākumus, kuŗā vienmēr no  -
teikti gājušas balsot. Izņēmums 
bijis referendums par latviešu kā 
vienīgo valsts valodu. „Dublinā 
pie vēstniecības rinda bija fantas-
tiski gaŗa, bija jāstāv vairākas 
stundas, bet noskaņojums bija 
tāds svinīgs, visi jutāmies salie-
dēti, tā bija neatkārtojama sajūta”, 
atceras Ieva. Protams, Latvijā vi -
ņas balsojušas 12. Saeimas vēl ē-
šanās un Ieva stāsta, ka vīrs atli-
dojis tieši 4. oktobrī un uzreiz no 

un sākām strādāt, mums nebija 
pat tādas domas, ka atbrauksim, 
iztērēsim visu naudu un tad sāk -
sim uztraukties, ko darīt un kur 
strādāt”, skaidro Dina. Viņa pa -
rallēli darbam Lattelecom sākusi 
darboties arī ar gēla nagiem, 
vajadzības gadījumā reizēm arī 
tulkojusi. „Tā nevar darīt un, ja 
kāds grib atgriezties, jau laikus 
jādomā, kā dzīvot. Mēs atgriezā-
mies abas reizē 2013. gada 12. 
maijā un sākām strādāt. Šogad 1. 
maijā atvērām savu salonu”, stās ta 
Ieva. Dinas vīrs arī ir atradis 
darbu Latvijā, Valmierā, bet Ievas 
vīrs pagaidām vēl strādā Anglijā, 
jo tur bijis ļoti labs darba pie  dā-
vājums. „Kad būs atlikta nauda, 
lai pabeigtu mājas remontu, tad 
vīrs arī būs atpakaļ pie mums”, 
viņa saka.

Nekādu lielo iekrājumu ģime-
nēm nav bijis, bet kredīts frizē-
tavas iekārtošanai nav bijis vaja-
dzīgs, viss vajadzīgais pirkts par 
pašu naudu. „Mēs pašas visu iz -
darījām,” īsi saka Dina. 

Cēsis ir skaista pilsēta, šovasar 
atvērta Vidzemes koncertzāle, va -
sarā notiek Cēsu Mākslas festivāls 
un daudz citu pasākumu, kas pulcē 
daudz cilvēku. Tomēr iedzīvotāju 
Cēsīs ir maz, tās kļuvušas pustuk-
šas, tāpat kā daudzas Latvijas pil-

pie mums ir labi un viņi ir ap -
mierināti,” teic Ieva. Jautāju Ievai, 
vai viņa negribētu tupināt savu 
mazo kūku cepšanas biznesiņu 
Latvijā, bet viņa atteic, ka par to 
nav domājusi. Dina aši iejaucas 
un saka, ka Ievas tortes esot fan-
tastiskas gan garšas, gan izskata 
ziņā, bet Ievas pedantisms esot 
tik liels, ka viņai gandrīz vienmēr 
liekoties, ka kaut kas neesot īsti 
lāgā. Ieva piekrītot pamāj ar 
galvu un piebilst, ka tā viņai allaž 
vajagot – lai viss būtu perfekti. 
Runājot par darbu un viņu lolo-
jumu – skaistumkopšanas salo-
nu –, atkal atgriežamies pie jau-
tājuma par Latviju, darbu un 
nākotnes iespējām. Dina un Ieva 
ir pārliecinātas, ka lielākā daļa 
aizbraukušo nekad neatgriezīsies, 
jo Latvijā ar tādiem darbiem, kā -
dus viņi dara Īrijā vai Anglijā, 
nekā nevar nopelnīt. Ir vajadzīga 
uzņēmība, vēlme kaut ko darīt 
pašiem, meklēt iespējas, neapstā-
ties, tad Latvijā var atgriezties. Ja 
cilvēkus apmierina tas, ka pašiem 
nekas daudz nav jādomā, ir nor-
māls darba devējs un alga, ar kuŗu 
nav jāuztraucas, kā samaksāt rē -
ķinus un dzīvot, tad Latvijā lai-
kam nebūs viegli. Abas piekrīt, ka 
laikam jau atgriezties vērts tikai 
enerģiskiem un uzņēmīgiem cil-
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Valkā atklāj pieminekli 

Kārlim Ulmanim
15. novembrī Valkā, Lugažu lau -

kumā, atklāja pieminekli pirma -
jam Latvijas Ministru prezidentam 
Kārlim Ulmanim. Svinīgu uzrunu 
teica Valkas novada domes priekš-
sēdis Vents Armands Krauklis, 
stāstot par vēsturiskajiem notiku-
m iem, kuŗi iniciējuši nepiecieša - 
mī bu Kārļa Ulmaņa pieminekli 
uz  stādīt tieši Valkā. 

Pieminekļa atklāšana

Nozīmīgajā ceremonijā piedalī-
jās arī eksprezidenti Guntis Ul  -
manis un Valdis Zatlers, uzrunas 
teica ZZS priekšsēdis Augusts Brig-
manis un Rīgas Latviešu biedrības 
priekšsēdis Guntis Gailītis. Spēka 
vārdus klātesošajiem sacīja Vera 
Gribača-Valtere. Pieminekli iesvē-
tīja Valkas Lugažu ev. lut.erāņu 
draudzes mācītājs Gints Polis.

***
Godina Lāčplēša Kaŗa ordeņa 

kavalierus un 
Latvijas diplomātus

11. novembrī, Lāčplēša dienā, 
Vašingtonas Rokkrīkas kapsētā 
(Rock Creek Cemetery) notika Va - 
š ing tonas Daugavas Vanagu orga-
nizācijas izkārtots  svinīgs sarīko-
jums, lai godinātu tur apglabātos 
Lāčplēša Kaŗa ordeņa kavalieŗus 
un Latvijas diplomātus.

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns uzrunā klātesošajiem uz  -
svēra, ka Pirmā pasaules kaŗa tra-
ģiskajos notikumos latvieši ar  dros-
mi un pašaizliedzību guva iespēju 
izveidot savu valsti. Šī varonība un 
turpmākie Latvijas patriotu centie-
ni spēcināt savu valsti ir piemiņa, 
ko saglabājam un atceramies 11. 
novembrī.

Andris Razāns noliek ziedus pie 
diplomāta Jūlija Feldmaņa un 
pirmā atjaunotās Latvijas vēst-
nieka ASV Anatola Dinberga at -
dusas vietas 

Latvijas militārais atašejs ASV 
pulkvedis Ivo Mogiļnijs godināja 
piecus Rokkrīkas kapsētā guldītos 
Lāčplēša ordeņa kavalieŗus: virsleit-
nantu Artūru Baumhameru, virs-
leit nantu Albertu Bulli, seržantu 
Pēteri Vanderu, dižkareivi Robertu 
Straumi un kareivi Jūliju Pinni.

***
Latvijas Valsts svētkus svin 
vismaz 23 pasaules valstīs

Latviešu kopienās ārpus Latvi - 
jas par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai šogad no -
tika vairāk nekā 100 svētku sarīko-

jumi vismaz 23 pasaules valstīs. 
Lat  vijas dzimšanas dienas svinības 
notika ASV, Apvienotajos Arabu 
Emirātos, Austrālijā, Austrijā, Beļ-
ģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā,        
Ig  aunijā, Islandē, Italijā, Īrijā, Jaun-
zēlandē, Kanadā, Krievijā, Lielbri-
tanijā, Luksemburgā, Nīderlandē, 
Norvēģijā, Somijā, Ungārijā, Vācijā, 
Zviedrijā un citur.

Kā ierasts, pie latviešiem ārzemēs 
ciemojās pazīstami mākslinieki no 
Latvijas. Valsts svētku sarīkojumā 
Oslo skatītājus un klausītājus prie-
cēja mūziķis Igo ar koncertpro - 
g  rammu “Debesis karstas”, Latviešu 
biedrībā “Zvaigznīte” Omskā kon-
certēja  Latvijas Nacionālās operas 
solists Armands Siliņš un pianiste 
Līga Kārkliņa, Stokholmā runu 
teica dzejniece Māra Zālīte, Ko -
penhāgenā dziedāja Vīru koris 
Gaudeamus utt.

***
Par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 96. gadadienai
14. novembrī Latvijas vēstnie-

cība Krievijā rīkoja svētku pieņem-
šanu par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 96. gadadienai. Uz 
pieņemšanu, kas notika Valsts Puš-
kina mūzejā, bija aicināti diplo-
māti, Krievijas valsts amatperso-
nas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, 
uzņēmēji, kultūras nozares un 
diasporas pārstāvji.

Svinīgajā sarīkojumā Latvijas 
Republikas vēstniece Astra Kurme 
pasniedza ilggadējai vēstniecības 
Maskavā Svētdienas skolas vadī - 
tā jai Gunai Golubai Latvijas Valsts 
augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigž-
ņu ordeni, ieceļot viņu par Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieri (attēlā). 
Guna Goluba apbalvota ar Triju 
Zvaigžņu ordeni par nopelniem 
Latvijas valsts labā – ilggadējo, ne  -
savtīgo un nozīmīgo ieguldījumu 
latviešu kultūras un nacionālo vēr-
tību saglabāšanā un stiprināšanā 
ārpus Latvijas.

***
Pirmo reizi notiek Latvijas 

Neatkarības pasludināšanas die-
nas svinības Limerikā

15. novembrī Limerikā Latvijas 
vēstniecība Īrijā, Latviešu biedrība 
Īrijā (LBĪ) un Limerikas Latviešu 
kopiena organizēja Latvijas 96. ga -
dadienas svētku koncertu teātrī 
Millenium Theatre. 

Tā ir pirmā kopīgā Nacionālās 
dienas svinēšana Limerikā. Uz 
vēst niecības organizēto pieņem ša-
nu bija aicināts Limerikas pilsētas 
mērs Maikls Šīhans (Michael Shea-
han), Limerikas sabiedrības pār-
stāvji un latvieši no visas Īrijas. 
Svi nīgajā valsts svētku sarīkojumā 
tika pasniegti Ārlietu ministrijas, 
Izglītības un zinātnes ministrijas  
un Pasaules brīvo latviešu apvie nī-
bas apbalvojumi. Apsveikuma ru -
nu teica Latvijas vēstnieks Īrijā Dr. 
Gints Apals, uzsveŗot, ka Latvijas 
Valsts svētkus svin ne vien cilvēki, 
bet arī tauta un nācija, kuŗai ir sava 
valoda, sava kultūra, sava zeme un 
valsts.

***
Latvijas Proklamēšanas dienas 

svinības Latviešu centrā 
Bērzaine Freiburgā

16. novembrī Latviešu centrā 
Bērzaine konferenču zālē notika 
Latvijas Proklamēšanas dienas svi-
nības. Programmā bija Valsts pre-
zidenta Andŗa Bērziņa uzrunas 
ieraksts, Daugavas Vanagu Vācijā 
vārdā valdes referenta Imanta 
Baloža apsveikums, kopīga Latvi jas 
Valsts himnas dziedāšana, Lat viešu 
skolas „Bērzainīte” bērnu, vecāku 
un skolotāju priekšnesumi.

***
Rīko pieņemšanu par godu 

Latvijas 96. gadadienai
12.  novembrī Latvijas vēstnieks 

Kanadā Juris Audariņš un viņa 
kundze Aija Audariņa rīkoja sv   i-
nīgu Valsts svētku pieņemšanu par 
godu Latvijas 96. gadadienai.

No kr.: skolotāja Agra Vāgnere, 
vēstniecības sekretāre Gundega 
Auziņa, vēstnieks Juris Audariņš, 
vēstnieka kundze Aija Audariņa, 
vēstnieka palīgs Jānis Lielāmers, 
pirmā sekretāre Sanita Ulmane

Svētku sarīkojumu plaši ap  mek-
lēja akreditētā diplomātiskā kor-
pusa un Kanadas parlamenta pār -
stāvji, Kanadas amatpersonas, lat-
viešu kopienas Kanadā pārstāvji, 
kā arī vēstniecības sadarbības part-
neŗi.  Audariņš  uzrunā uzsvēra 
Lat  vijas un Kanadas lieliskās div-
pusējās attiecības, kā arī cildināja 
Kanadas izpratni un stingro no -
stāju par drošības situāciju Aus - 
t rumeiropā. Vēstnieks pieminēja 
arī Baltijas ceļa 25. gadadienu, kas 
ie  zīmēja Latvijas un pārējo Baltijas 
valstu ceļu uz brīvību un neat-
karību.

***
Kopīgi piemin Pirmajā un 
Otrajā pasaules kaŗā bojā 

gājušos kaŗavīrus
11. novembrī Latvijas vēstniece 

Beļģijā Lelde Līce-Līcīte kopā ar 
Cē    delgemas pilsētas iedzīvotājiem, 
pašvaldības pārstāvjiem un tās bir-
ģermeistaru Patriku Arnū, Vācijas 
pilsētas Reilas  delegāciju, kā arī Ei -
 ropas skolas latviešu skolēniem, 
Latvijas Bruņoto spēku pārstāv - 
j iem NATO un Eiropas Savienībā 
un latviešu diasporas pārstāvjiem 
svinīgā ceremonijā Cēdelgemā 
pieminēja Pirmajā un Otrajā pa -
saules kaŗā bojā gājušos kaŗavīrus.

Piemiņas dievkalpojumā Cē  del-
gemas baznīcā

Latvijai piemiņas brīdis Cēdel-
gemā ir īpaši nozīmīgs, jo pēc Otrā 
pasaules kaŗa Lielbritanijas kont ro-
lē nodotajā kaŗagūstekņu no  metnē 
Cēdelgemā bija iemitināti arī liels 
skaits latviešu kaŗavīru.

***
Federika Mogerīni Rīgā

Rīgā vizītē bija ieradusies  Augstā 
pārstāve ES ārējās polītikas un 
drošības lie tās Federika Mogerīni.

Frederika Mogerīni un Edgars 
Rinkēvičs // Foto: LETA

Sarunā ar Mogerīni ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs norādīja, 
ka gaidāmās prezidentūras laikā  
ES Latvija īpašu uzmanību pievēr-
s īs Austrumu partnerībai – nori - 
s ēm Ukrainā, Gruzijā, Moldovā, kā 
arī sadarbības veicināšanai starp 
ES un Centrālāzijas valstīm. Tomēr 
jau šobrīd ir jādomā par tālākiem 
soļiem attiecībā uz notikumiem 
Austrumukrainā.

Mogerīni atzina, ka pilnīgi pa -
ļaujas uz veiksmīgu Latvijas pre-
zidentūru ES, un piebilda, ka viņa 
personiski rēķinās ar Rinkēviču     
un Latvijas zināšanām un pieredzi, 
lai ES būtu efektīvs un globāla da -
lībniece pasaules notikumos. „ES ir 
ļoti daudz iespēju, kas patlaban  
nav izmantotas,” sacīja Mogerīni. 
„Es rēķinos ar kopīgu darbu. Es 
būšu ļoti priecīga risināt kopīgus 
uzdevumus, kas mūs vēl gaida.” 

***
Igaunijas un Lietuvas gaisa telpā 

ielido Krievijas lidmašīna
Nīderlandes valdība paziņoja,      

ka 12. novembrī   divi Nīderlandes 
F16 iznīcinātāji (attēlā) NATO pa  t -
rulēšanas laikā pārtvēruši Krie  vi - 
jas Ilyushin transporta lidmašīnu, 

kad tā ielidojusi divu Baltijas val - 
s tu - Igaunijas un Lietuvas gaisa 
telpā.

 Pēc pārtveršanas  Ilyshin apkal -
pe devusies virzienā uz Krievijas 
pilsētu Kaļiņingradu. Pēc NATO 
informācijas,  oktobrī tās lidmašī-
nas pie NATO valstu robežas pa -
manījušas vairāk nekā 100 Krie-
vijas lidmašīnu. Tas ir trīs reizes 
vairāk nekā visā 2013. gadā.

***
Ziedojumi Rīgas Brāļu kapu 
heraldisko tēlu restaurācijai

Rīgas Brāļu kapu memoriālais 
ansamblis ar mākslinieciskiem lī -
dzekļiem pausto patriotisko ideju 
ir Latvijas nacionālais lepnums.    
Tas ir pirmais šāda veida ansam - 
b lis Eiropā. Lāčplēša dienā akcijā 
saņemti 50 500 telefonziedojumi 
un ziedojumu lādēs savākti  1015 
eiro Rīgas Brāļu kapu heraldisko 
tēlu - Zemgale un Kurzeme un 
Strēlnieku bareljefu restaurācijai.

Rīgas Brāļu kapu ieejas vārti

***
Vaira Vīķe-Freiberga 

par Krieviju un Putinu
Intervijā žurnālam Sestdiena  

Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-
Freiberga pauž viedokli, ka Krie-
vija vairs neplāno nopietni apdrau-
dēt Baltijas valstu territoriālo integ-
ritāti. Iestājusies NATO, Latvija ir 
izlīdusi kā kamielis caur adatas     
aci, jo Vairas Vīķes-Freibergas pre -
zi  dentūras laikā bijušas vairākas 
situācijas, kad valsts saņēmusi brī-
dinājumus, ka, turpinot tādā pašā 
garā, pievienoties NATO nebūs 
viegli. Pēc Vīķes-Freibergas do - 
m ām, ja savulaik Latvijai nebūtu 
iz  devies pārvarēt visas grūtības, lai 
iestātos NATO, tad šobrīd tā būtu 
viegli ievainojama. “Būsim godīgi - 
mēs būtu nākamie. Bija Gruzija, 
tad Ukraina, iespējams, rindas 
kārtībā ir Moldova. Tomēr domāju, 
ka Baltijas valstu šajā sarakstā      
vairs nav. Protams, tas nenozīmē, 
ka pret mums netiks vērsts spie-
diens. Manuprāt, šeit var izšķirties - 
būt vai nebūt NATO. Ticu, ka 
mūsu sabiedrotie apzinās NATO 
nozīmi, tāpēc būs gatavi stiprināt 
aliansi,” sacīja eksprezidente. Jā  -
domā, ka Putins  ir pārrēķinājies. 
Krievijas kārtis nemaz nav tik stip-
ras, jo jāņem vērā dažādi faktori, 
piemēram, naftas un gāzes cenas, 
kas ir grūti prognozējamas. Paš -
laik cīņa faktiski notiek divās 
frontēs - Ukrainā tā diemžēl ir re  -
āla kaŗadarbība ar cilvēku asinīm 
un zaudētām dzīvībām, bet otra 
cīņa risinās ekonomiskās ietekmes 
sfairā.

Savukārt telekompanijas LNT 
raidījumā 900 sekundes eksprezi-
dente sacīja, ka “mēs esam tik lielā 
drošībā, kādā Latvija nekad nav 
bijusi”. Viņa norādīja, ka mēs  nezi-
nām, ko var sagaidīt no Krievijas, 
bet zinām, ko varam sagaidīt no 
saviem sabiedrotajiem.

(Turpināts 11. lpp.)
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 “Vēsturnieks Putins” // Zīmējums: Zemgus Zaharāns

***
Baku demonstrē Jāņa Norda 

filmu „Mammu, es tevi mīlu!”
Azerbaidžānas galvaspilsētā 

Baku 5. Starptautiskā Eiropas fil-
mu festivāla ietvaros  demonstrēja 
Jāņa Norda filmu „Mammu, es tevi 
mīlu!” (2013). Filmas dalību festi-
vālā organizēja Latvijas vēstniecība 
Azerbaidžānā ar bankas ABLV 
Bank financiālu atbalstu.

***
Mūzikls „Eslingena” 

koncertzālē Rīga
Koncertzālē Rīga 11. novembrī  

bija skatāms mūzikls „Eslingena”- 
mūzikāls stāsts par latviešu dzīvi 
lielākajā latviešu bēgļu nometnē 
Dienvidvācijas pilsētā Eslingenā.  

Izrādes afiša
Darba autori ir trimdas latvieši - 

leģendārais Čikāgas Piecīšu solists 
Alberts Legzdiņš, kā arī Emmy 
balvas laureāte Lolita Ritmane un 
Andris Ritmanis. Lomās - latviešu 
dziedātāji. 

***
No aizbraucēju skatupunkta
Ar valsts piešķirtā financējuma 

atbalstu  nepilnu divu mēnešu laikā 
līdz šī gada beigām taps četri te   -
levīzijas raidījumi “Piektais no   -
vads”. Šajā raidījumā Īrijas latviešu 
dzīvi dokumentēs no aizbraucēju 
skatupunkta. Raidījuma veidotāji 
ir ziņu portāla baltic-ireland radošā 
komanda, kas piedalījās Nacionā lās 
elektroniskās plašsaziņas lī   dzekļu 
padomes un Ārlietu minist rijas 
izsludinātajā konkursā un projekta 
reālizēšanai ieguva financējumu 
vairāk nekā 11 000 eiro apmērā. Šī 
raidījuma tapšana ir ļoti nozīmīgs 
notikums ne tikai Īrijā, bet arī citur 
pasaulē dzīvojošajiem latviešiem.

***
Stāsta par albumu Terra 

Mariana. 1186 - 1888
Ārlietu ministrijā notika infor-

mātīvs priekšlasījums par unikālo 
albumu Terra Mariana. 1186-1888. 
Par šī izdevuma tapšanu un kon-
cepciju stāstīja viens no albuma 
zinātnisko komentāru autoriem, 
Daugavpils universitātes profesors 
Henrichs Soms. 

Albums Terra Mariana. 1186-1888 
atspoguļo kristīgās ticības vēsturi 
Latvijā un Igaunijā – kād reizējā Li -
vonijā. Albumu izveidoja tikai vie  nā 
eksemplārā, ko Baltijas poļu muiž-
niecība dāvināja pāves tam Leo XIII 
1888. gadā. Albuma veidotāji  ir 
Baltijas ievērojamākie mākslinieki, 
tajā sniegts bagātīgs vizuālais un 
tekstuālais materiāls par Livonijas 
pilīm, pilsdrupām, baznīcām, senu, 
dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, zī -
mo giem, vēsturiskām personībām. 
Albuma vienīgais ori  ģināls glabājas 
Vatikāna Apustu liskajā bibliotēkā.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Mākslas žanru sinteze un sabied-
rības aktuālitāšu integrācija māks -
lā, Dziesmu un deju svētki dzintara 
ceļā, Diasporas iesaistīšana prezi-
dentūrā.

Latviju prezentēs starptautiski 
atzīti mākslinieki un mākslinieku 
kopas - Kremerata Baltica, Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris, 
Latvijas Radio koris, Raimonds 
Pauls un Latvijas Radio Big Band, 
Sinfonietta Rīga, Valsts akadēmis-
kais koris Latvija.

***
Rīga 2014 programma Tallinā 
Tallinas Melngalvju namā Valsts 

Akadēmiskais koris Latvija māks-
linieciskā vadītāja un galvenā di  -
riģenta Māŗa Sirmā vadībā at  -
skaņoja ciklu „Dzintara ceļš”, ko 
veido latviešu komponistu dzies-
mas ar vēsturiskā „Dzintara ceļa” 
valstu mūsdienu dzejnieku vārs - 
m ām.

Pēc koncerta notika vēstnieka 
Juŗa Bones rīkotā pieņemšana, uz 
kuŗu bija aicināti daudzi Igaunijas 
sabiedrības pārstāvji,  kā arī Tallinas 
diplomātiskais korpuss.  

Valsts akadēmiskā koŗa Latvija 
koncerts, kas bija veltīts arī Latvijas 
Republikas proklamēšanas 96. ga   -
dadienai, bija zīmīgākais notikums 
Rīgas - 2014. gada Eiropas kultūras 
galvaspilsētas programmā Igau -
nijā. Reklāmējot Rīgu - Eiropas 
kultūras galvaspilsētu, ar Tūrisma 
attīstības valsts aģentūras un vēst-
niecības atbalstu tika izdots ikga-
dējais laikraksta Postimees pieli-
kums „Atpūta Latvijā”. Pielikuma 
prezentācija vēstniecībā notika 8. 
maijā.

***
Koris Balta pārstāv

Latviju Beļģijā
No 3. līdz 10. novembrim Rīgas 

Paidagoģijas augstskolas sieviešu 
koris Balta pārstāvēja Latviju vē  -
rienīgā starptautiskā projektā “1000 
balsis mieram” (1000 Voices for 
Peace), kas bija veltīts Pirmā pa   sau-
les kaŗa upuŗu piemiņai. Gran -
diozais projekts apvienoja 34 koŗus 
no 18 valstīm.

6. novembrī Lēvenē  koŗa Balta 
diriģente Māra Marnauza izcili 
novadīja Kanadas, Ungārijas, In  -
dijas, Maltas, Chorvatijas, Nīder-
landes un Latvijas koŗu pirmo 
kopmēģinājumu Kšištofa Pen de -
recka  īpaši šim koncertam pasū ti-
nātajam jaundarbam Dies illa. 7. 
novembrī koris viesojās Latvijas 
vēstniecībā Beļģijā un tikās ar 
vēstnieci Leldi Līci-Līcīti. Vēstniece 
uzsvēra, ka “Klātienē dziedāta 
dziesma ir daudzkārt nozīmīgāka 
par daudzkārtējiem stāstiem par 
Latvijas dziedāšanas kultūru,” un 
aicināja ar lepnumu pārstāvēt mū -
su izcilās kopdziedāšanas tradici -
jas Beļģijā.

putniem, vēsturi un ģeografiju. 
Četru datorspēļu pamatā ir latvie -
šu tautas mīkla un vienā latviešu 
valodas alfabēts.

Mazputniņš bija vienīgais rēgu-
lārais izdevums bērniem, kas dzī-
voja ārpus Latvijas.  Tas iznāca no 
1959. līdz 1994. gadam ASV un 
Kanadā. Mazpunins.lv ir žurnāla 
atdzimšana jaunā veidolā.

Projekta financiālie atbalstītaji ir 
Latviešu fonds (LF), Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) Izglī-
tības padome un Amerikas latvie-
šu apvienības (ALA) Izglītības no -
zare. 

***
No Krievijas „par spiegošanu” 
izraidīts 10. Saeimas deputāts
No Krievijas izraidīts bijušais 

Latvijas Saeimas deputāts no Sa  -
ska ņas centra Aleksejs Holostovs, 
kuŗu Krievijas Federālais drošības 
dienests (FDD) it kā esot apsūdzē-
jis spiegošanā, vēstī Kremļa tele-
kanālis NTV. Iekšlietu ministrs  
Richards Kozlovskis norāda, ka sa -
skaņā ar mūsu rīcībā esošo infor-
māciju Holostova izraidīšana no 
Krievijas ir notikusi pirms divām 
nedēļām. NTV sižets var tikt uz -
skatīts par savlaicīgi sagatavotu 
informātīvā kaŗa sastāvdaļu.

***
Atklāta Latvijas prezidentūras 

ES Padomē kultūras programma 
Ar nelielu fragmentu no Artura 

Maskata jaunās operas “Valentīna” 
Evijas Martinsones (solo) un Mār-
tiņa Zilberta (klavieres) atskaņo-
jumā Mākslas mūzejā Rīgas Birža 
atklāja Latvijas prezidentūras Ei  -
ropas Savienības Padomē publis-
kās diplomātijas un kultūras pro - 
g rammu.

Programma rādīs Latviju kā uz  -
ticamu sadarbības partneri, kul  tū-
ras tūrisma galamērķi un augstas 
profesionālitātes, kultūras sasnie -
gumu izcelsmes un iedvesmas 
cent   ru un būs lielākā Latvijas kul -
tūras prezentācija pasaulē pēdējo 
gadu desmitu laikā.

2015. gada pirmajā pusē, kad 
Latvija būs prezidējošā valsts Ei  -
ropas Savienības Padomē, Latvijas 
iedzīvotāji varēs baudīt arī īpašu 
kultūras programmu – italiešu 
mākslas izstādi no februāŗa līdz 
aprīlim, Ērika Ešenvalda multi-
mediālās simfonijas “Ziemeļ  blāz -
ma” pirmatskaņojumu Latvijas 
Nacionālajā operā 27. aprīlī, foto -
grafiju izstādi “Edvards Šteichens. 
Portreti” Latvijas Nacionālā Māks-
las mūzeja izstāžu zālē Arsenāls no 
jūnija līdz augustam un Ziemeļu 
un Baltijas valstu Dziesmu svētkus 
no 25. līdz 28. jūnijam.

Kultūras programmu pasaulē 
reprezentēs sešas tematiskās līni -
jas: Vienotas Eiropas ideja, Otrā 
pasaules kaŗa beigas, Ceļš uz laik -
metīgo profesionālajā mākslā, 

***
Ukrainai palīdzība no Latvijas
Latvijas Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests (VUGD) sa  -
darbībā ar Eiropas Savienības  Hu -
mānitārās palīdzības un civīlās 
aizsardzības (ECHO) ģenerāl direk-
torātu nogādāja Ukrainā humāno 
palīdzību - deviņus elektrības ģe -
nerātorus. Ukrainas Valsts ārkārtas 
situāciju dienests šos ģenerātorus 
nogādās uz Doņeckas un Luhan - 
s kas apgabala atbrīvotajiem rajo-
niem, lai nodrošinātu infrastruk-
tūras atjaunošanu un elektro ap-
gādes nepārtrauktību valsts un 
pašvaldību iestādēs - galvenokārt 
tajās, kuŗās uzturas bērni.

***
Jauna mājaslapa 

Kopš  2014. gada novembŗa tī -
meklī pieejama jauna mājaslapa 
bērniem mazputnins.lv. Mājasla-
pas veidotājs ir  Mūzejs un pēt-
niecības centrs Latvieši pasaulē  
(LaPa), kas Latvijā sevi pierādījis     
ar vairākiem veiksmīgiem projek-
tiem. Līdz šim visvairāk  pamanīta 
bijusi  izstāde „Latvieša koferis” 
Stūŗa mājā, Rīgā. 

Mājaslapas mērķis ir veicināt, lai 
latviešu valodu un kultūru apgūtu 
latviešu bērni, īpaši tie, kas dzīvo 
ārpus Latvijas. Mājaslapas saturs 
piemērots pirmsskolas un sākum-
skolas vecuma berniem, kas jau 
pazīst burtus un ciparus. Maz-
putnins.lv piedāvā vecākiem kopā 
ar bērniem it kā rotaļājoties vin-
grināt lasītprasmi un rakstīt-
prasmi.

Mājaslapā pieejamas izdrukāja-
mas lapas ar uzdevumiem un krā-
sojamiem zīmējumiem, kā arī da  -
torspēles planšetdatoros un vied -
tālruņos. Datorspēles stāsta par 
Latvijas zivīm, puķēm, kokiem, 

Saeima izveido komisiju
Saeima pieņēma lēmumu “Par 

parlamentārās izmeklēšanas ko  -
misijas izveidošanu par Latvijas 
valsts rīcību, izvērtējot 2013. gada 
21.novembrī notikušās traģēdijas 
Zolitūdē cēloņus, un turpmākajām 
darbībām, kas veiktas normātīvo 
aktu un valsts pārvaldes un paš-
valdību darbības sakārtošanā, lai 
nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkār-
tošanos, kā arī par darbībām mi -
nētās traģēdijas seku novēršanā”. 
Komisija izveidota uz divpadsmit 
mēnešiem pēc 36 deputātu pie pra-
sījuma. parakstus šādas komisijas 
izveidošanai vāca Saeimas deputāts 
Arturs Kaimiņš (LRA) kopā ar de -
putāti Regīnu Ločmeli-Luņovu 
(Saskaņa). Viņiem izdevās savākt 
nepieciešamos parakstus Zolitūdes 
traģēdijas parlamentārās izmeklē-
šanas komisijas izveidošanai.

***
ALA stipendijas 

ģimenēm un bērniem

14. novembrī Rīgas vēstures un 
kuģniecības mūzeja Kolonnu zālē 
Amerikas latviešu apvienības un 
Latvijas Bērnu fonda sadarbības 
ietvaros tika pasniegtas stipendijas 
11 maznodrošinātām daudzbēr -
nu ģimenēm, 16 studentiem no 
daudz bērnu ģimenēm, bāreņiem 
un vienam smagi slimajam bēr - 
n am. Stipendijas pasniedza ALA 
nozares sadarbībai ar Latviju va -
dītājs Ēriks Krūmiņš, ALA pārstāve 
Latvijā Astrīda Jansone un LBF 
vadītājs Andris Bērziņš.
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Vecumdienās Staļinam - “tēvam 
un skolotājam” - sagribējās kļūt arī 
“visu zinātņu korifejam”: 1950. ga -
 da 20. jūnijā avīzē Pravda pasauli 
pārsteidza viņa apcerējums „Marks   -
isms un valodniecības jautājumi”. 
Pēc Staļina nāves, kad bija iespē -
jams bez bailēm analizēt šī “valod-
 nieka-amatieŗa” radošās iedves -
mas dzinuļus, kļuva skaidrs, ka 
Kremļa saimnieks, ne jau bez pa  -
mata kritizējot pazīstamā lingvista 
prof. Marra vulgāri marksistisko 
pieeju, kas balstījās uz “šķiru cīņas” 
kritērijiem, turpināja savu jau ap 
1934. gadu iesākto izrēķināšanos 
ar marksiski “proletārisko” jebku-
ŗas zinātnes interpretāciju, pakā-
pe niski un mērķtiecīgi ieviešot 
valstī lielkrievu imperismu it visās 
jomās.

Savā par “ģeniālu” izbazūnētajā 
traktātā Staļins nepateica nekā jau -
na. Viņš tikai atgremoja sen zi   nā -
mos salīdzinošās lingvistikas po  stu-
 lātus un “no sevis” - diletanta tikai 
pievienoja aplamo pieņēmu mu, ka 
krievu literārā valoda ir cē   lusies     
no Kurskas un Orlas izloks  nes.

Vārdu sakot, no mantojuma, ko 
atstājis Staļins, šis pseudo zināt nis-

Valodnieks Staļins, vēsturnieks Putins...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

kais epizods pētniekos izpelnījies 
tikai ironisku smīnu. 

KGB apakšpulkvedis Vladimirs 
Putins, kas nu jau pusotru gadu 
desmitu ir kārtējais Kremļa saim-
nieks, nu sevi iedomājies par vēs-
turnieku, līdzīgi tam, kā Staļins ie -
kūlās valodniecības aplokā. 

Lūk, Maskavas Mūsdienu vēstu-
res mūzejā Putins, tiekoties ar jau-
najiem zinātniekiem un mācīb spē-
kiem, vērsies pret Nestora chronikā 
un citos senos rakstos izklāstīto 
Kriev  zemes valstiskuma ģenezes 
aprakstu, ka austrumslavu cilšu 
vir  saiši vērsušies pie Rurika un viņa 
skandinavu kaŗadraudzes ar lū   gu -
mu: “Nāciet un valdiet pār mums, 
jo mūsu zeme ir gan plaša un 
dāsna, bet kārtības tajā nav.” Tā vis 
nebija, tagad pašapzinīgi pamāca 
Putins: tie cilšu virsaiši īstenībā 
tikai nolīguši tos varjagus (normā-
ņus, skandinavus) par bruņotu 
apsardzi, un minētais pazemīgais 
lūgums esot izdomāts, - varjagi 
ti kai vēlāk, izmantojot militāro 
spēku,  uzmetušies par kungiem. 
Mēs redzam, ka Putins šai jautā -
jumā atgremo vēlīnā Staļina anti-
rietumnieciskos uzskatus, kas tika 

pausti, cīnoties pret kosmopolī -
tismu.

Vairākas parupjā tonī teiktas 
“vēsturiskas atziņas” Putins atļā  -
vies, nesen pamācīdams savus 
klau sītājus, kas bija sanākuši So -
čos t. s. Valdaja kluba pārrunu ie -
tvaros: “Bet vai tad  jūs nezināt, ka 
pēc Otrā pasaules kaŗa daļa terri-
toriju tika izdāļātas Ukrainai kā 
Otrā pasaules kaŗa rezultāts? Daļu 
nogrieza no Polijas, no Ungārijas, 
ja nemaldos. Ļvova – kāda tā bija 
pilsēta, ja ne poliska? Vai tad jūs to 
nezinājāt? Kāpēc jūs man uzdevāt  
tādu jautājumu? Par to Polijai pie-
lika territorijas klāt, padzenot vā  -
ciešus no vairākiem austrumu ap -
gabaliem. Pajautājiet, tur ir vese - 
las tā saukto padzīto apvienības.”

Putins, var manīt, ir  bijis uzbu-
dināts, un viņa aprautajos teiku-
mos virmo ārprātīgs naids pret 
Ukrainu. Pēkšņi Putins kļuvis par 
dedzīgu Polijas nacionālistu un 
žēlo no Silēzijas un Pomerānijas 
padzītos vāciešus.

Īstenībā Staļins, pēc  norunas ar 
Hitleru iebrukdams Polijā 1939. 
ga  da 17. septembrī, gribēja tikai  
no  apaļot savas imperijas territori-

ju, un rūpes par asinsbrāļiem (je  -
dinokrovnije), Polijas austrumu 
provinču ukraiņiem, bija tikai 
izdevīgs iegansts. Tai pašā Ļvovā 
Staļins nežēlīgi vajāja ukraiņu na  -
cionālistus, un, atkāpjoties no šīs 
pilsētas 1941. gada jūnija beigās, 
čekisti apšāva simtiem ukraiņu, 
kas smaka NKVD cietumos. Un 
“visu ukraiņu zemju apvienošana 
vienā valstī” (ieskaitot Galiciju, Bu -
kovinu, Aizkarpatus) bija tikai ak  -
cija ar mērķi paplašināt Staļina 
imperiju - tāpat kā Kēnigsbergas 
novadu vai Kuriļu salas.

Par šo nikno izvirdumu Putin-
am varētu aplaudēt gan poļu labējie 
ekstrēmisti, kas 11. novembrī - 
valsts svētkos - rīkoja nekārtības 
Varšavā, gan vācu labējie radikāļi 
no NPD.

Jau pieminētajā sarunā ar Mas  -
kavas jaunajiem vēsturniekiem 
Pu   tins teica, ka nesaskata nekā 
peļama 1939. gada 23. augusta 
Mo    lotiva-Ribentropa paktā: “No -
pietni pētījumi rāda, ka tādas to -
laik bija ārpolītikas metodes. Pa  -
domju Savienība parakstīja neuz -
brukšanas līgumu ar Vāciju. Ļaudis 
teica – ak, tas ir slikti. Bet kas tad te 

ir slikts, ja Padomju Savienība ne -
gribēja kaŗot, - kas te slikts?”

Negribēja kaŗot? Bet iebrukums 
Somijā 1939. gada nogalē – visai 
asiņains kaŗš?

Mūsdienu putinisms stipri atgā -
dina vēlīno staļinismu. 4. novemb-
rī, kad Krievijas Federācijā tika 
svinēta t.s. vienotības un saskaņas 
diena, Putins apmeklēja vērienīgu 
izstādi, kas bija veltīta Rurikoviču 
dinastijas valdniekiem - Romano-
vu priekštečiem. Ekspozīcijā ne  -
trū ka mājienu, kas senatni saista ar 
tagadējo Ukrainas krizi: Ivana 
Bargā (Jāņa Briesmīgā) valdīšanas 
laikā, kad plosījās Livonijas kaŗš, 
esot norisinājusies “pirmā Rietu-
mu pretkrieviskā melu kampaņa”. 
Lūk, Krievijas valsts televīzijas ko  -
mentārs par šo izstādi: “Eiropieši 
mēģināja iztēlot Krieviju par me -
žo  nīgu un agresīvu barbaru zemi. 
Galu galā, nebūdami pietiekami 
stipri, lai ietekmētu mūsu neatka-
rīgo starptautisko polītiku, viņi bija 
spiesti ķerties pie ekonomiskām 
sankcijām pret mums, kā tās  sauk-
tu tagad.” 

Valodnieks Staļins, vēsturnieks 
Putins - abi labi.

Latvijas jaunā Saeima ir sākusi 
itin aktīvu un nasku darbību, it     
īpa  ši tas sakāms par parlamentāro 
opo ziciju.  Jau pirmajās darba nedē-
ļās deputāti savākuši pietiekami 
daudz parakstu, lai veidotu tā dē  -
vētās Saeimas izmeklēšanas ko -
mi  sijas divos jautājumos.  Pirmais 
ir pērn sabrukušais Maxima veikals 
Rīgas Zolitūdes mikrorajonā, kad 
bojā gāja 54 cilvēki.  Otrs ir patlaban 
lielākoties valsts īpašumā esošās 
bankas Citadele pārdošanas process.  
Abos gadījumos neko daudz no 
jaundibinātajām  komisijām neva-
ram gaidīt.

Zolitūdes nelaimē jautājumi ir 
par to, kas tur izdarīts greizi,  un arī 
par to, kuŗš šai nelaimē  būtu vai -
nojams.  Pirmajā gadījumā atbilde 
ir jāsniedz speciālistiem, bet otrā - 
likuma sargiem.  Lasītāji, iespējams, 
atceras, ka katastrofas rezultātā no 
amata aizgāja toreizējais valdības 
vadītājs Valdis Dombrovskis, vis-
maz tā tas toreiz tika skaidrots.  
Taču Rīgas amatpersonas, kas to -
mēr ir vistiešāk atbildīgas par būv-
atļaujām un tamlīdzīgiem jautā -
jum  iem Latvijas galvaspilsētā, no 
atbildības atkratījās kā vien praz-
damas.  Pat tās Rīgas domes iestā-
des vadītājs, kuŗa ir atbildīga par 
minētajiem procesiem, paziņoja,   
ka no viņa demisijas nekāda labu-
ma nebūšot, un tāpēc viņš palikšot 
savā vietā.  Aptuveni to pašu patei -
ca ļoti bieži demagoģiskais Rīgas 
pilsētas galva Nils Ušakovs.

Kas īsti noveda pie milzīgās tra-
ģēdijas, par to celtniecības speciālis-
tiem nekādu jautājumu nav.  Pagā -
jušajā nedēļā kādā  Latvijas laikraks-
tā bija atreferēts kāda lasītāja teik-

Nejēdzīgas komisijas
tais. Lasītājam un viņa kollēgām 
mechaniķiem jau otrajā dienā pēc 
traģēdijas bijis skaidrs, ka nekādā 
ziņā nedrīkstēja pārzāģētās sijas 
sastiprināt tikai  ar skrūvēm.  Liku -
mi ir jāievēro visiem, uz skrūvēm 
mechanikā neko neveido!  Ja arī si  -
jas kaut kādu iemeslu pēc bija jā  -
zāģē, tad būvlaukumā tās obligāti 
vajadzēja sametināt, pārbaudot ar 
rentgenu, atjaunojot monolīto va -
riantu.

Lūk, kā.  Vismaz cik man zināms, 
Saeimā nav neviena deputāta, kas 
būtu celtniecības speciālists.  Ko tad 
īsti komisija domā pārrunāt un 
spriest?   

Ja deputātiem ir pado mā noteikt 
vainīgos, tad tas tomēr nav darbs 
polītiķiem, tas ir darbs policistiem 
un prokuroriem.  Būtība visā Zoli-
tūdes lietā ir tāda, ka acīm redzot 
kāds nav ievērojis likumu.  Latvijā   
ir raksturīgi, celtniecības uz   ņēmu-
m iem lielu projektu īsteno ša nā             
iz  mantot daudz  apakšuzņē mē ju, 
un  ne vienmēr  ir gūstama  pār  lie-
cība, ka tie attiecīgos noteikumus 
un likumus ievēro tikpat skrupu-
lozi, kā to dara galvenie uzņēmēji.  
Ja deputātu mērķis ir aplūkot liku-
mu un spriest, vai tajā būtu kaut    
kas maināms attiecībā uz apakš uz-
ņēmējiem, lai tas tā būtu, taču arī      
to var darīt citas valsts instances, 
nav vajadzīga speciāla komisija.  Ja 
mēr  ķ  is tomēr ir spriest par vainas 
noteikšanu, tad tā tomēr būtu ne 
tikai nevajadzīga, bet arī pilnīgi 
nepamatota iejaukšanās likuma 
sargu darbā.

Bankas Citadele gadījumā var 
teikt aptuveni to pašu.  Iepriekšējā 
nedēļā  Privātizācijas aģentūras per-

sonā Valsts  parakstīja līgumu par 
akciju valsts daļas pārdošanu starp-
tautisku investoru grupai, kuŗas 
priekšgalā ir investīciju fonds Ripp-
lewood Holdings no Amerikas Sa  -
vie notajām Valstīm.  Darījums tik drīz 
nestāsies spēkā, jo vispirms  jā  sa  -
ņem atļauja no Latvijas Finanču un 
kapitāla tirgus komisijas (FKTK), 
kā arī no attiecīgām instancēm 
Lietuvā un Šveicē, jo Citadele dar-
bojas arī tur. Visticamāk, jaunie 
īpaš  nieki banku savā kontrolē pār-
ņems tikai nākamā gada pirmajā 
ceturksnī.

Bankas pārdošanas process nav 
izticis bez aizdomu rašanās - galve -
nokārt tāpēc, ka tas tika turēts lielā 
slepenībā. Zināmā mērā to var sa -
prast, jo investori, kuŗi piedalījās šai 
procesā, nevēlējās  priekšlaikus at  -
klāt savu identitāti, taču pārāk bieži 
mūsu valsts polītikāņi slepeno lie-
tas, tādējādi  rada aizdomas, ka aiz -
kulisēs notiek kaut kāda bodīte.  Šis 
nebūs tāds gadījums, jo amerikāņu 
investori tomēr ir ar ļoti augstu re -
putāciju (viens no tiem ir kādreizē-
jais ASV Federālās rezerves sistē-
mas vadītājs Pauls Volkers),  un to  -
mēr.  Jautājumi  bijuši arī par cenu, 
ko investori maksās.  Piedāvātie 74 
miljoni eiro var šķist ne īpaši liela 
summa, ja ievērojam faktu, ka 
Citadele tomēr ir pelnoša banka.

Un te nu  atkal jājautā - ko īsti 
deputāti vēlas pētīt.  Viens no opo-
zicijas deputātiem apgalvojis, ka 
pro  cesā redzamas korupcijas pa  -
zīmes. Ja tā, tad tas ir jautājums 
likuma sargiem, kā arī patlaban 
vārgajam,  tomēr joprojām eksistē-
jošam  Korupcijas novēršanas un 
apkaŗošanas birojam (kas jau ir 

paziņojis, ka  pētīs attiecīgo darīju-
mu), nevis deputātiem. Turklāt ne  -
apstrīdama patiesība ir tāda, ka 
bankas pārdošanu stingri piepra -
sīja  Eiropas Komisija, jo uz valsts 
iesaistīšanos finanču sektorā Brise -
le raugās ar visai šķību aci. Tiesa, 
mūsu valdība kārtējo reizi procesu 
nopūdelēja līdz pēdējam iespēja - 
m am brīdim, taču, ja tas nebūtu 
no   kārtots, EK būtu pārņēmusi ban -
kas pārdošanu savās rokās, un tad 
nu nebūtu nekādu garantiju par     
to, kam tā tiek pārdota un par kādu 
cenu. Ministru kabineta ļaudis 
priecājās, ka investori nāk tieši no 
Amerikas, nevis, teiksim, no Krie-
vijas. Var jautāt, kāpēc banku ne -
pār deva publiski, lai arī Latvijas 
iedzīvotāji varētu pirkt tās akciju 
daļas, taču ir noticis tas, kas ir noti-
cis, un arī te nebūt nav saprotams, 
par ko “gudrās galvas” domā spriest.  

Un tomēr jāsaka - mūsu parla-
ments vismaz ar kaut ko nodarbo-
jas.  Salīdzinājumam varam aplū -
kot ASV Kongresu. Ne vien Ame-
rikā  dzīvojošie zina, ka pirms pāris 
nedēļām Republikāņu partija svi -
nēja grandiozu uzvaru, tostarp 
pirmo reizi kopš 2007. gada pār-
ņemot kontroli ASV Senātā.

Tomēr šomēnes un arī decembrī 
Kongresam būs tā dēvētā “klibās 
pīles” sesija, un te nu Demokratu 
par tijas pārstāvji uzvedas gaužām 
dīvaini.  Būtu jādomā, ka pēdējās 
di   vās nedēļās, kad viņi vēl kontrolē 
Kongresa Augšpalātu, viņi lielā stei-
gā izdarīs visu, ko, ļoti iespējams, 
vairs nebūs iespējams izdarīt pē c āk, 
kad kontroli būs pārņēmuši pēdē-
jos divos un četros gados absolūti 
neko nedarītāji  republikāņi. Ame-

rikai nu jau pusotru gadu nav gal-
venā veselības administrātora.  Vai 
minētās sesijas laikā viņu beidzot 
varētu apstiprināt? Demokrati ir 
de   vuši mājienus, ka varbūt tomēr 
ne.  Vēl nozīmīgāks ir ASV tieslietu 
ministra amats (Attorney general).  
Prezidents Obama šim amatam ir 
izvirzījis Loretu Linču -  prokurori,  
visādā ziņā piemērotu amatam.  Bet  
demokrati iebilst, ka varbūt nebūs 
īsti laika viņu iztaujāt un tad ap  -
stiprināt.  Vispār Senātā patlaban 
kārtu gaida 160 (!) dažādas amat-
personas, kuŗas izvirzītas, bet vēl 
nav apstiprinātas. Kad tad, ja ne ta -
gad, kad demokratiem vēl divas 
nedēļas Augšpalātā ir teikšana?!   
Neprāts! 

Tādi nu polītikāņi mēdz būt      
visā pasaulē.  Viņi vairāk paklausa 
saviem sponsoriem, un ne tiem 
vien (minētā veselības administrā -
tora gadījumā “problēma” ir tāda, 
ka pret viņu krasi iestājušies Ame -
rikas lielie šaujamieroču aizstāvji, 
un to galvenā organizācija Nacio-
nālā Šauteņu asociācija (NRA), ir 
iebiedējusi ne jau republikāņus vien).  
Ja var kaut ko nedarīt, tad tā ir 
vieglāk.  Taču gan Latvijas, gan arī 
Amerikas gadījumā tas ir nožēlo -
jami.  Izmeklēšanas komisiju vietā 
mūsu deputāti varētu pievērsties  
krietni produktīvākām darbībām.  
Un Amerika bez tieslietu ministra 
un veselības administrātora (un 
veselas strīpas citu amatpersonu) 
nav pilnīga.  Tāpēc deputātiem abās 
okeana pusēs: neniekojieties! Dar -
bojieties!  Neviens jūs nav ievēlējis, 
lai jūs sēdētu klubkrēslā un kasītu 
nabu.  Pie darba! 
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Latvijas svētku nedēļa ir pagā-
jusi, un katram sirdī palicis kāds 
brīdis no svētku gaišuma. Mani 
sildīja rindiņas no Latvijas dzim -
šanas dienā saņemta apsveikuma, 
tāpēc gribu ar tām dalīties: „Varbūt 
vajag apsēsties un pameditēt ar 
liep ziedu tējas krūzi rokā pie gal-
da, uz kuŗa deg svece sarkanbalt -
sarkanās nokrāsās, un izgaršot 
mai  zes riku, uz kuŗas uzziests mū -
su pašu kaņepju sviests. Un iz  -
baudīt Latvijas un Dieva tuvību 
un mīlestību! Vai vienkārši – kļūt 
laimīgākiem... Dievs te staigā pa 
mūsu zemītes virsu un aicina to 
darīt, jo mēs taču kā nekā dzīvo jam 
uz īstas un patiesi svētītas ze   mes. 
Tu taču zini, ka sensenos laikos, 
kad Dievs dalījis zemi, latvietis aris 
un nav bijis klāt. Vakarā latvietis 
gājis pie Dieva un prasījis: „Dievs, 
bet kur tad mana zeme?” Dievs 
noplātījis rokas, ka nekas vairs nav 
palicis, viss izdalīts. Tad nopūties 
un sacījis: „Nu labi, latviet, ņem 
manējo!” Mums tātad tikusi Dieva 
zeme – visskaistākā pasaulē.”

Arī Ziemsvētki, kas jau sākuši 
savu lēno gaitu pretī saulgrie  - 
ž iem, priecē ar kādu ziņu – proti, 
Latvijā, Babītes mežos, izraudzīta 
Ziemsvēt  ku egle, kuŗa dosies ceļā 
pa jūru uz Briseli, lai šogad kļūtu 
par galveno Beļģijas egli. Latvijā 
Beļģijas galvenā egle tika izrau-
dzīta, lai iepazīstinātu Beļģijas gal-
vaspilsētas Briseles iedzīvotājus un 

Starp svētkiem
tās apmeklētājus ar leģendu par 
pirmo rotāto Ziemsvētku egli Ei -
ropā, kuŗas saknes meklējamas Rī -
 gā. No 28. novembŗa līdz 4. jan-
vārim egle dižosies Briseles Lie -
lajā laukumā. Tas būs arī atgā  di -
nājums par Rīgu – 2014. gada Ei  -
ropas kultūras galvaspilsētu. Ar 
Rī   gas egles oficiālo atklāšanu sāk -
s ies Briseles lielais ziemas festivāls 
Plaisirs D’Hiver, kas ir galvenais pub  -
liskais ziemas sezonas notikums 
Briselē. Tas piedāvā gan Ziem svēt -
ku tirdziņus, gan arī da  žādas citas 
ar ziemu un gada no   gales svētkiem 
saistītas norises. Šogad festivālā pie -
dalīsies arī Lat  vijas ražotāji, kuŗi 
līdz pat 4.jan  vārim Ziemsvētku 
tirdziņā Taste Riga. Feel Riga Svētās 
Katrīnas lau    kumā iepazīstinās Bri -
seles ie  dzīvotājus un tūristus ar sa -
viem ražojumiem. 

Starp citu, pēc aptaujas datiem, 
kuŗu veica Inbox Polls, vajadzības 
gadījumā par savas valsts – Latvi - 
jas neatkarību bija gatavi cīnīties 
40% aptaujāto. Aptauja arī lie cina, 
ka ar tradicijām un tikum iem,  mū -
su sasniegumiem kultūrā, māks   lā 
un sportā lepojas aptuveni katrs 
otrais respondents. Savukārt vis -
vairāk iedzīvotāju – 63%  lepojas ar 
Latvijas dabu. Novembŗa sā  kumā 
veiktā aptauja atklāj, ka aptuveni 
katrs piektais respondents pēdējos 
mēnešos cenšas vairāk izvēlēties 
Latvijā ražotas pre  ces un pakalpo-
jumus (21%) vai vismaz pievērš 

lielāku uzma nību produkta izcel - 
s  mes valstij (18%).

Tomēr novembris ir gada tum -
šākais mēnesis, par kuŗu var sacīt 
kādreiz Imanta Ziedoņa rakstīto: 
“Kad gulbji aizlido, tad trešā dienā 
snigs. Bet grūtākās būs mums šīs 
dienas trīs. Bez gulbjiem un bez 
sniega debesīs…” Arī polītika ne  -
vieš vairāk gaismas.  Kā zināms, 
Austrālijā, Brisbanē, notika G20 
valstu galotņu sanāksme, kuŗā 
galvenais jautājums bija G20 da  -
lībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
palielināšana aptuveni par diviem 
procentiem. Tomēr sanāksmes 
gaitā lielu uzmanību saistīja dis-
kusijas par Krievijas agresiju Uk  -
rainā. Krievijas prezidents Vla -
dimirs Putins bija spiests uzklau -
sīt skarbus savas darbības vērtē -
jumus un atbildēt uz nepatīka - 
m iem jautājumiem, tāpēc viņš sa  -
nāksmi pameta, nesagaidījis tās 
nobeigumu. Atvadu preses kon-
ferenci Putins sarīkoja svētdien no 
rīta, kamēr citi līdeŗi brokastoja, 
un paziņoja, ka dodas prom, jo 
viņa darba grafiks ir ļoti noslogots 
un viņš vēloties mazliet pagulēt. 
Tikmēr Ukrainas Nacionālās dro-
šības un aizsardzības padome 
Donbasā novērojusi Krievijas ar  -
mijas un promaskavisko kauji -
nie  ku gatavošanos uzbruku m am. 
Pēdējo nedēļu laikā Krievijas 
kaŗaspēka ierašanos Ukrainā, 
Donbasā, ievērojis arī NATO, un 

dažādi eksperti jau publiskojuši 
secinājumus, kas liecina par no -
pietnu gatavošanos uzbrukumam. 

Savukārt Krievijas televīzijas 
kanālī NTV 16. novembrī tika 
rādīts sižets par bijušā Latvijas 
Saeimas deputāta Alekseja Ho  -
lostova izraidīšanu no Krievijas 
par spiegošanu. Šis sižets šķita kā 
melnā humora raidījums – Ho -
lostovs 10. Saeimā bija ievēlēts no 
Saskaņas centra un nekad nav 
slēpis savu prokrievisko nostāju. 
Sižetā viņš it kā atzīstas, ka “es 
atrodos Krievijas territorijā Lat-
vijas specdienestu uzdevumā,    
kuŗi darbojas (ASV) Centrālas 
izlūkošanas pārvaldes (CIP) va  -
dībā”. Viņš arī apgalvo, ka saver -
vēts pirms septiņiem vai asto - 
ņ iem gadiem un izraudzījies seg -
vārdu Glorija, viņa darba uzde-
vums bijis informācijas vākšana 
par Krievijas iedzīvotāju, tostarp 
ierēdņu neapmierinātību ar Krie -
vijas valdību un prezidentu Pu -
tinu. Par šo darbu Holostovs esot 
saņēmis 10 000 rubļu jeb aptuveni 
200 eiro. Par to, protams, varētu 
pasmieties un to stāstīt kā anek-
dotu, – Krievija spiegošanā no -
tvertu ārzemnieku izraida, nevis 
apcietina, un par spiegošanu tiek 
maksāti 200 eiro (aptuveni 249 
ASV dolari). Diemžēl tas nav hu  -
mora raidījums.  Iekšlietu mi  -
nistrs Richards Kozlovskis skaid-
ro, ka Krievijas specdienestu pa  -

ziņojumu un sagatavoto sižeta pie     -
teikumu televīzijas kanālī NTV 
var uzskatīt par savlaicīgi sagata-
votu informātīvā kaŗa sa  stāvdaļu. 

Acīmredzot Krievija turpina 
savu “krievu pasaules” veidošanas 
polītiku un militārā agresija un 
meli ir neizbēgama šīs polītikas 
daļa. Protams, ik pa laikam Putins 
droši vien pateiks kādu cerīgu 
teikumu un izliksies, ka apsveŗ 
iespēju rīkoties citādi, taču pa -
tiesībā tā ir tikai “ūdens duļķoša-
na”. Ar tādiem uzskatiem par lietu 
kārtību pasaulē un izpratni par 
likumu un godu Putins nevar at  -
kāpties no sava uzsāktā ceļa, ne -
var apstāties  un griezties atpakaļ. 
Putinu var apturēt tikai krievi pa -
ši – kad arī viņu mērs būs pilns un 
kad īpašās misijas apziņas apmā -
tā tauta attapsies bezdibeņa malā. 
Vai tas notiks drīz? Diez vai, Sta-
ļins lielu daļu padomju cilvēku 
tu  rēja ilgā apmātībā, kas Krievijā 
joprojām vēl nav pavisam izgai-
susi. Protams, kādiem biznesa 
gru pējumiem Putina polītika var 
kļūt par traucēkli lielā mērā, tā ka 
var notikt mēģinājums viņu kaut 
kā dabūt pie malas. Lai nu kā, do -
 māju, ka Eiropai un pasaulei vēl 
labu laiku nāksies rēķināties ar 
valsti, kuŗa neievēro nekādus li -
kumus un vienošanās un kur tu -
vojošos Ziemsvētku gaisma ne  žē-
līgu un necilvēcīgu vadoņu sirdis 
un prātus neskaŗ.

Novembris ir īpašs mēnesis, jo 
tad svinam Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu. Tas ir 
arī laiks, kad tiekam lutināti ar 
dau  dzām dažādām sabiedriskām 
rosmēm – svētku koncertiem, sa   -
viesīgiem sarīkojumiem, arī glez -
nu izstādēm, kas pārsvarā aplū-
kojamas  par baltu velti.

Dubults ir prieks un gandarī-
jums, ja izdodas apmeklēt tādu 
vietu, kur iepriekš nav būts, un 
mākslu baudīt tur. Pieļauju, ka 
daudziem mūsu laikraksta lasī tā-
jiem šāda vieta varētu būt kultū -
ras pils „Ziemeļblāzma”, kas nesen 
piedzīvojusi restaurāciju. Nams at  -
rodas aptuveni pusstundas brau-
ciena attālumā no Rīgas centra, 
Vecmīlgrāvī. Turklāt tieši no   vemb rī  
būtu īpaši vēlams turp aizbraukt, 
jo „Ziemeļblāzmā” notiek gan 
koncerti,  gan apskatāmas izstā -
des. Šogad pili pieskandēja  Valsts 
svētkiem veltīts koncerts.

Šo rindu autorei kultūras pili 
„Ziemeļblāzma” izdevies apmeklēt 
divreiz. Pirmā reize bija veltīta šī 
architektūras pieminekļa apska -
tei, jo iepriekš par tās restaurāciju 
un atvēršanu bija daudz dzirdēts, 
savukārt otrā reizē – 4. novembrī 
kultūras pilī atklāja latviešu glez-
notāja Jāņa Brinkmaņa (1909 – 
1996) piemiņas izstādi. Abi ap  -
mek lējumi izvērtās gana intere  -
santi, lai par pili pastāstītu ko 
vairāk un mudinātu lasītājus to 
apmeklēt.

Gaišā, greznā ēka, kaut arī to 
daļēji aizsedz veci koki, pamanā-
ma jau pa gabalu. Kā īstai pilij 

Lepnā pils ar eleganto nosaukumu

pie   klājas, to no visām pusēm ie  -
kļauj apjomīgs, piecus hektarus 
liels parks, kas saulainā laikā ir 
lieliska pastaigu vieta. Nesen šeit 
uzcelts arī skatu tornis, no kuŗa 
viss Vecmīlgrāvis un ne tikai tas 
redzams kā uz delnas. Lai tornī 
tiktu, jāpērk biļete, bet pilī pašā 
ieeja ir bez maksas.

Ieejot šajā sešu stāvu namā, 
pirmajā brīdī šķiet, ka pils ir ļoti 
gaiša ne vien no ārienes, bet arī 
iekšpusē! Lai apmeklētājiem šādu 
iespaidu radītu, restaurātori atjau-
nošanas procesā izmantojuši da   -
žā  dus elementus: ir daudz lielu 
spoguļu, sienas un griesti  zālēs 
gaišos toņos, kas vairākās  telpās 
vēl skaisti apgleznoti ar ziediņ -

iem, kāpņu telpā milzīgi logi un 
pat  pakāpieni ir gaiši. Īpaši greznu 
iespaidu rada gaismas ķermeņi – 
lustras, kas darinātas kā senlaikos, 
ar neskaitāmiem vizuļojošiem 
„kristalliņiem”. Lielajā pils kafej -
nīcā ir pat vairākas lustras, turklāt 
abas kafejnīcas ārsienas ir no stikla.

Kultūras pili „Ziemeļblāzma” 
1913. gadā uzcēla kokrūpnieks un 
mecenāts Augusts Dombrovskis, 
lai Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem ra  -
dītu pilnvērtīgu sabiedrisko un 
kultūras dzīvi. Viņš bijis ne vien 
kultūras norišu un mākslas dar-
binieku atbalstītājs, bet arī ne  sau-
dzīgs cīnītājs pret alkoholismu, jo 
viņa ieskatā dzīvē baudu un ie  -
priecinājumu var gūt arī pavisam 

citādi. Nama trešajā stāvā par go -
du A.Dombrovskim un izcilajai 
paidagoģei Martai Rinkai ir ie  -
kārtota vesela zāle ar modernām 
ierīcēm. Tur par šo cilvēku darbī-
bu var uzzināt daudz interesanta, 
turklāt vairākās valodās.

Mērķis, pēc kuŗa  savā laikā tie-
cies nama bijušais īpašnieks, ne -
kur nav zudis, – kultūras pils „Zie-
meļblāzma” arī pēc restaurācijas ir 
atvērta ikvienam apmeklētājam, 
kuŗš vēlas baudīt kultūru un 
mākslu. Pils Lielajā zālē 18. no  -
vembrī ar Latvijas Republikas 
pro klamēšanas gadadienai veltītu 
svētku koncertu „Skan sirdī Lat -
vija” uzstājās Liepājas Simfonis-
kais orķestris diriģenta Atvara 

Lakstīgalas vadībā un soliste Elī -
na Šimkus. Koncerta programmā 
bija ietverti  latviešu komponistu 
Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa un 
Jāņa Ivanova skaņdarbi. Ieeja 
koncertā bija bez maksas.

Stāstījums par kultūras pili 
nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu     
arī kādu izstādi, kas sasaucas ar 
Latvijas dzimšanas dienu. Nama 
trešajā stāvā līdz 1. decembrim 
apskatāma gleznotāja Jāņa Brink-
maņa piemiņas izstāde. Meistars 
savos darbos attēlojis Latvijas zie-
dus, mēģinot izcelt to vienreizīgo  
skaistumu. Lai parādītu  dzimte-
nes dabas krāšņumu, ainavas 
gleznotas  dažādos gadalaikos.

Jānis Brinkmanis bijis visjau-
nākais students Latvijas Mākslas 
akadēmijas pastāvēšanas vēsturē 
un skolojies pie tādiem dižga - 
riem kā Jānis Tilbergs un Ģederts 
Eliass. Sākot ar 1950. gadu, līdz 
aiziešanai pensijā kultūras pils 
„Ziemeļblāzma” bija viņa darba-
vieta. Mākslinieks namam izvei-
dojis vēja rādītāju laša veidolā  ar 
īpašu  apgaismojumu, kā arī skici 
jeb projektu akvārijam ar akme ņ -
iem, ko tolaik pat atveda no Sta-
buraga klints. Pēc J. Brinkmaņa  
mākslinieciskās ieceres un ski -
cēm kultūras pils parkā izveidota 
strūklaka lotosa zieda formā. 
Tagad, pēc restaurācijas, šo objek-
tu diemžēl gan vairs nav.

Rīgas pašvaldības kultūras ie  -
stāžu apvienības kultūras pils 
„Ziemeļblāzma” atrodas Ziemeļ-
blāzmas ielā 36, Rīga LV-1015.

Kultūras pils “Ziemeļblāzma” // Foto: Lāsma Ģibiete
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GUNDEGA
SAULĪTE

Grāmatas mākslinieciskā ie  -
tērpa autors vāka attēlam izvē -
lējies grīdu – brūnganus, ne pā  -
rāk rūpīgi tēstus dēļus, kas iztē  - 
lē nepārprotami raisa priekšstatu 
par skatuvi. Spraugas, zaru vie - 
 t   as un plankumi uz šiem dēļiem 
ļauj iztēloties soļus, kas tiem pāri 
staigājuši un atstājuši savas pē  -
das. Nav skatuves, nav teātŗa 

GUNDEGA SAULĪTE

Piemineklis teātrim, kuŗa vairs nav
Viktors Hausmanis, Jelgavas teātris,apgāds „Zinātne”, 2014, 462 lpp.

ēkas, bet ir galvenais priekšno -
teikums, lai varētu notikt izrā -  
de, – grīda. Tādējādi viena deta - 
ļa uzbuŗ vesela teātŗa tēlu. Līdzī -
gi arī grāmatas saturā – teātŗa 
vēstures pētnieks un veiklais ap  -
rakstītājs Viktors Hausmanis no 
atsevišķiem faktiem liek kopā 
Jelgavas teātŗa portretu, un tas 
izdevies iespaidīgs un saistošs. 
Rezultātā aizmirstībai ir atka ŗota 
ne tikai vienas mākslinie  ciskas 
vienības vēsture, bet gan reljefi 
un pārliecinoši izzīmēts vesels 
mūsu kultūrvēstures segments – 
ar teātŗa spēlēšanas priekšvēsturi 
kādreizējā Kurzemes hercogis - 
t es pilsētā jau kopš 17. gadsimta, 
ar teātŗa ziedu laikiem starp di -
viem pasaules kaŗiem, ar izdzī -
vo šanu cauri svešām varām un 
centieniem uzturēt pastāvīgajos 
skatuves mākslas cienītājos garī-
gus centienus un mākslas alkas. 
Un visbeidzot – ar teātŗa norietu 
un „izbeigšanos” 1953. gadā, kad 
mākslas iestāde, kas darbojās 
tālu prom no mājvietas – nopostī-
tās Jelgavas - Rīgā, tika itin vien -
kārši likvidēta. Kopš tā laika se -
nā Zemgales pilsēta ir bez sava 
profesionālā teātŗa, kaut mākslas 

centieni un skatuves mākslas 
mīlestība līdz ar pilsētas atdzim-
šanu tagad ir sakuplojusi arī 
spēcīgos amatieŗu ansambļos.

Pazīstot Viktoru Hausmani un 
viņa teātrim veltītās grāmatas, 
uzdrošinos apgalvot, ka šī, iespē-
jams, ir vispersoniskākā. Ievadā 
autors raksta: „Mana mīlestība 
pret teātri piedzima sen, es vēl 
biju mazs puišelis, dzīvoju Jel  ga-
vā, ne jau pašā centrā, bet Rožu 
ielā, ko kādreiz šķērsoja hercoga 
Jēkaba kanālis: tas savienoja 
Driksnu ar Svēti. (..) Mani vecāki 
bija vienkārši cilvēki, viņu nau-
das maciņš – paplāns, un tomēr 
pelēcīgajā ikdienā ienāca arī     
kā da gaišāka krāsa – reižu reizu-
 mis viņi gāja uz teātri, kas tika 
rādīts Jelgavas Latviešu biedrī -
bas namā Katoļu ielā. Vēlajās va   -
kara stundās puiku vienu mā   jās 
atstāt nevarēja, un atlika tikai 
viena iespēja – ņemt to līdzi uz 
teātri. Izrādes mani apbūra. Te  -
āt  ris likās kā gluži cita pasaule, 
un visam uz skatuves notieko  ša -
jam es pilnīgi noticēju, nekad 
ne    pieņemdams, ka redzētais ir 
tikai aktieŗu spēle: Nē, tā bija īstā 
dzīve, tikai atšķirīgāka no tās, 

kuŗā dzīvoju pats.” (7. lpp.) 
Šis pētījums manā ieskatā 

vairāk nekā jebkuŗš cits Haus -
maņa darbs ir autora mūža mī  -
lestības sildīts. Tas šo grāmatu 
padara īpaši pievilcīgu, jo pēt-
nieka, teātŗa vēsturnieka uzde-
vums ir veikts ar siltu sirdi, šo 
mīlestību ne mirkli nenoliedzot 
un nepiemirstot. Ievada beigās  
ir rindas: „Tagad, kad mani sāk 
jau apspīdēt vakara saule, uz  -
ska  tīju par goda pienākumu uz -
rakstīt grāmatu par savu Jelgavas 
teātri. Tas, protams, nav atmiņu 
stāstījums, bet mēģinājums ob   -
jektīvi izsekot Jelgavas teātŗa       
da   žādajiem darba cēlieniem.”         
(9. lpp.)

Kā jau nopietnam pētījumam 
pienākas, grāmatu bagātina gan 
pieminēto personu rādītājs, gan 
Jelgavas teātŗa iestudējumu    
chro nika, kas nākotnes pētnie-
kiem un interesentiem palīdzēs 
orien tēties faktu materiālā un 
perso nību biografijās. Arī ievie-
totais illustrātīvais materiāls ba  gā-
tina priekšstatu par teātŗa mek  lē-
jum iem Jelgavā, tas rāda arī pašu 
„zudušo pilsētu” – Jel  gavu, kādas 
sen vairs nav, tā dzī vo tikai at  -

miņās un senās foto  grafijās.
Nodaļas par dažādiem teātŗa 

darbības posmiem ir saistošas, 
autors raksturo ne tikai organi -
zā  toriskās problēmas, repertuā -
ra izvēli un saturu, tiek stāstīts 
par aktieŗiem, režisoriem un de  -
korātoriem, argumentācijai iz   -
mantota izrāžu kritika. Autora 
cieņu un uzmanību pret galve-
najiem skatuves darba darītā - 
   j   iem – aktieŗiem – vislabāk ap  -
liecina nodaļas „Jelgavas aktieŗi 
plašajā pasaulē” un „Jelgavas 
teātŗa aktieŗu turpmākie ceļi un 
gaitas” (t. i., pēc teātŗa likvi   dē -
šanas). Ar rūpību vāktas ziņas, 
rakstītas vēstules un uzturēta sa  -
rakste ar kādreizējiem jelgav   -
nie kiem, kas pēc kaŗa izklīda uz 
dau dzām debesu pusēm. Jubi -
leju gadskārtās V. Hausmanis 
Latvijas periodikā allaž ir atgā -
di nājis „savus Jelgavas teātŗa 
spēkus”. 

Goda pienākums ir izpildīts, 
esam saņēmuši saistošu lasām-
vielu par teātri un cilvēkiem,     
kas tam ziedoja savu talantu un 
spēkus, lai pilsēta Lielupes krastā 
dzīvotu pilnvērtīgu kultūras 
dzīvi.

Tuvojoties gada nogalei un 
Eduarda Smiļģa dzimšanas     
dienai – 23. novembrim – , Teātŗa 
mū     zejā Pārdaugavā atklāta iz  -
stāde, kuŗas afišā ierakstīta šī ne  -
mirstīgā Viljama Šekspīra atziņa. 
Tas ir veltījums dižajam britu 
drāmatiķim viņa 450. jubilejas 
gadā. 

Šekspīrs latviešu teātrī pirmo 
reizi iestudēts 19. gadsimta 
beigās, un divdesmitajā un mūsu 
– divdesmit pirmajā gadsimtā 
viņš itin visos teātŗos ir iecienīts 
autors. Laikam ritot, Šekspīra 
darbi nevis noveco, bet gan ap  -
liecina tezi, ka laiki mainās, bet 
cilvēku tikumi ne. Tik daudz  vei-
dīgi tvertu cilvēka dabu nav at  -
ainojis neviens klasiķis, un tik 
daudz vielas radošiem centie -
niem arī nav devis neviens cits. 
Latviešu skatītājiem Šekspīra 
varoņi ir likuši gan smieties, gan 
raudāt, arī gremdēties pārdo -
mās un meklēt norišu kopsaka-
rības. Vai iespējams iedomāties 
mūsu teātŗa pieredzi bez Lielā 
Viljama varoņiem?

Izstāde Kultūras akadēmijas 
Eduarda Smiļģa Teātŗa mūzejā 
aicina ieskatīties mūsu skatuves 
mākslas ne pārāk gaŗajā pie   -
redzē, kas iegūta, sastopoties ar 
Šekspīra drāmaturģiju. Māksli -
nieks Jānis Spalviņš izstādes for-
mai piešķīris renesanses krāsas 
un formas skaidrību, savukārt 
sa   tura koncepcijas autores Rita 
Rotkale un Agra Straupeniece-
Brance mūzeja materiālus kār -
tojušas ar virsuzdevumu atklāt, 
kā latviešu aktieŗi un režisori 
dažādos laikmetos ar atšķirī  - 
g  iem līdzekļiem tiekušies atklāt    
to dzīves atspoguļojuma pilnību, 
ko piedāvā Šekspīrs. Protams, 

„Ir milzu teātris šī pasaule”

goda vietā ir Eduarda Smiļģa 
veikums, ne velti viņš savā ra   -
došajā mūžā Šekspīram pievēr - 
s ies 21 reizi. 

Ekspozīcijas centrā ir māksli -
nieka Ojāra Ābola darināts bron-
zas lējums – lode, kas simbolizē 
visu pasauli, bet tās šķēlumā Oto 
Skulmes savulaik darinātā skatu-
 ves iekārtojuma atlējums komē-
dijas izrādei„Sapnis vasaras naktī”. 
Kad Teātŗa mūzeja pirmsāku-
mos mākslinieks šo lodi dāvi -
nāja Smiļģa mājai, viņš uzsvēris, 
ka šis darbs domāts mūžībai. 
Tagad bronzas lode visai daiļru-
nīgi pauž izstādes virsrakstā ci  -
tēto sentenci. Un šajā lodē – mil-
 zu teātrī – kopā sakausēts dau-
dzu radošu dižgaru veikums: 
Šekspīra, Smiļģa, Oto Skulmes, 
arī Ojāra Ābola.

Ekrānā cits pēc cita mainās at   -
tēli no Smiļģa Šekspīra inter pre-
tācijām. Bet no pretējās sienas 

apmeklētājus uzrunā latviešu 
aktieŗu „portretu galerija” – tie ir 
viņu atveidotie Šekspīra varoņi. 
Apzināti kārtoti jauktā secībā, 
neievērojot ne izrāžu chrono  lo-
ģiju, ne lomu nozīmību, – ka   raļi 
un nerri, ubagi un jaunavas, auk-
 les, cēlas dāmas, kaŗavīri un gal-
minieki. Tā ir varena, ar milzu 
enerģiju apveltīta portretu pa  -
rāde, atliek tikai nobrīnīties, cik 
gan daiļrunīgi var uz skatītāju 
ie  darboties sastinguši fotomirk -
ļi, kādu milzu suģestiju izstaro 
aktieŗu sejas.

Izstāde nav pieblīvēta ar eks -
po  nātiem. Toties atsevišķi izvē  lē-
 tie ne tikai atsauc atmiņā reiz 
re    dzēto, bet pauž arī plašāku vis-
pārinājumu, kā, piemēram, Džul-
 jetas tērps, ko savulaik izrādē 
valkājusi Lilitas Bērziņas varo -
ne, bet vēlāk to mantojumā saņē-
musi arī Vijas Artmanes jaunā 
mīlētāja. Neauglīgo tiekšanos 
pēc varas simbolizē karaļa Ri  -
čarda III tronis, ko scēnografs 
Andris Freibergs izrādē bija iz -
veidojis līdzīgu giljotīnai… 

Jaunā – 21. gadsimta izrāžu 
mirkļi fotoattēlos savukārt eks-
po zīcijā šķiet daudz izteiksmī-
gāki nekā nesen redzētās izrā -
des pašas. Cik lielā mērā šie krā-
sainie, efektīgi uzņemtie skati ska-
 tuves mākslas pētniekiem kād-
reiz nākotnē sniegs liecību par 
izrāžu būtību un dzīvo (vai ne -
dzīvo) garu? Arī par to jādomā 
saistībā ar Šekspīru un mums 
pašiem.

Visai provocējošs ir izstādes 
veidotāju aicinājums – ejot ārā no 
ekspozīcijas telpas, ikkat r   am ap  -
meklētājam ieskatīties spo gulī. 
Lai pavērotu, vai Šekspīrs mūsos 
ir kaut ko mainījis.

Izstādes autores – teātŗa vēsturnieces (no kreisās) Rita Rotkale un 
Agra Straupeniece-Brance // FOTO: Gundega Saulīte
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Oktobŗa beigās biju klāt ļoti jau-
kā notikumā, kad par Rīgas Sv. 
Pestītāja anglikāņu draudzes jau-
no  mācītāju tika iesvētīta Jāna 
Jē   ruma-Grīnberga. Līdz šim viņa 
bija emeritēta bīskape Lielbritani-
jas luterāņu Baznīcā, un mums  ir 
liels gods, ka tik titulēta garīdznie -
ce nu kalpos mūsu draudzē. Arī 
mācītāja pati ceremonijas laikā 
pauda prieku  par iespēju atgriez-
ties tieši draudzes dzīvē, jo bīskapa 
darbība, jādomā, pēc rakstura ir 
vairāk administrātīvs darbs.

Ceremonija bija ļoti spilgta. To 
vadīja anglikāņu archidekāns no 
Šveices,  piedalījās arī citi ievēroja-
mi  anglikāņu Baznīcas garīdznie-
ki,  tostarp mācītājs no baznīcas 
Šer  burnā Anglijā,  kuŗu ar  mūsu 
Baznīcu sen jau saista partneŗat  tie-
 cības. Baznīcas balkonā bija lie  liskā 
diriģenta Inta Teterovska vadītais 
izcilais jauniešu koris “Balsis”, kas 
atskaņoja latviešu komponistu re  -
liģiska rakstura skaņdarbus, to  -
starp Lūcijas Garūtas chrestoma-
tisko “Mūsu Tēvs debesīs”.  Bija arī 
liels prieks, redzot,  ka uz ceremo-
niju Rīgā ierodas vairāki cilvēki, 
kuŗi kādreiz ir bijuši mūsu drau-
dzes locekļi, bet tagad dzīvo citur. 
Sv. Pestītāja draudzei vispār tas ir 
bijis raksturīgi, ka ļaudis nāk un iet, 
jo bieži vien tie ir diplomāti vai uz -
 ņēmēji, kuŗi Latvijā darbojas tikai 
konkrētā laika posmā.

Īpašs viesis notiekošajā bija Lat -
vijas evaņģeliski luteriskās Baznī-
cas archibīskaps Jānis Vanags. Viņš 
piedalījās ceremonijā, bet dievkal-
pojumā ne. Ceremonijas laikā man 
bija jādomā par to, cik ērti archi-
bīskaps  tajā jūtas, jo visa iesvētī -  
ša nas norise lielā mērā  neatbilda 
po    lītikai, ko viņš savā baznīcā ir 
bīdījis itin aktīvi.

Piemēram, labi zināms, ka Va  -

Par baznīcuKĀRLIS STREIPS

nags ir kaismīgs oponents sieviešu 
ordinācijai. Jā, Bībelē var atrast 
tekstus, kuŗos sievietēm ir vēlēts  
klusu ciest. Jā, visi Jēzus apustuļi 
bija vīrieši. Jā, Romas katoļu Baz-
nīca par sieviešu ordinēšanu neko 
un nekad  nevēlas dzirdēt.

Taču protestantu tradicijā tas tā 
nav. Latvijas luterāņu Baznīca ār  -
zemēs mācītājas  ordinē jau sen (arī 
luterāņu Baznīca Latvijā to ir  da   rī-
jusi, iekams neuzradās Vanags un 
tam nepielika punktu). Man tas 
nekad nav licies racionāli. Kā to 
saprast – ka Dievs mācītāja darbā 
var aicināt  tikai vīriešus? Kas gan 
kaiš sievietēm? Vai viņas nav spē -
jīgas sacerēt sprediķi, aprūpēt drau-
 dzi?  Tieši sievietes ļoti bieži ir gal -
venās aprūpētājas ģimenē, sievie -
tes slimnīcās  darbojas sirdzēju ap   -
rūpē, tā ka mums ir jēdziens „me  -
dicīnas māsa” un ir ļoti grūti  sa  -
meklēt vārdu, ko attiecināt uz vī   -
rieti, kuŗš darbojas attiecīgā pro -
fesijā. Šos talantus katrā ziņā droši 
var likt lietā arī saistībā ar Baz -
nīcu.

Par to rakstu tāpēc, ka Latvijas 
archibīskaps piedalījās ceremo  -
nijā, kuŗā amatā tika iesvētīta mā  -
cītāja. Arī sprediķi teica mācītāja 
no Zviedrijas. Nezinu, ko archi-
bīskaps  par to visu domāja. Diev-
galda pasniegšanā piedalījos arī es, 
gejs, kuŗam kopā ar visiem pārē - 
j iem gejiem un lesbietēm mūsu 
valstī it kā ir liegts Vanaga Baznīcā 
iet pie dievgalda. Pirms gadiem 
desmit mūsu Baznīcā viesojās Ken-
 terberijas archibīskaps, un toreiz 
Vanags dievgaldu saņēma tieši no 
manis. Šoreiz procesā bija divas 
atsevišķas rindas, es speciāli no  -
stājos otras rindas priekšā, lai ne -
radītu neērtības archibīskapam un, 
taisnību sakot, arī pats sev. Negrib 
viņš manī saredzēt baznīcas cil -
vēku? Pats vainīgs.

Vēl jo vairāk pārdomu par ar  -
chibīskapa labsajūtu izraisīja vārdi 
Zviedrijas mācītājas sprediķī, ku    -
ŗos viņa  slavēt slavēja tā dēvēto 
Porvo līgumu, pēc kuŗa luterāņu 
Baznī ca un anglikāņu Baznīca Zie-
 meļei  ropā nolēmušas dalīt ko -
mūniju. Tas nozīmē, ka šo  Baznī - 
cu ļaudis saprot - dievkalpojuma 
process abām ir ļoti līdzīgs, bet jo 
vai  rāk tas nozīmē, ka luterāņu     
mā  cītāja var kļūt par anglikāņu 
mācītāju bez īpašas kavēšanas, un 
arī  otrādi, kā tas tagad ir noticis 
mūsu Baznīcā.

Varat trīsreiz minēt, kuŗa no 
Ziemeļeiropas luterāņu Baznīcām 
vienīgā atteicās no Porvo līguma 
parakstīšanas. Jā, tā bija mūsu pašu 
Vanaga Baznīca, un, ja atmiņa  ma -
 ni neviļ, arī tas notika tāpēc, ka 
pārējās Baznīcas akceptē sieviešu 
ordinēšanu (lai arī anglikāņu Baz -
nīcā savulaik par to tika lauzts pie -
tiekami daudz šķēpu, tik ļoti sie -
viešu ordinācijas pretinieki to uz  -
skata par kaut ko  būtisku, tā  ka 

Romas katoļu Baznīca pat piedā-
vāja atteikšanos no mācītāju celi-
bāta, lai savās rindās uzņemtu an  -
glikāņu mācītājus, kuŗiem sieviešu 
ordinācija nav akceptējama, – vis -
notaļ būtiska atkāpe no “principa”.

Vanags šajā ziņā arvien vairāk 
kļūst par autsaideru, it sevišķi protes-
tantu tradicijās. Iepriekš minē ta  jā 
ceremonijā  piedalījās arī mā   cī  tāja 
no Latvijas metodistu Baznī cas.

Baznīca ir iestāde, kuŗas pamatā 
ir pirms gadu tūkstošiem rakstīti 
dokumenti. It īpaši gados jauniem 
cilvēkiem tas var likties krietni vec-
 laicīgi  un nevajadzīgi. Ja vēl kom  -
p  lektā ar to visu nāk aizspriedumi 
pret sievietēm un gejiem, tad nav 
brīnums, ka daudzviet Latvijā baz -
nīcas svētdienās ir gandrīz tukšas, 
tajās redzami tikai sirmgalvji un 
sirmgalves.

Ļoti ceru, ka kaut kad paredza -
mā nākotnē arī Latvijas luterāņi 
pratīsies. Pāvesta Franciska vadībā 
pat Romas katoļu Baznīca ir iz  kus-
tējusies no pagaidām līdz apniku-
mam reakcionārās dogmas, kaut 
gaišais pāvests Vatikāna anklāvā  
joprojām ir mazākumā.

Protams, pārlieku  konservātīva 
pieeja Baznīcai nav raksturīga tikai 
mūsu archibīskapam vien. Ken -
tuki pavalstī  Amerikā patlaban iz  -
cēlies skandals par tā dēvēto Ra  -
dības mūzeju, kuŗa misija ir pār -
stāvēt tos jēgu zaudējušos  “kristie šus” 
Amerikā, kuŗu ieskatā ik vārds 
Bībelē ir svēta un neapstrīdama 
patiesība un tāpēc pasaule ir tikai 
6000 gadus veca (vai, kā smaidot 
sacīja mūsu draudzes jaunā mā   -
cītāja, laikam tagad sanāk, ka tā ir 
jau 6017 gadus veca). Mūzejā ir re -
 dzami attēli, kuŗos Ādams un Ieva 
rotaļājas ar dinozauriem u.tml., jo, 
ja jau pasaule ir 6000 gadus veca, 
tad arī dinozauri acīmredzot  

iekļaujas attiecīgā laikmeta rāmī.
Jaunākais elements mūzeja dar-

bā ir Noasa šķirsts. Kāds privāts 
“mecenāts” sagādājis vajadzīgos 
līdzekļus, un nu blakus mūzejam 
uzbūvēts  grandiozs šķirsts (gran-
diozs laikam tāpēc, ka starp citām 
radībām tajā iemitināti arī dino-
zauri, lai gan šie ļaudis nekad nav 
varējuši paskaidrot, vai tie bijuši 
mazi dinozauriņi  vai milzīgi bro   n-
tozauri). Skandals ir par to, ka 
Kentuki pavalsts  jau ilgstoši šim 
procesam piešķiŗ nodokļu atlaides, 
jo mūzejs tiek uzskatīts par reliģis-
ku projektu. Turklāt,  komplektējot 
jaunos apkalpojošos štatus, orga -
nizācija pieprasīja potenciālajiem 
darbiniekiem  parakstīt solījumu, 
ka arī viņu ieskatā pasaule ir 6000 
gadus veca ar visu pēc tā secināmo. 
Tātad notiek nepamatota diskri -
mi  nācija, un Kentuki pavalsts  
drau dējusi nodokļu priekšrocī -     
bas mūzejam atņemt.  Pagaidām 
nekas tur vēl nav beidzies, taču šis 
ir kār tējais piemērs, lai parādītu, 
kas notiek, ja cilvēki reliģijas un Bī -
beles jautājumos galu galā zaudē 
jēgu.

Baznīcas mūsu pasaulē dara ļoti 
daudz laba. Sv. Pestītāja  draudzei   
ir sava zupas virtuve un senioru 
klubiņš, mūsu bijušais mācītājs 
Juris Cālītis jau daudzus gadus 
vada izmisīgi vajadzīgu patversmi 
vardarbībā cietušiem bērniem - 
„Zvanniekus”. 

Pēc Juŗa Cālīša domām,  ja Baz -
nīcas vēlas pastāvēt arī turpmāk,  
tām tomēr jāiet līdzi  laikam. Mēs 
vairs nedzīvojam viduslaikos, tur -
k lāt  atteikšanās ordinēt sievietes 
to  mēr arvien vairāk izskatās pēc     
personiskas iecirtības un spītības. 
Pastāvēs, kas mainīsies, – tas ir rai-
nisks princips, kas ļoti labi der arī 
Baznīcai.

Lai arī aizvadītā vasara nav aiz 
kalniem un priekšā vēl ir ziema,  
daudzi no mums jau plāno nāka-
mo vasaru. Arī mēs - Aloida un Vik-
 tors dzīvojam nākamās vasaras 
gai   dās, kad, izbaudot viļāniešu 
vies  mīlību, latvieši no malu malām 
no 28. jūnija līdz 5. jūlijam pulcē - 
s ies Latgalē, lai nedēļu pavadītu 
lat viskās kopības un sirsnīgas drau-
dzības gaisotnē.

Šis būs piektais mūsu vadītais 
saiets. Kopš 1998. gada, kad pir-
moreiz vadījām 3x3 Adamovā, ir 
pagājuši daudzi gadi. Pa šo laiku  
mūsu abi dēli un meita ir izauguši. 
Esam vecvecāki trim brīnišķīgām 
mazmeitiņām. Visus šos gadus, 
kopš esam 3x3 kustībā, mūsu ģi  -
meni ir vienojušas ne tikai rad nie-
ciskās saites, rūpes citam par citu, 
bet arī vēlme iepazīt savu zemi, sa  -
vas tautas kultūru, tradicijas, vēs-
turi. Savos bērnos esam centušies 
stiprināt apziņu, ka mēs esam 
latvieši un, lai kādā pasaules malā 
arī mums liktenis būtu lēmis dzī vot, 
mūsu svēts pienākums ir šo ap  ziņu 
nodot nākamajām paaudzēm.

Mūsu bērni kopā ar draugiem 
un savām otrajām pusītēm ir pie-
dalījušies 3x3 saietu organizēšanas 
darbā gan Dagdā, gan Malnavā, 
gan Liepnā. Arī šī saieta organi-
zēšanā neiztiks bez viņu atbalsta.

Pasaules latviešu ģimeņu saiets “Trīsreiztrīs” 
50. reizi Latvijā!

Mūsu vadītā saieta tema būs 
saistīta ar jautājumiem, kas skaŗ 
ikvienu no mums.

Ar vārdu „saknes” mēs saprotam 
dažādu augu, koku pazemes daļu, 
kas nodrošina auga virszemes da -
ļas augšanai tik nepieciešamo ba -
rību un valgumu. Par „saknēm” 
mēs dēvējam arī saikni ar Die -
višķo pirmsākumu, tāpat  kā saikni 
ar savu dzimtu, savu zemi, tautu.

Ja koka stumbru atdala no sak -
nēm, tad koks iet bojā. Līdzīgi ir    
ar cilvēkiem un veselām tautām. 
Zaudējot saikni ar savu tautu, tās 
kultūru, tradicijām, vērtībām, tiek 
apdraudēta veselas, stipras tautas 
pastāvēšana.

Tāpēc Viļānu 3x3 saieta laikā 
centīsimies apzināt, izprast un stip-
rināt saikni ar savām saknēm, ar 
saviem senčiem, kuŗiem varam 
pateikties par to, ka  dzīvojam savā 
brīvā valstī, kas arī nav radusies     
no tukša gaisa, bet par to mūsu 
priekšteči ir maksājuši ar savām 
asinīm. Pilnveidosim prasmes 
saimniekot savā zemē.

Saiets norisināsies senā latgaļu 
apdzīvotā vietā ar bagātu vēsturi.

Mūsdienās Viļāni ir Latgales 
mazpilsētiņa, kas atrodas Latgales 
centrālajā daļā 215 km attālumā  
no Rīgas un 27 km - no Rēzeknes. 
Kā apdzīvota vieta vēstures doku-

mentos pirmo reizi Viļāni minēti 
1495.gadā, bet Viļānu dibināšanas 
gads nav īsti zināms.

Muižnieku brāļu Riku valdīša -
nas laikā novads strauji attīstījās. 
1752. gadā tika uzcelts klosteris un 
baroka stila baznīca, kas sagla-
bājusies līdz mūsdienām.

Kopš 2009. gada Viļānu pilsēta ir 
Viļānu novada centrs. Par novada 
vēsturi dažādos vēstures posmos 
vairāk varēs uzzināt,  apmeklējot 
Viļānu novadpētniecības mūzeju.

Viļānu novads lepojas ar saviem 
cilvēkiem, kultūras bagātībām - 
dažādu amatu meistariem, kā arī    
ar mākslinieciskās pašdarbības 
ko pām.

Šobrīd pilsētā pārsvarā ir ap -
kalpojošās sfairas uzņēmumi, ir 
vispārizglītojošā vidusskola, Aus - 
t  rumlatgales profesionālā vidus -
skola, Kultūras nams, bibliotēka. 
Bērniem ir iespēja mācīties mūzi-
kas un mākslas skolā, apmeklēt  
Vi   ļānu Bērnu un jauniešu centru. 
Novadā darbojas AS Lopkopības 
izmēģinājumu stacija „Latgale”. 
Tiek veikti pētījumi arī dabas-
zinātnēs un techniskajās zinātnēs.

Lielākā daļa saieta aktīvitāšu 
notiks Viļānu vidusskolas un Kul-
tūras nama telpās, kas atrodas pašā 
pilsētas centrā.

Saieta dalībnieku apmešanās pa -

redzēta vairākās vietās. Saieta no -
rises vietas tiešā tuvumā dzīvošana 
būs vidusskolas telpās un klosteŗa 
svētceļnieku mājā. Daļa dalībnie -
ku apmetīsies viesnīcas telpās, kas 
atrodas apmēram 10 minūšu gā -
jiena attālumā no skolas, vai pie 
vietējiem iedzīvotājiem. Par apme-
šanos ārpus minētajām vietām vie-
nosimies atsevišķi. Istabas būs gan 
mazākam, gan arī lielākam iemīt-
nieku skaitam. Būs siltais ūdens, 
darbosies dušas. Ēdienreizēs pul-
cēsimies skolas ēdamzālē. 

Pašlaik top plaša,daudzveidīga 
saieta programma, kas varētu būt 
interesanta un piemērota visu ve  -
cumu saieta dalībniekiem. Katru 
dienu trīs cēlienos darbosies vai-
rāki desmiti ieviržu gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Tiek plānotas 
jau tradicionālās ievirzes: ģimeņu 
semināri, polītika, vēsture, folklora, 
latviskā virtuve, latviskie rokdarbi, 
mūzicēšana, zīmēšana, veidošana, 
kā arī latviskās rotaļas un dejas, 
sporta aktīvitātes utt. Ievirzes vadīs 
Latvijā un pasaulē pazīstami lekto-
ri, kā arī sava amata pratēji. Pašiem 
mazākajiem nodarbības būs kopā 
ar vecākiem, apmeklējot Bēbīšu 
skoliņu, bet pirmos skolniekus gai-
dīs Sprīdīšu skoliņa. Dosimies tu -
vākās un tālākās ekskursijās.

Būs arī  vakara programmas un 

ikvakara rituāli: kopīgā vakara 
dziesma, vakara pasaciņa maza-
jiem un vēlās vakara norises: danči, 
vakarēšana kopā ar interesantiem 
cilvēkiem, kas viesosies Viļānos, 
un, protams, tradicionālā nīkšana 
ar sarunām un dziedāšanu.

Informācija par saieta dienas 
kārtību un programmu būs pie -
ejama februārī. Turpmāk, lūdzu, 
sekojiet informācijai mājaslapā 
www.3x3.lv un presē.

PIETEIKŠANĀS:
Ārzemju latviešus lūdzam pie-

teikties līdz 1. maijam pie koordi-
nātora Arnolda Ruperta, e-pasts 
liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink 
N.E., Grand Rapids, MI 49503, 
USA, tālr. (616)456-8023. Dalības 
maksa ir US $350,- (277 euro per-
sonai (bērniem līdz 7 gadiem 
puscena)), bet nepārsniedzot $80,- 
(592 euro) ģimenei.

Latvijā dzīvojošie tautieši tiek 
aicināti rakstīt motīvācijas vēstuli 
Aloidai un Viktoram Jurčenko, 
lai pastāstītu par sevi, kā arī pa -
matotu, kāpēc ģimenei ir svarīgi 
piedalīties 3x3 saietā. Pieteikties va -
 rēsit pa e-pastu aloida.j@inbox.lv 
vai pa pastu - Zilupes ielā 36, 
Rēzeknē, LV-4601. Tālr. +371 
29147431.

Jāna Jēruma-Grīnberga

LĪGA RUPERTE
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)  
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 43) atrisinājums
Līneniski.  7. Klapatas. 8. Kre-

tinga. 10. Smārde. 11. Orāna. 13. 
Kreves. 14. Sedi. 15. Akts. 16. 
Kratīt. 18. Astats. 20. Steks. 23. 
Defo. 25. Aide. 27. Taurs. 28. 
Saistīt. 29. Aftas. 30. Steps. 33. 
Krūklis. 34. Elsas. 36. Sena. 37. 
Sāts. 38. Ostas. 40. Stress. 43. 
Sakura. 45. Tots. 47. Krāt. 48. 
Ostina. 49. Ekeri. 50. Iesals. 51. 
saputrot. 52. Negatavs. 

Stateniski. 1. Taurēt. 2. Pamest. 
3. Astri. 4. Ikona. 5. Stiksa. 6. 
Sniegt. 7. Kamerūna. 9. Aseptika. 
11. Odas. 12. Akrs. 17. Īves. 19. 
Seda. 21. Taifūns. 22. Katalpa. 
23. Draps. 24. Osaka. 25. Atoss. 
26. Efels. 31. Taktisks. 32. Sets. 
34. Etna. 35. Amorālas. 38. Okte. 
39. Sari. 41. Etiopi. 42. Starts. 43. 
Stigas. 44. Kuslas. 46. Skots. 47. 
Krons.      

Jau otro gadu Tukuma novada 
Tumes pagastā, leģendārā ak- 
tieŗa un režisora Žaņa Katlapa 
dzimtajā pusē, tiek piešķirta viņa 
vārdā nosauktā balva „Par nacio- 
nālo vērtību apliecinājumu 
Latvijas teātŗa vidē ”.

Šogad balvai ir simbolisks    
raksturs. Ar abām personībām, 
kas tās saņems, – Hariju Gulbi 
un Alvi Hermani - balvas darba 
grupa iezīmē divas būtiskas mi-
sijas. Harija Gulbja personā tiek 
cildinātas  humānās vērtības, ko 
drāmatiķis savās lugās spējis ap- 
liecināt Latvijas okupācijas ap- 
stākļos, būdams viens no vis  vai-
rāk iestudētajiem drāmatiķiem 
Latvijas Nacionālajā (toreiz Drā-
mas) teātrī. 

Harijs Gulbis arī ir cieši saistīts 
ar Tumi un Tukumu – Tumē  pag. 
gs. 30. gadu beigās viņš  pabei-
dzis  pamatskolu, vēlāk Tuku -  
mā – vi   dusskolu. Arī saistībā ar 
H. Gulb ja  daiļradi var teikt, ka 
teātris Lat  vijā padomju cietuma 
apstākļos bijis „baznīcas vietā”. 
Tas bija teātris, kas cilvēkiem 
dāvāja katarsi, refleksiju par 
nepārejošām vērtībām, arī teāt-
ris, kas toreiz attīstīja tik speci-
fisko zemtekstu valodu – spēju 
slēptā formā protestēt, vēstīt pa  -
tiesību par tā laika sabiedrības 
degradāciju un aprobežotību. 
Šeit Harija Gulbja devums ir 
patiešām īpašs. Arī mūsu laiku 
vērtību nobīdes liek pārdomāt – 
vai Harija Gulbja iestāšanās par 
pamatvērtībām gan nebūtu ak  -

Žaņa Katlapa balva šogad – 
Harijam Gulbim un Alvim Hermanim

tuāla arī mūsdienu Latvijā? Žaņa 
Katlapa balva Harijam Gulbim 
„Par humāno vērtību aplieci-
nājumu drāmaturģijā”. Šā gada 
oktobrī Harijs Gulbis nosvinēja  
88. dzimšanas dienu.   

Atziņu, ka režisors Alvis Her -
manis ar savu teātri, ar savu īpa-
šo režijas metodi un arī ar sa -
viem sasniegumiem ir absolūti 
unikāls Latvijas šī brīža kultūras 
un teātra vidē, jau ir ābeces pa  -
tiesība. Tas, kas bija izjūtams   
balvas piešķiršanas darba gru -
pā, ir viņa absolūti godīgie pa   tie-
sības meklējumi. Gan uz ska  tu -
ves, radot pavisam īpašus māks-
las darbus, gan arī dzīvē, – skaid -
ri un nepārprotami apliecinot  
savu attieksmi pret nācijai bū  tis -
kiem jautājumiem ļoti plašā au  -
ditorijā. Šķiet, A. Hermanis vis -
labākajā nozīmē cenšas ar mums 
visiem, Latvijas Republikas pil   -

so ņiem, iestudēt lugu, kuŗa Lat-
vijā pārāk ilgi nav tikusi uzvesta, – 
„Latvijas valsts, kas sev uzdod 
visdziļākos jautājumus par savu 
pamatidentitāti, jēgu un nozī -
mi”. Pēc viņa  sarunas ar sabied -
rību šķiet, ka vismaz daļa šīs sa -
biedrības atradīs to, ko līdz šim 
mūsu valstij īsti nav izdevies 
atrast, – „valsts ideoloģiju” šī vār-
da vislabākajā un modernākajā 
nozīmē. 

Skaidrs vērtību apliecinājums 
nebūt nav  ierasta parādība ne 
Lat vijas, ne vēl jo mazāk  šī brīža 
pasaules mākslas un kultūras vi  -
dē. Un prieks par to, ka gandrīz 
vienmēr  A. Hermaņa vēstījums 
vismaz daļā sabiedrības kā pa  -
saulē, tā Latvijā ir bijis nolasāms, 
saprasts un novērtēts. Tukumnie-
  ki ir īpaši pateicīgi režiso ram par 
izrādi „Ziedonis un Vi   sums”, kas 
viņu novadnieka Iman  ta Ziedo -

ņa garīgajam vēstījumam dāvāja 
jaunu elpu,  jaunu aktuālizācijas 
vilni. Pēdējā laika Alvja Hermaņa 
un gandrīz visu viņa teātŗa ak -
tieŗu stāja šī brīža starptautiskajā 
kontekstā izraisa cieņu un motī-
vē daudzus pārdomāt patiesā pa   t -
riotisma jēgu. Žaņa Katlapa bal-
vas formulējums Alvim Herma-
nim – “Par pilsonisku stāju, kas 
iedvesmo. Mākslā un dzīvē”. 
Alvja Hermaņa padarītais un sa -
  cītais iedvesmo gan mākslā, gan 

ARNIS ŠABLOVSKIS

sabiedrības dzīvē. Abās viņš lati-
ņu  ir pacēlis ļoti augstu. Ar bal -
vu tās piešķīrēji vēlas starptau-
tiski atzītajam pasaules līmeņa 
režisoram pateikt savu PALDIES! 
arī par viņa ieguldījumu humā-
nitārajās vērtībās laikā, kad cil -
vēka cieņa un dzīvība pasaulē ir 
tik pazemota.  Turklāt tas ir arī 
vēstījums māksliniekam, ka 
Latvijas vidienē, provincē, viņš 
ar savu vēstījumu  ir ticis patiesi 
sadzirdēts un saprasts.

Alvis Hermanis

Bauskas novadā kā ik gadus, sagaidot Latvijas Republikas Prokla-
mēšanas gadadienu 18. novembrī, polītiski represētās personas no 
pašvaldības budžeta saņēma svētku pabalstu. Katram tika piešķirti 
45 eiro. Bauskas novadā ir 254 polītiski represētie  un 118 no tiem  
dzīvo Bauskas pilsētā. 

Latvijas lielākais degvielas tirgotājs AS „VIRŠI-A” jau piekto 
gadu pēc savas iniciātīvas „Nes Latvijas svētkus tālāk!” visās pilna 
servisa degvielas uzpildes stacijās dāvināja Latvijas karoga krāsu sar-
kanbaltsarkanās lentītes. Ievērojot iedzīvotāju pieprasījumu iepriek-
šējos gados,  šogad „VIRŠI-A” sagatavoja 10 000 m lentīšu, lai  ik  viens 
klients varētu to piespraust pie apģērba vai piestiprināt automašīnā, 
tādējādi nosvinot  18. novembŗa svētkus un godinot Lāčplēša die -
nu. Šogad „VIRŠI-A” staciju tīkls ir pieaudzis vēl par sešām jaunām. 
Šobrīd Latvijā ir 53 „VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacijas. 

Daugavpilī līdztekus Latvijas dzimšanas dienai 18.novembrī  
tika svinēta pilsētas  Ledus halles 15 gadu jubileja. Kopš 1999. ga -
 da Daugavpils Ledus hallē notikušas hokeja un daiļslidošanas sa  -
censības, populāru mākslinieku koncerti, Eiropas meistarsacīkstes  
brīvajā cīņā un citas  sacensības. Svētku dienā notika Latvijas ho - 
keja pirmās  līgas spēle starp Daugavpils un Valmieras komandu. 
Savukārt halles priekštelpā vairākas dienas varēja apskatīt foto iz -
stādi „Latvijas hokeja vēsture”.

Latvijas Valsts robežsardzei šogad novembrī  aprit dibināšanas 
95. gadadiena. Daugavpilī notika Iekšlietu ministrijas iestāžu un 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienību parāde un robežsardzes 
izkārtots sarīkojums „Robežsargs - drošība vakar, šodien, rīt!”. Ro  -
bež sardze ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā, tāpēc parādi pieņēma 
iekšlietu  ministrs Richards Kozlovskis. Bija ieradušies arī sadarbī -
bas partneŗi no Lietuvas un Igaunijas, Valsts policijas, Ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 
34. artilerijas bataljona. Robežsardze izveidota 1919. gada 7. no -
vembrī pēc Latvijas armijas virspavēlnieka Jāņa Baloža  pavēles, lai 
apsargātu Latvijas Republikas  robežu. 

Valkā svētku dienās atklāts Latvijas starpkaŗu brīvvalsts pre-
zidenta Kārļa Ulmaņa krūšutēls.  Tas tapis par iedzīvotāju ziedo-
jumiem. Kopējās izmaksas bija 17 600 eiro.  Tēlniece ir Arta Dumpe, 
architekti Laimonis Šmits un Aivars Zavadskis. 2,5 tonnas smagais 
krūšutēls izkalts no Latvijas un Somijas granīta. Darbi ar pārtrau-
kumiem ilga četrus gadus. 

Latvijas lielākā saldumu ražotāja „Laima” produkcija bija pie-
pra sīta arī svētku dienās. Daudzi izmantoja  „Laimas” atklāto  Šo  -
ko lādes mūzeja radošās darbnīcas piedāvājumu - paši veidoja sev 
saldumus svētku galdam. Šogad desmit  mēnešos mūzeju jau apmek-
lējuši vairāk nekā 30 000 cilvēku,  interesenti arī no 47 pasaules 
valstīm, visvairāk no Krievijas, Vācijas, Igaunijas, ASV un Francijas. 

Ventspils novadā par trešā, ceturtā vai nākamā bērna pie   dzi-
mšanu vecāki no biedrības „J3” saņems pabalstu 1000 eiro vērtībā. 
„J3”  (Jūrkalne, 3 bērni) dibināta 2012. gadā pēc Jūrkalnes draugu 
gru pas iniciātīvas. Biedrība ir pirmā Latvijā dibinātā privātā orga -
nizā cija, kas apņēmusies financiāli atbalstīt ģimenes vismaz ar trim 
bērniem. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA 

Līmeniski. 1. Flotova  opera. 7. 
Reklāmas veids (paziņojums par 
kādu notikumu). 10. Vāgnera 
opera. 11. Vācu dzejnieks (1797-
1856). 12. Bībeles paradīze. 13. 
Noma. 14. Nemiers un satrau-
kums; bailes (par kaut ko). 17. 
Tēls Brāļu Kaudzīšu romānā 
„Mērnieku laiki”. 20. Tēls Flo-
bēra romānā „Bovarī kundze”. 
22. Neredzīgs. 24. Atzinums, kuŗā  
izteikta noteikta likumsakarī-   
ba. 25. Gaisa kuģa vadītājs. 26. 
Darbība; process. 27. Nelabvēlīgs. 
28. Vecums (parasti cilvēkam). 

29. Stiept. 31. Negaršīga vira. 34. 
Dzirdes organi. 40. Strauja deja. 
41. Kārts zirga iejūgšanai ratos. 
42. Nevajadzīgs. 43. Negludums. 
44. Piekauj; pieveic. (darb. v. 3. 
pers.) 45. Dabiska  ūdenstilpe. 

Stateniski. 1. „Oktoberfest” pil-
sēta  Bavārijā. 2. Jūras dzīvnieks. 
3. Tropu augs, kuŗa lapu sulu 
lieto ārstniecībā. 4. Skaistule – 
Trojas kaŗa cēlonis. 5. Kurinā-
mais. 6. Margrietiņa. 7. Speciāli 
atlasīts komplekts; izlase. 8. Bi- 
jusī Persija. 9. Ikšķiles bīskaps 
(?-1229), vācu  feodāļu agresijas 

vadītājs Baltijā. 14. Latvijas ar- 
mijas ģenerālis. 15. Liels vīkšķis; 
liels daudzums. 16. Valsts Balkā-
nos 17. Ekonomiska. 18. Nokrā -
sas. 19. Dārga garšviela. 21. Mak-
sājums par importa un eksporta 
precēm. 23. Ļauna vēlējums. 28. 
Latvijas armijas  ģenerālis, skau-
tu priekšnieks (1876-1941). 30. 
Spējīgs rīkoties (ar pilnvaru). 32. 
Augot attīstīties, izveidoties. 33. 
Paredzētā laikā, nenokavējot. 35. 
Pilsēta Zviedrijā. 36. Vērtīgākā at- 
lasījums. 37. Bībeles tulkotājs. 38. 
Īgns, neapmierināts (pārn., sar.). 
39. Pilsēta Vācijas rietumos. 
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

Zvaniet uz +1 312-730-7459 jeb
rakstiet uz rob@johnsonblumberg.com

Mākslas galerija "Livonija" pērk:
Par augstām cenām pērkam apaļas un ovālas dzintara krelles no 
necaurspīdīga dzintara, latviešu mākslinieku – Milta, Skulmes, 

Tones, Kalniņa, Liberta, Tīdemaņa u.c. gleznas, porcelāna, māla, 
koka darinājumus, mākslas grāmatas un latviskas senlietas.
Tālrunis ASV: 727-421-9658      e-pasts: art@livonija.lv

Ja jums patika Ilzes Bērziņas „A True Love Story” un jums patīk mistērijas, 
tad jums noteikti patiks viņas jaunākā grāmata! Locītavu sāpju nomocīta 
un nepakļaujoties ortopēdista uzstājībai, ka viņai nepieciešama operācija, 
rakstniece pievēršas lēnam un gaŗam ārstēšanās procesam, ieskaitot 
pārtikas bagātinātājus, ko pat nav iespējams izrunāt, nepatīkami 
garšojošas zāļu tējas un rēgulārus vingrinājumus baseinā. Tā visa laikā 
viņa pēkšņi atrodas samudžinātā situācijā, kuŗā iesaistīts valzivju bars, 
divi nodevīgi krievi, autovadītājs, kas notriec gājēju un aizbēg, un 
nelaimīga sieviete, kas beigās kļūst par draudzeni. Draudi ir izteikti, bet 
vai dzirdēsim arī šāvienus? Tas viss atkarīgs no Ilzes izmeklēšanas spējām 
un viņas vīra Georga spējas ātri domāt un reaģēt. Vai tas ir īsts notikums, 
vai autores radošās fantāzijas auglis? Tas jāizlemj jums pašiem!

Mistērija vai dzīves īstenība?
Ilze Bērziņa izdevusi jaunu romānu

„The Girl with the Silver Shoes”

Cena $ 20 ASV, $ 25 Kanadā, $ 30 Eiropā un Austrālijā, ieskaitot sūtīšanu
(var sūtīt arī čekus Kanadas dolaros).

Grāmatu var pasūtināt: www.amazon.com,
tieši no autores: www.ilzeberzins.com,

vai rakstiet: 21 Roosevelt Avenue, Waterville ME 04901, USA.

Pērku māju, dzīvokli vai zemi. 
E-pasts: 20151111@inbox.lv, 
tālr.: 20151111

PĒRK

LABA DĀVANA  DRAUGIEM UN RADIEM ASV un LATVIJĀ!

Losandželosas vīru koŗa turneja Latvijā,
kur varat redzēt un dzirdēt vīrus

14. jūnijā pie Brīvības pieminekļa, Lestenes Brāļu kapos 
un AVE SOL koncertzālē.

DVD cena US $20 (sūtīšana ieskaitīta gan ASV, gan Latvijā)
čekus rakstīt uz “LA Latvian Mens Choir”

Adrese: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505

Pasūtīšanai zvanīt
ASV: 818-585-5748 vai 310-347-1385

Latvijā: Ilzei Kalniņai: 29-786-519
e-pasts: uzdziedasim@yahoo.com

Varat uzdāvināt draugiem Latvijā (PAL formātā), 
iepriekš samaksājot ar US čeku.

“Uzdziedāsim, brāļi!” DVD

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville NY

Svētdien, 7. decembrī
Dievkalpojums 10:30 no rīta

Sekos pusdienas, izloze un tirdziņš
Pārdosim piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, pelēkos zirņus, 

jāņu sieru, galertu, šprotes, Laimas šokolādes

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION

CENTURY BEQUEST FUND
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

Lasiet tīmeklī!
www.brivalatvija.lv
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D I E V L A L P O J U M I

No mums šķīries

DR. AIVARS I. KALNIŅŠ
Dzimis 1934. gada 20. martā Bebrenē, Latvijā,
miris 2014. gada 21. oktobrī Kettering, Ohio

Aizgājusi mūžībā

ANNA ŽUKOVS,
dzimusi ANITA ANNA STILIKS (ŅUTA)

Dzimusi 1920. gada 3. jūnijā Tērvetē,
mirusi 2013. gada 1. oktobrī Redford, MT

Par viņu sēro un mīlestībā piemin
SIEVA LIGITA, MĀSA RUTA

BĒRNI PAULIS, LAURA, MARKS, ANDA, DAINA
MAZBĒRNI ANDREA, ALEXA, ELIZE UN LIJA

Mīlestībā sēro
MEITA ASTRA ŽUKOVS AR DĒLU ANDRI IMANTU ŽUKOVS, AR DĒLU FĒLIKSU

DĒLS GEORGE (JURIS) ŽUKOVS AR SIEVU LAUREN
UN VIŅU MEITA LISA O’SHAUGNESSEY AR MEITĀM ERIN UN EMILY

OTRA MEITA NICOLE AR VĪRU GAVIN BARKER UN VIŅAS MEITA JESSICA BELL

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Man pēdēja vasariņa
Es ar Dievu  saderēju
Gulēt smilšu kalniņā.

Mūžībā aizgājusi

FANIJA MATĪSS,
dzimusi HARTMANE

Dzimusi 1917. gada 26. augustā Pēterpilī, Krievijā,
mirusi 2014. gada 13. oktobrī Sietlā, Vašingtonas štatā, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITAS MARUTA UN VITA

MAZMEITA KAIRA
RADINIEKI UN DRAUGI VISĀ PASAULĒ

Pie rokas ņem un vadi,
Kungs, mani pats.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-
447-9050, e-pasts: makej@aol.com. 
Visi dievk. notiek 14:00. 28. de -
cembrī Ziemsvētku dievk., māc. 
Ivars Pelds. Pēc dievk. vienmēr 
kafijas galds ar groziņiem.

• Dienvidkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 30. novem-
brī 11:00 1.Adventa dievk. ar 
dievg., prāv. Kārlis Žols.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, dr. sekretāre Zigrida 
Kruč kova, tālr.: 617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk. no -
tiek 11:00.  23. novembrī  11:00 
Mirušo piemiņas dienas dievk. 
ar Sv. vakarēdienu. 30. novembrī 
11:00 1. Adventa dievk. angļu va -
lodā ar Sv. vakarēdienu. 7. de  cem-
brī 11:00 2. Adventa dievk. 14. de -
cembrī 3. Adventa dievk., skolas 
eglīte. Māc. Ieva Dzelzgalve.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996).   23. novembrī 
10:00 dievk., māc. R.Franklins. 
Kafija. 30. novembrī 10:00 laju 
vadīts dievk. Kafija.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Apvie no-
tās draudzes dievnamā. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Luther  an 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).  22. novembrī 9:00-14:00 
Ziemsvētku tirdziņš; būs pipar-
kūkas, tortes u.c. Piedalīsies arī 
Baltic shop. 20. decembrī 13:00 
Ziemsvētku dievk., sekos drau-
dzes eglīte. Māc. Daina Salnītis, 
dr.pr. A.Vilinskis, tālr.: 413-568-
9062.

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

• Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). 20. no -
vembrī 11:00 Bībeles stunda. 23. 
novembrī 10:00 Mirušo piemi-
ņas dienas dievk. ar Sv. vaka-
ēdienu; sadraudzība un iesvētes 
mācība. 29. novembrī 6:30 (no 
rīta) draudzes izbraukums uz 
Demoinu, Aijovā. 30. novembrī 
11:00 1. Adventa dievk.; sadrau-
dzība. 6. decembrī 11:00-15:00 
Ziemsvētku tirdziņš.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 

Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
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. 23. novembrī 15:00 
latv. centrā Mūžības svētd. dievk. 
7. decembrī 15:00 latv.centrā II 
Adventa dievk. 10. decembrī 
19:00 latv.centrā valdes sēde. 11. 
decembrī 13:00 latv. centrā pen-
sionāru saiets. 14. decembrī 15:00 
latv.centrā III Adventa svētbrīdis 
un Ziemsvētku eglīte. 24. de -
cembrī 15:00 Norvēģu bazn. 
Ziemsvētku svētvakara dievk..

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

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ).

Īstbransvikā draudzes bazn. 
(12 Gates Ave, East Brunswick, 
NJ).

23. novembrī 13:30 Īstbran svi kā 
Mirušo piemiņas dienas dievk. 
ar dievg. 30. novembrī dievk. 
nenotiek. 7.decembrī 11:00 Īst -
bransvikā Adventa koncerts – 
spēlē Una Tone; draudzes eglītes 
sarīkojums, groziņu pusdienas. 
14. decembrī 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 21. decembrī 13:30 
Īstbransvikā dievk. ar dievg. 24. 
decembrī 12:30 Leikvudā Ziem-
svētku vakara dievk. 17:00 Īstbran-
  svikā Ziemsvētku vakara dievk. 
28.decembrī dievk. nenotiek. 
Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranža (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran 

Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville, NJ)

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsip pany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda  Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081) 23. no -
vem brī 10:00 Jonkeru bazn. Mi -
rušo piemiņas dievk. ar dievg., 
māc. Saivars. 10:30 Salas bazn. 
Mirušo piemiņas dievk. ar dievg., 
māc. Saliņš. 30. novembrī 10:00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. Sai -
vars. 10:30 Salas bazn. dievk., 
māc. Saliņš.

• 7. decembrī 10:30 Salas bazn. 
dievk. Ziemsvētku tirdziņš, kuŗā 
varēs iegādāties Salas dāmu ko -
mitejas gatavotos gardumus – pi -
parkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, Jāņu 
sieru, galertu. Būs arī pelēkie 
zirņi, Laimas šokolādes, grāmatu 
un daiļamatniecības galds. Sekos 
izloze un pusdienas. Visi mīļi 
lūgti un gaidīti!

• Ročesteras latv. ev. lut. Krus-
ta dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY).  
23. novembrī 14:00 Mirušo pi e-
miņas dienas dievk. ar dievg. 8. 
decembrī 14:00 Adventa laika 
dievk., skolas eglīte. 25. decembrī 
14:00 Kristus dzimšanas svētku 
dievk.. Visos dievk. piedalās prāv. 

Oļģerts Sniedze un diakone 
Linda Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Ārins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 21. decembrī 13:00 
Ziemsvētku dievk. ar dievg., kafi-
jas galds. 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 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. 

Visi dievk. notiek sestdienās 12:00. 
22. novembrī Latvijas Valsts di -
bināšanas atceres dievk. Svētku 
programma sarīkojumu telpās, 
pusdienas. 20. decembrī Ziem-
svētku dievk., kafijas galds.

• 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). 
Visi dievk. notiek 10:30. Māc. D. 

Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 23. no -
vembrī Mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar dievg. 30. novembrī 1.
adventa svētd. dievk. ar dievg.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: sākot ar oktobri, 
dievk. notiek Mūsu Pestītāja (Our 
Savior) bazn. (301 – 58th Street 
S, St. Petersburg, FL 33707), 
Bībeles stundas notiek biedrības 
namā 11:00.   23. novembrī 11:00 
Bībeles stunda. 30. novembrī 
11:00 Bībeles stunda.
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Mūžībā aizsaukts mūsu filistrs

Dr. AIVARS KALNIŅŠ, med., 58 I
Dzimis 1934. gada 20. martā Latvijā,

miris 2014. gada 21. oktobrī Kettering, Ohio

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes biedrs

Dr. AIVARS KALNIŅŠ
Dzimis 1934. gada 20. martā Bebrenē,

miris 2014. gada 21. oktobrī Deitonā, Ohaijo

Par viņu sēro
FRATERNITAS METROPOLITANA KONVENTS

DEITONAS EV. LUT. DRAUDZE

Sit tibi terra levis

Dieviņš deva, Dieviņš ņēma,
Dieviņš visu nepaņēma.
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai zemē.

D I E V K A L P O J U M I

Mūžības ceļos devusies mūsu māsīca

ILZE ROZENBERGA
Dzimusi 1932. gada 12. augustā,
mirusi 2014. gada 23. septembrī

Pēc grūtām ciešanām šīs zemes gaitas izbeidzis
mūsu ģimenes sirsnīgais draugs, dēla Andŗa krusttēvs, 

Gulbenes Valsts arodskolas 1939. gada absolvents

JĀNIS E. APSĪTE
Dzimis 1922. gada 2. oktobrī Rankā, Latvijā,

miris 2014. gada 12. oktobrī Grandvillē, Mich.

Viņu mīlestībā piemin
BRĀLĒNI ANDREJS UN MĀRTIŅŠ ŠTAUVERI AR ĢIMENĒM

Par viņa aiziešanu sēro
BOLGZDU ĢIMENE: DZIDRA, IVARS UN BĒRNI EDĪTE, 

ANDRIS UN EDGARS

RASMA ENCE,
dzimusi BĒTIŅŠ

Dzimusi 1918. gada 28. janvārī Vilcē,
mirusi 2014. gada 3. oktobrī Neptune, NJ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā un sirsnīgā ģimenes draudzene

RASMA ENCE
Dzimusi 1918. gada 28. janvārī Latvijā,

mirusi 2014. gada 4. oktobrī Ņudžersijā, ASV

Pēc grūtām ciešanām no mums šķīrās mūsu visu mīļā

GAIDA BROWN,
dzimusi LENŠA

Dzimusi 1938. gada 5. oktobrī Alojā,
mirusi 2014. gada 4. novembrī Floridā

Mīļā piemiņā paturēs bijušie Jēla
Universitātes studenti un zinātnieki

LAUMA ZUŠĒVICS, MĀRTIŅŠ UN LĪGA KRIĶIS
IMANTS UN VERA PLATAIS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DITMARS UN ARNOLDS VEINBACHS

Mīlestībā viņu piemin
VĪRS ALVIN BROWN, MEITA MĀRA KOVALENKO AR ĢIMENI

DĒLS RICHARDS KOVALENKO AR ĢIMENI
MEITA LINDA BUCHHOLTZ

KRUSTMEITA GUNTA KAŽA AR ĢIMENI
MĀSA ILGA ABERMANE AR ĢIMENI

KĀ ARĪ RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

It kā aizlidoja no galotnes 
Pēdējās lapas bārās.
Kāds tevi gribēja noglāstīt,
Bet aizgāja...
Un nepieskārās.
(I. Ziedonis)

Lido tava dvēselīte
Pie Dieviņa debesīs.

4. decembrī 13:00 biedrības 
namā šā gada aizgājušo piemiņas 
svētbrīdis. 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@bell-
net.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Trau-
gott Kristbergs, tālr.: 905-827-
8326, e-pasts: fritz.kristbergs@
sympatico.ca. Māc. Dr. Anita Gai-
 de, tālr,: 905-477-7042, e-pasts: 
aigaide@yahoo.com. Diakone Aina 
Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, 
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr. pr. 
Valda Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 Hur -
ley Ave, Rockville, MD 20850-
3121) Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 dievk., 
vasaras mēnešos dievk. 10:00. 
Kafijas galds. Grāmatu galds.  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.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 

Willimantic, CT) 29. novembrī 
13:00 Mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar dievg. 13. decembrī 
13:00 Adventa dievk., sekos 
draudzes eglīte. Diak. Indriķis 
Kaņeps, dr.pr. Vija Bachmuts, 
tālr.: 860-644-3268.

• Vilmingtonas latv.ev.lut.dr.: 
Good Shepherd Church (1530 
Foulk Rd.- Rt.261) 7. decembrī 
15:00 dievk., sekos kafijas galds.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. 
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco).

San Jose-Los Gatos (16548 
Ferris Ave, Los Gatos).

Oklande Resurrection Luth. 
Church (397 Euclid Ave, Oak-
land).

Burlingema, Labā Gana baz-
nīca (301 Burlingame Ave).

Saratoga (12635 Indio Ct, Sa -
ratoga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church 
of the Cross (4465 H Str, Sacra-
mento).

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

vēlākais-svētdienās. Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.
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Madars Apse – virtuozs
ar skeitborda dēli

Jāni Lūsi uzņem 
IAAF Slavas zālē

Leģendārais latviešu šķēpmetējs 
Jānis Lūsis tiks uzņemts Starp-
tautiskās Vieglatlētikas savienības 
(IAAF) Slavas zālē. Tas notiks 21. no -
vembrī Monako sezonas nobei-
guma sarīkojumā. Lūsis būs viens 
no 12 bijušajiem vieglatlētiem, 
kuŗi izpelnījušies tādu godu. 

Element Skateboards skeitbor-
da klubs Longbīčā, Kalifornijā 
paziņojis, ka latviešu skeitbor-
dists Madars Apse kļuvis par 
profesionālu braucēju. Elem ent 
Skateboards ir viena no pa  saulē 
slavenākajām skeiteru vie nībām.

apceļojušu draudzīgu sportistu 
ar universitātes izglītību, kuŗš tur -
klāt runā piecās valodās. Savukārt 
ar skeitborda dēli Apse rāda ļoti 
augstu meistarību, pat virtuozi-
tā ti. kas latvietī citās situācijās ne 
vienmēr ir nojaušama.

Ventspilnieks Madars Apse lie lo 
panākumus pēc starptautiski ir 
zināms kopš 2005. gada, kad viņš 
pasaulslavenu skeiteru konku-
rencē izcīnīja otro vietu Simple 
Session sacensībās. Apse savu dzī-
vi nopietni saistīja ar skeitbordu, 
kam pielāgoja arī mācības skeit-
borda mekā Barselonā.

Element Skateboards savā mājas-
lapā Apsi raksturoja kā pasauli 

Skeitborda cienītājiem turpmāk 
būs iespēja iegādāties dēli, kas iz -
gatavots kā veltījums Apses kļū-
šanai par profesionālu Elements 
Skateboards braucēju. Pērn Eiro-
pas skeitborda gada balvas ce -
remonijā Apse Berlīnē saņēma 
labākā skeitbordista balvu un 
Eiropas skeitborda žurnāla King-
pin lasītāju balvu.

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Jānis Lūsis ir vienīgais Latvijas 
sportists, kuŗam izdevies izcīnīt 
visu trīs kalumu olimpiskās me -
daļas – olimpisko zeltu 1968. ga -
dā Mehiko, sudrabu – 1972. gadā 
Minchenē un bronzu – 1964. ga -
dā Tokijā. Lūsis ir arī četrkārtējs 
Eiropas čempions un divkārtējs 
pasaules rekordists. Par lieliska-
jiem sasniegumiem Lūsim pas-
niegts Triju Zvaigžņu ordenis.

Eiropas futbola 
meistarsacīkšu 

kvalifikācijā
Nīderlande-Latvija 6:0 (3:0). 

Latvijas futbola valstsvienība 

Eiropas meistarsacīkšu kvalifi kā-
cijas spēlē aizvadīja kārtējo spēli. 
Šoreiz pret Pasaules kausa izcīņas 
bronzas medaļu laureāti – Nī  der-
landes komandu. Līdzšinējās tri-
jās spēlēs Latvijai bija divi punkti 
par diviem neizšķirtiem, taču 
daudz labākā pozicijā nebija arī 
nīderlandieši – tikai trīs punkti. 
Mājinieku vienības galvenais tre-
neris Giss Hidinks bija solījis at -
kāpties no amata, ja viņa vadītā 
komanda Latvijai zaudēs.

Hidinka krēsls nesašūpojās. Lat -
vijas futbola izlase Amsterdamā 
bezcerīgi ar 0:6 zaudēja vienai no 
pasaules spēcīgākajai komandai. 
Jau pirmajā puslaikā laukuma 
saimnieki panāca pārsvaru – 3:0, 
otrā puslaikā pārsvaru palieli nā  ja 
līdz 6:0. Latvijas vienībai bija ti -
kai pāris izdevības atslēgt preti-
nieku „cietoksni”. Pārāk liela bija 
atšķirība futbolistu meistarības 
līmenī. Šis ir smagākais mūsu 
izlases zaudējums kopš valsts ne -
atkarības atjaunošanas. 

Situācija mūsu grupas tabulā. 
Citi rezultāti: Čechija – Islande 
2:1 (1:1), Turcija – Kazachstāna 
3:1 (2:0).

Čechija  4  4  0  0  10:5 12
Islande   4  3  0  1  9:2    9
Nīderlande  4  2  0  2  10:5  6
Turcija   4  1  1  2  5:7    4
Latvija   4  0  2  2  1:10 2
Kazachstāna  4  0  1  3  4:10  1

Nākamā spēle mūsu valsts vie-
nībai būs nākamā gada 28. martā 
izbraukumā pret čechiem.

Grišānei un 
Kardašovam piektā 

vieta
Latvijas vingrotāja Valērija Gri-

 šāne Kolumbijā Pasaules Izaici-
nājuma kausa izcīņas posmā at -
balsta lēcienā izcīnīja augsto 
piekto vietu. Grišānes sniegumu 
finālsacensībās tiesneši novērtēja 
ar 13,563 punktiem, bet astoņu 
finālistu konkurencē uzvarēja Do -
minikānas republikas vingrotāja 
Jamileta Penja ar 14,175 punktu 
guvumu. 

Valerija Grišāne
Varis Leiboms un Oskars Ķiber-
manis

Mairis Briedis // FOTO: LETA

Artūrs Plēsnieks cer tikt uz 
Olimpiskajām spēlēm

Arī priekšsacīkstēs Grišāne at -
balsta lēcienā bija piektā, un 10 
dalībnieču konkurencē Latvijas 
spēcīgākā vingrotāja nopelnīja 
13,488 punktus. Finālam kvalifi-
cējās astoņas labākās vingrotājas.

Piekto vietu atbalsta lēcienā  
arī ieguva Vitalijs Kardašovs 
Kolumbijas lielpilsētā Medeljinā 
sezonas pēdēja posma sacensībās. 
Kardašovs kvalifikācijā ar 14.325 
punktiem bija piektais un iekļuva 
fināla astoņniekā, kur ar 14.634 
ieguva piekto poziciju. 

Par ceļazīmi 
uz Rio

Pasaules meistarsacīkstēs svar-
celšanā Kazachstānas pilsētā Al -
mati risinājās sacensība par ceļa-
zīmēm uz Riodežaneiro Olimpis-
kajām spēlēm 2016. gadā. Latvijai 
nav daudzu pasaules līmeņa svar  -
cēlāju, tāpēc šajā sporta veidā mū  su 
valsts nevar iegūt olimpisko ce -
ļazīmi, pateicoties spēcīgai koman-
dai. Latvijas reālā iespēja ir in -
dividuālā kvalifikācija.

Latvijas labākais svarcēlājs Ar -
tūrs Plēsnieks (22) Almati sum -
mā pacēla 390 (174+216) kilo-
gramus un izcīnīja 10. vietu svara 
katēgorijā līdz 105 kg. Sasniegtais 
rezultāts, ekspertu ieskatā varētu 
būt pietiekams, lai kvalificētos 
Olimpiskajām spēlēm.

Pasaules meistarsacīkstēs svar-
celšanā Kazachstānā, Almati, 16 
gadus vecā talantīgā jauniete Re -
beka Kocha startēja svara katē-
gorijā līdz 53 kilogramiem... pie-
 augušo grupā. Kocha bija jaunā -
kā 34 dalībnieču konkurencē Viņa 
uzrāva 80 un uzgrūda 94 kg 
smagu stieni,  divcīņā sasniedzot 
174 kilogramus, kas viņai deva 
23. vietu. Tas ir jauns Latvijas 
rekords.

Latvijas bobslejistu 
jaunā  sezona

Sākusies Latvijas bobslejistu 
jaunā sezona, notikušas pirmās 
starptautiskās sacensības. Valsts 
izlases otrais  sastāvs startē Eiro-
pas kausa izcīņas sacensībās Aus-
trijas trasē Īglsā, Pasaules kausa 
izcīņas pirmais posms notiks 12. un 
13. decembrī Leikplesidā (ASV).

Notikušas pārmaiņas koman-
das sastāvā. Par aiziešanu no 
bobsleja paziņojis Oskara Ķiber-
maņa četrinieka ekipāžas stū-
mējs Raivis Broks, jo esot saņemts 
vilinošs darba piedāvājums Dro-
šības policijā. Ronalds Arājs gu -
vis savainojumu un nav iekļauts 
vienībā.

Ir vairāki jaunpienācēji. Jauno 
olimpisko ciklu Latvijas vienība 
sāks ar četrām pilnām četrinieku 
ekipāžām. Pēc neatkarības atjau-
nošanas tik kupla bobslejistu 
saime vēl nav bijusi. Svarīgākais 
rudens ciklā bija izraudzīties vēl 
vienu pilotu. Izvēle krita uz Lat-
vijas Sporta paidagoģijas akadē-
mijas studentu liepājnieku Ma -
tīsu Mikni. Uzvārda un fizisko 
dotumu dēļ viņš jau ir ieguvis 
iesauku Niknais, jo krampis cen-
sonim patiešām esot. Galvenā 
treneŗa Sanda Prūša ieskatā  kon-
 kurences apstākļos nav vērts ie -
guldīt darbu pilota sagatavo šanā, 
ja viņa fiziskie rādītāji neatbilst 
augstākajam līmenim. Ja pilots 
startā nevar kārtīgi iestumt bob-
sleja kamanas, tad praktiski ir 
neiespējami cīnīties par pašām 
augstākajām vietām. „Bet man 
kā trenerim ir tikai viens mērķis, 
lai nākotnē sportists būtu gatavs 
cīnīties par medaļām,” atklāts sa -
vās prasībās ir Prūsis.

Viena trešā un 
divas ceturtās 

vietas 
Latviešu bobsleja pilots Oskars 

Ķibermanis Īglsas trasē Austrijā 
izcīnīja trešo vietu Eiropas kausa 
izcīņā četriniekiem pirmajās 
sacensībās. Ķibermanis ar stū  mē-
jiem Helviju Lūsi, Raivi Zīrupu 
un Vairi Leibomu braucienos sa -
sniedza attiecīgi otro un trešo 
laiku, summā uzvaru izcīnīju ša-
jam vācietim Frančesko Frīd-
richam zaudējot 0,29 sekundes. 

Uģis Žaļims ar stūmējiem Kris-
tapu Kalniņu, Jāni Jansonu un In -
taru Dambi uzvarētājiem zau dē-
ja 0,79 sekundes, abos brau cienos 

sasniedzot septīto rezul tātu.
Debitants Matīss Miknis kopā 

ar Uldi Ronaldu Ķiploku, Dāvi 
Sprinģi un Rūdolfu Tonigu ieņē-
ma 17. poziciju, summā Frīd-
richam zaudējot 2,28 sekundes.

Arī divnieku sacensībās star-
tēja trīs Latvijas ekipāžas. Labāko 
rezultātu sasniedza Oskars Ķiber-
manis ar stūmēju Vari Leibomu. 
Viņi divās sacensībās izcīnīja ce -
turto vietu. Mūsu ekipāža brau -
cienos sasniedza attiecīgi trešo 
un ceturto labāko laiku, bet 
summā otro dienu pēc kārtas 
uz  varu izcīnījušajam vācietim 
Fran  česko Frīdricham zaudēja 
0,80 se  kundes.

Uģis Žaļims un Intars Dambis 
izcīnīja devīto vietu (labākā – 
ceturtā vieta otrajā braucienā). 
Debitants Matīss Miknis un Jānis 
Jansons sasniedza 24. rezultātu.

Briedis
aizstāv titulu

Latvijas izcilākais bokseris Mai -
ris Briedis Liepājā pēc punktiem 
pārspēja beļģi Ismailu Abdulu un 
nosargāja Starptautiskās bok sa 
asociācijas (IBA) čempiona ti  tu-
lu pirmajā smagajā svarā. 

Lai gan uzvarētāja noteikšanai 
bija nepieciešami visi 12 raundi, 
Brieža pārākums skaidri izpau-
dās gandrīz visā cīņas gaitā. Pēc 
piesardzīgāka sākuma Briedis ak -
tivizējās trešajā raundā, agresīvāk 
uzbrūkot un veicot vairāk precīzu 
sitienu. Vēl tikpat enerģiski titula 
īpašnieks darbojās arī astotajā 
raundā, turpretim 38 gadus ve -
cais Abduls praktiski visu cīņu 
aizvadīja no aizsardzības. Pēdējos 
raundos Beļģijas bokseris centās 
sparīgāk uzbrukt, taču Briedis 
nepalika atbildi parādā.

Vēl pirms uzvarētāja oficiālas 
paziņošanas pēc smaidīgā Brieža 
emocijām bija nojaušams, ka 
viņš par tiesnešu pozitīvu lēmu-
mu ir drošs. Ar Latvijas karogu 
uz pleciem 29 gadus veco Briedi 
mirkli vēlāk paziņoja par uzva-
rētāju. Visi tiesneši ringa malās 
fiksēja Brieža uzvaru – 120:108, 
120:109, 120:110.

Tādējādi profesionāļa karjērā 
Briedis ir uzvarējis visās 14 aiz-
vadītajās cīņās, tostarp 11 preti-
niekus nokautējot. Briedis aizstā-
vēja IBA titulu, ko ieguva pirms 
gada Liepājā ar uzvaru piektajā 
raundā pār čechu Lubošu Sudu.

Briedis iepriekš atzinis, ka Ab -
duls ir viņa līdz šim nopietnākais 
pretinieks. Abdula rēķinā ir cīņas 
ar vairākiem izciliem bokseriem.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Artūrs vispirms raušanā tika 
galā ar 174 kilogramu stieni, bet 
tad piedzīvoja neveiksmi ar čet-
rus kilogramus smagāku ceļamo. 
Trešajā mēģinājumā tika izlemts 
neriskēt ar ko vēl smagāku, tomēr 
178 kg atkal nepadevās. Tādējādi 
raušanā mūsu sportists finišēja 
ar salīdzinoši pieticīgu rezultātu 
– 174 kg.

Grūšanā Artūrs sākumā ne    pa -
cēla 215 kg smagu stieni, bet 216 
kg pievārēja trešajā mēģinājumā. 
Summā sasniegtie 390 kilogrami 
Plēsniekam deva 10. vietu. 


