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Gaŗezers – Latvijas neatkarības lolotājs jau 50 gadus

Latvijas vēstniecībā ASV
bērni cep piparkūkas

Latvijas vēstniecībā ASV 
pulcējās tuvējās apkārtnes 
latviešu un vēstniecības dip-
lomātu bērni, lai ceptu pi -
parkūkas, darinātu  Ziem  -
svētku apsveikuma kartītes,  
kā arī rotājumus vēstniecī-
bas Ziemsvētku eglei.

Bērni izcepa 8 kilogramus 
piparkūku  Ziemsvētku sarī-
kojumiem vēstniecībā, kā 
arī paši mielojās ar tikko  

ceptajām piparkūkām. Ro  -
tājumi eglītei tika darināti  
no dažnedažādiem mate -
riāliem, iesaistoties arī ve -
cākiem ar radošiem pado -
miem. Bērnu darinātie dau-
dzie rotājumi jau grezno 
vēstniecības eglīti, kā arī 
eglītes pašu mājās. Vēst nie-
cība saka sirsnīgu paldies  
saldumu ražotājam Laima 
par bērniem sarūpētajām 
konfektēm.
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Ziemsvētki un Rīgas
četrkājainie

bezpajumtnieki
Ziemas Saulgrieži  Rīgā noteik-

ti atnāks ar salu un sniegu.  Katru 
gadu, kad esmu Rīgā, ielās arvien 
sastopu bezpajumtniekus kaķus 
un suņus – izsalkušus, izkāmē ju-
šus, nobaidītus, pat slimus. Mēs, 
kas sēžam siltumā un pie pilnām 
ēdienu bļodām, varam vismaz 
pa  līdzēt šīm dzīvajām radībām 
sagādāt barību, atrast pajumti un 
varbūt pat īstas mājas. Latvijas 
dzīvnieku patversmes dara, ko 
var, taču nav pietiekami daudz 
līdzekļu visus klīstošos dzīvniekus 
apzināt, tiem sagādāt veterināro 
aprūpi, un pēc tam tiem atrast 
paliekošu mājvietu. Šīs patver-
smes pastāv tikai no labvēļu zie-
dojumiem, bet to patlaban nav 
pietiekami daudz. 

Dzīvnieku patversme “Labās  
Mājas” atrodas Rīgā, Juglas ielā; 
to vada Juglas Dzīvnieku aizsar-
dzības grupas direktore Astrīda 
Kārkliņa. Šī patversme darbojas 
galvenokārt ar ziedojumu palī-
dzību. Aicinu ikvienu atvērt sirdi 
un maku, un aizsūtīt ziedojumu 
šai dzīvnieku aizsardzības bied-
rībai ar bankas starpniecību. Fi -
nanciālo ziedojumu informācija:

Saņēmējs/ beneficiary: Juglas 
Dzīvnieku Aizsardzības grupa, 
biedrība

Saņēmēja reģ. nr.: 40008048503 
(maksātāja banka var arī nepie-
prasīt)

Saņēmēja adrese: Juglas iela 
18F, Rīga, LV1064 (Labas Majas).

Saņēmēja valsts: Latvia
Saņēmēja bankas konts: 
LV95HABA0551003865018
Saņēmēja banka: “Swedbank” AS
Bankas adrese: Balasta dambis 

1a, Rīga, LV-1048, Latvija (mak-
sā tāja banka var arī nepieprasīt 
adresi, vai tikai daļēji)

Reģ. Nr.: 40003074764 
(maksātāja banka var arī ne -

pie prasīt)
Bankas kods, BIC/SWIFT 

kods: HABALV22
Korespondējošā banka /
correspondent bank (USD): 
DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS, New 
York

ABA/FW: 021001033
SWIFT/BIC: BKTRUS33

Plašāku informāciju var dabūt 
tieši no patversmes mājaslapas 
www.patversme.lv  jeb no Astrī-
das Kārkliņas  info@patversme.lv

MAIJA ZĪLE

LASĪTĀJU BALSISLatvian 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)

Dāvja dzīvību glābj 
Filadelfijā

Nesen Latviju aplidoja ziņa, ka 
Bērnu slimnīcas ārsti publicējuši 
aicinājumu palīdzēt deviņus ga -
dus vecajam puisēnam Dāvim, 
kuŗam konstatēta smaga kom-
binēta patoloģija saistībā ar ne -
pareizu limfas atteci no vēdera 
dobuma organiem. 

Šī ir reta slimība. Pēc Bērnu 
klīnikas ārstu sniegtās infor mā-
cijas, iemaņas un pieredze, kas 
nepieciešama, lai glābtu Dāvja 
dzīvību, ir tikai pāris ārstiem visā 
pasaulē. Dāvja ārstēšana būtu ie -
spējama vienīgi ASV. Filadelfijas 

bērnu slimnīcai tika pārskaitīti 
5. decembrī.

Ārstu konsīlijs lēma, kā Dāvi 
pārvedīs uz Filadelfiju. Līdzi 
brauks divi ārsti – reanimatologs 
un ārstējošais bērnu chirurgs, lai 
nodrošinātos pret dažādām situā-
cijām. Lidojums būs ar parasto 
lidmašīnu.

Labdarības organizācija zie  dot.
lv sirsnīgi pateicas ikvienam, 
kuŗš palīdzēja Dāvim! Kopā ar 
valsts piešķirtajiem 100 000 EUR 
no Latvijas valsts meži dividen-
dēm nepieciešamā summa ir 
saziedota. Ziedojumi Dāvim 
vairs nav nepieciešami.

Bērnu slimnīcai rēķinu. Tā nosa-
cījumi paredz, ka rēķins jāveic ar 
priekšapmaksu, summa ir 427 500 
dolaru jeb aptuveni 348 000 eiro. 
Dāvim piešķirta 50% atlaide, bez 
tās ārstēšana izmaksātu 850 tūk-
stošus dolaru jeb vairāk nekā 600 
tūkstošus eiro. Lielu daļu sum-
mas veido samaksa par 30 gultas-
dienām, kas ASV ir aptuveni 20 
reižu dārgākas nekā Latvijā. Ja 
Dāvi izdosies izārstēt ātrāk, arī 
rēķins saruks.

Sākās naudas meklējumi. Prob-
lēmas bija lielas. Normatīvie akti 
neparedz ārstēšanās apmaksu 
ārpus Eiropas Savienības un Ei -
ropas Ekonomiskās zonas. Mi  nis-

klīnikā šāda slimība ārstēta 109 
pacientiem, un 33 gadījumi bijuši 
īpaši līdzīgi Dāvja saslimšanai. 
Pilnībā izārstēti 23 bērni jeb 
aptuveni 70%.

Dāvis ir pirmais pacients, ku -
ŗam ir nepieciešama ārstēšana 
ārpus Eiropas Savienības un Ei -
ropas Ekonomiskās zonas un 
kuŗa medicīnisko manipulāciju 
izmaksas ir ļoti augstas. Fila del-
fijas Bērnu klīnika izrādīja Lat-
vijai pretimnākšanu un apsolīja 
ārstēt Dāvi. Klīnika iesniedza 

tru kabinets atbalstīja 100 000 eiro 
piešķiršanu smagi slimā Dāvja 
ārstēšanai, financējumu rodot no 
valsts kapitālsabiedrības Latvijas 
valsts meži. Akcijā iesaistījās Ve -
selības ministrija, fonds ziedot.lv 
un citas organizācijas. Sabiedrība 
kārtējo reizi izrādījās gatava steig-
ties palīgā. Trīs dienu laikā Lat-
vijas iedzīvotāji saziedoja vairāk 
nekā 247 000 eiro. 

Smagi slimā Dāvja ārstēšanai 
nepieciešamie 427 500 dolari jeb 
aptuveni 348 000 eiro Filadelfijas 



LAIKS 32014. ga da 13. decembris – 19. decembris

No kreisās: Agita Arista, Kristīne Griffina un Dace Micāne-Zālīte 
// FOTO: A. Adams

Anna un Vaclavs

Maksimiliāns Mitrēvics (ASV). Rucaviete Nīcā. 1960.

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

Sestdien, 8. novembra pēc-
pusdienā, latviešu mākslinieces 
– flautiste Agita Arista, pianiste 
Kristīne Griffina un dzejniece 
Dace Micāne-Zālīte bagātināja 
Daugavas Vanagu apvienības 
Ņu  jorkā rīkoto Lāčplēša dienas 
atceri ar skaisti veidotu latviešu 
dzejas un mūzikas priekšnesu-
mu – “Latvija rudens gaismā”  
Daugavas Vanagu namā. Sarī-
ko jumu atklāja Daugavas Va  na-
gu apvienības Ņujorkā priekš-
nieka vietnieks Marģers Pinnis, 
atgādinot  apmeklētājiem Lāč-
plēša dienas lielo nozīmi latvie-
šu tautai.

Koncertā izskanēja vecmeis-
tara Alfrēda Kalniņa un Jāņa 
Mediņa mūzika, kā arī mūs-
dienu komponistu Mārītes Dom-
brovskas un Pēteŗa Vaska opusi.   
Daces Micānes-Zālītes dzeja, 
pašas autores degsmīgā lasīju -
mā, brīnišķīgi papildināja kon-
certprogrammā atskaņotās se -
šas kompozicijas. Daces Micā-
nes-Zālītes skandētais dzejolis 
“Latvija rudens gaismā”, jau ar 
pirmajām drāmatiskajām dze-
jas rindām – “Tā bija vēja un 
karoga dziesma, /Kas tumsā aiz 
loga skanēja, /Svešas zemes loga 
rūts /Par manu dzimteni dzir-
dēja: /Kā karoga plandošā vaidā 
/Senču kareivji kaŗa dziesmu 
vija…” – sagatavoja klausītājus 
tēlainam Alfrēda Kalniņa skaņ-
darbam “Rudens”, kuŗu pianiste 
Kristīne Griffina nospēlēja ar 
dinamiski niansētiem frazēju-
miem un dziļi romantisku no -
skaņu. Pēteŗa Vaska virtuozais 

Lāčplēša dienas atceres koncerts ŅujorkāDACE
APERĀNE

opuss solo flautai “Ainava ar 
put  niem” atstāja spilgtu iespai du 
Agitas Aristas plūstošā, krāšņā 
interpretācijā. Soliste efektīgi 
iz  veidoja opusa kulmināciju, 
dzidri spēlējot flautu augstā re -
ģistrā. Agita Arista un Kristīne 
Griffina izcili atskaņoja Mārītes  

Dombrovskas mūzikāli saistošo 
ciklu “Trīs vecmodīgi skaņdarbi”, 
kas Amerikā skanēja pirmoreiz. 
Mākslinieces  dinamiski izcēla 
šā opusa ritmiskos motīvus, bet 
trešā daļā delikāti interpretēja 
ļoti šarmantu un lirisku melo-
diju.   

Divi dzejoļi – “Vecrīgas akva-
relis” ar gaiši skumjām rindām 
un “Vai tu zini, kas ir mīlestība”, 
kuŗa sākumā autore klusināti 
lasīja “Vai zini, kas ir mīlestība – /
Vaicāju kļavai rudenī. / Pie 
kājām nokrita /Viņas pēdējā 
lapa, /Degot un sadegot /Rudens 
salnas /Apskauta”, atsauca at -
miņā Mārītes Dombrovskas mū -
zikas liriskos posmus, kā arī 
maigi ievadīja Jāņa Mediņa 
“Rapsodiju” flautai un kla  vie-
rēm.  Agita Arista un Kristīne 
Griffina izteiksmīgi nospēlēja 
katru no šī melodiskā opusa 
latviešu tautasdziesmu temām. 
Latvisko motīvu tematiku jauki 
turpināja Daces Micānes-Zālītes 
lasītie dzejoļi par Latvijas dabu 
– “Lauki un laukakmeņi”, “Pa  -
vadīju septembri” un “Par saules 

gaismu”. Iedvesmoti izskanēja 
Pēteŗa Vaska “Ārija” flautai un 
klavierēm Agitas Aristas un 
Kristīnes Griffinas iejūtīgā lasī-
jumā, kuŗā viņas pārliecinoši 
nospēlēja mūzikas plašās frazes 
un emocionālās kulminācijas.

Pārdomas rosināja dzejoļi “Kad 
latvieši, paciemojušies Latvijā, aiz -
brauc atpakaļ uz savām mītnes ze -
mēm” un “18. novembra dziesma”.

Smalkjūtīgi un harmoniski 
sakārtotā programma noslē-
dzās ar Jāņa Mediņa sesto 
“Dainu” Fa diez mažorā, Kris-
tīnes Griffinas gaišā interpre-
tācijā.  Koncerta beigās māksli-
nieces saņēma siltus aplausus 
un daudz sirsnīgu pateicības 
vārdu no koncerta apmeklē-
tājiem par aizkustinošo Lāčplēša 
dienai veltīto uzvedumu.

Kaut 1944. gadā Latvijā plo-
sījās Otrais pasaules kaŗš, tas 
nespēja izjaukt jaunā pāŗa dziļo 
mīlestību. 1944. gada 6. novem-
brī Vecpils baznīcā Durbē Vac-
lavs (Viktors) Kancāns un Anna 

Septiņdesmit
gadi kopāJĀNIS KANCĀNS

Landsberga kļuva par vīru un 
sievu. Nedaudz mēnešus agrāk, 
kad Sarkanā armija sāka jau 
plēsties Latgalē iekšā, Anna 
iekāpa pēdējā vilcienā no Rē -
zeknes uz Rīgu, kur viņu gaidīja 

Vaclavs. Vācu armijas ātrā at -
kāpšanās drīz Latvijas galvas-
pilsētā izraisīja baiļu pilnu ap -
jukumu, un Anna un Vaclavs 
ar velosipēdiem bēga uz Kur-
zemes pusi. Fronte viņiem se -
koja pa pēdām, un ceļā uz Lie-
pāju, satrauktos apstākļos, ar 
vācu zaldātiem, kas bija paai-
cināti par lieciniekiem, Vecpils 
baznīcā viņi salaulājās. Liepājā 
laimējās, ka Vaclava korporāci-
jas Lataviensis konfuksim Jā -
nim Gaigulim bija uzticēts kār-
tot pēdējos kuģus uz Vāciju, un 
iesākās jaunlaulāto gaŗās trim-
das gaitas. Vācijā, Augsburgas 
DP nometnē 1948. gadā pie-
dzima Inga, pirmā no pieciem 
viņu bērniem. Pēc jaunās ģi -
menes pārvietošanās uz Mine-
sotas pavalsti ASV vidienē viņu 
mājā piedzima Anita, Jānis, Sil-
vija un Andris. Tagad viņus abus 
iepriecina arī vienpadsmit maz-
bērni. Kopš Latvijas neat karības 
atgūšanas Vaclavs un Anna ir 
dalījuši savu laiku starp dzīvi ASV 
un Latvijā, pavadot sešus mē -
nešus Rēzeknē un Rīgā un sešus 
mēnešus Minesotā. Visa viņu 
plašā ģimene un draugi sirsnīgi 
apsveic Annu un Vaclavu 70 
gadu laulības jubilejā!



LAIKS 2014. ga da 13. decembris – 19. decembris4

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2014. gada krāsainajā Ziemsvētku numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 15. decembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

„Kaut kur dzīvei pa vidu vijas zelta vidus ceļš”
Rakstniecei, tulkotājai un žurnālistei Ritai Liepai būtu simt gadu

Rakstniece un tulkotāja Rita 
Liepa, kuŗai šajā rudenī atzī mē-
jama simtgade, šķiet noslēpu-
maina personība. Maz par viņu 
zināms, salīdzinoši nedaudz 
rak stīts, tomēr nepelnīti. Viņas 
veikums ilgus gadus žurnālistikā, 
tulkotie daiļliterātūras darbi, kā 
arī pašas literārie darbi ir ap -
brīnas vērti. Tie ļauj atklāt viņas 
perso nību, erudīciju, vērīgumu. 
Rita Liepa atzinusi: „Īstam paš-
port retam vajadzētu ietvert vi -
sus „es” ... Bet vai nav tā, ka paši 
saredzam tikai savu atspīdu -
mu? Rāmos ūdeņos, greznos 
spoguļos, citu cilvēku acīs?”

Biografiskās ziņas īsumā 
sniedz ieskatu dzīves ritumā, 
tomēr daudz ko arī patur neat-
klātu. Rakstniece un tulkotāja 
Rita Liepa (dzim. Skrastiņa, prec. 
Medoksa) dzimusi 1914. gada 
22. novembrī Rīgā virsnieka 
Ādolfa Skrastiņa un kompo nis-
tes Paulas Līcītes ģimenē. Bei-
gusi Rīgas 2. pilsētas ģimnaziju 
(1933), studējusi LU Filoloģijas 
un filozofijas fakultātē ģermā-
nistiku.

Rita Liepa ar dzimto uzvārdu 
Rita Skrastiņa sākusi rakstīt 
jau skolas gados, sekmīgi pie da-
lījusies jaundarbu konkursā, 
saņēmusi godalgu, tikusi pama-
nīta un pēc skolas beigšanas 
pēc pusdienās un vakaros sāku-
 si strādāt laikraksta Rīts (1934-
1940) redakcijā, bieži ilgi gaidot 
korespondentu ziņas no Ber lī-
nes, Parīzes un citurienes. Strā-
dājusi arī laikrakstos Pasaules 
Pasts, Pēdējā Brīdī.

Kā pirmā publikācija minams 
īsprozas darbs „Džildas likteņu 
mo  zaīka”, 1933. gadā publicēts 
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Rī  gas pilsētas 2. ģimnazijas 
audzēkņu žurnālā „Urdziņa”; 
tai sekoja citas, tostarp jauniešu 
izdevumos „Cīru lītis” un „Jau-
nais Cīrulītis” (1934, 1935) 
stāsti „Mufs”, „Dzelteni zā  baki”, 
„Grēcīgie”, pasaka „Zilā plū me”. 
Kopš 1937. gada virkne īs  pro-
zas darbu publikāciju lasāma 
arī laikrakstos Rīts, Daugavas 
Vanagi, Mana Māja, Brīvā Zeme 
un citur. 1937. gada 9. novembrī 
Rita Skrastiņa tika uzņemta 
Lat  vijas Preses biedrībā kopā ar 
Bi  rutu Senkēviču, Ziedoni Lan-
davu, Karolu Dāli un Aleksan-
dru Liepu. 1938. gada rudenī 
parādījās pub likācijas ar Ritas 
Liepas vārdu.

Rita Liepa bijusi precējusies 
ar rakstnieku un žurnālistu 
Alek sandru Liepu, kuŗš Latvijā 
bija laikraksta Rīts ārzemju 
korespondents un daudz ceļojis. 
Rita Liepa nereti devusies ceļā 
līdzi savam vīram un laikrakstā 
Rīts lasāmas arī viņas „vēstules” 
no dažādām pilsētām – no 
Romas, Venēcijas, Kopenhā ge-
nas u. tml. Jau Latvijā publicē-
jusies ar pseidonīmiem Ralla 
un Paija. Pēc 1941. gada strā-
dājusi grāmatu antikvariātā, kā 
arī nodevusies literāram dar-
bam.

Noveļu krājums „Don Huana 
svētdiena” ieturēts t. s. smalko 
kaišu (spilgtākais pārstāvis 
Eriks Ādamsons) tematikā un 
stilistikā, bet miniatūru krā-
jumā „Pegazs un kaza” (abi 
1944; „Pegazs un kaza” divreiz 
atkārtoti izdots 1946. gadā 
Bernsenē apgādā „Māra”) ir li -
riski ironiskas impresijas, kuŗās 
atklājas Ritas Liepas spējas no -

vērojumus ietilpināt īsās, zī  mī-
gās gleznās. Par noveli „Don 
Huana svētdiena” kritikā (J. 
Brauers)atzīmēts – maza, bet 
īsta pērlīte, nevainojami tīrā 
stilā, formā un kompozicijā. 
Kritiķi Ritas Liepas īsprozā 
izcēluši: smalko ironiju, caur-
spīdīgo grūtsirdību un labsir-
dīgo skepsi. Atzīmēts, ka rakst-
nieces rokrakstam zīmīgs viegls, 

grāmatu recenzijas (apcerēti 
Anšl. Eglītis, V. Janelsiņa, E. 
Aistars, L. Bērziņa, D. Šķēle, A. 
Zemdega, K. Zvejnieks, I. Gu -
biņa). Viņa bijusi žurnāla Lat-
vju Žurnāls redaktore un re -
dakcijas locekle (1951-1956). 
Romāns „Sveša vasara” (1955; per. 
ar nosaukumu „Zelta putns”, 
1951) meistarīgi tēlo latviešu 
ieceļotāju pirmos pieredzēju-

spriedumaino domāšanu, savu 
gaumi un cēlumu. Līdzās li  te-
rārajai jaunradei, žurnālistikai, 
nozīmīgs devums arī tulkošanā 
(no angļu, dāņu un vācu valo-
das). Tulkojumi publicēti žur-
nālā Illustrētais Vārds (Vācija), 
par latviešu kultūru svešumā 
rakstīts Im Ausland un citur. 
Nozīmīgs ir viņas devums, ba -
gātinot latviešu rakstniecību ar 
lielās prozas tulkojumiem, to -
starp Teodora Štorma „Sirmja 
jājējs” (1944), Knuta Hamsuna 
„Vēstules Marijai”, Ēriha Mari -
jas Remarka „Ēna paradīzē” 
(abi 1972) un citi.

Dzejniece Maija Meirāne atzi-
nusi, ka Ritas Liepas prozā viņu 
saista „paradoksu un pretstatu 
iekrāsotās mazās vārdu skices. 
Spēja ar nedaudz vārdiem – kā 
otas vilcieniem – iekrāsot situā-
ciju, miniatūras mirkļu uzņē-
mumi.” Jānis Krēsliņš, sen., reiz 
rakstījis: „Paiju pazīstu sen. At -
ceros viņu kā ļoti daiļu būtni, 
varbūt pirmo reizi sastaptu 
nometņu laikā kādā studentu 
ballē Heidelbergā. Viņa nebija 
parastais dīpītis. Bija latviešu 
valodas meistare. Viņa bija vie-
na no ļoti interesantas Latvijas 
pirmās neatkarības beigu laika 
paaudzes.” Dzejniece Baiba Bi -
čole atminas: „Paija bija perso-
nība, pasaules cilvēks ar netica-
mi plašu interešu loku, vienlai-
kus viņai svarīga bija arī viņas 
ģimene.” Dzintra Lejiņa bildusi: 
„Paija bija klusa, nosvērta, viņai 
nepatika būt lielā, trokšņainā 
sabiedrībā.”

Ritai Liepai būtiska bijusi arī 
ģimene. Otrais vīrs bija ungārs 
Sandors Medoks, ar kuru viņa 
sarunājās vācu valodā. Tomēr 
mūža nogale vairāk aizvadīta 
vienatnē, dzīves gaitas noslēdzot 
2004. gada 16. maijā un nevē-
loties nekādu publisku atvadī-
šanās ceremoniju.

Raksturojot sevi, Rita Liepa 
saskatīja līdzību Matisa gleznā 
„Mazās zilās istabas” zilajās, za -
ļajās un melnajās krāsās: viņa 
labprāt apsēstos pie zilā galda 
kopā ar zilo sievieti un zilo 
bērnu un lasītu balto grāmatu 
zilā klusumā. Noslēpumaini un 
reizē romantiski, paturot noslē-
pumā savu dzīvi, sevi. „Reizēm, 
kad nakts aizkari aizvērti pret 
pasauli, kad visi trokšņi aizrī-
bējuši, kad tikumi un ikdienas 
dzīvē ierastās konvencijas laižas 
miegā, jāsastopas ar savu otru 
„es”,” rakstījusi jubilāre. „Šar-
mantā smaidītāja”, kā viņu reiz 
nodēvējis Teodors Zeltiņš, kuŗa 
gan mājā, gan ārpus tās bijusi 
eleganti tērpusies un tikpat ele-
ganti pratusi veidot teikumus, ir 
pelnījusi atminēšanos simtga-
des mirklī. Viņai neesot paticis 
skaļums, troksnis, pati runājusi 
klusinātā balsī, bijis jāklausās, 
lai sadzirdētu, jo „vērts tos 
[vārdus] dzirdēt kaut mīlīgo 
skabardziņu dēļ, jo viņa mēdz 
pateikt, ko domā. Viņa zina, ka 
rakstīšanas māksla sākas ar 
stilu, un pati to izkopusi tādu, 
kas atbilst tās vaigam un domu 
smaidam, valkātajiem tērpiem 
un kustību ritmam – šarmanti 
smaidošu un elegantu.”

izjūtās, noskaņās un ironijas 
asumā spirgts tēlojums. 1945. ga -
dā Vācijā izdota grāmata „Bērnu 
iela” ar autores zīmējumiem.

1944. gadā Rita Liepa devu-
sies bēgļu gaitās uz Vāciju, 
Heidelbergā strādājusi dažādus 
darbus, darbojusies amerikāņu 
laikrakstā Heidelberg Post, strā-
dājusi amerikāņu armijas bib-
liotēkā, kā arī pašmācībā at  zīs-
tamā līmenī apguvusi angļu 
valodu. 1949. gadā izceļojusi uz 
ASV, papildinājusies Ņujorkas 
New Scholl un sākusi rakstīt 
angliski. Viņas stāsti (ap 20) ar 
Ritas Medoksas (Madock) vārdu 
publicēti žurnālos The Ameri-
can Mercury, The North Ameri-
can Review, Ladies Home Jour-
nal, McCalls, Redbook. Vairāki 
stāsti pārdrukāti britu izdevu-
mos, tulkoti dāņu, norvēģu, ho -
landiešu un vācu žurnālos. Kā 
būtisku kritiķis Jānis Kadilis 
atzīmējis 1950. gadu, laikrakstā 
Laiks publicējot rakstu „Latviete 
ienāk amerikāņu literātūrā”: 
„Notikums pats par sevi ir no -
zīmīgs, jo tas ir pirmais gadī-
jums, kad latviešu daiļdarbs 
iekļūst amerikāņu literātūrā, 
turklāt nevis kā tulkojums, bet 
kā oriģinālsacerējums. Izdevu-
mam ir stingri kritēriji, un katru 
mēnesi tas iespiež tikai vienu 
īsprozas darbu, īpašu uzmanību 
veltot jaunajiem autoriem.” Tā -
pat vienaudzis, arī šī gada simt-
gadnieks Teodors Zeltiņš ar šo 
notikumu saistījis lielas cerības, 
rakstot: „Rita Liepa bija pirmā, 
kas cerīgi satrauca visus tikko 
pār „lielo dīķi” uz Ameriku pār-
braukušos latviešu rakstītājus. 
Varbūt patiesi būs iespējams 
publicēties amerikāņu perio-
dikā. [..] tā īsti sākt dzīvot ar 
cepuri uz mākoņa malas, izlie-
not laukā no aitu kūtīm, sēt-
nieku dzīvokļiem, staciju bagā-
žas telpām un restorānu vir tu-
vēm, kur katram pirmajā brīdī 
bija izdevies piemesties. Ame-
rika taču ir visu iespēju zeme...” 
Ritas Liepas darbi angļu valodā 
publicēti arī žurnālā Zintis.

Ilgus gadus, jau kopš 1949. ga -
da, Rita Liepa bijusi saistīta ar 
laikrakstu Laiks – tur liels ap -
joms publikāciju, tostarp arī 

mus ASV. 1955. gadā par šo 
romānu nedaudz reklāmformā 
rakstīts: „Latviešu iebraucēji 
pirmās Ņujorkas vasaras un 
savu jūtu sastrēgumu speltē. 
Cauri mums tik pazīstamajām 
emigrantu situācijām vijas, vis-
pārcilvēciskā plāksnē skatīts, 
mīlestības un dvēseliskās vien-
tulības motīvs. Viens no šīgada 
skaistākajiem romāniem.” Pēc 
romāna iznākšanas Rita Liepa 
aizvien vairāk pievērsās jeb at -
griezās pie žurnālistikas. Pirmā 
Paijas sleja „Raibā dzīve” pub-
licēta 1969. gada 2. augustā. 
Sleja izceļas ar stila eleganci. 
Par rēgulārajiem apskatiem par 
kultūras un sabiedrisko dzīvi, 
tās parādībām 1979. gadā Rita 
Liepa saņēma ALA Kultūras 
fonda preses nozares atzinību. 
Savukārt ar Pipara vārdu pub-
licēti raksti slejā „Zilās planētas 
zilie brīnumi”. Pateicībā par 
Paijas čaklumu, asprātību un 
uzticību latviešu lasītājam Ērika 
Raistera piemiņas fonds savu 
gadskārtējo balvu 1998. gadā 
piešķīra Ritai Liepai. Saņemot 
šo balvu, viņa teikusi: „Es ceru, 
ka balva nav piešķirta par 
daudzrakstīšanu, bet par to, ka 
reizēm lasītāju mudinu pasmai-
dīt vai pukoties, kas liek pa -
domāt par to, kas nav tieši 
saistīts ar lasītāja dzīvi. Domā-
šana man liekas vissvarīgākā – 
svarīgāka par jūtām.”  

Ritas Liepas raksti lasāmi arī 
laikrakstos Latvija Amerikā, 
Latvju Sieviete. Laika Mēneš-
rakstā rakstījusi par cittautu 
autoriem (S. Cveigs, V. Sarojans 
u.c.). Jau nometņu gados viņa 
publicējusies laikrakstā Latvija, 
tostarp recenzijas, viedokļus, 
apceres utt., kā arī, piemēram, 
īsprozu „Mīlestības cukurs”, „Po  -
lonēze”, „Meksikāņu pastēte”. 
Šim laikrakstam Rita Liepa 
turpināja rakstīt arī pēc izce ļo-
šanas uz ASV, sava veida vēstu-
les – par Ņujorku, savus iespai-
dus, vērojumus, pārdomas. 
Nometņu laikā Vācijā viņa rak-
stījusi arī recenzijas par teātŗu 
izrādēm. 

Daudzu lasītāju atmiņā Rita 
Liepa palikusi ar savām asajām 
novērotājas spējām un neaiz-
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Atceroties laikraksta Laiks
65 gadu jubileju

„Lai viens otram mēs nepazustu...”
(Velta Sniķere) 

(Turpināts no nr. 46)
Simtkārt taisnība manai mīļa-

jai draudzenei, Laika cītīgai lasī-
tājai un autorei Ainai Rodriquez 
Matai (savulaik čikāgietei, tad 
rīdziniecei, tagad gan viņa mīt 
saulainajā Spānijā) – Čikāga ir 
viena no pasaules skaistākajām 
pilsētām! Pirms manas došanās 
ceļā viņa uzrakstīja: „Brauc 
droši, čikāgieši ir ļoti viesmīlīgi 
un draudzīgi”. Atkal – simtkārt 
taisnība! Lai gan lidmašīna ka -
vējās vairākas stundas, O’Hare 
lidostā mani sagaida mīļie Berg-
maņi, kuŗi jau kuŗo reizi dod 
man nakstsmājas (un rūpes, un 
izklaides, un mīļas, draudzīgas 
sarunas, un visu, ko vien viesis 
no Latvijas var vēlēties), Alberts 
Legzdiņš, saprotams, ar sarkan-
baltsarkanu karodziņu rokā. Un 
vēl arī Jānis Vilciņš ar krāšņu 
rožu pušķi (nez kā atradis laiku 
starp saviem tūkstoš darbiem, 
jo, būdams, Čikāgas latviešu gal-
venais priekšnieks, viņš taču ir 
arī Valsts svētku sarīkojuma gal-
venais rīkotājs!). Jūtos gluži kā 
filmzvaigzne, un pārlidojuma 
nogurums pazūd kā nebijis. Tai 
pašā vakarā dodamies vakariņās 
ar nenogurdināmo Galenieku 
pāri – Valiju un Modri. Varu 
vien brīnīties, kā viņiem pietiek 
laika un enerģijas starp saviem 
sabiedriskajiem darbiem atrast 
mirkļus, lai tiktos, runātos, rū -
pētos. Viņu lolojumam – Čikā-
gas Latviešu Radio gandrīz tik-
pat gadu, cik Laikam. Te vēlos 
atzīmēt arī Bergmaņu lolojumu 
– Čikāgas Ziņas, „reģionālo” izde-
vumu, ko vienmēr ar patiesu 
interesi šķiŗu vaļā, īpaši gaidot, 
ko atkal uzrakstījusi Kristīne 
Sīmane savā ievadslejā... Vienu-
vārd sakot, esmu ieradusies vietā, 
ar kuŗu virtuālā un telefoniskā 
saite notiek vai ik pārdienu, 
ņemot vērā, ka īpašas perso-
niskās un profesionālās saites 
vēl saista arī ar Albertu un 
Skaidrīti Legzdiņiem, ar Laika 
autoru un manu lielo simpatiju 
Armandu Birkenu. Visus nemaz 
vārdos nenosaukt... Nākamajā 
vakarā vadām vērtīgas stundas 
Latvijas Goda konsula Roberta 
Blumberga vecāku Ināras un 
Gunāra mājās, kur visi kopā 
lepojamies ar šīs ģimenes divu 
dēlu – Roberta un Pēteŗa sa   -
ņemto augsto atzinību, Triju 
Zvaig žņu ordeņiem. Un viesībās 
piedalās kārtējais Blumbergu 
stipendiāts no Latvijas – jaunais 
jurists Krišjānis Bušs. Tā lūk, 
esmu lieciniece, kā roku rokā 
darbojas tautieši tālumā un 
dzimtenē – atdevīgi, ieintere-
sē ti, pašaizliedzīgi.

Valstssvētku svinību dienas – 
15. novembŗa pusdienlaikā, mūs 
abas kopā ar Laika izdevēju 
Daci Rudzīti Čikāgas Latviešu 
skolas klasē uz interviju ieved 
skolotāja Rasma Kraulis. Ener-

LIGITA KOVTUNA

ģiska, pārliecinoša latviešu sko-
lotāja, kuŗas vadībā jaunieši 
apgūst sociālās zinības. Četras 
meitenes (un divi puiši neklā-
tienē) sagatavojuši mums inter-
vijas jautājumus, sarunas ievirze 
un gaita ļauj to nosaukt par 
profesionāli sagatavotu žurnā-
listikas darbu. Jaunieši runā un 
diskutē brīvi, droši, skaidri jau-
šams, ka ir iepriekš gatavojušies 
un ir ieinteresēti. Paraugstunda 
dažam labam žurnālistam, kas 
sevi uzskata par rūdītu profe-
sionāli. Stundu vēlāk meitenes 
strinkšķina kokles, koncertā 
pavadot kori... Aizkustinoši un 
cerīgi – latviskās kultūras kop-
šanas tradicijas turpinās. Silvijas 
Kļaviņas vadītais koris dzied 
braši un skanīgi, pirmajās rin-
dās – bērnudārza „Stariņš” bērni. 
Slāpēju aizkustinājuma asaras, 
skatoties, kā mazie sprīdīši un 
lienītes dzied pilnām mutēm, 
vārdus iemācījušies no galvas. 
Runājot par Silviju – dzirkste-
ļojošs temperaments un apbrī-
no jamas darba spējas: te viņa 
di  riģē, te fotografē, te palīdz tikt 
galā ar datortechniku, te vada 
vakarēšanu pie svētku galdiem. 
Jā – īpašs paldies Andim Ceram, 
kuŗš arī līdzēja tikt galā ar tech-
niskiem jautājumiem un asistēja 
kā bilžu menedžeris manai 
runai. Un paldies par padomu 
Ilzei Cakarei!

Viena raksta ir par maz, lai 
pateiktu paldies visiem, kas uz -
mundrinoši pasmaidīja, paspie-
da roku, iepazīstināja ar saviem 
bērniem un mazbērniem, jā, arī 
pateica kritiskus vārdus – tas 
nozīmē, ka mūsu savstarpējā 
saikne ar Laiku ir dzīva un 
veselīga! Svētki Čikāgā bija labs, 
rosinošs sākums turpmākajam 
ceļam uz Kalamazū, Sanktpē-
terburgu un Klīvlandi.

(Turpmāk vēl)

Tikko kā ieceļojām Ameri -
kā 1951. gadā, mans tēvs sāka  
abonēt Laiku, tātad esam tā 
lasītāji jau no paša sākuma.  
Avīze Laiks arvien ir bijusi 
mūsu mājā.

Tolaik  lasīju tikai  sporta  
ziņas chronikas veidā. Bet 
laika tecējumā, pēc studiju 
beigšanas arī pats sāku laik-
rakstu abonēt. Ne tikai abo-
nēt, bet sāku vairāk lasīt sa -
biedriska satura rakstus. Tā 
tas turpinājās, arī kad dienēju 
armijā un pēc tam, kad trīs 
gadus speciālizējos 
Filadelfijā.

Tēvs rakstīja Laikam, bet 
bieži arī citām avīzēm. Jau 
Latvijā viņš iztirzāja lauk-

laikos, kad vakariņas resto-
rānā ar pudeli vīna divām 
personām izmaksā tikpat, cik 
Laika gada abonements. Tā -
pēc dāvināsim cits citam  
Laiku! Nez, vai svētkos mums 
tiešām ir vajadzīga vēl viena 
vāze!

Visi šie 65 gadi Laikam ir  
bijuši pilni ar izaicinājumiem 
un pārbaudījumiem, kas ir  
pārvarēti, pateicoties pašam 
pirmajam izdevējam, talan-
tīgajiem redaktoriem un rak-
stītājiem, bet jo sevišķi visiem 
– lasītājiem un atbalstītājiem, 
kas to turpina darīt arī tagad.

Priecīgus Ziemsvētkus un 
laimīgu, veselīgu Jauno gadu!

Dr. J. J. DIMANTS, Jr.

Laika svētku numurā stāstījām par Lāču maizi Amerikas veikalos. Te tā ir! Čikāgas Fresh Food  
tirgotavā Ārija Bergmane pērk maizi no Latvijas. Ilmārs Bergmanis, savukārt, labi zina, kur šai 
internacionālajā veikalā atrodas paprāvs plaukts ar šprotēm. Viņš arī veikala īpašniekam uzdāvinājis 
Latvijas karogu, lai tas līdz ar citu veikalā pārstāvēto valstu karogiem te vēstītu, ka arī mūsu zemei 
ir ko piedāvāt labklājīgajai  Amerikas sabiedrībai

Kopā ar Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skolas audzēknēm. No kreisās: Elizabete Dudorāne, Talia 
Tomson, Ligita, Sabīne Brunovska un Annelī Cera

saimniecības jautājumus. Un 
viņa rakstāmspalva neierū-
sēja  arī  trimdā. Pakāpeniski 
es piesavinājos viņa ieteiku-
mus un stingros mudināju-
mus sākt pamazām rakstīt. 
Tie  bija  nopietni mudinā-
jumi! Viņš vienmēr uzsvēra 
iespiestā vārda lielo nozīmi 
un spēku, kas ierosina, aiz-
rauj un stiprina. Bet iespies-
tais vārds mūs arī vieno, satur  
kopā un informē par mūsu  
sabiedrību ārzemēs. Tāpēc 
Laikam ir jābūt katrā mājā! 
Tas jālasa un svētkos, dzim-
šanas un vārda dienās jā -
dāvina, neaizbildinoties, ka 
abonēšana ir dārga! Jo tas 
neatbilst patiesībai – šajos  
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Latvijas Bērnu fonda 25 gadu svinību dalībnieki Seržānu ģimene

Ek un ABĒriks Krūmiņš un Andris Bērziņš

Latvijas Bērnu fonda 25 gadi
2014. gada 14. novembrī Lat-

vijas Bērnu fonds atskatās uz sa  vu 
darbību, kas sākusies pirms 25 ga -
diem. Tie, kam Fonds palīdzēja 
toreiz, tagad jau paši palīdz dau-
dziem citiem. To savā uzrunā sa -
rīkojuma dalībniekiem uzsvēra 
Fonda vadītājs Andris Bērziņš. 
Jubilejas sarīkojums notika Rīgas 
Vēstures un Kuģniecības mūzejā 
blakus Doma baznīcai. Jau pie-
rasts, ka Fonds uz svētkiem aicina 
arī mani, šoreiz līdzi esmu paņē-
musi savu ciemiņu – māsu Mun-
drīti. Kad tiekam sarīkojuma zālē, 
tā jau pilna ar žiperīgiem, svinīgi 
sapucētiem, visāda lieluma un ve -
cuma bērniņiem un viņu vecā-
kiem. Satieku Jāni un Lilitu Ser-
žānus, kas no savas 12 audžubērnu 
lielās ģimenes šoreiz līdzi paņē-
muši 6 savējos, turklāt viens ir 
pavisam sīciņš, bet ņiprs gan, un 
mamma gandrīz netiek šim līdzi.

Sarīkojums šodien ir īpaši svi-
nīgs, un Ēriks Krūmiņš, ALAs no -
zares, kas sadarbojas ar Latviju, 
ilggadīgais vadītājs, pastāsta, ka 
ALA ar Latvijas Bērnu fondu 
sadarbojas jau 20 gadus un ziedo-
jumi palīdzības akcijai „Drošais 
tilts” Latvijas lielajām ģimenēm 

ASTRĪDA
JANSONE

viešu palīdzību.
Sākas ģimeņu apdāvināšana. 

Kā parasti Ēriks Krūmiņš ģime-
nes galvai pasniedz aploksni, es 
šoreiz dāvinu divas grāmatas, un 
Fonda uzticamā darbiniece Ļena 
katrai iedod baltu plastikāta mai-
siņu ar smaidīgu ģīmīti un uz  rak-
stu „LATVIJAS BĒRNU FONDS”. 
Kā vienmēr, tas ir pilns ar visā-
diem labumiem, gan ēdamiem 
gan tādiem, ar ko bērni var rota-
ļāties. Tur ir arī apģērba gabali, 
mācību līdzekļi, krāsu zīmuļi, krī  -
tiņi un zīmēšanai papīrs. Sa  pro-
tams, ka ar katru mēs mazlietiņ 
aprunājamies, uzmundrinām un 
katrai māmiņai es pasaku paldies 
par to, ka viņa audzina latviešus 
Latvijas nākotnei. Vairā kas ģime-
nes man ir jau pazīstamas, bet 
vairākas iepazīstu pirmo reizi.

Vienā no tādām aug mazais 
Aigars Grets, viņa audžumamma 
ir Ināra Vērdiņa. Aigaram palai-
mējies iegūt ļoti pašaizliedzīgu 
audžumāti no Daugavpils nova-
da Višķu pagasta. Aigariņš sa -
viem trim gadiņiem ir ļoti sīciņš, 
jo piedzimis ar smagu slimību, 
kuŗas pamatā varētu būt vecāku 
alkoholisms. Ir aukslēju šķeltne 

ģimeni no Valmieras. Šai ģimenē 
aug 11 bērni. Viņu labvēļi ir Inā-
ras un Jāņa Apiņu Palīdzības 
fonds. Ģimene šodien atnākusi 
tikai ar trim jaunākajiem, un no 
11 gadus vecā Dāvida es saņemu 
skaistu mārtiņrožu pušķi, kas 
audzēts pašu dārziņā.

Stipendijas studentiem nāk no 
ALAs Palīdzības fonda „Latvietis – 
latvietim”, ALAs Klīvlandes Lat -
viešu biedrības fonda un Vali jas 
Bilženas Piemiņas fonda. Starp 
citiem stipendiju saņem arī mans 
Vītolu fonda stipendiāts Ģirts 
Mandrovicks, kuŗš nu jau ir 6. 
kursā Latvijas Universitātes Medi-
cīnas fakultātē un pavasarī kļūs 
par jaunu ārstu Liepājas slimnīcā. 
Stipendiju saņem arī mans jau 
iepriekš iepazītais Jānis Opincāns, 
kuŗš drīz vien būs viens no jau-
najiem Latvijas chirurgiem. Viņa 
pateicības vēstules Klīvlandes Lat-
viešu biedrībai ir gaŗas un tik in -
teresantas, ka es, tās lasot, pāris 
pēdējos gados par medicīnu es  mu 
iemācījusies daudz vairāk nekā 
visā iepriekšējā mūžā. No viņa es 
sa  ņemu skaistu Ziemsvētku dā  va-
nu – kafijas krūzīti ar Doma baz-
nīcas skatu uz tās. Apdāvināto 

un mācīties dažādos radošajos 
pulciņos. Nometnēs šie bērni 
satiek  jaunus draugus, iegūst lie-
lāku patstāvību, pārvar savu ne -
drošību un bailes atrasties ārpus 
mājas un bez vecāku atbalsta. Tas 
arī vecākiem dod iespēju atpūs-
ties un veltīt laiku pašiem sev.

Vēl Latvijas Bērnu fondam ir 
svarīgi rūpēties par vardarbībā 
cietušajiem bērniem un aizstāvēt 
viņus. Diemžēl tā Latvijā ir kļu-
vusi par lielu  problēmu, un var-
darbībā cietušo bērnu skaits ar 
katru gadu turpina pieaugt. To  mēr 
nepieciešamo palīdzību sa  ņem 
tikai ap 30 % cietušo, jo daudzi 
gadījumi vispār netiek reģistrēti. 
Valstij nav nepieciešamo līdzekļu, 
lai palīdzētu visiem vardarbībā 

rehabilitācijas pakalpojumus var-
darbībā cietušiem bērniem. Tā 
dibinātāji ir arī Rugāju pagasta 
padome un Balvu rajona padome. 
Nosaukums „Rasas pērles“ sim bo-
lizē to, ka jauns rīts un lēcoša saule 
nožāvē pat Pašas Zemes asaras. 

Par godu 20 gadu sadarbībai ar 
Latvijas Bērnu fondu Ēriks Krū -
miņš Fonda vadītājam Andrim 
Bērziņam uzdāvināja ALAs iz -
dotās Enciklopēdijas visus piecus 
sējumus, bet no Fonda viņš pretī 
saņēma lielu grāmatu par Rīgu.  
Arī man no Fonda ir liela grāmata 
„Rīga – cita civīlizācija“, ko sarak-
stījis lietuvietis Arvīds Jozaitis, un 
par to 2011. gadā saņēmis  Baltijas 
Asamblejas balvu literātūrā. Arī 
māsa Mundrīte saņem burvīgu 

un bāreņiem ir sasnieguši 2,5 mil-
jonus dolaru. Šodien apdāvinātās 
12 ģimenes ir tikai viena ceturtā 
daļa no tā, ko ALA šai gadā ir 
paveikusi – kopā šogad palīdzēts 
47 ģimenēm ar vairāk nekā 200 
bērniem, stipendijas mācībām 
augstskolā saņem 15 studenti. 
Viņš vēl piemin, ka līdzekļi palī-
dzībai nenāk no organizācijām, 
bet gan no individuālām ģime-
nēm, tie bieži vien arī domāti jau 
noteiktām Latvijas lielģimenēm.

Svētkos mūzicē profesionāli 
mūziķi, kas Latvijas Bērnu fondu 
jau iepriecinājuši arī 20 gadu ju -
bilejā. Tie ir komponists Jānis 
Lūsēns un dziedātājs Zigfrīds 
Muktupāvels (manas māsiņas fa -
vorīts, ko viņa klausās ar lielu sa -
jūsmu). Es klusībā ceru, ka viņa 
dziedājums par „Mazu brīdi pirms 
gaismiņas” ir simbolisks un ka 
pēc šī mazā brīža arī Latvijas lie-
lajām ģimenēm un bērniem uz -
ausīs jauna un skaista gaismiņa, 
un viņiem vairs nevajadzēs tik 
daudz paļauties uz Amerikas lat-

(zaķa lūpiņa), rīklītē ir caurums 
(vilka rīklīte), sakarā ar ko, viņš 
pagaidām var ēst tikai šķidru 
ēdienu; noslīdējuši acu plakstiņi. 
Audžumamma ļoti nopietni no -
darbojas ar bērna ārstēšanu. Viņš 
jau divas reizes ir bijis Stradiņu 
universitātes bērnu slimnīcā, kur 
ārsti sastādījuši ārstēšanas plānu. 
Vispirms operēs kakliņu un lūpi-
ņu, bet pēc tam būs acu plakstiņu 
operācija. Zēns attīstās, trīs stun-
das dienā apmeklē arī bērnu -
dārzu un mācās spēlēties un ko -
municēt ar citiem vienaudžiem, 
pats ēst un apģērbties. Ir ļoti pie-
ķēries audžumammai. Ināra ar 
visu savu būtību ir iesaistījusies 
cīņā par zēna nākotni un cer iz -
audzināt viņu par pilnvērtīgu 
Latvijas pilsoni. Bioloģiskajiem 
vecākiem ir atņemtas vecāku  
tiesības, jo abiem diemžēl pudele 
bijusi mīļāka par bērnu.  Aigariņš 
šoreiz palīdzību saņem no ALAs 
palīdzības fonda „Latvietis – lat-
vietim”. 

Pirmo reizi satieku arī Āboliņu 

studentu vidū ir arī Baiba Vaivode 
un Ervīns Dzērve. ALAs stipen-
dijas saņem vēl 14 Latvijas stu-
denti no lielām vai grūtos aps-
tākļos nonākušām ģimenēm. To 
vidū ir arī 5 bāreņi, kam citādi 
iegūt augstāko izglītību nebūtu 
nekādas iespējas.

Jāatzīst, ka šajos 25 gados Lat-
vijas Bērnu fonds ir paveicis ne -
ap tveŗami lielu darbu. Neviens 
vairs nepateiks, cik daudz ģime-
nēm ir palīdzēts tikt uz zaļa zara, 
cik daudz bērniņiem, kas cietuši 
no vardarbības, ir iespējams atkal 
dzīvē vērties ar cerību pilnu ska-
tienu un cik daudz bāreņiem ir 
atrasti mīļi un gādīgi audžuvecāki. 
Viens no lielākajiem, nozīmīgā-
kajiem Fonda projektiem ir no -
metnes bērniem ar īpašām vaja-
dzībām. Tās notiek jau kopš 
1992. gada, un bērni nevar vien 
sagaidīt, kad atkal varēs tajās pie-
dalīties. Gadu gaitā uzkrātā Fonda 
pieredze ir vainagojusies ar iespē-
ju arvien lielākam bērnu skaitam 
ik vasaru bez maksas nometņot 

cietušajiem bērniem un viņu ģi -
menēm, bet tieši savlaicīga palī-
dzība ir svarīgākā, jo no tās ir 
atkarīga bērna turpmākās dzīves 
kvalitāte. Tādēļ vēl jo svarīgāki ir 
Latvijas Bērnu fonda radītie kri-
zes centri, kur bērniem šī palī-
dzība ir pieejama. Vienu no šā -
diem centriem – „Dardedze” Fonds 
dibināja 2001. gadā kopā ar vēl 
vienu Latvijas nevalstisko orga-
nizāciju, kas cīnās pret vardarbību. 
To atklāja bijusī Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga. Sā  kumā 
„Dardedzes” centra speciālisti vi -
sus spēkus veltīja vardarbības se  ku 
likvidēšanai un cietušo bērnu 
ārstēšanai un rehabilitācijai, šo -
brīd speciālisti par savu prioritāti 
ir izvirzījuši preventīvo darbu var-
darbības mazināšanai un pozitīvu 
attiecību veidošanai ģimenē.  Par 
„Dardedzes”, Latvijas Bērnu fonda 
un vairāku pašvaldību sadarbību 
Latgalē liecina Latgales reģionā-
lais atbalsta centrs „Rasas pērles”. 
Tā iniciātors arī ir Bērnu fonds, 
un tas ir veidots ar mērķi sniegt 

grāmatu par Daugavu ar ļoti 
skaistām illustrācijām un pie  -
mērotām dainām. Man vēl tiek 
skais ta sarkanu rožu buķete. 

Svinīgā brīža beigās mēs vēl pie-
 dzīvojam skaistu pārsteigumu, jo 
divas mūzikālas ģimenes  mums 
nodzied vairākas dziesmas. Mani 
aizkustina iepriekš iepazītā 5 bēr-
nu Drubiņu ģimene no Rīgas, šo -
reiz jau dzied arī mazais, blondais 
eņģelītis Filips.Tad vecākais dēls, 
topošais ķirurgs Ansis par godu 
visiem tiem, kas savas dzīvības at -
deva, lai mēs varētu dzīvot brīvā 
un neatkarīgā Latvijā, nodzied 
„Div‘ dūjiņas“. Vēl vienu skaistu 
mūzikālu priekšnesumu mums 
dāvā Seržānu  audžuģimene. No -
slēgumā mūs ar savu ģitaru ie -
priecina viena no Fonda stipen-
diātēm. Viņa ir izvēlējusies Rit ma-
ņu ģimenes aizkustinošo dzies mu 
„Palīdzi, Dievs, visai latviešu tau-
tai“ (Andŗa Ritmaņa vārdi, Bri -
gitas Ritmanes mūzika), un man 
ir grūti iedomāties sarīkojumam 
piemērotāku noslēgumu.
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(Turpināts no nr. 46) VĒSTULES NO MASKAVAS
Amerikas latviešu repatriantu likteņi Padomju Krievijā 1917 – 1940OSVALDS AKMENTIŅŠ

Gandrīz vai katrā Strādnieka 
numurā ir kāds aicinājums uz 
demonstrāciju pret amerikāņu  
valdību un kūdīšanu, lai nebaidās 
no varas aktiem:

„Ja mūsu biedri grib vest aktīvu 
pretkaŗa cīņu tagad šeit, tad šī 
zeme ir viena vieta, kur to var 
vest. Pats par sevi saprotams, kā 
pretkaŗa demonstrantiem var cel-
ties dažas nepatikšanas vai sa -
dursmes ar policiju. Bet upuŗus 
prasa katra revolūcionāra cīņa. 
Ne tos mēs drīkstam skaitīt, ne 
bīties. Jālūko mums tikai uz to, 
vai mūsu rīcībā atradīs pakaļ da-
rītājus vai vismaz pamudinās 
dažus uz pārdomāšanu. Liela sa -
jūsma par kaŗu pašā tautā nav. 
Bet visi ir tik stipri iedīdīti lojālās 
kārtības ieturēšanā, ka neviens 
neiedrošinās atklāti izrādīt savu 
nepiekrišanu. Mūsu biedru pie  nā-
  kums teit ir atklāti dot savu 
priekš zīmi. Nemaz nerunājot par 
izmirdināšanu, pat patriotisko 
kaŗa skatu skaļa izsvilpšana un 
šņākšana, darīs uz jeņķu publiku 
tādu iespaidu, kā asinskāra elku 
dieva nozaimošana māņticīgu 
mežoņu priekšā.” („Strādnieks”, 
1917. g. 20. martā). 

Biedri rīko marta svētkus ar 
„Sarkanām nedēļām”. Kā referen ti 
piedalās veiklākie propagandisti, 
pazīstami mākslinieki, lai sarī ko-
jumus padarītu interesantākus  
un pievilktu publiku. Roksberijā, 
Bostonā „Sarkano nedēļu” rīko ar 
polītiskām runām, teātŗa izrādēm 
un koncertu. Ņujorkā tādi „marta 
svētki” sarīkoti kopā ar krievu 
lielinieku grupu, kur runājis D. 
Beika no Bostonas un no Ņu  jor-
kas L. Trockis un Bucharins – 
visi ar lielām lomām 1917. gada 
revolūcijā.

Pretkaŗa propaganda ir galve-
nais, ar ko nākamie repatrianti 
nodarbojas. Reizēm šīs demon-
strācijas atgādina ASV neveik-
smī gā Vietnamas kaŗa gaisotni, 
kad ASV pilsētu ielās un parkos 
notika gan daudz plašākas pret-
kaŗa akcijas, bet bez sarkaniem 
karogiem.

Pret kaŗu uzstājās roksberieši, 
kas savā mītiņā pieņēmuši lē -
mumu, ko piesūta ASV prezi-
dentam Vilsonam.

„Mēs uz sīvāko protestējam pret 
kaŗa pieteikšanu Vācijai, Meksikai 
vai kādai citai valstij un izlieto-
sim visus līdzekļus, kuŗi stāv mūsu 
varā, pret piespiestas kaŗa klau-
sības ievešanu un mūsu jaunatnes 
militāru dresēšanu skolās. Mēs jo -
projām protestējam pret preses brī -
vības iznīcināšanu. Savienotajā 
Valstīs, kur no vienas puses finan-
cistu nopirktai un kontrolētai pre-
sei ir neaprobežotas tiesības rī  bi-
nāt kaŗa bungas, lai sagatavotu 
šīs nācijas strādnieku šķiru pat-
riotiskai lielgabalu barībai. No 
otras puses tiek steidzīgi gatavoti 
likumprojekti par cenzūras ieve-
šanu, lai iznīcinātu brīvo presi, 
vienu no katras demokratijas vis -
elementārākajiem pamatiem. Mēs 
protestējam pret šīs nācijas ap -
krau šanu  ar pasaulē vēl nedzir dē-
tām militārām nastām. Tagadējā 
militārisma troksnī Amerikas 
tauta savā vairākumā neredz, ka 
Amerikas valdošo šķiru priekš stā-
vības Kongresā un Senātā redz 
tagad pienākušu to brīdi, kad var 

neaprobežotā patvaļā pieņemt pa -
sakaini lielus kaŗa budžetus un 
prūsiskus likumus, kuŗi ierobežo 
un iznīcina organizēto strādnieku 
līdz šim iegūtās tiesības un varu. 
Visi kaŗi ir tapuši un tiek vesti 
valdošo šķiru interesēs. Strādnieku 
šķira ir par mieru, pret kaŗu. 
Amerikas strādnieku intereses un 
gods necieš, ja vācu nirlaivas laiž 
dibenā Amerikas kupču kuģus. 
Mēs paģēram no Savienoto Valstu 
prezidenta pārtraukt jau divarpus 
gadus ilgstošo, sistēmatisko šīs ze -
mes strādnieku mērdēšanu badā, 
uzlikt aizliegumu izvest pārtikas 
produktus, munīciju un citus kaŗa 
vajadzībām lietojamus materiā lus. 

kāņu drošības iestādes. Bija norā-
dījumi, ka arī šeit grib nodibināt 
padomju iekārtu, uz ko skubināja 
Maskavas draugi. 1919. gadā, lai kā 
no 1. līdz  6. septembrim Čikāgā 
sanāca kreisie radikāļi un nodi bi-
nāja Amerikas komūnistu partiju, 
kuŗā aktīvu lomu spēlē arī mūsu 
sarkanie. Strādnieku koporga ni-
zācija automātiski tiek nosaukta 
par Amerikas komūnistu partijas 
latviešu koporganizāciju. Visas no -
zares tiek pārdēvētas jaunajā ap -
zīmējumā, arī laikraksts Strād-
nieks, kas jo dienas kļūst izaici-
nošāks. Bet tā mūžs nav ilgs, ar 
31. decembri tas ir galā, tiek 
atņemtas izdošanas tiesības. Tā 

„Pirmajā maijā rīkotā ielu de -
monstrācija – parāde bija gan in -
ternacionāla, iesaukta un rīkota 
no visu Bostonas sociālistu organi-
zāciju delegātu konferences, bet uz 
ielas nāca un demonstrēja vislie-
lākā skaitā latvieši: Strādnieku bied-
rības un Roksberijas nozares biedri. 
Tie bija ar sarkaniem karogiem 
un mūziku. Bija gan arī karogi no 
ebrēju, somu un vietējās Sociālistu 
partijas nozares, bet ap viņiem bija 
samērā maz pulcējušos demons-
trantu. Arī latvieši par nožēlošanu 
nebija pilnā skaitā, bet bija ap 500, 
kamēr visām pārējām organizā ci-
jām kopā drusku pāri 200. Skaidri 
redzams, ka viss lielais biedru vai-

das ietekmē. Šie un citi vadošie 
darbinieki radikālizējās pa kreisi 
prom no mērenā sociālisma. 
1919. gadā viņi ir Amerikas ko -
mūnistu partijas dibinātāji. Sig-
nālus no Maskavas raida J. Bēr-
ziņš-Ziemelis, un kas jādara, to 
biedri zina – radīt streikus, ne -
kār   tības. Arī nākamos gados sar-
kanie rīko „sarkanās nedēļas”. 
Roksberijā. Tie ir sarīkojumi ar 
polītiskām runām, teātŗa izrādēm 
un koncertiem. Sarīkojumu atli-
kumu nodod angļu avīzes The 
Revolutionary Age izdošanai, un 
tās ideju devuši latvieši. Laik-
raksts latviešu valodā ir valdības 
apturēts. 

Sarkano nedēļu ievadot, angļu 
valodā un arī latviski teikts: 
„Sarkanā nedēļa ir mobilizācijas 
nedēļa – garīgo un materiālo 
spēku uzkrāšana un viņu parāde. 
Tā ir cīņas nedēļa. Tā iedveš bailes 
buržuāzijai, sajūsmina proleta-
riātu. Buržuāzija neieredz sarka-
no, tas viņas lielākais ienaidnieks. 
Viņa mums laupa sarkano ka -
rogu, – lai dzīvo sarkanā nedēļa!

Šinī programmā uzstādītā 
sarkanā nedēļa būs notikums 
vietējā sociālistiskajā sabiedrībā. 
Programmas bagātība, rūpīgi sa -
gatavotie priekšnesumi un jaunā, 
dekorētā un krāšņi illuminētā 
zāle, sniegs apmeklētājiem spē-
cinošu baudu un prāta izglītību. 
Mūzikas mīļotāju sevišķu vērību 
griežam uz flautista Berne O. 
Powell uzstāšanos, kuŗi, sajūsmi-
nāti par mūsu cēlo mērķi, atsacī-
jās tam par labu no augstā 
honorāra. Tāpat b. H. Kungs un 
citi spēki sniegs savus priekš-
nesumus par brīvu. Arī Bostonas 
latviešu or  ķes tris spēlēs tikai tiešo 
izdevumu segšanu. 

Un mērķis, kuŗam par labu 
nāks viss skaidrais atlikums, 
runā pats par sevi. Kas gan ne -
pazīst  The Revolutionary Age, 
mūsu sarkano avīzi! Kuŗš gan 
būs tas, kas varēs atļauties ne -
piedalījies viņas izrīkojumā? 
The Revolutionary Age, kā ideja 
pie dzima Strādnieku biedrības 
na  mā. Strādnieku biedrības 
nams ir pār būvēts, un The Revo-
lutionary Age ieguvis desmitiem 
tūkstošu cie nītāju, caur ko sar-
kanā nedēļa top par mūsu lai-
kraksta uzvaras nedēļu, tā ir 
uzvara mums, mūsu šķirai, 
mūsu gala mērķim. 

Lai dzīvo „The Revolutionary 
Age”!

Lai dzīvo sarkanā nedēļa!
Runāja prominences: Luijs E. 

Fraina, J. Jurģis, P. Rizga, J. Kļava-
Arķietis. Tie visi pazīstami revo-
lucionāru aprindās. 

Ar mākslinieciskiem priekš-
nesumiem vēl piedalās: Alma 
Liberte, Pauls Meijerovics, dekla-
mātori: Lonija Ogule, E. Briede, 
A. Brigaders, Heidemanis, E. V. 
Cukurs un koŗi no Bostonas, 
Kvinsijas un Laurences, kur tais 
laikos dzīvoja latviešu pulciņi. 
Programmu rotā daudzu firmu, 
veikalu sludinājumi, to skaitā arī 
latviešiem pazīstamā George 
Yafee, kam 119 Hanovera ielā pie 
Heimarketa bija plašs dažādu 
preču veikals. Cik lieli sarkanai 
nedēļai bija saimnieciskie panā-
kumi, nav zināms.

Mēs nevēlamies slepkavot un aiz-
liedzam sevi noslepkavot. Ar šo 
mēs jums paziņojam mūsu gribu 
un piesakām kaŗu kaŗam. Roks-
berijas nozares sekretārs J. Kreitz  
(Strādnieks,  1917. g. 6. martā)  

Bez Strādnieka iznāca arī mē  -
nešraksts Darba Balss, ap kuŗu 
biedrojās Jānis Ozols, Milda Salna, 
Sanereibs u.c. mazinieki. Darba 
Balss 1917. gada  janvāŗa  burtnīcā 
raksta, ka otrās Darba Balss kon-
ferences uzdevums bijis apspriest 
līdzekļu jautājumu un kā visātrāk 
atjaunot marksistisko aģitāciju 
un propagandu vietējā latviešu 
proletāriātā.

Drudžaini paiet 1917. gada va -
sara ar streikiem, demonstrā ci-
jām, kas kulmināciju sasniedz 
1919. gadā. Šis gads bija liktenīgs 
ne vien Latvijas valstij, bet ner vo-
zitāti radīja arī ASV, kur sprāga 
bumbas, mēģināja iebaidīt ameri-

vietā ar 1920. gadu iznāk Rīts 
advokāta Zālīša vadībā. Nemie-
rīgā dzīve mutuļo kā tvaika katls. 
Laurencenē, Mass, notiek demon-
strācijas: Maize un Rozes, ko 
atdzīvina vēl pēc ilgiem gadiem.

Sarkanās nedēļas 
Roksberijā

Ziemeļjūrā noslīkušajam Jānim  
Jansonam-Braunam roksberieši 
rīko piemiņas brīdi  ar cildinošām 
runām par nelaiķi, ar dekla mā-
cijām. Tur piedalās nelaiķa brālis 
Kārlis Jansons-Skots un vēl visi 
lielie dūži, kas vēl nav tikuši 
prom: Jānis Ozols, Vilis Der-
manis, Dāvids Beika, Voldemārs 
Salnais, Milda Kļaviņa-Salnā un 
citi. Šī diena ir tiešām skumja, 
bet tā nemazina viņu protestus 
pret ASV valdību. 

rākums ir vai nu naudas maka 
sargātāji, vai gļēvi nest atklātībā 
savu revolucionāro pārliecību....” 
(Strādnieks”1917. g. 15.maijā) 

 Katra etniskā grupa  turējusies 
atsevišķi zem sava karoga, un tā -
pēc viegli bijis pārskatīt, kas iera-
dušies. Runājis kāds Freimanis un 
savā runā cildinājis Latvijas sociāl-
demokratiju kā audzinātāju, ku -
ŗai „paliksim uzticīgi līdz mūža 
beigām.” Šie svētki daudziem Ame-
rikā bija pēdējie. Brīvība Krie vijā 
visus aizrāva, vai esi Latvijas 
s  ciāl demokratijas mazinieks vai 
lielinieks, par to daudz nejautāja, 
to nokārtos Krievijā, ar kuŗu viņi 
garīgi saauguši un daudzi turējās 
pie lozunga: Brīvu Latviju brīvā 
Krievijā. 

Pret Kerenska valdību tiek sēts 
naids, jo tas bez ierunām neuz-
klausot strādnieku prasības. Kop-
organizācija ziedo naudas sum-
mas Pravdas izdošanai, kaut arī 
to viņi cenzūras dēļ nesaņem. Bos-
 tonā Strādnieks publicē Ļeņina 
rakstus un tam ir labi sakari ar 
kreisajiem Amerikas latviešiem. 
Stāstīja, ka kāda Ļeņina vēstule, 
kas rakstīta roksberiešiem, gājusi 
bojā 1958. gadā. Tas pats laik-
raksts publicē rakstu Kārava 
kalps no Maskavas, ko parakstījis 
SDREK (dzejnieks J. Sudrabkalns, 
Strādnieks,1917. g. 27. janv.)

Kaut jau daži biedri ir projām, 
vadībā paliek vēl E. Mauriņš, J. 
Kļava-Arķietis, J. Švarcs, J. Dru-
viņš, A. Forzingers u.c. Polītiskā 
darba turpināšanai bija rezerves 
pa pilnam, kas bija izauguši ne -
pārtrauktā marksisma propagan-
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Mācītājs Aivars Pelds savu 30 gadu ordinēšanas jubilejas svinību viesu vidū // FOTO: Voldemārs Pelds

Dievkalpojums un mācītāja
Vitauta Grīnvalda godināšana 

Žēlastība, miers, sadraudzība

ĀRIJS R. LIEPIŅŠ

DZIDRA ARĀJA-AKŠELE

Svētdien, 2. novembrī pārpil-
dītais dievnams Apvienotā Lin-
kolnas latviešu draudzē atgā di-
nāja Ziemsvētku vakara dievkal-
pojumu, jo piedalījās ne tikai lie-
lākā daļa no draudzes locekļiem, 
bet arī viesi no Omahas un Ju -
tānas (Yutan) draudzēm, kā arī 
mācītāja Vitauta Grīnvalda kup lā 
ģimene. Tam iemesls bija mā  cī-
tāja Grīnvalda pēdējais dievkal-
pojums draudzē kā draudzes mā -
  cītājam, pirms došanās at  pūtā – 
pensijā uz Omahu pie dēla Jeff 
ģimenes.

Kā vienmēr, viņa labi pārdo-
mātā un viegli saprotamā svēt -
runa visiem gāja pie sirds. Tā 
deva iedvesmu mums pārbaudīt 
sevi un mūsu katra attiecības ar 
Dievu. Dievkalpojumu ievadīja 
Mazais koris ar kantāti „Ved 
mani, Dievs”. Pirms sprediķa 
dziesmas, mācītāju un draudzi 
iepriecināja viņa mazdēlu – 
Gary un John dziedātais duets 
„Just a Closer Walk with Thee”. 
Draudze viņus sumināja ar il  giem 
aplausiem. Sprediķim „Living 
by Faith” pamatā bija Bībeles 
teksts Vēstule ebrējiem 11:1-3; 
8-12. Saņemot Svēto vakar-
ēdienu no mācītāja Grīnvalda 
rokām, mums daudziem bija 
liels aizkustinājums un sirsnī ga 
pateicība viņam par tiem skais-

Mācītājs Grīnvalds savu bērnu un mazbērnu vidūMācītājs  Vitauts Grīnvalds uz -
runā draudzes locekļus

tajiem gadiem, ko mēs bijām 
izjutuši viņa klātienē vairāk 
nekā divdesmit gadus. Kā vien-
mēr, skaistu prelūdi ar latvisku 
temu, pavadījumus un pēcspēli 
sniedza ērģelniece Sally John-
ston.

Pēc dievkalpojuma draudzes 
sabiedriskās telpās notika mā  cī-
tāja Vitauta Grīnvalda godinā-
šana viņa dzimšanas dienā. Tā 
oficiāli bija 1. novembrī, bet 
mēs to apvienojām ar mielastu, 
kuŗā draudzes locekļiem bija 
iespēja pateikties mācītājam par 

viņa daudzajiem un svētīgiem 
gadiem mūsu draudzē, kalpojot 
ar Dieva vārdu.

Apsveikumus ievadīja drau-
dzes priekšnieks Valdis Kalniņš 
– vispirms dzimšanas dienā, 
pēc tam izsakot draudzes pa  do-
mes, dāmu komitejas un visas 
draudzes kopējo pateicību par 
viņa kalpošanu draudzē visus 
šos ilgos gadus. No dāmu ko -
mitejas bija ziedi, ko paniedza 
Nora Šmits, kā arī Veltas Matulis 
un Annas Pool ceptais dzimša-
nas dienas kliņ ģeris. Draudzes 

priekšnieks pa  sniedza aploksni 
un konjaka pudeli, lūdzot mā -
cītāju pēdējo lietot tikai vaka-
ros, ja jaunajā mājvietā nenāk 
miegs. Sekoja dziesma „Daudz 
baltu dieniņu” un „Happy 
Birthday” sumi nā jumi, kā arī 
tosti. Sarīkojuma laikā pa tāl-
runi sveicienus nodeva ar  chi-
bīskaps Elmārs Ro  zītis un raks-
tiski tos sūtīja LELBA bīskape 
electa Lauma Zušēvica un 
LELBA priekšnieks prāvests 
Gunārs Lazdiņš.

Apsveikumu no Daugavas 

Vanagiem un aploksni pasnie-
dza apvienības priekšnieks Ārijs 
Liepiņš. Tad klātesošos ieprie-
cināja mācītāja tuvs paziņa – 
māc. Andris Sedliņš ar uzrunu 
un stāstījumu par pagājušiem 
laikiem, kopš viņi iepazinušies, 
kalpojot Gaŗezerā. Viņš arī se -
cināja, cik skaistas Vitautam 
būs „brīvdienas”, kad vairs ne -
būs jādomā par sprediķu saga-
tavošanu. Apsveikumus noslē-
dza mācītāja dēls Paul, kuŗš 
mums pastāstīja, ka tēvs ir bijis 
stingrs savā audzināšanā un 
tikai tagad viņi abi ar brāli 
apzinās tās lielo nozīmi. Tad 
sirsnīgus pateicības vārdus vi -
siem veltīja jubilārs – Vitauts 
Grīnvalds.

Sekoja bagātīgs mielasts, par 
kuŗa sagādi bija rūpējusies 
drau dze un dāmu komiteja. Vēl 
ilga pakavēšanās sarunās un 
pārrunās turēja viesus kopā. 
Dēls Jeff bija izveidojis inte-
resantu sakopojumu fotogra-
fijās no Vitauta Grīnvalda dzī-
ves, ko klātesošie varēja ne  pār-
traukti vērot uz lielā TV ekrāna. 
No Ņujorkas radiniece, jaunā 
dziedātāja Karlīne Grīnberga 
bija atsūtījusi pašas sacerēto un 
komponēto apsveikumu video 
veidā.

Aijovas latviešu ev. luteriskās 
draudzes mācītāja Aivara Pelda 
30 gadu ordinēšanas jubilejas svi -
nības sākās ar pateicības diev-
kalpojumu Demoines Unity  lute-
riskajā baznīcā. Apaļajā svētku 
reizē ar savu mācītāju  kopā būt 
bija ieradušies pašmāju ļaudis 
un arī ciemiņi no Mineapoles un 
St. Paulas. Savu kollēgu Kristū 
sveikt bija ieradies arī Minea po-
les-St. Paulas ev. luteriskās drau-
dzes mācītājs Dāgs Demandts, 
kaut arī teju teju pasaulē bija 
jānāk viņa ģimenes pirmdzimta-
jam. Dievkalpojumu iesāka un 
liturģiju novadīja pats jubilārs.  
Svēto Rakstu lasījumus lasīja 
Līga Lācis. Jauki un mīļi savu pa -
puci (tā mazbērni dēvē savu vec-
tētiņu) jubilejā sveica 10 maz-
bērnu korītis ar M. Richteres 
dziesmu “Jēzu, tik pateikties gri bu.” 
Brīnišķīgi skanēja vijole mazdēla 
Mārtiņa Šteinbluma rokās, at -
ska ņojot sileziešu tautasdziesmu 
“Skais tais Kungs Jēzu” Kurta Kai-
 sera aranžējumā. Viesmācītājs 
Dāgs Demandts savā sprediķī 
aicināja palūkoties pēc Ziem-
svētku dāvanām nevis veikalu 
plauktu spožajā pārpilnībā, bet 
gan pasniegt un saņemt dāvanas, 
kuŗas mums mūsu Pestītājs 
sniedz par velti Ziemsvētkos un 
vienmēr. Žēlsirdība, miers, sa  drau-
dzība – šīs trīs lietas mēs varam 
dāvināt visiem saviem mīļajiem 
un jebkuŗam satiktam līdzcil vē-
kam. Dievkalpojuma noslēgumā 
jubilārs Aivars Pelds pateicās par 
Dieva vadību un svētībām savā 
dzīvē, par sieviņu Irmu, saviem 
četriem bērniem, kuplo maz-
bērnu pulciņu, kuŗi visi dzivo 
vienā pilsētā. Par saviem un 

Irmas vecākiem, kuŗi piedzīvoja 
un ar savu pieredzi piedalījās  
mazbērnu audzināšanā, par savu 
senču svētīto dzīvi agrākajās pa -
audzēs, ticot, ka tā izpaužas viņa,  
bērnu un mazbērnu dzīvēs. Pēc 
Dievkalpojuma visi tika sirsnīgi 
aicināti uz kopēju sadraudzību 
Aijovas LBN. Pie vīna glāzes un 
uzkodām sapulcējušies varēja 
vē  rot fotokollāžu par Aivara Pel -

liānu Grīvānu, kuŗš iesējis pirmo 
sēklu Aivara atsaucīgās sirds 
augsnē. Apsveikumus nolasīja 
Līga Lācis un Edmunds Pelds.  
Krāšņos vārdos ietērptus, svētī-
bas un laba vēlējumus jubilārs 
saņēma no LELBAs archibīskapa 
Elmāra Rozīša, nākamās archibīs-
kapes Laumas Zušēvicas, LELBAs 
priekšnieka Gunāra Lazdiņa, Lin-
kolnas mācītāja Grīnvalda, Čikā-

mi. Mācītājs Dāgs Demandts 
jubilāram no Mineapoles-St. 
Paulas draudzes pasniedza ierā-
mējumā brīnišķos vārdus „Žēlas-
tība, miers, sadraudzība”. Aijovas 
ev. lut. draudzes priekšniece Ruta 
Kalniņa no vietējās draudzes sa -
vam mācītājam dāvināja Džona 
Banjona grāmatu “Svētceļnieka 
taka”, salīdzinot jubilāru ar svēt-
ceļnieku, kuŗš par mācītāju ne -

vas laviešu biedrības un Ruta Kal-
niņa no Aijovas ev. luteriskās 
draudzes dāvināja mācītājam ne -
lielu naudas balvu, zinot, ka viņš 
ir norūpējies par Gaŗezera  brīv-
dabas Baznīcas atjaunošanu. Emo-
cionāls bija mineapolietes Aijas 
Vijumas kundzes apsveikums, 
kuŗā viņa mācītāju Aivaru Peldu 
raksturoja kā eņģeli savā dzīvē. 
Domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, 
ka šos vārdus varētu sacīt ļoti ļoti 
daudzi draudzes locekļi Demoinē, 
Floridā un citur ASV, Kanadā,   
Zviedrijā, Vācijā, Austrālijā, Vene-
cuēlā – visur, kur mācītājs Aivars 
Pelds ir kalpojis. Tāpat arī Latvijā 
– māsu draudzēs Jaunsaulē, Vec-
saulē, Mežotnē un vairākās citās 
draudzēs visā Latvijā. Biežajos 
Latvijas apciemojumos mācītājs 
Aivars ir nesavtīgi palīdzējis ma -
teriāli gan draudzēm kopumā, 
gan apciemojot personīgi mazno-
drošinātās ģimenes. 

Mācītaja Aivara Pelda sirds iz -
staro cilvēkmīlestību, vienkār šī bu, 
labestību. Tā mirdz Dieva gaismā. 
Mēs, Aijovas ev. lut. draudzīte,  
to izjūtam ik katrā tikšanās reizē 
ar mūsu mīļo mācītāju. Pēc mal-
tītes viesmācītājs Dāgs, parādot 
videomateriālu, interesanti pa -
stās tīja par projektu “Priecīgās 
pēdas”, kuŗā pats bija šovasar 
piedalījies kopā ar jauniešiem no 
ASV un Austrālijas, izdalot trūcī-
gākajiem Kurzemes bērniem 
apavus. Nobeigumā jubilārs Ai -
vars Pelds vēlreiz pateicās Dievam 
par vadību savā līdzšinējā dzīvē 
un kalpošanā, kā arī visiem klāt-
esošajiem. Vakara izskaņā jo sir-
snīgi skanēja mājinieku dziedātā 
dziesma ciemiņiem “Dievs ar 
jums, līdz atkal tiksimies!”

da dzīvi un garīgo izaugsmi no 
draudzes pērmindeŗa līdz drau-
dzes ganam. Voldemārs Pelds, 
uzrunājot klātesošos, aicināja pa -
celt vīna glāzes tostam, patei cībā 
par sava tēva atsaukšanos Dieva 
aicinājumam kalpot Visaug stā-
ka jam, kā arī pieminot onkuli, 
mācītāju no Latvijas Maksi mi-

gas Ciānas draudzes mācītājas Gun -
degas Puidzas, Omahas drau dzes 
priekšnieka Aivara Zel tiņa, Baus-
kas draudzes „stūŗakmeņa” R. 
Rudz rogas, Ingas Muižnieces no 
Bauskas Sv. Gara Baznīcas, Ro -
landa Radziņa no Mežotnes 
ev.lut. draudzes. Svinībām turpi-
noties, sekoja privātie apsveiku-

piedzima, bet ar Dieva palīdzību 
par to izauga. Aijovas latviešu 
bied rības priekšnieks Imants Kal-
niņš ar humoru atcerējās Aivara 
Pelda “trešo mīlestību” – volej-
bolu, un pakavējoties atmiņās pie 
senākiem komiskiem gadīju miem, 
kopā sportojot, uzjautrināja klāt-
esošos. Imants Kalniņš no Aijo-



LAIKS 92014. ga da 13. decembris – 19. decembris

(Turpināts 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Pēterim Grestem Austrālijas 

fonda balva par izcilu 
ieguldījumu žurnālistikā

Ēģiptē ieslodzītajam latviešu iz -
celsmes austrāliešu žurnālistam 
Pēterim Grestem piešķirta Aus - 
t  rā   lijas fonda Walkleys Founda-
tion balva par izcilu ieguldījumu 
žur nālistikā.

Pēteris Greste // FOTO: LETA

“Pēteris Greste izrādījis lielu 
dros mi, stājoties pretī arestam  
un ieslodzījumam par žurnālista 
darbu Ēģiptē. Ar vēstulēm, kuŗas 
viņš rakstīja no ieslodzījuma, aiz-
stāvot sevi un savus kollēgas, Gres-
te parādīja pasaulei atbildību, kas 
raksturīga  visiem žurnālistiem, 
kuŗi apņēmušies informēt sa  -
biedrību par patiesību,” teikts 
fon da paziņojumā. Fonds norāda 
uz Grestes ievērojamo žurnālista 
karjēru, kas ilgst kopš 1991.gada, 
tostarp strādājot par starptautis-
ko korespondentu Afgānistānas 
kaŗa laikā un konfliktos Afrikā un 
Tuvajos Austrumos. Fonds no   rā-
da, ka spriedums Grestem pa   slu-
dināts bez jebkādiem pierādī-
jumiem, uzsveŗot, ka Grestes uz -
vedība tiesas procesā ir “izcila    
un iedvesmojoša”.

***
Maskavā atklāj izstādi 
un demonstrē filmu 
“Kur palika tēvi?”

4. decembrī Krievijas Ārzemju 
literātūras bibliotēkā  atvērta grā-
mata “Sibirijas bērni” krievu va -
lodā, atklāta ceļojošā izstāde “S i -
birijas bērni” un izrādīta doku-
mentālā filma “Kur palika tēvi?”. 
Sarīkojums notika pret latviešu 
tautu vērstā totālitārā komū-
nistiskā režīma genocīda upuŗu 
piemiņai.

Izstādes atklāšanā // FOTO: 
Latvijas vēstniecība Krievijā

Atklājot izstādi, vēstniece Astra 
Kurme izteica pateicību fonda 
“Sibirijas bērni” vadītājai Dzin - 
t rai Gekai par viņas ilggadējo 
darbu, pētījot un sakopojot to -
tālitārā režīma upuŗu likteņus. 
Vēstniece uzsvēra, cik svarīgi ir 
neaizmirst  šos traģiskos notiku-
m us, jo, “tikai mācoties no pagāt-
nes, mēs spēsim nosargāt šodie-
nu un nākotni”.

Režisore Dzintra Geka izvei-
dojusi vairāk nekā 15 dokumen-
tālas filmas par deportāciju un 
Latvijas vēstures tematiku. Do  -
kumentālā videofilma “Kur pali-
ka tēvi?” stāsta par Sibirijas izsū-
tī ju ma no  metnēs - Vjatlagā un 
Soļikamskā nobendētajiem lat-

viešu vīriem, tēviem un dēliem. 
Filmas pirmizrāde notika šā gada 
14. jūnijā.

***
Izcili Latvijas mākslinieki 

piedalījās Stokholmā Nobela 
prēmijas laureātu godināšanas 
koncertā 8. decembrī. Zviedrijas 
Karalisko filharmonijas orķestri 
diriģēja Andris Nelsons, ar solo 
uzstājās soprāns Kristīne Opalais 
un zviedru trompētists Hokans 
Hardenbergers.  Šādi Nobela prē-
mijas laureātu godināšanai veltī-
tie akadēmiskās mūzikas kon-
certi notiek jau desmito gadu, un 
tas ir liels pagodinājums būt šajā 
sarīkojumā, kuŗā pulcējas Zvied-
rijas karaliskā ģimene, nozīmīgi 
viesi.

Kristīne Opalais

Andris Nelsons

Koncertā skanēja vēstules skats 
no Pēteŗa Čaikovska operas “Jev-
geņijs Oņegins”, Rolfa Martinso-
na koncerts trompētei un orķes -
t rim Bridge, kā arī Ludviga van 
Bēthovena septītā simfonija.

***
Četru valstu prezidenti 

pret Krievijas propagandu
Baltijas valstu prezidenti un 

Polijas prezidents, tiekoties Igau-
nijā, vienojās par kopīgu rīcību 
cīņā pret Krievijas propagandu. 
Atzīts par nepieciešamu šo jautā-
ju mu izvirzīt Eiropas Savienības  
mērogā.

No kr.: Igaunijas prezidents To -
mass Hendriks Ilvess, Latvijas 
prezidents Andris Bērziņš, Lie-
tuvas prezidente Daļa Grībaus-
kaite un Polijas prezidents Bro-
ņislavs Komorovskis

Latvijas prezidents Andris Bēr-
 ziņš, Lietuvas prezidente Daļa 
Grī bauskaite, Igaunijas prezi-
dents Tomass Hendriks Ilvess un 
Polijas prezidents Broņislavs Ko -
morovskis atzina, ka jāmeklē ES 
financējuma iespējas alternātī-
vām programmām krievu valo-

dā, jāizstrādā ES stratēģiskās ko  -
mūnikācijas plāns un jānostipri-
na ES tiesību akti, kas rēgulē au  -
diovizuālo nozari. Paziņojumā 
uzsvērts, ka Latvijā šovasar sācis 
darboties NATO stratēģiskās ko -
mūnikācijas izcilības centrs, kuŗa 
darbībā aktīvi iesaistījušās arī 
Lietuva un Igaunija.

Tika prezentētas Latvijas prezi-
dentūras Eiropas Savienības Pa  -
domē prioritātes. Lietuvas prezi-
dente apsveica Latviju par stāša-
nos pie ES stūres. Grībauskaite 
uzsvēra, ka Lietuva, kas šos pienā-
kumus veica pagājušā gada otrā 
pusē, labi saprot izaicinājumus, 
kas sagaida Latviju, un ir gatava 
sniegt kaimiņvalstij visu vajadzī-
go atbalstu.

***
Latvijas un Lietuvas valdības 

līgums par savstarpēju 
klasificētās informācijas 

aizsardzību
3. decembrī Viļņā parakstīts Lat-

 vijas Republikas valdības un Lie-
tuvas Republikas valdības līgums 
par savstarpēju klasificētās infor-
mācijas aizsardzību. Līguma pa -
rakstīšana dos iespēju padziļināt 
Latvijas un Lietuvas sadarbību 
na  cionālās klasificētās informā-
cijas aizsardzībā.

No Latvijas puses līgumu pa  -
rakstīja Latvijas vēstnieks Lie-
tuvā Mārtiņš Virsis un no Lie-
tuvas puses - Lietuvas Ārlietu 
mi    nistrijas kanclere Jūrate Ra -
guckiene

***
Briselē iepazīstina ar Latvijas 

prezidentūras prioritātēm
Gatavojoties pārņemt Latvijas - 

prezidējošās valsts pienākumus 
Eiropas Savienības (ES) Padomē, 
3. decembrī Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma (Vienotība) 
un ministri  bija devušies darba 
vizītē uz Briseli. 

Latvijas Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma un Eiro-
pas Komisijas priekšsēdis  Žans 
Klods Junkers // FOTO: Valsts 
kanceleja

Latvijas prezidentūras laikā 
Lat vijā plānoti aptuveni 200 sarī-
kojumi, tostarp augsta polītiska 
līmeņa sanāksmes. Viens no cen - 
t  rālajiem notikumiem būs Aus - 
t  rumu partnerības galotņu ap -
spriede, notiks arī Biznesa fo  -
rums, Pilsoniskās sabiedrības fo  -
rums, Plašsaziņas līdzekļu brīvī -
bas konference, desmit nefor mā-
las ES ministru sanāksmes, Āzijas 
un Eiropas valstu izglītības mi -
nistru tikšanās.

“Latvijas prezidentūrai ES Pa -
domē esam izvirzījuši trīs gal-
venās prioritātes,” preses konfe-
rencē sacīja Straujuma. “Konku-
rēt spējīga Eiropa, kuŗā mēs vēla - 
m ies īstenot Junkera kunga plānu 
ekonomikas atveseļošanai. Otra 
prioritāte ir digitāla Eiropa, tre šā - 
iesaistīta Eiropa,” uzsvēra  Strau-
juma, paužot gandarījumu par 
notikušajām diskusijām ar Ei  ro-
pas Komisiju (EK).

EK priekšsēdis Žans Klods Jun-
kers pēc tikšanās ar Ministru pre-
 zidenti Laimdotu Straujumu ko -
pīgajā preses konferencē Briselē 
pauda pārliecību, ka Latvijas pre-
zidentūra Eiropas Savienības  Pa -
domē būs ļoti veiksmīga.

***
Eiropas Padomes 
priekšsēža vizīte

Latvijā vizītē bija ieradies Ei  -
ropas Padomes priekšsēdis Mar -
tins Šulcs. Sarunās ar Valsts pre -
zidentu Andri Bērziņu tika vērtē-
ti izaicinājumi Eiropas Savienī -
bas (ES) ekonomikas izaugsmei, 
kā arī iekšpolītiskās attīstības ten-
dences, tika analizēta drošības 
situācija Eiropā saistībā ar Krie-
vijas un Ukrainas konfliktu.

Latvijas nosauktās prioritātes 
Eiropas Savienības prezidentūras 
laikā Šulca ieskatā ir ambiciozas.

Martins Šulcs

Visas prioritātes, kas būs uz -
manības centrā, sacīja Šulcs, sāks 
īstenot Latvijas prezidentūras lai-
kā, taču sešos mēnešos to īste-
nošana nebeigsies. Tas attiecas 
gan uz Eiropas izaugsmes veici-
nā šanu un darba vietu radīšanu, 
gan uz enerģijas savienības un 
iekšējā digitālā tirgus izveidi. 
Viesojoties Rīgā, Šulcs redzējis 
Latvijas valdības stingru apņē mī-
bu pievērsties šiem jautājum iem. 
“Es jutu spēju izšķirties par ie -
cerēto un izlēmību un vēlmi kon - 
s t ruktīvi strādāt,” teica Šulcs. Lai 
gan Latvija ir maza valsts, tā var 
daudz darīt, lai šīs prioritātes 
tiktu īstenotas. ES ir nepiecieša-
ma izaugsme, kas gan nevar būt  
pašmērķis. Izaugsmei ir jābūt, lai 
tiktu radītas jaunas darbavietas, 
lai augstais bezdarba līmenis ne -
izpostītu sabiedrību, ja nav re -
dzama nākotnes perspektīva. 
Šulcs apliecināja, ka Latvijas no  -
sauktās prioritātes ES preziden-
tū ras laikā saskan ar ES mērķiem.

***
Latvijas vēstnieks Īrijā piedalās 
izstādes “Totālitārisms Eiropā” 

atklāšanā
Latvijas vēstnieks Īrijā Dr. Gints 

Apals ar uzrunu piedalījās ceļo -
jošās izstādes “Totālitārisms Ei  -
ro pā” (Totalitarianism in Europe) 
atklāšanā Dublinā. Apals uzsvēra 
vēsturiskās pieredzes nozīmi mūs-
 dienās, radot un veidojot sabied-
rības apziņu un attieksmi pret 
totālitārajiem režīmiem, kas 20. 
gadsimtā ietekmējuši gandrīz 
visu Eiropas valstu likteņus.

Izstādi Eiropas Parlamenta In  -
formācijas birojā Dublinā atklāja 
Īrijas integrācijas, kultūras un 
līdztiesības valsts ministrs Eigāns 
O’Rierdoins. Izstāde ir starp tau-
tiskā projekta “Eiropas atmiņas 
un sirdsapziņas platforma” daļa. 
Ceļojošā izstāde no Rīgas uz Dub-
  linu tika nogādāta ar Latvijas 
Okupācijas mūzeja un Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas 
atbalstu.

***
Vienotības kongresā

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
notika partijas Vienotība kon - 
g ress, kam bija devīze “Augam 
Lat vijas simtgadei”.

Uz partijas vadītāja amatu 
izvirzīti divi kandidāti - Solvita 
Āboltiņa un partijas valdes lo -
ceklis  Andrejs Judins. Par parti-
jas Vie notība priekšsēdi nāka ma -
jiem diviem gadiem ievēlēta līdz-
šinējā partijas vadītāja Solvita 
Āboltiņa (attēlā), kuŗa balsojumā 
guva pārliecinošu atbalstu, saņe-
mot 334 no 489 delegātu balsīm. 

(Vairāk lasiet 13. lpp.)

***
Vai Andris Bērziņš kandidēs 

uz otro termiņu?
Vairs tikai pusgads palicis līdz 

Valsts prezidenta vēlēšanām. Par 
rezultātu ir daudz strīdu, maz 
skaidrības. Ne tikai par to, kuŗš 
būs prezidents, bet arī – kuŗš pre-
zidentu vēlēs. Vai tā būs Saeima, 
kā līdz šim, vai tomēr tauta? No  -
slēpumainību uztur pašreizējais  
prezidents Andris Bērziņš. Prezi-
dents LTV raidījumā  Panorāma 
minēja  iemeslus, kāpēc vēl neva-
rot pateikt – vai kandidēs uz otro 
termiņu vai tomēr ne. Pirmkārt, 
izlemt traucējot valstij sarežģītais 
laiks, kad jāuzņemas Eiropas pre-
 zidentūra, otrkārt – neskaidrība, 
vai Saeima grozīs Satversmi, at -
dodot prezidenta izvēli tautai.

Piecpadsmit gadu gaŗumā veik-
tās iedzīvotāju aptaujas neapstrī-
dami rāda, ka vismaz 74% vēlētā-
ju grib tautas vēlētu prezidentu. 
Pēdējā aptaujā, kas veikta šogad, 
par tautas izvēlētu prezidentu ir 
jau 82% Latvijas iedzīvotāju.

***
Imeria svin 90 gadu jubileju
Pagājuši 90 gadi kopš tālā 1924. 

gada, kad 12 latviešu studentes  Lat-
 vijas Universitātes paspārnē no  di-
bināja ceturto vecāko lat vie šu stu-
 denšu korporāciju Imeria. Jubi le-
jas sarīkojumi pulcēja kor porā ci-
jas locekles gan no Latvijas, gan 
ārvalstīm (ASV, Austrālijas, Eiro-
pas valstīm), daudzu imerie šu mīt-
nes zemēm. (Vairāk lasiet 12. lpp.)
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skatuves bija pirmā šāda veida 
pie redze. Pēc konkursa vērtēja 
uzstāšanos, un visi bija pārlie ci-
nāti, ka iesāktais ir jāturpina, jo 
šādā veidā bērni iegūst ne tikai 
zināšanas par Latvijas kultūras 
mantojumu - teikām, tautas-
dziesm ām, bet arī apgūst pirmos 
soļus skatuves mākslā.

***
Servantesa mūzejam - 

„Dona Kichota” 11.  nodaļas 
manuskripts latviešu valodā
Latvijas vēstnieks Spānijā Jānis 

Eichmanis apmeklēja Tobosas 
pašvaldību. Vēstnieks Servantesa 
mūzejam iesniedza „Dona Ki -
ch ota” otrās  daļas 11. nodaļas 
teks tu rokrakstā latviešu valodā. 
Teks tu pārrakstījušas nozīmīgas 
Latvijas kultūras personības - 
akadēmiķis Jānis Stradiņš, pa -
saul slavenais pianists Vestards 
Šimkus, kultūras ministre Dace 
Melbārde, Rundāles pils mūzeja 
direktors Imants Lancmanis, 
dzej nieks un tulkotājs Edvīns 
Raups, kā arī ievērojamais kom-
ponists Pēteris Vasks. Illustrācijas 
veidojuši jaunie Latvijas māksli-
nieki Mārtiņš Zutis un Zane 
Oborenko.

Par godu 400 gadiem kopš 
„Dona Kichota” 2. daļas  publi cē-
šanas, kas tiks svinēta 2015. gadā, 
Tobosas Migela de Servantesa 
mū   zejs gatavo „Dona Kichota” 
poliglota izdevumu rokrakstā. 
Paredzēts, ka izdevumu veidos 
secīgs 2. daļas teksts 60 valodās.

***
Latviešu valodas studenti 

viesojas Latvijas
vēstniecībā Ķīnā

Latvijas vēstniecībā Ķīnā vie  so-
jās  Pekinas Svešvalodu universi-
tātes 20 studenti, kas izvēles kursa 
ietvaros apgūst latviešu valodu. 
Pekinas Svešvalodu universitātes 
latviešu valodas studentu vieso -
šanās Latvijas vēstniecībā Pekinā 
jau kļuvusi par labu tradiciju. Arī 
šoreiz studenti demonstrēja lat -
viešu valodas zināšanas, latviski 
uzdodot jautājumus vēstniecei 
Ingrīdai Levrencei. Jauniešus in   -
te  resēja gan Latvijas kultūra – 
tra dicionālie ēdieni un dzērieni, 
tūrisma un atpūtas vietas, gan 
praktiski jautājumi  – studiju un 
īres maksa Latvijā, ekonomiskā 
situācija un sadarbība ar Ķīnu. 
Vēstniece iepazīstināja studentus 
ar tālākizglītības iespējām mūsu 
valstī un informēja par prioritā-
tēm Latvijas prezidentūrā Eiro-
pas Savienības Padomē. Nobei-
gumā  studenti a cappella nodzie-
dāja Raimonda Paula skaņdarbu 
„Viss nāk un aiziet tālumā”. Peki -
nas Svešvalodu universitātē lat -
viešu valodu kā izvēles kursu 
iespējams apgūt jau ceturto gadu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

architekta Jāņa Dripes, pilota 
Jāņa Andersona un fotografa Ju  -
ŗa Kalniņa kopīgi veidoto foto-
izstādi „Rīga no augšas”, tā turpi-
not  Turcijas iedzīvotāju iepazīs-
ti  nā šanu ar Rīgu - Eiropas 2014. 
gada kultūras galvaspilsētu. 

Izstādes atklāšanā Lat vijas vēst-
 nieks Turcijā Atis Sjanīts sacīja, 
ka Rīga ir 2014. gada Eiropas 
kultūras galvaspilsēta, bet jau 
nākamgad Latvija pirmo reizi 
būs Eiropas Savienības  Padomes 
prezidējošā valsts. Nākamgad 
varēs svinēt abu valstu diplomā-
tisko attiecību 90 gadu jubileju. 

***
Latvija piedalās Eiropas 

Ziemsvētku tirdziņā Kairā
Latvijas vēstniecība piedalījās 

Ziemsvētku labdarības tirdziņā 
Kairā, ko ik gadu pirmās de  -
cembŗa nedēļas nogalē organizē 
Eiropas valstu vēstniecības Ēģip -
tē. Latvijas vēstniecības stendā 
va   rēja nobaudīt piparkūkas, no -
pirkt Ziemsvētku rotājumus, Ad -
  venta vainagus, dabiskās kosmē -
tikas produktus, kā arī Ziemsvēt-
ku kartītes un adījumus, ko da -
rinājušas Ēģiptē dzīvojošās lat -
vietes. Ziemsvētku tirgus bija ļoti 
plaši apmeklēts, par Latvijas pro-
duktiem apmeklētājiem bija liela 
interese.

***
Latvijas vēstniecība sveic 

Otavas bērnus Ziemsvētkos
Latvijas vēstnieks Kanadā Juris 

Audariņš un vēstnieka dzīves -
biedre Aija Audariņa apmeklēja 
Otavas latviešu skolas un Miera 
draudzes kopīgi izkārtoto Ziem-
svētku sarīkojumu, pasniedzot 
nelielas svētku dāvaniņas Otavas 
bērniem.

Bērni dāvanās saņēma vēstnie-
cības sarūpētas izdevniecības 
“Liels un mazs” izdotās latviešu 
dzejnieku dzejas grāmatiņas un 
Laimas šokolādes konfektes.

***
Aizvadīti  interesanti 

darba mēneši
Aizvadīti divi spraiga un intere-

santa darba mēneši Navanas Lat-
 viešu bērnu nedēļas nogales sko -
liņā Īrijā. Savu Patriotu mēnesi, 
kas  veltīts Latvijas dzimšanas 96. 
gadadienai, skoliņas bērni iesāka 
ar piedalīšanos Latviešu biedrī-
bas Īrijā (LBĪ) rīkotajā latviešu 
bērnu un jauniešu  trešajā talantu 
konkursā “Protu?Protu!”.  Šogad 
piedalīšanās šajā konkursā bija 
īpašs izaicinājums - konkursa va -
 dīšana tika uzticēta Navanas sko-
 liņas absolventam Kristianam 
Bog danovam un skolotājai Ingai 
Zvirgzdiņai. Pirmo reizi konkur-
sā piedalījās jaunizveidotā sko-
liņas folkloras teātŗa dalībnieki 
kopā ar skolotājām.

Izmantojot latviešu tautas-
dziesmas, ticējumus un parunas, 
bērni atainoja latviešu sēņoša -
nas tradicijas. Daudziem šī uzstā-
šanās uz viesmīlīgās Portadown 

dāvās jaunu vasaras brīvdienu 
galamērķi ceļotājiem no Baltijas 
valstīm, kā arī nodrošinās ērtas 
iespējas ceļošanai uz Rīgu un ci  -
tiem galamērķiem Baltijā, Eiro-
pā, Skandinavijā, Neatkarīgo 
vals tu savienībā  un Tuvo 
Austrumu valstīs.

airBaltic komercdirektors Kris-
 tofs Vjate  norāda, ka Rodas sala 
Grieķijā ir ideāls brīvdienu ga -
lamērķis gan mierīgas, gan ak  -
tīvas atpūtas piekritējiem. Ar as  -
toņiem mēnešiem spožas saules, 
lieliskām plūdmalēm un zaļiem 
kalniem šis ir lielisks galamērķis, 
ko pievienot mūsu maršrutu kar-
tei. Tas paplašina vasaras brīv-
dienu iespējas ceļotājiem no Bal -
tijas reģiona un stiprina tiešos 
sa   vienojumus starp Eiropas zie-
meļiem un dienvidiem.

***
Rīgas kinofestivāls

2. decembŗa vakarā kinoteātrī 
Splendid Palace ar režisora Herca 
Franka iesākto un Marijas Krav-
čenko pabeigto kinolenti “Baiļu 
robeža” sirsnīgā gaisotnē tika at  -
klāts pirmais Rīgas Starptautis-
kais kinofestivāls. Līdz 13. de -
cembrim tas rīko vairāk nekā 130 
filmu seansus trīs kinoteātŗos, kā 
arī nacionālā kinofestivāla “Lie-
lais Kristaps” programmu un sa -
rīkojumus profesionāļiem.

***
Māras Zālītes dzejas 

un prozas autorvakars
6. decembrī Latvijas vēstniecībā 

Apvienotajā Karalistē norisinājās 
ievērojamās latviešu  dzejnieces, 
drāmatiķes un prozistes Māras 
Zālītes autorvakars “Dzeja, dzīve 
un nedaudz prozas...”.

Sarīkojuma apmeklētāji klau-
sījās Zālītes lasījumus no topošā 
dzejoļu krājuma, kā arī fragmen-
tus no viņas pirmā romāna “Pie -
ci pirksti”, kas ir autobiografiska 
bērnības atmiņu grāmata un ie  -
guvusi Latvijas Literātūras gada 
balvu kā labākais prozas darbs. 
Pēc lasījumiem sirsnīgā gaisotnē 
norisēja  apmeklētāju sarunas ar 
autori par daiļradi, dzīvi un Lat-
viju.

***
Turcijā, Adanā, fotografiju 
izstāde „Rīga no augšas”

Latvijas vēstniecība Turcijā ar 
Latvijas goda konsula Adanā  Me -
   riča Ekmekči atbalstu Adanas 
pilsētas mākslas galerijā atklāja 

tauta kopusi savu identitāti kopš 
seniem laikiem. Ar savu  dziedā-
šanas un dejošanas prieku, kul -
tūru kopumā savu identitāti esam 
saglabājuši  līdz mūsdienām.

Biezais, glancētais mēneša žur -
nāls Leisure Industry, kuŗā Koko 
Šinoda publicējusi Latvijai veltī -
to rakstu, iznāk jau 40 gadu un      
ir paredzēts biznesa auditorijai 
(bus  i   ness to business). Žurnāla me -
 tiens ir 30 tūkstoši eksemplāru, 
un viens tā eksemplārs maksā 45 
eiro,  arī Japānā tā ir augsta cena. 
Turklāt tas ir vienīgais atpūtas 
(tūrisma) izdevums, ko savā krā -
tuvē glabā Japānas nacionālā 
bibliotēka.

Rakstā sniegts ieskats Latvijas 
pagātnē, izceļot vairākus nesenās 
vēstures faktus, piemēram, Balti-
jas ceļu, kuŗā vienojušies divi mil-
joni cilvēku trijās valstīs, Latvijas 
iestāšanos Eiropas Savienībā un 
NATO. Aplūkotas arī mūsu taut-
saimniecības galvenās nozares un 
izdarīts secinājums, ka mūsu vals ts 
sekmīgi pārvarējusi neseno dziļo 
ekonomisko krizi.

Visplašākā raksta daļa veltīta 
Latvijai kā pievilcīgam tūrisma 
galamērķim. Koko Šinoda uz -
sveŗ, ka mēs joprojām godājam 
p   agātnes kultūras mantojumu, 
amatniecības prasmes un senču 
tradicijas to dažādajās izpausmēs. 
Izteikti komplimenti Rīgai, kur 
pavisam netālu no viduslaiku ap -
 bū ves slejas padomju laikā celtā 
Zinātņu akadēmijas ēka, pilsētas 
centrs slīgst zaļumos, acis priecē 
jūgendstila ēkas un plaši pie  ejams 
ir bezvadu tīmeklis.

***
airBaltic sāks lidojumus no 

Rīgas uz Rodas salu Grieķijā
Latvijas nacionālā aviokompa-

nija airBaltic ar 2015. gada 12. 
jūniju sāks lidojumus jaunā marš-
 rutā  - no Rīgas uz Rodas salu 
Grie  ķijā. 

Jaunais airBaltic maršruts pie-

Vēstniecība Krievijā piedalās 
labdarības tirdziņā

30. novembrī Maskavā  vairāk 
nekā ar 60 vēstniecību atbalstu 
beidzās Ziemsvētku labdarības 
tirdziņš, kuŗā jau devīto gadu   
pēc kārtas piedalījās arī Latvijas 
Republikas vēstniecība Krievijā.

Šogad Ziemsvētku tirdziņa mēr -
ķis bija gūt ienākumus lab darī-
bai, kuŗi  tiktu ziedoti bērnuna - 
m iem, bērnu slimnīcām un trūcī-
gām ģimenēm Krievijā. Latvijas 
māksliniekiem un uzņēmējiem  
šī bija iespēja atgādināt sevi, kā 
arī iepazīstināt ar savu produk-
ciju. Jau vairākus gadus savu pro-
 dukciju labdarībai piedāvā Maiz-
nīca Flora, Dzintars, Laima un 
Latvijas Balzams

***
Rīgu un Latviju sauc par 

Baltijas pērli
Latviju oktobrī apmeklēja Ja   pā-

nas plašsaziņas līdzekļu pār stā ve 
Koko Šinoda. Bagātīgi illustrētajā 
četras lappuses gaŗajā rakstā ja -
pā ņu žurnāliste uzsveŗ, ka mūsu 

Koko Šinoda vakariņās res to -
rānā pie šefpavāra Valtera Zir-
dziņa // FOTO: Inta Briede
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Abpus Donavas lejteces ir divas 
Eiropas Savienības dalībvalstis - Ru -
 mānija un Bulgārija. Abām ir iz   eja 
uz Melno jūru un ģeopolītiska saik-
 ne ar tagadējās krizes deg punktu - 
Ukrainu. Un no abām nāk priecī -
gas vēstis: Rumānijas prezidenta 
vēlēšanās ar 54,5 % uzvarēja Kristīgi 
liberālās alianses kandidāts Klauss 
Johanness - rietumnieciski noska -
ņots Transilvanijas vācietis, Rumā -
nijas patriots, un, būdams Si  biu 
pilsētas mērs, bijis lielisks, “nepēr   - 
k  ams” administrātors. Zau  dētājs ir 
“postkomūnistisko sociā  listu” kan -
didāts. Un Bulgārijā par  lamenta 
vēlēšanās uzvarēja Refor mu koali-
cija un par premjērminist ru kļu -   
vis izteikti rietumnieciskais Boiko 
Borisovs. Zaudēja, tāpat kā Rumā-
nijā, “postkomūnistiskie so  ciālisti”.

Kāpēc es šīs patīkamās vēstis liku 
raksta sākumā? Tāpēc, ka tā ir laba 
“prelūdija” jaunam, pozitīvam 

Krievijas un Rietumu pretstāve: 
arī Moldova izvēlas Eiropu

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
posm   am Krievijas un Rietumu 
pretstāvē: tagad arī Moldova, seko-
jot Ukrainas priekšzīmei, izvēlēju - 
s ies Eiropu, izvairoties no Putina 
lolojuma - Eirāzijas.

Vārdu sakot, 30. novembrī noti-
kušajās Moldovas parlamenta vēlē -
šanās uzvarējušas proeiropiskās li  -
berāļu un demokratu partijas, ko -  -
pā savācot 44 % balsu un iegūstot 
54 no parlamenta 101 vietas, bet 
prokrieviskā sociālistu partija un 
ko   mūnisti kopā savāca 40,3 % bal-
su, promaskaviskajai opozicijai ie  -
gūst ot 47 mandātus (pārējās balsis 
nāca no sīkpartijām, kas nepārva-
rēja diezgan augsto 6 % barjēru).

Kā redzam, uzvara Eiropas ceļa 
gājējiem nenāca viegli. Kremlis ne  -
žēloja nedz naudu, nedz demago-
ģiju, lai šādu iznākumu nepieļautu. 

Metaforiski var teikt, ka Moldova, 
līdzīgi Mezopotamijai, ir Divupju 
zeme, ko rietumos ieskauj Pruta,    

aiz kuŗas plešas brālīgā Rumānija 
(galu galā t.s. moldavi ir tie paši ru   -
māņi), un austrumos Dņestra, aiz 
kuŗas kā gaŗa, šaura strēmele iz  stie -
pusies Piedņestra – no Moldovas 
at       šķēlusies staļinistiskā mazvalste le, 
kuŗas vairākumā krievvalodīgie 
iedzīvotāji referendumā aplieci  nā-
juši vēlmi pievienoties Krievijas Fe  -
derācijai. Krievvalodīgo separā tistu 
dumpja barveži Doņeckā un Lu    - 
h  anskā nemaz neslēpj savu ie  cerēto 
galamērķi (ar Putina ziņu un pie  kri   -
šanu): ieņemt Mariupoli - ostas pil   -
sē   tu pie Azovas jūras - un virzīties uz 
rietumiem, lai sasnieg tu Odesu un 
nogrieztu Ukrainu no Melnās jūras. 
Tad t.s. Novorossi ja jeb Jaun  krievi -
ja iekļaus sevī Pied  ņestru un šā vai 
tā piespiedīs Mol  dovu noslēgt Eiro -
pu un kļūt par Eirāzijas sastāv  daļu.

Moldovas sociālisti un komūnisti 
pirms 30. novembŗa vēlēšanām 
centās pārliecināt elektorātu, ka 

Krievija Moldovai ir ideāls tirgus 
eksportam, piedevām uzsveŗot, ka 
Krievijā darbs un maize nodroši-
nāta pusmiljonam moldavu vies-
strādnieku. Atgādināsim, ka Mol-
dovas iedzīvotāju kopskaits nepār -
sniedz 3,5 miljonus.

Kad Moldova neilgi pirms vēlē ša-
nām parakstīja līgumu par aso  ciā   ci-
  ju ar Eiropas Savienību (pagai dām 
tikai par to), Krievija tūdaļ pārtrauca 
Moldovas vīnu un augļu importu.

Dažas dienas pirms vēlēšanām 
tika izdarīta kratīšana ekstrēmis-
tiskās organizācijas Antifa locekļu 
dzīvokļos. Noskaidrojās, ka Mol do-
  vā tiek gatavots bruņots apvēr  sums. 
Tika atrasti ieroči un lielas naudas 
summas Moldovas lejās un Krievi-
jas rubļos (!). Priekšvēlešanu kam-
pa ņas gaitā valsts iestādes aiz liedza 
promaskavisko partiju Patria, jo tā 
bija saņēmusi finan cējumu no 
ārzemēm. Tās līderis Renato Usatijs 

(“ūsainis”) aizbēdzis uz Maskavu.
Kā jau varēja sagaidīt, Krievijas 

premjērministra vietnieks, diezgan 
baisais imperists Dmitrijs Rogozins 
apgalvoja, ka vēlēšanu rezultāti esot 
viltoti. Tas, ka Maskava smagi vī  -
lusies, ir skaidrs.

Dažas dienas pirms vēlēšanām 
Moldovas prezidents Nikolajs Ti  -
mofti vērsās pie valsts iedzīvotā - 
jiem ar aicinājumu balsot par 
proeiropiskām partijām, lai Mol -
dova varētu “nostāties blakus Va  -
kareiropas civīlizētajām valstīm”.

Nostāties blakus Vakareiropas ci   -
vīlizētajam valstīm, - un nudien ne    -
būtu slikti, ja Moldova kādā jaukā 
dienā iekļautos Rumānijā, kuŗas 
sastāvā tā atradās no 1918. gada līdz 
1940. gada baigajai vasarai, kas arī 
Baltijai palikusi ļaunā atmiņā.

P.S. Atvainojos par kļūdu manā 
iepriekšējā rakstā: Putins 2024. gadā 
būtu nevis 70, bet 72 gadus vecs.

Krievijas Federācijas prezidents 
Vladimirs Putins Kremļa Svētā 
Georga zālē 1100 cilvēku klātienē 
uzstājās ar ikgadējo runu  “Situācija 
mūsu valstī” - runu, kas ir aptuveni 
tas pats, ko katra gada sākumā 
Amerikā teic ASV prezidents. Ie  -
priekšējos gados V. Putina uzruna 
allaž bija optimistiska, bet šogad 
viņš sāka ar domu, ka pēdējā gada 
laikā Krievija  piedzīvojusi lielus iz   -
aicinājumus, piebilstot, ka “tikai no -
 briedusi un vienota nācija un pa  -
tiesi suverēna un stipra valsts tos 
spēj izturēt”. 

Par to, ka Krievija ir suverēna un 
stipra, varam nešaubīties.  Putina 
iedibinātā “varas vertikāles” sistēma 
to pat dara par ļoti suverēnu valsti 
tādā nozīmē, ka daudzviet pasaulē 
tāda būtu un ir katēgoriski nepie    -
ņe   mama. Par brieduma pakāpi 
dro  ši vien var šaubīties, jo  Putins 
pats bū   tībā uzvedas kā huliganisks 
pus audzis, un Krievija vienota ir 
tikai tik tālu, cik Kremlis ar visiem 
iespējamiem līdzekļiem apspiež 
jelkādus brīvdomātājus (jaunākais 
šajā stāstā – pēdējais puslīdz neat -
ka   rīgais telekanālis Doždj pirms 
kāda brīža ir izlikts no telpām, un 
varas iestādes izteikušās, ka, iespē - 
  j  ams, tā darbinieki tiks izlikti arī no 
saviem dzīvokļiem.  Kanālim telpas 
tad piedāvāja puslīdz neatkarīgais 
radiokanālis Echo Moskvi, kuŗam 
varas iestādes nekavējoties paziņo-
ja, ka tas tiks pakļauts 20 dienu 
“ugunsdrošības pārbaudei”).

Taču tālāk Krievijas prezidenta 
ru   nā bija jaušama gan lielumma ni -
ja, gan diemžēl arī atklāta, nesarks-
toša un neprātīga melošana.  Piem  ē-
ram, jautājumā par Krimu, ko Krie-
 vija sagrāba pilnīgi ārpus jebkā -  
d iem starptautisko likumu rāmjiem, 
tā patvaļīgi darot precīzi to, pret ko 
pati  kādreiz  iebildusi, piemēram, 
Kosovas jautājumā, – mainīt valstu 
robežas. Putins teica, tas esot bijis 

Patoloģiska melošana
“sevišķi būtiski mūsu valstij un tau-
tai, jo Krima ir tā vieta, kur mūsu 
cilvēki dzīvo, un pussala Krievijai ir 
stratēģiski svarīga kā daudzpusī -
gas, bet solidas Krievijas tautas un 
centrālizētas Krievijas valsts garīgais 
avots turpmākai  attīstībai”.   Acīmre-
dzot tas nekas, ka tā dēvētajā “refe-
rendumā” notika Krievijā ļoti ieras-
tā krāpšanās.  Acīmredzot tas nekas, 
ka otro reizi iepriekšējo simt gadu 
laikā Krimas tatāri būtībā ir kļuvuši 
par nevēlamiem savā vēsturiskajā 
territorijā.  Krievijai Krima, lūk, ir 
būtiska tāpēc, ka tieši tur kaut kad 
sensenis kristīts carēvičs Vladimirs, 
kas pirmais Krievijā ieviesa kristie-
tību.  Nemaz nerunāsim par to, ka 
“kristietība” Krievijā pareizticīgo 
Baznīcas veikumā nav nekas cits   
kā “varas vertikāles” adjunkts, ko 
Putins var izmantot, lai pierādītu, 
cik viņa vadītā valsts ir “tikumiska”.  

Par Ukrainu Krievijas prezidents 
dziedāja veco dziesmu.  Pret bijušo 
Ukrainas prezidentu Janukoviču  
esot noticis bruņots valsts apvēr-
sums, nevis Janukovičs protestu 
laikā pats aizmucis no valsts kā īsts 
mīkstpēdiņš.  Civīliedzīvotājus Uk -
rainā slepkavo Ukraina, nevis no 
Krievijas nākušie bandīti ar Krie-
vijas ieroču un Krievijas ka   ŗaspēka 
palīdzību.  Ukrainas dien vid aust-
rumos dzīvo “tauta”,  kuŗa vēloties 
Krievijas aizsardzību, nevis mil zīgs 
skaits civīliedzīvotāju, kuŗi ne      
savas vainas pēc ir nonākuši ka ŗa 
zonā, kur vienā pusē kaŗo minē tie 
bandīti.  Ukrainas lēmums vir zīties 
uz  Eiropas Savienības pusi un nevis 
Krievijas ķetnās bijis aplams, un 
tāpēc Krievijai bijušas tiesības 
“rīkoties vienpusīgi un nemaksāt  
par to, ko kāds uzskata par aplamu 
polītiku”.  Un vispār -  vislielākā vai-
  na par notiekošo ir jāuzņemas     
ne vis Kremļa imperiālistiskajām 
tieks mēm, kuŗas vislabāk ir sa -
protamas Maskavas izdomātajā 

“Jaunkrievijas” kontekstā, bet gan 
Amerikas Savienotajām Valstīm, jo 
daudzos gadījumos, saka Putins, 
“mums nav skaidrs, vai runāt ar 
zināmu valstu valdībām vai arī ar  
to amerikāņu patroniem un spon-
soriem”.  

Tāpat Amerika ir arī tā, kuŗa pret 
Krieviju ieviesusi sankcijas, nevis 
būtībā visa civīlizētā pasaule vien-
kopus.  Turklāt, pat ja nebūtu noti-
cis tas, kas ir noticis Krimā un Uk  -
rainas dienvidaustrumos, ASV   
būtu atradusi citu aizbildinājumu, 
lai censtos Krieviju nospiest uz 
ceļiem. Taču “neviens nekad negūs 
militāru pārsvaru pār Krieviju.  Mū -
 su armija ir moderna un kaujai 
gatava.” Arī tur nekas daudz  nav 
pie  bilstams.  Krievijas militārā “spē-
 ka” pamatā ir kodolieroči, un tas     
arī viss.  Armija ir slikti apgādāta un 
daudzos gadījumos demorālizēta.  
Noteikti nepalīdz tas, ka Krievijas 
zaldāti, kuŗi ir krituši Ukrainā, tiek 
aprakti anonimos kapos un viņu 
ģimenēm nekas par dēla vai vīra 
nāvi netiek teikts.  Ļoti civīlizēti!

“Mēs nekad neuzsāksim pašiz  o-
lācijas, ksenofobijas, aizdomu un 
ienaidnieku meklēšanas ceļu,” jo 
“tās ir vājuma pazīmes, bet mēs 
esam stipri.” Te nu galva sagriežas 
tā, ka  piemetas reibonis līdz pat 
nelabai  dūšai.  Neviens kopš PSRS 
laikiem nav darījis vairāk, lai Krie-
viju izolētu no pārējās pasaules, kā 
to ir darījis cars Vladimirs ar sa -
viem pakalpiņiem. Krima nebūt 
ne   bija pirmā vieta Krievijas piero-
bežā, kur vispirms uzradās “mazie 
zaļie vīriņi” un sekoja Krievijas 
kaŗaspēks.  Jau pirms Ukraina zau -
dēja Krimu, Gruzija bija zaudējusi 
Abchaziju un Dienvidosetiju un 
Moldova zaudējusi Piedņestru.  
Eiropa un Amerika sankcijas pret 
Krieviju, lai arī ko par to domā 
Vladimirs Putins, neieviesa tāpat 
vien.  Sankcijas tika ieviestas tikai 

un vienīgi pēc Kremļa neprātīgās 
patvaļas.

Aizdomas un ienaidnieku mek -
lē  šana? Tā runā valdnieks, kuŗa 
aparāts saistībā ar Ukrainu nedara 
itin neko citu, kā veicina “aizdo - 
m as” un “meklē ienaidnieku”.   Uk  -
rai  nas valdībā darbojas fašisti.  Uk  -
rai   nas dienvidaustrumu notiku -
mos ir vainojama tikai Ukraina u.tml.  
Arī Amerikā Vladimirs Putins sa -
skata ienaidnieku, kaut vai tādā 
nozīmē, ka ASV  pretraķešu aizsar-
dzī bas sistēmu  allaž ir uzskatījis un 
joprojām uzskata  par briesmīgu 
draudu  Krievijas drošībai.

Skaŗot  Krievijas tautsaimniecību, 
Vladimirs Putins iebrauca galīgās 
auzās. Krievijas tautsaimniecība ļoti 
platiem soļiem tuvojas absolūtam 
kracham.  Rubļa vērtība ir sabru-
kusi (protams, uzrunā Putins visu 
vainu uzvēla vārdā nenosauktiem 
“spekulantiem”,  neaizmirstot pie -
draudēt, ka “varas iestādes zina, kas 
šie spekulanti tādi ir, mūsu rīcībā     
ir vajadzīgie ietekmēšanas  instru-
menti, un nu ir laiks tos likt lietā”).  
Vēl Krievijas prezidents aicināja 
visus tos Krievijas iedzīvotājus, kuŗi 
jau sen, bet it īpaši pēdējā pusga -     
dā Rietumiem ir pārskaitījuši ne -
skaitāmus miljardus rubļu,  vest tos  
mājās, solot, ka nekādas represijas 
pret viņiem netiks vērstas.  Jādomā 
gan, ka neviens, kuŗam rocība ir 
ļāvusi to darīt, šim solījumam ne  -
ticēs ne mirkli.  Krievija daudzkārt 
ir pierādījusi, ka tās “tieslietu” sis tē-
mai var uzticēties apmēram tikpat, 
cik ticēt Minchhauzenam.  

Un Pu   tina solītais, ka Krievija 
pati tiks galā ar tautsaimniecību, jo 
tā pati var visu saražot?  Taču,  ja tā 
nekad nav varējusi  to izdarīt, kāpēc 
lai tagad kāds domātu, ka rīt uz 
brokastu laiku tas būs iespējams?

Tomēr par visu vairāk Krievijas 
prezidenta uzrunā vērts padomāt 
par šādu apgalvojumu:  “Ir būtiski 

atteikties no pamatprincipa par to  -
tālu un bezgalīgu kontroli.”  Putins 
runāja par tautsaimniecību un ļoti 
daudzajām inspekcijām, kas  tai jā -
piecieš, taču cars Vladimirs patla-
ban vada valsti, kas no PSRS atšķi-
ŗas tikai tādējādi, ka robežas nav 
slēgtas un valstī vairs nevalda īsts 
vai iedomāts komūnisms.  Tā ir 
vienpartijas diktātūra, kas ar “totālu 
un bezgalīgu kontroli” nodarbojas 
nepārtraukti. Jau labu laiku pilnīgi 
visas Krievijas nevalsts organizā-
cijas oficiāli tiek uzskatītas par 
“aģentiem”,  savukārt tās, kuŗas kaut 
kapeiku financējuma saņem no 
ārvalstīm, ir “ārvalstu aģenti” utt. 
Neviens uzņēmējs Krievijā nevar 
justies drošs, ka ar viņu nenotiks tas 
pats, kas savulaik notika ar Ho -
dorkovski un ne tikai ar viņu vien.  
Putinisms spēj pastāvēt tikai ar 
“totālu un bezgalīgu kontroli”,  it 
īpaši plašsaziņas līdzekļu jomā, un 
tur nu “varas vertikāle” darbojas ar 
pilnu klapi.

Žēl krievu tautas.  Nekad tā nav 
dzīvojusi īstā brīvībā.  Pāris mēnešu 
pēc cariem, kad tikko bija beidzies 
Pirmais  pasaules kaŗš, pāris gadus 
chaosā, kas notika Borisa Jeļcina 
laikā, un tagad atkal vienpartijas 
dik tātūrā, kuŗā ir noticis labākajā 
gadījumā kosmētisks remonts.  Ar 
savu rīcību Ukrainā Putins būtībā   
ir sevi piespiedis pie sienas. Un, šādi 
piespiesta, pat žurka var būt bīstama. 
Tas ir pierādījies Donbasā. Droši 
vien taisnība ir tiem, kuŗi ap  galvo, 
ka Putins vismaz ir zināma kvanti-
tāte,  bet tas, kas varētu notikt pēc 
viņa, varētu būt vēl ļaunāk.  Taču tas 
ir vājš mierinājums tiem cilvēkiem 
Krievijā un ārpus  šīs valsts, kuŗi no 
viņa patvaļas ir cie tuši jau tagad, kā 
arī tiem, kuŗu virzienā šis mazais 
vīrelis varētu vērst skatienu pēc   
tam. Jācer,  ka Latvijas valdībā ļaudis 
par to domā gana nopietni.



LAIKS 2014. ga da 13. decembris – 19. decembris12

(Turpināts 13. lpp.)

19. novembrī bija pagājuši tieši 
90 rudeņi kopš tālā 1924. gada, 
kad 12 latviešu studentes  Latvijas 
Universitātes paspārnē nodibi nā-
ja ceturto vecāko latviešu stu den-
šu korporāciju Imeria. 

Jubilejas sarīkojumi pulcēja 
kor    porācijas locekles gan no Lat-
 vijas, gan ārvalstīm, kur ir dau-
dzu imeriešu mītnes zemes. 

Jubilejas sarīkojumi sākās jau 
15. novembrī, kad imerietes ko  pā 
ar citu korporāciju pārstāvjiem 
pulcējās Rīgas Doma baznīcā, lai 
dievkalpojumā pateiktos par kor-
 porācijas bagāto un nebūt ne 
vien  kāršo vēsturi, kā arī lai pie-
mi nētu aizsaulē aizgājušās bied  -
r es. Pēc tam imerietes kopā ar 
vie  siem devās gājienā uz Brīvības 
pie minekli, kur nolika ziedus, un 
pēc tam pulcējās svētku aktā LU 
Lielajā aulā. Imerietes bija iera-
dies sveikt arī goda filistrs me -
cenāts Vilis Vītols. Ar akadēmis-
ko runu par sieviešu līdztiesību 
mūsdienu pasaulē uzstājās filis - 
t re Katrīna Kaktiņa. 

Pēc tam notika svinīgais akts un 
jubilejas komeršs, kur ar dzies -
m  ām un runām imerietes sirsnīgi 
sveica cita citu nozīmīgajā jubi-
lejā. 

16. novembrī Ziemeļblāzmas 
pilī notika krāšņā jubilejas balle, 

Imeria nosvin 90. pastāvēšanas gadu
kur vairāk nekā 240 viesu un 
baltā tērpušās imerietes atraisītā 
un saliedētā gaisotnē turpināja 
skaistās svinības. 

18. novembŗa rītā imerietes ko -
 pā ar citu akadēmisko organizā-
ciju pārstāvjiem, kā katru gadu, 
devās gājienā uz Brāļu kapiem, 
pirmajiem sveicot savu valsti ne  -
at  karības proklamēšanas dienā. 

Taču patiesībā jubilejas sēmes - 
t  ri imerietes aizsāka jau agrā ru   -
denī, kad 13. septembrī aptuveni 
80 korporācijas locekles pulcējās 
katra savā vietā jūras piekrastē, 
lai apjoztu jūru vai noskrietu vai 
noietu visu 498 km gaŗo Baltijas 
jūras robežu. Tas bija ne tikai aiz-
 sākums jubilejai, bet arī vēlme 
pievērst uzmanību imeriešu at -
balstītam projektam – Likteņdār-
z  am. Līdz pat oficiālajai jubilejai 
imerietes mudināja gan korpo -
rā ciju biedrus, gan citus domu-
biedrus ziedot 10 eiro viena bru ģ-
 akmens ievietošanai Likteņdārza 
centrālajā alejā. To var darīt jo  -
projām, palīdzot tapt Likteņ  dār -
z  am kā dāvanai Latvijas 100. 
dzim  šanas dienā! 

Imeria ir akadēmiska mūža 
organizācija, kuŗas misija ir ap -
vienot mūža draudzībā un tra di -
cijās dažādu paaudžu bijušās un 
pašreizējās studentes, veicināt 

ime riešu personības izaugsmi, 
sniegt atbalstu viņu mūžizglītī-
bai, sasniegumiem darbā un zi     -
n  ātnē, ar izcilām personībām 
stip   rinot Latvijas valsti. Studenšu 
kor  porācija Imeria ir noslēgusi 
draudzības līgumus ar Igaunijas 
studenšu korporāciju Amicitia 
un Somijas studentu nāciju Poh  j-

ELĪNA ŠMITE

 ois Pohjalainen Osakunta. Stu-
den tu korporācijas bija aizlieg - 
tas padomju laikā, un to garu un 
tradicijas uzturēja biedri trimdā. 
Latvijā Imeria atsāka darbību 
1990. gada 12. aprīlī. Šobrīd Lat-
vijā ir 150 imerietes, bet visā pa  -
saulē - ap 450. Imeriešu vidū ir 
iz  cilas daždažādu jomu profesio-

nāles – ārstes, architektes, juris-
tes, zinātnieces, ekonomistes, un 
visas viņas vieno Imerias brūni-
zili–zelta krāsas jeb – tēvzemes 
mīlestība, tieksme pēc izglītības 
un sievietes gods un cieņa. 

Imerias aktīvitātēm var sekot 
līdzi arī Facebook tīklā: www.face-
book.com/pages/Imeria. 

,,Jūs reiz atvērāt mums savas 
durvis un savas sirdis,’’ - tā saka 
bijusī Vītolu fonda stipendiāte 
Daira Gulbe. Un tieši tāpat do -
mā vēl vairāk nekā divi tūkstoši 
jauniešu, kuŗi ieguvuši augstāko 
izglītību, saņemot fonda ziedo-
tā ju atbalstu, atsaucību, sirds-
gud rību.

Ir aizvadīti divpadsmit ražīga 
darba gadi, un ir tikai likumsak  a-
rīgi, ja rodas jautājums, kas notiek 
ar stipendiātiem pēc studiju beig -
šanas, - vai viņi atraduši darbu iz   -
vēlētajā profesijā vai turpina iz    glī-
tošanos, vai tiešām iegūtās zi  nā  ša-
nas tiek liktas lietā Latvijā? Lai gū  tu 
atbildes uz šiem jautājum iem, tika 
aptaujāti 623 bijušie sti  pendiāti,  
un atbildes patiešām spē  ja pārlie -
cināt pat vislielāko skep tiķi, ka ie  -
guldītais darbs un līdzek ļi jau - 
n iešu izglītošanā ir bijis nopietns 
ieguldījums Latvijas nākotnē.

Kad 13. novembrī tika organi-
zētas Pateicības pusdienas Lat vi  -
jas uzņēmumu vadītājiem – ziedo-
tājiem, viņi tika iepazīstināti ar šīs 
aptaujas rezultātiem, un prezen-
tācijā atspoguļotie fakti izraisīja 
sajūsmu, prieku un gandarījumu 
par kopīgi paveikto. Fonda dibi-
nātājs  Vilis Vītols savā runā teica: 
“Mūsu stipendiāti ir Latvijas zelts 
un tās nākotne.” Pirms divpads -
mit gadiem tā bija ticība Latvijas 
jauniešiem un cerība, ka viņi spēs 
novērtēt piedāvātās iespējas. Ap   -
taujas rezultāti liecina, ka jaunieši 
attaisnojuši izrādīto uzticību un 
mūsu zeme kļuvusi par 1600 iz -
glī   totiem speciālistiem bagātāka. 
Savukārt  Vītolu fonda ideja ap -
vienojusi 172 labas gribas cilvē-
kus, kuŗu mērķis ir palīdzēt Lat-

“Mūsu stipendiāti ir 
Latvijas zelts un tās nākotne” (V. Vītols)

vijai, ieguldot tās jauniešos un šīs 
zemes nākotnē. 

Ne velti pats svarīgākais jautā-
jums bijušajiem stipendiātiem - 
vai viņi pēc studijām paliek Lat  vi -
jā? Aptauja liecina, ka 92 %  strā   dā 
vai turpina studijas Latvijā, 4 %  
turpina studijas ārzemēs. Tikai 4 
% strādā ārvalstīs, taču lielākā da -
ļa paudusi vēlmi pēc iespējas drī  -
z āk atgriezties mājās. Vairāk nekā 
puse respondentu (67 % ) patla - 
b  an dzīvo un strādā Rīgā, bet 19 % 
ir atgriezušies savā dzimtajā no  -
vadā, 14% dzīvo citur Latvijā.

Ziedotāji bija norūpējušies, vai 
augstskolu absolventiem Latvijā, 
kur joprojām ir samērā augsts bez-
 darba līmenis, ir iespējams at  rast 
darbu, jo ir svarīgi iegūt labu iz  -
glītību, bet vēl būtiskāk ir atrast 
sev piemērotu nodarbošanos. Ta -
ču ir patīkami apzināties, ka 92% 
aptaujāto ir darbs, turklāt vairāki 
stipendiāti paši jau kļuvuši par 
darba devējiem.

Ir svarīgi, lai darbs ne tikai nes -
tu ienākumus, bet sniegtu arī prie-
 ku un gandarījumu. Deviņdesmit 
četri procenti jauniešu ar savu no -
 darbošanos ir apmierināti. Savā 
speciālitātē no viņiem strādā 73%, 
un tas liecina, ka profesijas izvēle 
savulaik ir bijusi pareiza.

Patīkami apzināties, ka vēlme 
iegūt jaunas zināšanas kļuvusi par 
nepieciešamību, un par to liecina 
fakts, ka 52,5 % bijušo stipendiātu 
jau ieguvuši maģistra gradu vai  
arī vēl turpina studijas maģistran-
tūrā, 7,3% turpina studijas dokto -
rantūrā, bet 1% jau ieguvuši dok-
tora gradu.

Vairāki bijušie stipendiāti atra-
duši labu darbu Vītolu fonda zie-

dotāju uzņēmumos, piemēram, 
Rū  dolfs Prauliņš strādā SIA Lat 
Eko Food, Roberts Sockis un Ai -
nārs Uzuls – SIA “Kopārstrāde 98”, 
Raimonds Ritums - Pure Choco-
late u.c.

Apbrīnu pelna daudzu bijušo 
stipendiātu sasniegumi, piemē - 
 r am, Madars Virza  studēt izvēlējās 
Masačūsetas Technoloģijas insti-
tūtā (MIT), kas ir viena no TOP 3 
pasaules techniskajām augstsko-
lām. Šobrīd viņš jau studē dokto-
rantūrā, viņa zinātnisko darbu va -
 dītājs profesors Rons Rivests ir 
viens no pasaules līmeņa eksper - 
t iem ar e-vēlēšanām saistītajos 
jautājumos. Arī Madars ir e-vēlē -
ša nu ieviešanas Latvijā problē ma-
tikas pētnieks. Bet Dāvis Meike      
ir absolvējis Rīgas Techniskās uni-
ver sitātes  doktorantūru, doktora 
darbu izstrādājis akciju sabied rī-
bas Daimler rūpnīcā Vācijā. Dāvis 
ir robotikas sacensību ieviesējs 
Latvijā.  Šobrīd viņš turpina darbu  

Vācijā, palīdz ar prakses vietām 
ci   tiem fonda stipendiātiem. 

Sa  vu  kārt Mārtiņš Lagzdons  ir 
Kursīšu bibliotēkas - informācijas 
centra vadītājs. Par teicamu un ra -
  došu darbu iegūti vairāki apbalvo-
jumi:  Saldus novada Gada kultū-
ras darbinieks 2011, VARAM Go   da 
dip  loms „Par daudzveidīgas un 
kvali tātīvas dzīves, izglītības un 
kultū ras vides attīstības nodro ši-
nāša nu”,  Saldus rajona padomes 
Atzi  nības raksts „Par nozīmīgu vei-
ku mu Saldus rajona kultūrvides 
veidošanā”, LNB Atbalsta biedrī-
bas balva konkursā „Pagasta bib-
liotēkārs  - mazais gaismas nesējs”. 
Mārtiņš ir “Kursīšu attīstības bied-
 rības “KABata” valdes priekšsēdis, 
kuŗa dibināta ar mērķi attīstīt un 
pilnveidot pagasta dzīvi. Bet Ed  -
vīns Danovskis ar izcilību apsol-
vējis LU Juridisko fakultāti. Šo  - 
b  rīd ir tiesību zinātņu doktors, 
Latvijas Universitātes lektors, Sa -
eimas Juridiskā biroja juridiskais 

padomnieks, ZAB “Raidla, Lejiņš 
& Norcous”  konsultants, publi-
cists. 2011. gadā Juridiskās fakul-
tā tes studenti piešķīruši viņam 
titulu Gada pasniedzējs („Gada 
mā  cībspēks” – red.).

Fonda dibinātājs Vilis Vītols 
allaž ir uzsvēris ģimenes lielo no  -
zīmi cilvēka personības veidoša-
nā. Grāmatā ,,Savējiem” viņš raks-
 ta: Bez ģimenes saitēm, bez pie de -
rības tautai, bez Tēvzemes, kur 
mūsu senču iemītas pēdas, tu esi 
tikai ūdens puteklis pasaules ļau -
žu jūrā. Patīkami ir apzināties, ka 
daudzi  bijušie fonda  stipendiāti 
veiksmīgi nodibinājuši ģimeni un 
mūsu tauta kļuvusi bagātāka par 
132 bērniem, kuŗus audzinās gud ri, 
izglītoti,  savu zemi mīloši vecāki.

Dienas, kad Vītolu fondā iero-
das ciemos bijušie stipendiāti, ir 
svētki. Ir prieks gan par sasnie-
gum  iem mācībās, gan veiksmēm 
personiskajā dzīvē, par iegūtajiem 
maģistra un doktora gradiem, par 
apbalvojumiem, bet galvenokārt 
par sapņiem, kas piepildījušies ar 
fonda ziedotāju atbalstu. Savukārt 
bijušie stipendiāti augstu novērtē 
saņemto palīdzību un sirds siltu-
mu, un par to liecina viņu  paustais 
Vītolu fonda darba novērtējums. 
Jānis Balodis atzīst: Vītolu fonda 
piešķirtā stipendija bija pamats 
manai izglītībai un veiksmīgai kar-
  jērai. Tā visa nebūtu, ja man savu-
laik nebūtu noticējuši un netiktu 
piešķirta Juŗa Melbārža stipendija. 
Gribu novēlēt Vītola fondam motī-
 vētus stipendiātus, labsirdīgus zie  do-
tājus, kā arī spēku ikdienai un ti -
cību Latvijai! 

VITA DIĶE

Vītolu fonda mecenāts Evarists Bērziņš un stipendiāti
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SALLIJA
BENFELDE

Nule notikušo partijas Vieno-
tība kongresu grūti novērtēt ar 
„labi” vai „slikti”, bet ir skaidrs, ka 
procesi partijā var ietekmēt un, 
visticamāk, arī ietekmēs daudz 
ko Latvijā.

Šķiet, ka viena no ietekmīgā-
kām Latvijas partijām neko ne  -
grasās mainīt ne savos darbos, ne 
attieksmē pret valstī un partijā 
notiekošo. Par partijas valdes 
priekš sēdi uz diviem gadiem at -
kal tika ievēlēta Solvita Āboltiņa, 
par viņu nobalsoja 334 kongresa 
delegāti no 498, bet pārējie atbal-
stīja otru valdes priekšsēža amata 
kandidātu – Andreju Judinu. Ti  -
ka ievēlēta arī jauna valde: Laim -
dota Straujuma, Jānis Reirs, Ka   rī-
na Korna, Krišjānis Kariņš, Artis 
Pabriks, Andrejs Judins, Ilma Če -
 pāne, Kārlis Šadurs kis,  Ed   vards 
Smiltēns, Aleksejs Los ku tovs, 
Sandra Kalniete, Anrijs Matīss, 
Andris Piebalgs, Richards Koz-
lovskis. Partijas domi vadīs Cēsu 
pilsētas galva Jānis Rozenbergs.

Kongress notika pārsteidzoši 
mierīgi, kaut gan jau labu laiku 
pat publiskajā telpā bija labi 
redzams, ka pašā partijā radušās 
nopietnas pretrunas un nosacīti 
ir izveidojušies divi spārni – Sol-
vita Āboltiņa ar saviem atbalstī-
tājiem un Ilzes Viņķeles un Lo -
litas Čigānes (arī Andreja Judina) 
domubiedru grupa. Izskanēja 
tikai daži iebildumi diplomātis -
kā stilā, bet kopumā viss norisi-
nājās rimti un paredzami. Kon -
g resā debates vispār nenotika, ne     -
tika apspriesti 12. Saeimas vēlē -
šanu rezultāti, netika analizēts, 
kāpēc tajās zaudēts tik daudz 
balsu, un, protams, ne vārds neti-
ka pateikts par to, kāpēc vēlētāji 
nenobalsoja par Solvitu Ābolti -
ņu un vai viņas iekļūšana Saei -
mā (tāpēc ka ievēlētais Jānis Jun-
kurs nolika mandātu) ir vai nav 
vairojusi vēlētāju atbalstu par -
tijai. Tika runāts par nākotnes 
uzdevumiem un vīzijām un par 
to, cik labi ir strādāts. Patiesībā 
jau kongresa sākumā bija skaidrs, 
ka īstu debašu nebūs, jo tām bija 
paredzēta pusstunda kongresa 
nobeigumā. Pieredze liecina, ka 
kongresos, uz kuŗiem sapulcējas 
cilvēki no visas Latvijas, ļoti dau-
dzi līdz dienas beigām nepaliek, 
jo jānokļūst  mājās, bet ar sabied-
risko transportu tas ne vienmēr 

VAI VISS PALIEK PA VECAM?

ir iespējams vēlā vakarā. Vēl jā  -
piebilst, ka pirms kongresa Sol-
vita Āboltiņa daudziem kongresa 
delegātiem sūtīja vēstules, kuŗās 
centās tos pārliecināt, ka ir jābal-
so par viņu, tika izplatītas arī la -
piņas ar vajadzīgo valdes sastāvu, 
un tamlīdzīgi. Āboltiņas konku-
rents Andrejs Judins šajās sacen-
sībās neiesaistījās un sacīja – lai 
partijas biedri vērtē viņa darbus, 
ne vārdus.

Tātad partiju joprojām vadīs 
Āboltiņa, valdē vairs netika ievē-
lētas viņas oponentes Ilze Viņķe le 
un Lolita Čigāne. Gan jāteic, ka 
valdē šoreiz netika ievēlēta arī Ina 
Druviete, ko Saeimā neiebalsoja 
arī vēlētāji, bet Andreju Judinu 
kongress valdē tomēr ievēlēja.

Jautājums – kas notiek Vieno-
tībā, un ko tas nozīmē?

Runas par Solvitas Āboltiņas 
autoritāro vadības stilu ir dzir-
damas jau sen. Partijas biedri  iz  -
teikušies, ka ir savējie, kuŗi cits 
citu atbalsta, un ir pārējie, kuŗiem 
jāklausa uz vārda. Lēmumi par-
tijā tiekot pieņemti šaurā lokā,   
un nostāja kopumā esot kā dzi-
ļajos komūnistu laikos: „Kas nav 
ar mums, ir pret mums!” Pēc vē -
lēšanām, kad nāca klajā in  for-
mācija par balsu pirkšanu Lat -
galē Dzintaram Zaķim par labu, 
Viņķele un Čigāne publiski pau-
da savu viedokli, ka Zaķim būtu 
jānoliek deputāta mandāts, ne -
gaidot izmeklēšanas rezultātus, 

jo balsu pirkšanas skandals katrā 
ziņā met ēnu uz partiju. Tāpat arī 
abas polītiķes un 12. Saeimā ievē-
lētās deputātes īpaši neslēpa, ka 
kongresam būs jāvērtē, vai Ābol-
tiņa varēs turpināt  partijas vadī-
šanu, ja vēlētāji viņu neatbalsta. 
Valdības veidošanas procesā      
kļu va labi redzams, ka Āboltiņa 
ne soli neatkāpjas no Laimdotas 
Strau  jumas, kas veidoja valdību, 
un bieži vien atbildēja uz žur-
nālistu jautājumiem Straujumas 
vietā, neļaujot topošajai Minis - 
t ru prezidentei pat muti atvērt. 
Arī Saeimā amatu dalīšanas un ap -
stiprināšanas procesā bija skaid ri 
redzams, ka viena no „orķestŗa 
diriģentēm” ir Solvita Āboltiņa. 
Kongresā pat Laimdotai Strauju-
mai „paspruka” vārdi, ka arī viņu 
reizēm traucējot Āboltiņas pār-
lieku lielais asums un it kā augst-
prātība, tomēr viņa piebilda,        
ka balsošot par līdzšinējo parti - 
jas priekšsēdi: „Es redzu, kā viņa 
strā dā. Es redzu, kāda ir viņas 
vilk me. Es redzu, kā viņa spēj 
mūs, tik dažādus, saturēt kopā! 
Paldies par to!” 

Par problēmām partijā savā 
kongresa runā ieminējās arī Ju  -
dins, trūkst diskusiju, un bied -    
ru uzdevums ir ne tikai atbalstīt 
par tijas līderi, bet arī nepārtrauk-
ti strādāt: “Mums ir jāpievērš lie-
lāka uzmanība tam, kā mēs strā-
dājam partijā. Katram biedram ir 
tiesības tikt sadzirdētam.” Savu-

kārt Eiroparlamenta deputāte 
Sandra Kalniete sacīja: “Liberālo 
vērtību paudēju izstumšana no 
partijas nav tālredzīga, jo tā aiz-
baida no partijas atbalstītājiem 
liberāli noskaņotus vēlētājus,    
ku  ŗ iem Vienotība Latvijas polī-
tiskajā spektrā ir vienīgā iespē-
jamā izvēle.” Arī Eiropas Komi si-
jas viceprezidents Valdis Dom - 
b rovskis, vaicāts par liberālo un 
konservātīvo uzskatu domstar pī-
bām partijā, atbildēja: “Es do   mā -
ju, ka mums ir jāstrādā ar tiem 
jautājumiem, kas tiešām mūs kā 
dažādus polītiskos spēkus apvie-
nojuši. Mēs zinām, ka Vienotība 
ir radusies, apvienojoties vairā-
kiem polītiskajiem spēkiem, līdz 
ar to Vienotība, protams, nav 
ideo loģiski ārkārtīgi šaura par-
tija, ja mēs runājam par šo jau-
tājumu – konservātīva vai libe - 
rā la, tas nozīmē, ka mums šajā 
jau tājumā tomēr jāsaglabā zi   - 
n āms balanss un jāļauj dažādiem 
partijas biedriem palikt pie sa -
viem viedokļiem.”

Vērtējot kongresu, vairāki eks-
perti atzīst, ka partijā ir izveido - 
 j ies liberālais un konservātīvais 
spārns, tāpēc radušās domstarpī-
bas. Pirmajā brīdī tāds vērtējums 
pārsteidza, jo vienīgā īsti liberālā 
ideja, ko paudusi Ilze Viņķele un 
ko partija kopumā neatbalsta, ir 
ierosinājums izveidot un pie -
ņemt partneŗattiecību likumu, 
kas būtu attiecināms uz cilvē - 

k iem, kuŗi dzīvo kopā, bet nav 
oficiāli apprecējušies, neatkarīgi 
no tā, vai faktiskajās attiecībās ir 
heteroseksuāli vai homoseksuāli 
pāŗi. Tiesa gan, jēdzienam “kon-
servātīvs” ir vairāki skaidrojumi, 
un viens no tiem pauž, ka kon-
servātīvs ir tāds, kas tiecas uz 
no  vecojošo, cenšas to nosargāt 
un atjaunot. Savukārt liberāls ir 
ne tikai kaut kas tāds, kuŗš ir ne 
vien pārlieku iecietīgs, bet arī 
spēj saprast un respektēt citu do -
mas un jūtas, liberālis aizstāv in -
divida brīvību, ir bez aizsprie-
dumiem. Vārdu sakot, raugoties, 
uz to, kas notiek partijā, to vairāk 
var vērtēt kā raksturu un perso-
nisko simpatiju un antipatiju sa -
dursmi cīņā par varu un ietek - 
mi partijā, mazāk kā ideju sa  -
dursmi, tāpēc, manuprāt, vērtē - 
j umu par konservātīvismu un li -
brālismu partijā vairāk varētu at  -
tiecināt uz jau minēto vēlmi sa   - 
g labāt pašreizējo polītisko kul tū-
ru, nepadarot to demokra tis kā -
ku un liberālāku. 

Neapšaubāmi, Andreja Judina 
un viņa atbalstītāju rīcību vairāk 
nosaka idejas un pārliecība par 
to, ka svarīga ir gan demokratija, 
gan liberāla attieksme, bet grūtāk 
ir spriest par Ilzes Viņķeles pa  -
tiesajām vēlmēm un varas kārdi-
nājuma nozīmi deputātes rīcībā. 
Ja runājam par Vienotības kon -
ser vātīvismu, tad diemžēl tas 
bieži izpaužas kā dažādas vieno-
šanās un norunas, kuŗas var no -
jaust, bet kuŗas oficiāli neparā-
dās, – no vienas puses, Vienotība 
ir par Eiropas Savienību un 
NATO, par rietumnieciskām vēr-
tībām,  nevis par Putina izpratni, 
kādai  jābūt pasaulei. No otras 
puses, varas saglabāšanas nolū-
kos Vienītība bieži klusē un pie-
kāpjas partijām un ekonomis-
kajiem grupējumiem, kuŗiem ir 
savas ekonomiskās un pat polī-
tiskās intereses, kas ne vienmēr 
saskan ar neatkarīgas un stipras 
Latvijas interesēm. Tāpēc Vieno-
tība, varbūt to apzināti pat ne -
gribot, bieži veicina “oligarchu 
kārtības” atgriešanos Latvijā, tā 
kļūstot konservātīva šī vārda slik-
tākajā nozīmē. Jācer, ka partijas 
vadība spēs paskatīties uz savu 
rīcību no malas un netērēs visus 
savus spēkus atšķirīgi domājošo 
biedru apkaŗošanai. 

Inga Kokla če raksta: Vēlu ilgu 
mūžuVītolu fond   am, jo varam pa -
 teikties Jums, ka skolēnu sapņi tiek 
īstenoti, un daudziem no mums Jūs 
esat kā otra ģimene. Savukārt Iveta 
Soņeca at   zīst: Paldies ziedo   tājiem, 
ka man šobrīd ir iespēja strādāt 
Latvijā, savā dzimtenē, darbu, kas 
pašai patīk. Jūsu palī dzība man ir 
bijusi nenovērtēja ma, jo palīdzējāt 
iegūt vienu no cil vēka lielākajām 
vērtī bām - zinā šanas, kuŗas man 
ne  spēs atņemt neviens. Agnese 
Velikāne domā: Jūs pa  rādāt, ka 
pasaule ir daudz plašāka, nekā 
daži no mums spēj iedomā ties. 
Paldies, ka ienācāt manā dzīvē un 
palīdzējāt, iemā cī jāt nepado ties. Vilis un Marta Vītoli

“Mūsu stipendiāti ir Latvijas zelts un tās nākotne” (V. Vītols)

Jūtos  lepns, ka esmu daļa no šī 
fonda, un bieži uzsveŗu, ka ar Vī   to-
lu fonda atbalstu esmu sasniedzis 
tik daudz, lepojas Kristaps Ērglis, 
un viņam pie   krīt Kristīne Vilka. 
Savukārt Ag       nes  es Skujevskas ie  -
skats: Mēs, Vī    tolu fonda stipendiā ti, 
manuprāt, jū   tamies, it kā paši būtu 
piederīgi Vītolu dzimtai. Tas atbalsts, 
ko snie  dzat visgrūtākajā brī dī jau-
n iešu dzīvē, pavisam no   teikti ir līdz-
   vēr tīgs ģimenes atbalstam. Lai vai -
rāk un vairāk bijušo stipendiātu 
at     g rie  žas pie jums jau kā ziedotāji. 
Ceru, ka arī es kādreiz būšu šajā 
pulciņā.

Kopš 2008. gada vairāki bijušie 
stipendiāti atgriezušies Vītolu fon-

 dā kā ziedotāji, jau trešo gadu ir 
,,Bijušo stipendiātu stipendija”,  bet 
Andrejs Isajevs nodibinājis pat sa -
 vu ģimenes stipendiju. Dau dzi 
zie dojuši ,,Draugu stipendijai” gan 
ar portāla ziedot.lv starpnie cību, 
gan ziedojot Vītolu fondam, un šo   -
gad ar ,,Draugu stipendijām” aug - 
s  tāko izglītību iegūst deviņi studenti.

2014./2015.mācību gadā ar zie -
do tāju atbalstu studē 610 talan tīgi 
un mērķtiecīgi jaunieši. Viņi būs 
tie, kas veidos Latvijas nākot ni. 
Viņi un vēl daudzi, daudzi citi, jo 
Vītolu fonda moto:,,Finiša nav. Ir 
tikai starts.”

Paldies  visiem, kuŗi ziedojuši 
Lat   vijas nākotnei!

(Turpināts no 12. lpp.)
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Laime esot akla, un nelaime ne -
  nākot brēkdama. Šie divi sa  kām-
 vārdi man iekrita prātā, kad dzir-
dēju nostāstu par trijiem baltiem 
kaķēniem, rudmatainu īrieti un 
dažiem tautiešiem. Tas viss noti-
ka vienā no daudzajām Anglijas 
pilsētām, kur apmetušies latvieši 
un savijuši sev ligzdas trimdas 
laikam. Citur viņi dzīvo kalnā, 
ci   tur piekalnē, bet dažkārt kādā 
apkvēpušā ielejā un parasti sū   ro-
 jas – pie mums nekas nenotiek, 
mums nav tās turības. Patiesi 
slaido, grezno limuzīnu Anglijas 
latviešiem nav daudz. Arī televī-
zijas uztvērēju, veļas mazgājamo 
mašīnu un ledusskapi var pirkt 
un var nepirkt, toties savu māju 
Anglijā cenšas iegūt katrs, vien-
alga vai viņam jau ir vai taisās 
tapt ģimene. Māja - tā ir būtiska 
nepieciešamība.

Tādā kārtā arī Smugauši tīkoja 
pēc īpašuma, lai nebūtu jādeldē 
citu māju sliekšņi. Smugaušiem 
diemžēl bērnu nebija, un paši   
jau pāri četrdesmitiem, tamdēļ 
ar mājas pirkšanu, izmantojot hi -
  potēku banku, īsti neveicās. Ne    -
viena aizdošanas sabiedrība ne  -
vēlējās riskēt ar aizdevumu tik ve   -
ciem, no ārzemēm atklīduš iem 
īpašuma pircējiem. Kas to zi   na, 
vienu var piemeklēt nelai me,  
otrs var kļūt darba nespējīgs, ko 
tad. Angļi banku un veikalu lietās 
ciena piesardzību, un tā Smugau-
ši pie mājas netika, kaut gan bija 
paši uzkrājuši tik daudz naudas, 
lai iznāktu sākuma iemaksai, mē -
  belēm un grīdsegām. Taču vi   ņ-
iem trūka visdrošākā nodroši-
nājuma, nebija bērnu.

Protams, var vēl izlīdzēties ar 
kāda turīga Anglijā dzimuša pil -
soņa galvojumu. Bet kas galvos 
bēglim, ja pat savējam to dara 
nelabprāt. Meklējot sakarus un 
aizmuguri, Smugauša kungam 
acis krita uz Pestīšanas armiju. 
Tā bija ticīgu un palīdzīgu cilvē-
ku sabiedrība. Kas zina... varbūt.

Jāsaka, Smugauša nodoms ne  -
bija aplams. Tiklīdz viņš ik svēt -
dienas sāka valkāt melno svārku 
ar spožām pogām un apkakles 
zīmotnēm un dziedāja korāļus 
tirgus laukumā, pazīstamu vairs 
netrūka. Skolotājs, mācītājs un 
visi Pestīšanas armijas brāļi un 
māsas sveicināja un laipni uz  -
smaidīja. No atstumta bēgļa viņš 
kļuva par pilntiesīgu sabiedrības 
locekli.   

Smugauša kundzei gan nepa-
tika, ka svētdienas rītos vīrs lika 
galvā, kā viņa teica, pažarnieka 
cepuri un vilka mugurā spožpo -
gainos melnos, cieši pieguļošos 
svārkus, bet pamazām arī viņa 
atzina, ka sludināt Dieva vārdu 
un kalpot savam tuvākam ir go -
da lieta. Arī pati kundze pa svēt-
dienām sāka apmeklēt sapulces 
un dziedāt korī. Balss viņai bija 
laba, padruknais stāvs labi iede-
rēja kārno angliešu vidū, kad visi 
soļoja bungu rakstā pa pilsētas 
ielām, dziedāja korāļus un vāca 
ziedojumus bezpajumtniekiem 
un likteņa salauztiem. Par šādu 
karjēru bijušais valsts ierēdnis 
Roberts Smugausis nebija pat 
sap  ņojis, bet izdevību nevar no -
raidīt. 

Pestīšanas armijas sapulcēs 
Smugauši iepazinās ar Sibilu 
Vait leja kundzi. Visi šo sirmo, 
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bālo, kaulainām rokām dāmu 
sveicināja ar dziļu cieņu. Viņa bija 
daudz palīdzējusi  Pestīšanas ar -
mi jai un palīdzēja katram, kas 
iemantoja viņas žēlastību. Vaitle-
ja kundzes vīrs, atrazdamies Krie-
 vijā Pirmā pasaules kaŗā kā ka  -
raliskās armijas sūtīts tiltu cel -  
  ša nas lietpratējs, saslima ar tīfu 
Uk  rainā un turpat arī nomira. 
Jaunā atraitne tā vēlējās apmek l-
ēt vīra kapu, bet robežas un varas 
viņai bija to liegušas. Beigās, ar 
Ārlietu ministrijas vidutājību sa -
rakstoties, viņa saņēma atbildi, 
ka tajā vietā, kur pēc Vaitleja 
kundzes apzīmējuma būtu apbe-
dīts nelaiķis inženieris Vaitlejs, 
tagad atrodoties kolchoza tīru mi... 
Viņa noraudāja rūgtas asa ras un 
samierinājās ar savu likteni. 

Nevarēdama citādi izpildīt sa    -
vu atraitnes pienākumu, Vaitleja 
kundze pēc Otrā pasaules kaŗa 
sāka palīdzēt bēgļiem no Aus - 
t rumeiropas. Viņai īstenībā bija 
vienalga, vai bēglis nāk no Ukrai-
nas, Rumānijas, Polijas vai Bal-
tijas valstīm. Dievbijīgai atrait -
nei pietika ar atziņu, ka šis cilvēks 
nāk no austrumiem, kur plašajos 
līdzenumos atrodas arī viņas  
vīra mirstīgās atliekas. Palīdzot 
šiem bēgļiem, Vaitleja kundzei 
radās pārliecība, ka viņa noliek 
vainagu uz sava nelaiķa kapa. Lab-
 darība deva viņas dzīvei saturu 
un pašai sirdsmieru. Viņai bija 
mērķis, kam dzīvot, kaut gan 
pati tuvojās septiņdesmitiem.

Staltais, iznesīgais Smugausis, 
kas arī inteliģences ziņā bija 
pārāks par citiem, sevišķi dūrās 
acīs Vaitleja kundzei, kad viņi sa -
tikās lūgšanas stundās un dā   va-
nu lasīšanas sarīkojumos. Vien-
reiz pēc garīgas sapulces Vaitleja 
kundze pienāca klāt Smugau - 
š iem un jautāja Anglijā tik paras-
to: „Vai jūs esat mūsu zemē lai-
mīgi?” Smugausienes galvā tai 
mirklī iešāvās attapīga doma, un 
viņa teica vārgā, sērīgā balsī: „Ne 
se  višķi.”

„Patiesi.” Lēdija Vaitleja sarau-
ca uzacis, un viņas jau tā rievi - 

ņ ām pārklātā seja kļuva vēl kal - 
s nāka un rievaināka. Viņa lūko-
jās uz abiem bēgļiem, kas nāca 
no austrumiem, un atskārta, ka 
te darīšana ar kādu klusu traģē -
diju. „Esiet atklāti, varbūt varu 
jums kaut kādā kārtā palīdzēt. 
Dieva žēlastība ir neizmēroja-
ma.” Smugauša kundzei pār vai  - 
g iem noritēja divas asaras, un arī 
pašam mutes kaktiņi sāka raustī-
ties. Vēl nezinādami, kādā kārtā 
Vaitleja kundze, kas bija izdau-
dzināta labdare, palīdzēs, viņi abi 
juta savu lielo stundu tuvu. Vai tā 
nebija atmaksa par karstām lūg-
šanām? 

„Mēs jums no sirds pateica-
mies,” iesāka Smugauša kundze, 
vēl turēdama rokā mutautiņu, 
„bet mēs nezinām, vai drīkstam 
jūsu labo sirdi apgrūtināt ar 
savām likstām. Mums trūkst sa -
vas pajumtes. Dzīvojam pagraba 
telpā vienā istabiņā. Jūs zināt, 
Anglijā priekšroka visiem, kam 
ir bērni. Mums viņu nav...”

„Dzīvoklis, jā, jā...”vairāk sev 
nekā saviem aizgādājamiem ru  -
nāja sirmā lēdija. „Dzīvoklis... jā, 
jā...” Vai tā nebija likteņa sūtīta 
izdevība, kā tikt vaļā no mājas, 
kuŗas remontēšana un apsaim-
niekošana vairs neatmaksājās? 
Šie nabaga ļaudis turklāt būs 

ieguvuši savu pajumti. Viņa pa -
griezās pret Smugaušiem un tei-
ca pacilāti:

„Es gribētu jums palīdzēt, tikai 
nezinu, vai jūs tam pievienosi-
ties, vai jums būs izdevīgi manu 
palīdzību pieņemt. Diemžēl es 
vairs neesmu tik bagāta, lai pa -
līdzētu naudā, bet man ir māja, 
veca, nolaista māja.” Viņa pacēla 
pelēkās, ūdeņainās acis pret 
Smu gaušu pāri. „Varbūt jūs varat 
to savest kārtībā. Vai ne? Jūs taču 
neapvaino mans piedāvājums?” 

Smugauša kundzei, to dzir - 
d ot, paspruka izsauciens: „Žēlīgs 
Dievs!” Vairāk viņa neteica, sa -
valdījās, tikai izņēma no somiņas 
mutautiņu un noslaucīja asaras, 
kuŗas vēl nebija noritējušas lejup 
pa vaigiem. Smugausis satvēra 
lēdijas kalsno, vēso roku un, ze -
mu noliecies, skūpstīja to. Viņš 
skūpstīja roku atkal un atkal, de -
dzīgi un ilgi kā jauns mīlētājs. Šis 
piedāvājums ar vienu rāvienu at -
risināja visas viņa dzīves likstas 
un grūtības.

„Jūsu augstdzimtība, nezinu, 
kā pateikties jums. Tas ir kā pa  -
sakā. Muļķa Ansi izmet pa pirts 
durvīm, un viņš apprec princesi. 
Es tikai nezinu, vai drīkstu pie-
ņemt jūsu labsirdību, vai esmu 
tās cienīgs.”

„Katrs, kas cietis, ir Dieva žē  -
lastības cienīgs!” runāja lēdija sa    -
trauktā, čerkstošā gramofona 
balsī. „Tas Kungs redz un atmak sā 
mūsu darbus. Jūs esat tik daudz 
zaudējuši, kamdēļ vienreiz ne -
varētu ko iegūt...” Sirmā dāma 
pētīdama uzlūkoja apmulsušo 
pāri. 

„Dzirdot jūsu piedāvājumu, 
man šķita, ka esmu no jauna pie-
dzimusi. Rītā un vakarā, gaišība, 
par jums lūgšu Dievu,” murmi-
nāja Smugauša laulātā draudze-
ne, klusībā pie sevis bažīdamās, 
ka tikai lēdija neapdomā un ne -
maina izšķiršanos. 

„Jums nav man jāpateicas ne 
par ko,” turpināja sirmā lēdija 
pavisam lietišķi. Viņa pēc dabas 
nebija sentimentāla. Viņas balss 
no uztraukuma arī vairs nečerk s-
tēja. „Es šo īpašumu esmu iegu-
vusi bez pūlēm un tagad nododu 
to tālāk, kad pašai nav pa spēkam 
saimniekot. Jums nav jāpateicas 
un nekas nav arī sākumā jāmak-
sā. Jūs maksāsit hipotēku bied-
rībai un, ja iznāks, tad ik gadus 
pa simt mārciņām līdz manai 
nāvei.”

Pēc pēdējiem vārdiem Smu gau-
šu pāris atskurba no laimes sa -
mulsuma. Vīrs ar sievu saska tījās.

(Turpinājums sekos)

Zīmējums: Zane Neimane

UZZIŅA
Pēteris Aigars (īstajā vārdā 

Herberts Tērmanis) dzimis 
1904. gada 10. oktobrī  Doles 
pagasta Vimbu krogā, miris 
1971. gada 10. maijā Londonā. 
Rakstnieks, literātūrkritiķis. 

Beidzis Rīgas komercskolu, 
nodarbojies ar zemkopību. 
Žurnāla Daugava līdzstrād-
nieks, laikraksta Centra Balss 
redaktors. 1944. gadā  emigrējis 
uz Vāciju, 1950. gadā pārcēlies 
uz Angliju. Laikraksta Londo-
nas Avīze redaktors no 1961. 
līdz 1964. gadam, laikrakstu 
Laiks un Latvija Amerikā līdz-

strādnieks. Latvijas pārstāvis 
Starptautiskajā PEN klubā 
Londonā.

Latvijā un ārzemēs izdoti vai-
rāki Pēteŗa Aigara dzejoļu krā-
jumi. Literātūrkritiķu vērtēju - 
mā Aigara dzejas īpatnība ir pus-
 brīva ritmika, moderni tēli (trak-
tors, autobuss lauku vidē u.tml.), 
viņa darbi iekļaujas pozitīvismā, 
ar tendenci uz klasicismu. Izdo - 
ti arī trīs stāstu krājumi. Aigars 
rakstījis apceres par latviešu     
rakstniekiem, publicējis daudzus 
polītiska  satura rakstus par trim-
das problēmām u. c.     

Gaŗstāsta “Trīs balti kaķēni” pirmpublicējums Laika Mēnešrakstā, 1957.  Pateicamies Rakstnieka dēlam 
Pēterim Tērmanim par sadarbību šīs publikācijas tapšanā!



LAIKS 152014. ga da 13. decembris – 19. decembris

Pēc astoņām fantastiskām die - 
n ām, kas bija pavadītas, šķērsojot 
Si    biriju un apciemojot latviešu 
biedrības Krasnojarskā un Om - 
s kā, mēs, – Māŗa Pūļa vadītā Līdsas 
latviešu deju kopa „Kamoliņš’’ un 
Raimonda Dāles vadītā Ziemeļ -
anglijas latviešu folkloras kopa 
“Dūdalnieki” bijām pacilāti un  lat-
  viskās identitātes un kultūras ap   -
zināšanās gara pārņemti; pārsteig-
ti, cik apbrīnojami un mājīgi mēs 
sajutāmies pilnīgi svešās vietās un 
cik vienkārši, kaut arī ar varbūtē-
jām Sibirijas un Anglijas dzīves 
sti la atšķirībām, atradām latvisko 
kopības izjūtu starp svešiniekiem, 
kas zibenīgi kļuva par mūsu drau  - 
g iem.

Uz šīs iedvesmojošās nots mēs 
uzsākām mūsu fantastiskā ceļo ju -
ma pēdējo posmu uz Augšbeb r iem!

Omskas apgabala Taras rajona 
ciems Bobrovka, dibināts kā Augš-
bebru apmetne, kur uz dzīvi ap   -
metās galvenokārt Nīcas un Bār-
tas bezzemnieki, Sibirijā izveido-
jās 1897. gadā, kad Krievijas cara 
valdība aicināja uz neskarto zem -
ju apgūšanu. Laikā no 1894. līdz 
1914. gadam pa visu Krievijas 
imperijas territoriju latvieši bija  
izveidojuši ap 200 koloniju, kuŗās 
dzīvoja ap 200 000 latviešu. Pār -
svarā tie bija kalpi, bezzemnieki, 
rentnieki un amatnieki, kuŗiem      
tā bija iespēja beidzot iegūt īpa -
šumā un brīvi apstrādāt savu zemi, 
ganīt savas govis un būvēt savas 
mājas un iekopt savas saimniecī-
bas. Latvieši izveidoja un iekopa 
lielas saimniecības, amatnieku 
darbnīcas un pienotavas, saglabā-
ja un kopa latviešu valodu – vēl 
1933. gadā Krievijas imperijas 
territorijā bija 119 latviešu skolas, 
vairākas izdevniecības, kuŗās iz -
deva tikai latviešu avīzes un grā -
matas. Kad 1927. gadā Staļins uz -
sāka piespiedu kollektīvizāciju, 
latviešus sadzina kolchozos, vien-
sētās dzīvot aizliedza, latviešu 
skol as, bibliotēkas un klubus slē-
dza, viņu īpašumu un iekoptās 
saimniecības nodeva kolchozam. 
Līdz tam Augšbebros dzīvojošie 
runāja tikai latviešu valodā, bet 
turpmākos piecdesmit gadus val -
došā valoda bija krievu valoda. 
Tikai pēc trešās Atmodas skolās 
atsākās latviešu valodas mācīšana.

Atšķirībā no Omskas un Kras  -
nojarskas, kur latvieši ir tikai nie-
cīga populācijas daļa, Augšbebri, 
lai arī mazs ciematiņš lielā Om - 
s kas apgabala izolētajā Taras rajo-
nā, var lepoties ar latviešu pārlie -
cinošu pārsvaru. Augšbebru cie -
mats, kuŗā dzīvojošā latviešu ko  -
piena ir spējusi pastāvēt vairāk ne  -
kā simt gadu gaŗumā un līdz pat 
šodienai saglabāt latviešu valodu 
un tradicijas, bija izvēlēts par mūsu 
ceļojuma galamērķi un arī par 
grandiozu Jāņu svinēšanas vietu.

Kad pienāca laiks doties ceļā, 
mēs ar zināmām bažām lūkojā -
mies uz miniatūro un aizvēsturis-
ko skolēnu busiņu, kas no Augš -
bebriem bija atsūtīts mums pretī 
uz Omsku un kam bija jāietilpina 
ne tikai 25 cilvēki, bet arī bagāža, 
tautastērpi un instrumenti. Kā 
mēs tādā saspiestībā izturēsim    
400 km gaŗo ceļojumu pa putek - 
 ļ ainiem lauku ceļiem, kas, tā 
mums paskaidroja, būs deviņu 
stundu gaŗumā!

Tomēr, lai arī bijām saspiesti cits 
pie cita starp  somu grēdām  un 
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tautastērpu kalniem, temperātūrai 
gan ārā, gan pašā busiņā sasnie-
dzot vismaz trīsdesmit gradu at   -
zīmi, kratoties pa bedrainiem ce  -
ļiem un bezceļiem, šis neaizmir - 
s tamais brauciens izvērtās par 
vis jautrāko piedzīvojumu mūsu 
ce  ļojuma gaitā.

Neticami, bet visu gaŗo ceļu 
mums izdevās uzturēt jautru ga -
rastāvokli un pacilātu noskaņo-
jumu, Raimonda Dāles vadībā iz  -
spēlējot un izdziedot latviešu tau  -
tasdziesmas un īpaši Jāņu dzies-
mas, gatavojoties priekšā stāvoša-
jai  grandiozajai Līgo naktij, ko 
bija paredzēts nosvinēt Augšbeb-
ros kopā ar viesiem no Omskas un 
apkārtējo ciemu folkloras kopām.

Laiku pa laikam, kad apstājā - 
m  ies pie kādas ceļmalas kafejnīcas 
vai ēdnīcas, lai uzpildītu ātri iz -
sīkstošos pārtikas un dzērienu 
krājumus, mums bija iespēja ne  -
daudz izlocīt kājas un izbaudīt 
ap   kārtējās dabas skaistumu, klau-
sīties sienāžu sisināšanā un ap  -
brīnot plašos mežus,  kas pletās 
mūsu priekšā, cik vien tālu snie-
dza skatiens.

Stundām ritot, laiks kļuva patī-
kami vēsāks un apkārtne mainī-
jās, vēstījot, ka mūsu ceļojums tu  -
vojas nobeigumam, un mūs pil-
dīja satraukums un priecīgas gai-
das, apzinoties, ka drīz satiksimies 
ar latviešiem tālās Sibirijas vidū. 

Pēkšņi mūsu busiņš apstājās 
krust celēs pie zīmes ar uzrakstu 
BOBROVKA, kā krievu valodā 
sauc Augšbebrus, – te nu mums 
bija iespēja iemūžināt sevi foto-
grafijā pie ilgi gaidītā nosauku  -
ma, un tad beidzot pa lauku ie -
skautu rāmu zemes ceļu ar krā  -
sai nām guļbaļķu mājām abās 
pusēs lēni ielīgojām ciemā, kur 

augšbebrieši jau mūs gaidīja ar 
dedzīgu nepacietību. 

 Sagaidītāju pulks mūs sveica      
ar sirsnīgām dziesmām un vedi-
nāja mūs ciema klubā, kuŗa ieeja 
mums par godu bija izrotāta ar 
meijām un puķu groziem. Smai-
došās sejas un vētraini sirsnīgā sa  -
gaidīšana saviļņoja mūsu sirdis, 
aizmirsās karstums, izsalkums un 
nogurums, un milzīgie odu bari, 
kas uzklupa mums, tikko izkāpām 
no autobusiņa.

Taču lielāko pārsteigumu mēs 
piedzīvojām pašā klubā, kur mūs 
sagaidīja ar bagātīgi klātiem gal  -
diem! Siltie un aukstie ēdieni un 
dzērieni, marinējumi un sālījumi, 
ievārījumi un kompoti, daždažā -
di salāti, zivis, gaļa un dārzeņi, – 
acis nespēja aptvert visu meža, 
dārzu un lauku velšu daudzveidī-
bu, ko Augšbebru ļaudis bija sa -
rū pējuši mūsu pacienāšanai! 

Tas laikam bija pats emocijām 
bagātākais brīdis līdz šim pie dzī-
votajā – būt kopā ar latviešiem, 
pa šā Sibirijas sirdī, ciematā, kur 
dzīvojuši mūsu senči, izbaudīt šo 
satikšanos, par kuŗu tika sapņots 
gadu desmitiem un kuŗa beidzot 
bija piepildījusies.

Paēduši, padzēruši, izrunājušies 
un izdziedājušies devāmies iz   bau-
dīt īstu lauku pirti un tad doties 
pie ģimenēm, kur mums bija sa  -
rūpētas naktsmājas un uzturēša-
nās turpmākajām dienām.

Tā bija neaizmirstama pieredze 
būt kopā ar šiem cilvēkiem, iz   bau-
dīt sibiriešu skarbo un vien kār -    
 šo ikdienu, kas mums bija spilg ta 
ill ustrācija stāstiem un priekš  sta -
tiem par to, kā mūsu senči un 
viņu pēcteči dzīvojuši un nodro -
šinājuši sevi tik tālu no Latvijas un 
piemērojuši savu dzīvesveidu Si     -
bi  rijas apstākļiem. Staigājot pa  cie-
ma vienīgo ielu, apbrīnojām mums 

nepierastās skaisti krāso tās un 
kok griezumiem rotātās augstās 
sē   tas un vārtus, kas bija robeža 
starp ielu un saimniecību. Dzīvo -
jot un ciemojoties pie viesmīlīga-
jām sibiriešu ģimenēm, iepazi  - 
n ām dzīvi, kas bija aiz šīm augsta-
jām sētām, guļbaļķu mājas, saim-
niecības ēkas, kūts, pašiem sava 
pirts, kartupeļu lauki un sakņu 
dārzi, lopi un putni, augļu koki, 
pašdarināti darbarīki un citas 
saimniecībā nepieciešamas lietas, 
lai vajadzības gadījumā viss būtu 
pie rokas. Pārsteidza arī lielā tī  -
rība un kārtība gan mājās, gan 
pa   galmos, kas izlikti ar dēļiem, lai 
lietus laikā nebūtu jāstaigā pa 
dubļiem, puķes, kas greznoja gan 
mājas priekšu, gan bija sastādītas 
visās iespējamās vietās pagalmos. 
Dzīvojot šeit, taigas vidū, ciema 
iedzīvotāji čakli izmanto visu, ko 
vien sniedz upe, lauki un apkārtē-

jie meži, sākot ar baļķiem, no kā 
celtas ēkas, līdz medījumiem, sē    -
n ēm un ogām. To varējām paši 
iz   baudīt, kad ģimenes, pie kuŗām 
dzīvojām un ciemojāmies, cēla 
mums priekšā daždažādus gardu-
mus, visu pašu rokām izaudzētu, 
sagādātu un gatavotu. 

Mūsu ceļojuma kulminācija un 
galvenais notikums bija vasaras 
Saulgriežu svinēšana pēc īstām 
latviešu tradicijām. Nakts, visa pa -
  vadīta dzīvespriecīgās dziesmās 
un dejās ap ugunskuru, gaidot 
saullēktu Sibirijas vidū, bija pie -
redze, kas tālu pārspēja līdz šim 
visā ceļojumā piedzīvoto.

Cilvēki bija mērojuši tālu ceļu 
no kaimiņu ciematiem, kas atro-
das pat līdz 100 km attālumā,       
lai kopā ar folkloras grupām no 
ig   au ņu, vācu un krievu ciema  - 
t iem, ar latviešu folkloras an  sam -
b li “Dai na’’ no Omskas un ar 
mums – tā   lajiem ciemiņiem no 

Anglijas pie  dalītos šajā fantas tis-
kajā notikumā.

Pēc svinīgajām uzrunām un 
sav starpējiem apsveikumiem lat-
viešu un krievu valodā raibais, 
krāsainais daždažādos tautastēr-
pos ģērbušos dalībnieku pūlis iz -
kārtojās svētku gājienam un bērzu 
vainagiem galvā un jāņuzāļu puš-
ķiem rokās, līksmi dziedot un 
jautri dejojot, devās gājienā pa 
ciema putekļaino ielu estrādes vir-
zienā. Pa ceļam  apstājāmies, lai 
sveiktu vietējo Jāni, dziedot dzies-
mas un kronējot viņu ar bērza 
vainagu, (kas šeit aizstāj mūsu tra-
dicionālo ozollapu vainagu jo šajā 
apvidū ozoli neaug).Tad, Jāņa dās-
ni pacienāti ar pašgatavotu jāņu-
sieru un pašbrūvētu alu,  pacilātā 
garastāvoklī turpinājām ceļu līdz  
svētku norises vietai, kur mežma-
las pļaviņā bija uzcelta neliela ko -
ka estrādīte, saklāti galdi un sa -

krauti trīs milzīgi ugunskuri.
Tā bija neaizmirstama nakts, 

kur raibu raibie folkloras  grupu 
priekšnesumi mijās ar jautrām 
dziesmām, dancošanu un rota  - 
ļ ām ap ugunskuriem līdz rīta gais-
mai. Mēs bijām milzīgu emociju 
varā, kas sakņojās mūsu kopīgajā 
vēsturē un patriotiskajā apziņā, 
mēs bijām dalībnieki un aculie-
cinieki tam, kā dažādu kultūru 
atšķirības var bagātināt mūsu pie-
redzi un vienot mūs visus kopīgā 
pārdzīvojumā.

Atceroties visu piedzīvojumiem 
bagāto ceļojumu, milzīgos attālu -
mus, Krasnojarskā un Omskā re -
dzēto un piedzīvoto, atsaucīgo  
uz   ņemšanu, sirsnīgo viesmīlību 
un mīļajiem draugiem, ko iegu - 
  v ām katrā no šīm vietām, tomēr 
jāatzīst, ka Augšbebri ierakstīja 
mūsu sirdī īpašas izjūtas. Kas to     
lai zina, vai tas bija tāpēc, ka bijām 
nonākuši vietā, kur šķita, ka laiks 

ir apstājies, un mēs tīri fiziski 
varējām sajust savu senču dzīves 
elpu, vai grandiozā iespēja mūsu 
sapnim piepildīties:

Jāņu nakts, cilvēku neiz  mē  ro-
jamā sirsnība vai varbūt tas, ka 
Augšbebri bija mūsu virsotne, uz 
kuŗu tiecāmies, jau ceļojumu uz   -
sākot, – kas to lai zina, kas bija tas 
īpašais, katram tas bija kas savs, 
personisks, bet mūsu Sibirijas 
atmiņās Augšbebri mirdzēs kā 
zelta zīle vainagā. 

Mēs vēlamies sirsnīgi pateikties 
mūsu sponsoriem, – Daugavas 
Va   nagu fonda Līdsas un Brad for-
das nodaļai, Izglītības fondam un 
Latviešu nacionālajai padomei 
Lielbritanijā,- visiem, kas piedalī-
jās šī brauciena organizēšanā un 
īstenošanā, sevišķi visiem mūsu 
mīļajiem draugiem Sibirijā, vi    s iem, 
visiem, kas deva iespēju mū  su 
sapnim piepildīties.

Ciema “sabiedriskais centrs” – veikals Latviešu bērnu darbi

Ciema galvenā iela
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 46 
atrisinājums)

Līmeniski. 1. Gulbis. 7. Verona. 
10. Audriņi. 11. Šoneŗi. 12. Sa -
kult. 13. Renault. 14. Liekna. 15. 
Spāres. 16. Gibss. 19. Maksa. 22. 
Dante. 24. Laima. 25. Parīze. 26. 
Benina. 27. Riepa. 28. Svari. 31. 
Odeta. 34. Sieva. 37. Limits. 39. 
Renato. 40. Komanda. 41. Mo  -
šeja. 42. Skudra. 43. Rasetne. 44. 
Pekina. 45. Sasist.  

Stateniski. 2. Utopija. 3. 
Breikšs. 4. Saira. 5. Identi. 6. Ti   -
tuls. 7. Vists. 8. Reklāma. 9. No  -
liegt. 16. Galeras. 17. Brikete. 18. 
Svabada. 20. Kņada. 21. Amīni. 
22. Dingo. 23. Nante. 29. Vaiņo-
de. 30. Reideri. 32. Dundurs. 33. 
Teteris. 35. Iemest. 36. Vineta. 
38. Skara. 39. Rases. 

Līmeniski. 1. Sporta veids. 3. At -
  tālums no starta līdz finišam. 9. 
Grezna vasarnīca. 10. Lokans, 
plastisks. 12. Lielupes satekupe. 
13. Viengadīgas rudens puķes.       
14. Stāvoklis šacha spēlē. 17. Mēra 
paraugs. 18. Izbadējies. 19. Rakst -
veida uzskaitījums zināmā secī -
bā. 21. Raudulīgs. 25. Nodarbināti, 

nevaļīgi. 27. Šacha figūra. 29. Sens 
stīgu instruments. 30. Aizkars. 31. 
Piekūnu dzimtas putns. 34. Sāls -
trauks. 35. Bīstama infekcijas sli -
mība. 36. Atlaidināt. 37. Kurinā -
mais materiāls. 

Stateniski. 2. Skaņdarbs vienam 
atskaņotājam. 3. Draiskulis. 4. 
Konkurents, pretinieks. 5. Gan 

vie   na, gan otra. 6. Miega trau cē-
jumi. 7. Neliels suns ar līkām kā -
jām. 8. Plašs dzejas darbs par tau-
tas varoņiem. 9. No vienas vietas, 
visnotaļ. 11. Skanīgi, pilnā balsī. 
15. Gaisotne, atmosfaira. 16. Dzēr-
 ve (apv.). 20. Neizglītots, atpalicis. 
22. Naids, naidīgums. 23. Sade - 
rēt, harmonēt; būt vienādiem. 24.    
Kļūt neskanīgam, aizkrist (par 
balsi). 26. Iedobums krāsns mū -  
rī. 27. Vienošanās, kontakts. 28. 
Jūrmalas pilsētas daļa. 32. Mīksts, 
krāsains metalls. 33. Augsti divriči 
Dienvidukrainā. 

Ogres Vēstures un mākslas mūzejā kopš 1. decembŗa pastāvīgās 
ekspozīcijas un  izstāžu apskate ir bez maksas. Mūzeja direktores Ivetas 
Ruskules ieskatā: „Visas lietas, kas ir mūzeja pārziņā, būtībā pieder visai 
sabiedrībai, tā ir mūsu novada vēsture. Mēs, mūzeja darbinieki, esam 
tikai šo lietu krājēji, sargātāji, pētnieki.” Ogres mūzejs ir viens no reta - 
j iem Latvijā, kur no apmeklētājiem neprasa ieejas maksu. Kopš 2006. 
gada bezmaksas ieeja ir arī Liepājas mūzejā un Jūrmalas mūzejā. 

Saldus novada pašvaldība ar sudraba karotītēm godināja šogad 
dzimušos 40 mazuļus. Šī tradicija iedibināta 2013. gadā. Starp viņiem 
ir arī dvīņu meitenītes. Viens bērniņš pasaulē nācis kā sestais, divi – 
piektie un astoņi trešie bērniņi ģimenē. Mazos gavilniekus un viņu 
vecākus sveica Saldus novada domes priekšsēde un novada pašvaldī -
bas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Vecākiem tika piešķirts arī vien -
rei zējs pabalsts 143 eiro apmērā par katru jaundzimušo.

Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skolai šogad aprit 55 gadi. Svi-
nīgajā sarīkojumā uzstājās skolas absolventi,  ar saviem priekšnesu - 
m iem pierādot, ka skolā iegūtās zināšanas  noderējušas nākamās profe-
sijas izvēlē. Mūzikas skolu ir beigušas daudzas Latvijā pazīstamas  kul -
tūras personības. Kopš 2011. gada mūzikas skolai pievienota Līvānu 
mākslas skola. Šobrīd šeit mācās 138 audzēkņi mūzikas programmā  
un 100 - mākslas programmā, strādā 23 paidagogi. 

Latgales Kultūrvēstures mūzejā Rēzeknē notika tradicionālā Vēs -
tu    res mirkļu pietura, kuŗā Adventa laika noskaņās noritēja tikšanās  ar 
žurnāla Katōļu Dzeive redaktori Marutu Latkovsku, lai atskatīt uz  
mēnešraksta izdošanas 25 gadiem. Žurnāls Katoļu Dzeive pirmoreiz 
tika izdots no 1926. līdz 1940.  gadam. Darbu tas atsāka 1989. gadā, 
dodot iespēju bagātināt latgaliešu valodu un iepazīt izcilas Latgales 
personības. Šogad decembrī Katōļu Dzeive iznāks pēdējo reizi, jo pār-
trauc darbību.

2015. gada 29. janvārī LU notiks Mākslai un dizainam veltītā 73. 
zinātniskā konference. Katrai augstskolai ir savas tradicijas, sakopotas 
un populārizētas starp augstskolām, tādējādi paplašinot un bagāti -     
not zinātnisko un māksliniecisko aktīvitāšu iespējas.  

Ventspils dāņu uzņēmumā  Diana Sveces ražotās sveces Adventa 
laikā un Ziemsvētkos silda un izgaismo daudzas mājas ne vien Latvijā, 
bet arī citviet pasaulē.  95%  saražotās produkcijas tiek eksportēts uz 
Skandinavijas valstīm, Dāniju, Vāciju, Čechiju, Spāniju, Turciju un ci   -
tām valstīm. Jau 10 gadus dāņu uzņēmums darbojas Ventspilī – brīv -
ostas speciālajā ekonomiskajā zonā. Pēdējos gados ražošanas moder-
nizācijā ieguldītas ievērojamas investīcijas. 

Daugavpilī no 15. līdz 30. decembrim Vienības laukumā darbo - 
s  ies Rūķu namiņa  Ziemsvētku eglīšu tirdziņš. No 25. decembŗa būs 
ie    spēja tikties arī ar Ziemsvētku vecīti un  dažādiem animācijas filmu 
varoņiem. Bērniem darbosies atrakcijas un karuseļi. 

Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas ēkā 19. un 20. decembrī notiks 
Latvijas senioru rokdarbu un citu izstrādājumu Ziemsvētku izstāde  
tirdziņš. To rīko Latvijas Pensionāru federācija ar VAS „Latvijas Dzelz-
 ceļš” atbalstu.

Preiļos 20.decembrī centrālajā laukumā darbosies Ziemsvētku 
tirdziņš, ko rīko  Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā        
ar Kultūras centru un novada domi. Varēs iegādāties lauku labumus, 
rokdarbnieču un mājamatnieku darinājumus, kā arī papriecāties pie 
lielās Ziemsvētku egles. 

Ventspils pilsētas Sociālais dienests ar 1. decembri sācis izmaksāt 
Ziemsvētku pabalstu (42,69 eiro) pilsētā deklarētajiem pensionāriem 
un personām ar invaliditāti, bez vecāku gādības palikušiem bērniem. 
Savukārt pabalstu 30 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu varēs 
saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes. Plānots, ka pabalstu 
Ziemsvētkos varēs saņemt 9255 ventspilnieki.

Valmieras centrā darbu uzsācis „Ziemsvētku namiņš”, kur no 19.  
līdz 23. decembrim varēs iegādāties svētku dāvanas, nogaršot SIA 
„Valmiermuižas alus” sarūpētās uzkodas un karstos dzērienus, kā arī 
notiks dažādas radošās aktīvitātes maziem un lieliem. 

Jelgavas kultūras namā 20. decembrī notiks Ziemsvētku jampad-
racis. Būs leļļu izrāde bērniem. Aicinājums Ziemsvētku brīvdienas ie     -
sākt ar spēlēm, piparkūku apgleznošanu, apsveikumu un dāvaniņu 
darināšanu, vēlāk  uzstāsies Ā. Alunāna Jelgavas teātŗa bērnu studijas 
dalībnieki un atnāks Ziemsvētku vecītis. 

Latvijā šogad 10 mēnešos Valsts policija  ir konstatējusi 747 vilto-
tas eiro banknotes un 273 monētas ar kopējo nominālvērtību 41 824 
eiro. Visvairāk izplatītas ir 50 eiro banknotes, – atrasti 399 viltojumi. 
Plaši izplatītas arī viltotas 20 eiro banknotes, bet viltotas  100 eiro  bank-
 notes bijušas 96. Policija aicina būt uzmanīgiem, veicot svētku pirku-
mus, jo blēži arvien biežāk viltoto naudu cenšas reālizēt mazajos lauku 
veikaliņos, kur ne visiem ir banknošu autentiskuma pārbaudīšanas 
iekārtas.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

1990.  gada jūlijā viesojos Lat-
 vijā. Pēc 46 gadiem atkal iz   stai-
 gājot senās tekas, izdevās at  -
svai dzināt atmiņas, kaut arī to -
reiz Latvijā pavadīju tikai vienu 
nedēļu. Man arī izdevās šurp 
pārvest lielāku skaitu vecu ģi -
menes fotografiju. Pats dzimte-
nes apmeklējums man radīja 
dziļu jūtu saviļņojumu, un kopš 
tā laika biežāk nekā agrāk es 
kavējos atmiņās.

Kad atgriezos mājās, manās 
rokās nonāca kāds Gētes citāts, 
gan angļu valodā, kas skanēja 
šādi: Whatever you can do or 
dream you can, begin it: Boldness 
has genius, power and magic in it. 
Tulkojumā: “Ja tu kaut ko spēj 
darīt vai sapņo, ka tu to spēj, uz  -
sāc to, jo uzdrošināšanos pava -
da radošs gars, spēks  un burvī-
ba.” Cits sakāmvārds pamāca, ka 
dzelzs jākaļ, kamēr tā karsta. Tā 
nu šoreiz beidzot nopietni ķēros 
pie darba: pie jau sen plānotās 
atmiņu grāmatas sarakstīšanas. 
Vispirms izdarīju uzmetumu  par 
atsevišķiem dzīves posmiem,  
atzīmējot svarīgākos vai arī inte-
resantākos notikumus. Kur vien 

Gētes citātsVIKTORS STRAUBS
iespējams, pierakstīju pat no -
teiktu datumu. Tādā kārtā panā-
cu, ka aprakstītie notikumi un 
pārdzīvojumi attēloti diezgan 
precīzā secībā.

Pēc daudziem gadiem man 
izdevās sadabūt oriģinālo Gētes 
tekstu vācu valodā. Tas skanēja 
šādi:  Was immer Du tun kannst 
oder träumst es zu können, fang 
damit an! Mut hat Genie, Kraft 
und Zauber in sich.

Kopš tā laika katru izplānoto 
pasākumu steidzos bez liekas ka -
 vēšanās uzsākt un to arī laikus 
paveikt.

Dzīves norieta gados tas no -
pietnu redzes traucējumu dēļ  ir 
grū ti paveicams.

Man  laimējās iepazīties ar iz -
palīdzīgu latvieti, kuŗa man di - 
  v as stundas dienā  pa telefonu vai 
nu nolasa priekšā no abu kopīgi 
izvēlētas grāmatas, vai arī man 
palidz veikt kādu pasākumu, ko  
pats bez palīdzības nebūtu spējis 
veikt. 

Tāda palīdzība man bija arī ne -
 pieciešama šī īsā rakstīņa saga-
tavošanā. To publicējot, vēlos 
vēl reiz norādīt uz jau pieminēto  

Gētes citātu un reizē mudināt 
lasītāju  nopetni pārdomāt Gētes 
citātā izteikto domu. Skolēniem 
izprotot citātā teikto, klasē pamo-
dīsies sacensības gars un daļai 
skolēnu būs labākas atzīmes. Bū -
tu lietderīgi likt skolēniem citātu 
iemācīties  no galvas.

Šim citātam ir svarīga nozīme 
garīga darba veikšanā. Te runa ir 
par zinātniekiem, pētniekiem un 
izgudrotājiem, kā arī par visāda 
veida māksliniekiem - rakstnie -
kiem un dzejniekiem,  arī glezno-
  tājiem, skulptoriem un vēl citiem. 

Plānotā pasākuma paveikšana 
radīs labsajūtu un pacilātu gara-
stāvokli un varbūt izvērtīsies par 
dzinuli jaunu  pasākumu uzsāk-
šanai.

Nozīmīgs ir vēl cits Gētes ci - 
t āts. ko man kādreiz tā sauktajā  
poēzijas albumā ierakstīja viena 
no manām pamatskolas skolo-
tājām. Tas skanēja šādi: Was du 
von deinen Eltern hast ererbt, 
erwirb es, um es zu besitzen, jeb 
tiešā  latviskā tulkojumā: “Ko no 
saviem vecākiem esi iemantojis, 
to izpelnies, lai tas tev piede-
rētu.” 

Foto: Imants Urtāns
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Fully-furnished self-catering accommodation for your 
comfortable staying in Riga

www.holidayhouseinriga.com
Phone: +371 269 599 79; +371 291 506 08

Latviešu 
Ziemsvētku

vecītis
un

Tautiskās Lelles

Augstas kvalitātes 
dāvanas īpašiem 

gadījumiem

Tas ir lielisks
dzimtas mantojums

www.BalticSantas.com
262-786-1553

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

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

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

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

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

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

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā

www.307.lv
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(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

JAUNAS SVĒTKU DĀVANAS no Ņujorkas latviešu kora
Grāmata „Dziesmu laivā sasēduši” 
(2012) – viss par Ņujorkas
latviešu kori no dibināšanas brīža. 
Cena – $20. 
Bijušajiem un esošajiem koristiem –
bez maksas.
Sīkāka informācija pie Gitas Padegas 
22 Minturn Street,
Hastings on Hudson,
NY 10706
e-pasts: jgpadegs@aol.com
Tel. 914-478-0134

Koŗa jaunais kompaktdisks (2012)
sadarbībā ar koŗiem „Balsis” un „Austrums”. 
Latviešu komponistu (Ē. Ešenvalds, V. Pūce 
un A. Kalniņš) Ziemsvētku kantātes.
Katram diskam klāt apraksts par kompo-
nistiem, diriģentiem, orķestri un solistiem 
latviešu un angļu valodā. 
Cena – $15.
Sīkāka informācija par visiem diskiem
pie Guntas Aldzeres
pa telefonu 516-466-9453 vai 516-225-9353

Annas Brigaderes slavenā autobiografiskā triloģija 
tagad arī angļu valodā:

THE ANNELE TRILOGY
A BOOK FOR YOUNG AND OLD

tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller
Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks

Cena $27 US + pasta tarifs ($3 Savienotās Valstīs)
Grāmatu var pasūtināt no tulkotājas: Ilze Kļaviņa Mueller,

2913 41st Ave S., Minneapolis, MN 55406, USA vai no amazon.com

„Hello, Latvia!/Sveika, dzimtene”
(2015. gada 8.–22. jūlijs) –

ceļojums angļu un latviešu valodās pieaugušajiem un ģimenēm
Dalības maksa – $3600 – iekļauj lidojumu uz Rīgu un atpakaļ no Čikāgas 
vai Newark. (Satiekot grupu Rīgā (land portion only)), dalības maksa ir  
$2400. Grupa ceļos pa visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem, kā arī 

apmeklēs krāšņos Skolēnu un Jaunatnes dziesmu un deju svētkus Rīgā.* 

„Heritage Latvia” (2014. gada 8.–22. jūlijs) –
izglītojošs ceļojums angļu valodā jauniešiem

vecumā no 13 līdz 15 gadiem
Dalības maksa $3100 – iekļauj lidojumu uz Rīgu un atpakaļ no

Čikāgas vai Newark. Ceļojums piedāvā vienreizēju iespēju apceļot
Latvijas vēsturiskos novadus, iepazīties ar Latvijas vēsturi, kultūru,

un dabu, kā arī satikties ar saviem vienaudžiem Latvija.
Programma ir līdzīga „Sveika, Latvija!” ceļojumam, ar to atšķirību,

ka ceļojuma valoda ir angļu valoda.*

*Pieteikšanās veidlapas abiem braucieniem atrodamas ALA
mājas lapā www.alausa.org. Veidlapas, kopā ar $500 iemaksu,

jāiesūta cik vien drīz iespējams. Maksimālais dalībnieku skaits abos 
ceļojumos ir 20; dalībniekus pieņems iemaksas iesūtīšanas kārtībā.  

Tuvāka informācija: Anita Juberte,
ALA: 301 340-8719 vai projekti@alausa.org

Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā

iespēju APCIEMOT LATVIJU 2015. gadā!

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas draudzes namā (58 

Irving St, Brookline, MA)
31. decembrī 20:00 ALTS rī -

kota Jaungada sagaidīšanas balle 
20.,30. gadu stilā. Dzīvā mūzika 
Krisītes Skares džeza kvinteta 
„Lakstīgala” izpildījumā. Ieejas 
maksa $40, jauniešiem no 14  līdz 
21g.v. $20, bērniem bez maksas. 
Pieteikties līdz 21. decembrim, jo 

vietu skaits ir ierobežots. Info: Aija 
Dreimane-Holohan, tālr.: 781-
558-3814, e-pasts: aijadreimane@
gmail.com, Agita Arista, tālr.: 781-
249-1058, e-pasts: cerusei@hot-
mail.com Marcis Voldiņš, tālr.: 617-
969-2310, e-pasts: mvoldins@aol.com

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. Piekt-

dienās 19:00 tiekas latviešu deju 
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinā-
jums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā 

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

Paziņojums – rēgulārā Filadel-
fijas latviešu pensionāru sanāk-
sme 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 kopējas pusdienas, 
kas viesiem maksās $5. Ieteiktā 
līdzņemamo dāvanu vērtība, sā -
kot ar $5. Ne tikai pensionāri, bet 
visu vecumu viesi laipni gaidīti! 

20. decembrī 16:00 svinēsim 
Ziemas Saulgriežu svētkus! Gai -
dām jūs kopā ar ģimeni, draugiem 
un paziņām. Ņemiet līdzi labu 
garastāvokli, jums mīļas dainas, 
dzejas, dziesmas un mūzikas in -
strumentus. Dziedāsim! Saspēlē-
simies! Vakariņas pret ziedoju-
mu, sākot ar $10.

INDIANAPOLIS (IN)
Latviešu centrā (1008 W 64th 

St, Indianapolis IN 46260)
20. decembrī no plkst. 10:00 

līdz 14:00 Latviešu sabiedriskā 
centra dāmu komitejas rīkotais 
Ziemsvētku tirdziņš. Tirdziņā va -
rēs iegādāties svētku gardumus – 
rupjmaizi, piparkūkas, pīrāgus, 
ābol   kūkas, svētku cepumus. Cafe 
Rīga par mērenām cenām piedā-
vās pīrāgus, tortes, ābolkūkas, biez-
pienmaizītes, svētku cepumus. Tēja 
un kafija pēc izvēles. Varēs arī  ie -
pirkties svētku dāvanām: rokdar  bu 
pulciņa dalībnieču darinātās šal -
les, svīteŗus, cimdus, adītus ap -
metņus, tautiskus svētku eglītes 
rotājumus.

Pēc tirdziņa plkst. 14:30 In  dia-
napoles latviešu kopējā eglīte. 
Programmu izpildīs Indianapoles 
latviešu skolas audzēkņi, uzvedot 
Ingeborgas Krustkalnes „Ziemas 
svētku dāvana”. Ziemsvētku ve -
cīša ierašanās.

31. decembrī  nāciet visi lieli un 
mazi sagaidīt Jauno gadu! 18:00 
kokteiļu stunda. 21:00 viesis no 
Latvijas Lauris Valters, „Letiņi 
un draugi”, amerikāņu rokgrupa 
„Touch of Gray”. Ieeja $50. Sko-
lēniem un studentiem līdz 18 g.v. 
$25. Bērniem līdz 10 g.v. $10. 
Vakariņas 19:30 tikai ar iepriek-
šēju pieteikšanos un samaksu 
līdz 26. decembrim. $50 ieskaita 
siltas vakariņas no Sahm’s  resto-
rāna, šampanieti pusnaktī un 
vienu brīvu Jaungada nakts lote-
rijas biļeti. $10 bērniem un $25 
skolēniem/studentiem ieskaita 
siltas vakariņas no Sahm’s resto-
rāna. Info: www.indianapolislat-
viancenter.org , e-pasts: ilzemil-
ler@hotmail.com 

ŅUJORKA (NY)
Jonkeru baznīcā (254 Valentine 

Lane, Yonkers NY 11705)
14. decembrī 10:00 Ņujorkas 

Latviešu koris ielūdz uz Adventa 
koncertu. Programmā: Ilonas Ru -
paines „Kantātes” pirmatska ņo-
jums, Ingmāra Zemzaŗa „Ima-
nuel, Tu, Augstais Dievs”, Valža 
Zilveŗa „Zvaigžņu gaismā”, Kārļa 
Lāča „Ziemassvētku kantāte”. Pie -
dalās Ņujorkas latviešu koris, 
Bronksas kamerorķestris, solisti, 
diriģenti – Andrejs Jansons un 
Laura Padega Zamura. Visi laipni 
aicināti uz koncertu un uz Ad -

venta azaidu! Ieeja $25.– un bēr-
 niem līdz 13 g.v. ieeja brīva. Svēt ku 
tirdziņā varēsiet iegādāties skais-
tas dāvanas – ŅLK tvartus, Zie -
meļnovada dāmu komitejas grā -
matgalda veltes. Būs izvēle no ci -
tiem tirgotājiem. Maize, pīrāgi, 
našķi! www.nylatvianconcert-
choir.org, aijap@yahoo.com Tel: 
516319-9491

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

20. decembrī 17:00 svecīšu 
dievk. Latviešu skolas un dr. ko -
pējā eglīte, groziņu vakars.

31. decembrī  21:00 tautasdeju 
grupa „Trejdeksnītis” rīko Jaun-
gada sagaidīšanas balli.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 9th 

Ave N, St. Petersburg FL 33713)
31. decembrī 21:00 aicinām uz 

Jaunā gada sagaidīšanu mīļajā 
biedrības namā, kur par omulīgu 
noskaņu un pilnu šampanieša glāzi 
parūpēsies īpaša rīcības ko  miteja. 
Cienastam – pašnesto groziņu gar-
dumi. Par priecīgu iedejošanu 
Jaunajā gadā gādās maestro Il -
mārs Dzenis! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $15. Visi mīļi aicināti!

PAZIŅOJUMS Latvijas valsts-
pie derīgiem pilsoņiem!

2015. gadā no 15. līdz 17. jan-
vārim Latvijas vēstniecības ASV 
konsulāra amatpersona plāno ie -
rasties Sv. Pētersburgā Floridā ar 
pārvietojamo pasu darbstaciju, lai 
latviešu biedrības telpās pieņemtu 
pasu pieteikumus. Lai saņemtu jau -
nās pases šajos datumos, lū  gums 
pieteikties iepriekš līdz 5. janvā-
rim, nosūtot uz vēstniecības kon-
sulāro e-pasta adresi: Consulate.
usa@mfa.gov.lv vai uz vēstnie cī-
bas Fax numuru +1 202 328 2860 
iesnieguma formu un zemāk 
norādīto dokumentu kopijas.

Lai saņemtu pasi pirmo reizi 
vai atkārtoti, ja iepriekšējai pa -
sei beidzies derīguma termiņš 
vai pase nav derīga ceļošanai, 
jāiesniedz šādi dokumenti:

Iepriekšējā pase, ja tāda ir bijusi.
Dzimšanas apliecība, ja pasi 

saņem pirmo reizi.
Dokumentu kopija, kas aplieci-

na personas tiesisko statusu ASV 
(ASV pastāvīga iedzīvotāja kartes, 
darba atļaujas, derīgas ASV vīzas 
un I-94 formas, ASV pases, u.c. 
dokumentu kopijas).

Samaksa, noformēta money order 
formā (uz Embassy of Latvia) vai 
skaidrā naudā, – personai līdz 20 
gadu vecumam un pēc pensijas 
vecuma saniegšanas – $ 110 (tikai 
pase), vai $150 (pase un perso-
nas apliecība). Personai, sākot no 
20 gadiem –$135 (tikai pase), vai 
$150 (pase un personas apliecība). 
Samaksā iekļauta jaunās pases at -
sūtīšana ar Federal Express. Info: 
www.latvia-usa.org, tālr.: 202-328-
2881 vai 202-328-2882, e-pasts: 
consulate.usa@mfa.gov.lv 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran cis-

co), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@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 
un dievg. katrā dievk. 14. decem-
brī 11:00 Adventa 3. svētd. dievk., 
draudzes eglīte. 21. decembrī  Ad -
venta 4. svētd. dievk. 24. decem-
brī 17:00 Ziemsvētku svētvakara 
dievk. bez dievg. 25. decembrī 
Kristus piedzimšanas svētku dievk. 
28. decembrī dievk. nenotiks. 
Māc. Kaspars Bērziņš.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. Treš-
 dienās 17:00 Bībeles stundas. Treš-
 dienās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācī tāja pie-
 ņemšanas stundas. Māc. H. Go -
diņa tālr.: 720-484-9857. 14. decem-
brī pēc dievk. Ziem svētku eg -
lītes sarīkojums. Ziem svētku vecī-
tis. 24. decembrī 18:00 gadskār tē jais 
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.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Andrejs 
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts: 
makej@aol.com. Visi dievk. no  tiek 
14:00. 28. decembrī Ziemsvētku 
dievk., māc. Ivars Pelds. Pēc dievk. 
vienmēr kafijas galds ar grozi ņiem.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 21. decembrī 
11:00 4.Adventa svētd. dievk. ar 
dievg., prāv. Kārlis Žols. 24. de -
cembrī 18:00 svētku vakara laju 
(draudzes vadīts) dievk.

• 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. 14. decembrī 3. Ad -
venta dievk., skolas eglīte. 21.de -
cembrī 4. Adventa-korāļu dievk. 
24. decembrī 18:00 Kristus pie -
dzimšanas svētki – Ziemsvētku va -
kara dievk. 28. decembrī dievk. 
nenotiks. Māc. Ieva Dzelzgalve. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Apvieno-
tās draudzes dievnamā. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary Lu -
theran 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). 20. decembrī 13:00 Ziem-
s vētku dievk. Draudzes eglīte. 
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Mūžībā aizgājis

OSVALDS OĻĢERTS BŪMANIS
Dzimis 1929. gada 29. maijā Rīgā,

miris 2014. gada 10. novembrī Linkolnā, Nebraskā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 

SOFIJA ANNA BLĀĶIS,
dzimusi EGLIS

Dzimusi 1923. gada 17. februārī Aulejas pagastā Latgalē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 30. oktobrī Mičiganā, ASV

Pēc ilgas un grūtas slimības Dieva mierā aizgājis mūsu visu mīļais
tālbraucēju kuģu kapteinis

HARALDS BRICIS
Dzimis 1929. gada 18. augustā Rīgā,

miris 2014. gada 29. novembrī Austrālijā

Pateicībā, mīlestībā un dziļās sērās viņu piemin
SIEVA DAILA

DĒLS EDGARS
RADI UN DRAUGI LINKOLNĀ

Par viņu sēro un viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA PĀRSLA

ĢIMENE UN DRAUGI VISĀ PASAULĒ

Pateicībā piemin
SIEVA NOLA AUSTRĀLIJĀ

BRĀLĒNS ANDREJS BROŽE AR ĢIMENI DETROITĀ
MĀSĪCA VALDA LĒVENŠTEINA AR ĢIMENI DENVERĀ

MĀSĪCA ILZE AUSTRIŅA AR ĢIMENI ČIKĀGĀ
BRĀLĒNS JĀNIS BRICIS AR ĢIMENI LATVIJĀ

Mierā Tavas čaklās rokas,
Klusē Tava labā sirds.

Tek saulīte tecēdama, es paliku pavēnī,
Nava savas māmuliņas, kas iecēla saulītē.
Tec, saulīte, pagaid’ mani, ko es tevim pasacīš’, 
Aiznes manai māmuliņai simtu labu vakariņ’.
Jau saulīte zemu, zemu, māmuliņa tālu, tāl’;
Teku, teku, nepanāku, saucu, saucu – nesasauc’...

Mūsu mīļais filistrs

EDMUNDS BAUMANIS
Dzimis 1926. gada 20. janvārī Jaunpilī,
miris 2014. gada 20. septembrī Toronto

KORPORĀCIJA TALAVIJA

21. decembrī 11:00 dievk. ar 
dievg. 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, Min -
neapolis, MN 55407). 14. decem-
brī 11:00 dievk. ar kori un skolas 
programmu, skolas eglīte, pus-
dienas. 18. decembrī 11:00 rīta Bī -
beles stunda. 21. de  cembrī 11:00 
dievk., bērnu uz  runa, svētd. skola, 
sadraudzība. 24. decembrī 17:00 
Svētvakara dievk., sprediķis ang-
liski, koris. 25. decembrī 11:00 
Ziemsvētku dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. 28. de  cembrī dievk. neno-
tiks. 31. de  cem brī 17:00 dievk. ar 
Sv. vakar ēdie nu.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 

P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real 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.  
14. decembrī 15:00 latv. centrā III 
Adventa svēt brīdis un Ziem svēt-
ku eglīte. 24. decembrī 15:00 Nor-
vēģu 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).

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: latvianluther-
anchurch@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 Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, 
Parsip p  any NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda  Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

 13. decembrī 14:00 Jonkeru 
bazn. kopēja Bronksas un Ņu  džer-
sijas skolu eglīte ar svētbrīdi. 14. 
decembrī 10:00 Jonkeru bazn. Ad -
venta koncerts ar svētbrīdi. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. 
20. decembrī 14:00 Man hatenā 
dievk., māc. Saliņš. Novada eglīte. 

21. decembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc.Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš. 24. de -
cembrī 18:00 Jonkeru bazn. Ziem-
svētku vakars, māc. Saivars. 18:00 
Salas bazn. Ziemsvētku vakars, 
māc.Saliņš. 25. decembrī 11:00 
Īstoranžā Ziemsvētku dievk., māc. 
Saliņš. 28. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. ar dievg., māc. Sai -
vars. Salas bazn. dievk. nenotiek.

• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY). 25. decembrī 14:00 Kristus 
dzimšanas svētku dievk. Visos 
dievk. piedalās prāv. Oļģerts Snie-
dze 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 Ziem svēt-
ku dievk. ar dievg., kafijas 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Visi dievk. no -
tiek sestdienās 12:00. 20. decem-
brī Ziemsvētku 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. 14. de  cem -
brī 10:30 Adventa 3. svētd. dievk. 
angļu valodā ar dievg., Ziem-
svētku dziesmu dziedāšana pie 
kamīna lejas zālē. 20. decembrī 
17:00 Adventa svecīšu dievk., 
dziedās „Siguldas balsis”. Sekos 
latviešu skolas un draudzes ko -
pējā eglīte nama zālē, groziņu va -
kars. 24. decembrī 17:00 Ziem-
svētku vakara dievk. Dziedās Kat-
riāna Zommere, ērģelnieks Dr. 
Andris Āboliņš. 28. decembrī 
10:30 dievk. ar dievg.

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
(35 Furman St, Schenectady, NY 
12308). 21. decembrī 14:00 dievk. 
ar dievg., dz. grāmatas. Prāv. O.Snie-
 dze, diakone L. Sniedze-Taggart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Bībeles stundas notiek 
biedrības namā 11:00. Māc. Ai  vars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
14. decembrī Bībeles stunda. 21. 

decembrī Bībeles stunda. 25. de -
cembrī Ziemsvētku dievk.

• 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@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hur ley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. Anita 
Vārsberga Pāža, mob. tālr.: 301-
302-3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Ināra Apine, 
tālr.: 703-790-0833, e-pasts: inara-
zaiga@yahoo.com  Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 
dievk. Kafijas galds. Grāmatu galds. 
Iesvētes mācība. 14. decembrī Ad -
venta 3. svētd. – latviešu skolas 
Eglītes dievk., sarīkojums, pus-
dienas. 17. decembrī 20:00 Ad  -
venta vakara meditācija. 18. decem-
brī 19:30 literārs vakars: E. Ādam-
sona stāsti. 21. decembrī Adventa 
4. svētd. Sv. vakarēdiena dievk. Pie 
kafijas galda novembŗa un de  cem-
bŗa jubilāru sveikšana. Lat viešu 
skola nenotiek. 22. decembrī 
19:00 Ziemsvētku eglīte pensio-
nāru namā. 24. decembrī 16:30 
Svētvakara ieskaņai – Ziemsvētku 
dziesmu dziedāšana. 17:00 Ziem-
svētku vakara dievk. 25. decem-
brī 11:00 Kristus piedzimšanas 
svētku Sv. vakarēdiena dievk. 28. 
decembrī 16:00 svecīšu dievk. 
31. decembrī 19:00 Gadumijas 
Sv. vakarēdiena dievk., Jaunā gada 
sagaidīšana! Rīko Daugavas Vanagi.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT)  24. 
decembrī 15:00 Ziemsvētku 
dievk., vadīs Imants Gorbants.

• 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, Oakland).
Burlingema, Labā Gana baz nī-

ca (301 Burlingame Ave).
Saratoga (12635 Indio Ct, Sara-

toga, CA 95070).
Sakramento Lutheran Church of 

the Cross (4465 H Str, Sacramento).
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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Pretendenti uz 
Latvijas Gada balvu 

sportā 2014
Latvijas Olimpiskā komiteja 

(LOK) un Igo Japiņa Sporta 
aģentūra nosaukusi pretenden-
tus Latvijas Gada balvai sportā 
2014 deviņās nominācijās, kā arī 
balvas par mūža ieguldījumu 
sportā ieguvēju. 

Latvijas Gada balvu sportā 
2014 nominācijā par mūža ie  gul-
dījumu saņems bijušais futbola 
tiesnesis un vairāku ar futbolu 
saistītu grāmatu autors Miķelis 
Lenerts-Rubenis. Rubenis kar-
jēras laikā darbojies kā tiesnesis, 
sporta žurnālists, sporta meto di-
ķis un sporta instruktors, kā arī 
vadījis Latvijas Futbola federāci-
jas Tiesnešu komiteju.

medaļniece Eiropas un Pasaules 
meistarsacīkstēs brīvajā cīņā 
Laura Skujiņa.

Girgensonam 
piemīt īpaša 

spēlētāja spējas
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 

kluba Bufalo Sabres uzbrucējs 
Zemgus Girgensons katru 
dienu centīgi strādā, lai sa -
sniegtu savas karjēras galveno 
mērķi – izcīnīt Stenlija kausu. 
Vienības treneŗu Teda Nolana 
un Artūra Irbes ieskatā latvie  šu 
hokejistam piemīt neparastas 
spējas. Visspilgtāk viņā ir re -
dzama noturība, jo 20 gadus 
veciem hokejistiem parasti iet 
kā pa viļņiem. Viņi var būt ļoti 
labi, bet var būt viļņveidīgs 
sniegums. Zemgus iet ļoti vien-
mērīgi un ļoti augstā līmenī. 
Sportistā ielikti spēcīgi pamati 
gan domāšanas, gan technikas 
un darba ētikas ziņā. Girgensons 

citādi nemaz nemāk, viņš vien-
mēr visu darīs, cik pareizi vien 
iespējams. Tā kā viņš ir ļoti labi 
sagatavots, arī kļūdu nav. Spor -
tu šeit ārkārtīgi ciena. Šeit ciena 
komandas, kas ir darbarūķu 
komandas, nevis lielus meista-
rus un superizpildītājus. Šī vie-
nība Zemgum ir piemērota, un 
viņa spēli šeit ārkārtīgi ciena 
līdzjutēji, pilsēta,”par Zemgu 
sacīja Irbe.

Savukārt Teds Nolans sacīja: 
„Zemgus ir viens no koman-
das strādīgākajiem spēlētājiem 
katru dienu. Viņš vēlas arvien 
kļūt labāks. Es nezinu, vai šādu 
attieksmi viņam devis hokejs, 
bet esmu pārliecināts, ka tas ir 
vecāku nopelns – tas, kā viņš 
tika audzināts.”

Pats Girgensons sevi par su -
perzvaigzni neuzskata. Viņu ļoti 

augsti vērtē Bufalo līdzjutēji, un 
tieši krekls ar latvieša uzvārdu 
uz muguras ir pirktākais Sabres 
līdzjutēju vidū. Girgensons šīs 
sezonas 24 spēlēs izcēlies ar 
septiņu vārtu guvumiem un 
sešām rezultātīvām piespēlēm, 
ar 13 punktiem būdams koman-
das otrs rezultātīvākais spē-
lētājs.

Girgensons 
joprojām līderis 

balsojumā
Zemgus Girgensons joprojām 

saglabā līdeŗpozīcijas Nacio-
nālās hokeja līgas (NHL) Zvaig-
žņu balsojumā. Izmaiņas tikai 
notikušas viņa sekotāju secībā. 
Girgensons par līderi kļuva 
novembra beigās, bet 2. decem-

brī, kad NHL publiskoja balso-
šanas rezultātus, viņa pārsvars 
pār tuvāko sekotāju bija ievēro-
jams. Pēc divām balsošanas 
nedēļām Bufalo Sabres uzbrucējs 

bija saņēmis 399 356 balsis, bet 
tobrīd tuvākajam sekotājam 
Montrealas Canadiens aizsar-
gam P.K. Subanam bija 240 362 
balsis jeb par 158 994 mazāk.

Rubenis ir sarakstījis vairāk 
nekā desmit grāmatas par fut-
bolu, tai skaitā vairākus mācību 
līdzekļus futbola tiesnešiem.

Katēgorijā “Labākais Latvijas 
sportists” finālistu vidū ir Soču 
Ziemas olimpisko spēļu vicečem-
pions skeletonā Martins Dukurs, 
vienīgais latviešu spēlētājs Nacio-
nālajā hokeja līgā Zemgus Gir -
gen sons, Francijā pirmoreiz Grand 
Slam turnīra pusfinālu sasnie gu-
šais tenisists Ernests Gulbis, Ei -
ropas čempions biatlonā Andrejs 
Rastorgujevs, kā arī Eiropas čem-
pions un divreiz BMX Pasaules 
kausa posmos superkrosā uzva-
rējušais Māris Štrombergs.

Katēgorijā “Labākā Latvijas 
sportiste” uz gada balvu pretendē 
Eiropas čempione un Pasaules 
čempionāta bronzas medaļniece 
brīvajā cīņā Anastasija Grigorjeva, 
pirmā latviete, WNBA līgas (ASV) 
čempione Anete Jēkabsone-Žo  -
gota, divreiz Latvijas rekordu la -
bojusī šķēpmetēja Madara Pala-
meika, Ņujorkas maratonā ce -
turto vietu ieguvusī Jeļena Pro -
kopčuka-Čelnova un bronzas 

Eiropas basketbola 
meistarsacīkšu 

izloze
Latvija ir viena no rīkotājām 

39. Eiropas meistarsacīkstēm  
basketbolā, kas no 2015. gada 5. 
līdz 20. septembrim notiks Lat-
vijā, Vācijā, Chorvatijā un Fran-
cijā. Rīgā, Berlīnē, Zagrebā un 
Monpeljē notiks grupu turnīra 
spēles, bet izslēgšanas spēles ri -
sināsies Francijas pilsētā Lillē, 
kuŗā piedalīsies katras grupas 
četras labākās vienības.

Parīzes Disnejlendā notika tur-
nīra izloze, kuŗā 24 izlases tika 
sadalītas četrās grupās. Izlozē 
pie dalījās arī Latvijas basketbo-
liste Gunta Baško-Melnbārde. 
Latvijas izlase spēlēs D grupā, 
kur spēkosies ar Lietuvas, Uk -
rainas, Beļģijas, Čechijas un Igau-
nijas valstsvienībām. Šīs grupas 
cīņas tiks aizvadītas Rīgā.

Izlozes rezultāti. A grupa – 
Francija, Somija, Bosnija, Polija, 
Izraēla, Krievija; B grupa – Spā-
nija, Serbija, Turcija, Italija, Vā -
cija, Islande; C grupa – Chorvatija, 
Slovēnija, Grieķija, Maķedonija, 
Gruzija, Nīderlande; D grupa – 
Lietuva, Ukraina, Latvija, Beļģija, 
Čechija, Igaunija.

Līdz šim Latvija vienīgo reizi 
Eiropas basketbola finālturnīru 
rīkojusi 1937. gadā, kad turnīrā 
ieņēma sesto vietu. Latvija iz  cī-
nīja čempiona titulu pirmajās 
Eiropas meistarsacīkstēs 1935. 
gadā Ženēvā.

2014. gada Latvijas 
labākais BMX 

riteņbraucējs – 
Māris Štrombergs

Latvijas Riteņbraukšanas fede-
rācija otro gadu pēc kārtas notei-
ca pašmāju gada labāko riteņ-
braucēju. Šogad šo titulu ieguvis 

Māris Štrombergs

Miķelis Rubenis

BMX riteņbraucējs Māris Štrom-
bergs. Viņš šogad kļuvis par ASV 
un Eiropas čempionu, divas rei-
zes uzvarēja Pasaules kausa 
izcīņas posmos.

Ātrslidošana
Pasaules kausa izcīņas 3. posmā 

Berlīnē uzvaru 1500 m distances 
B grupas sacensībās izcīnīja lat-
viešu ātrslidotājs Haralds Silovs, 
nopelnot iespēju nākamajā pos-
mā startēt A grupā. 

Silovs startēja pārī ar ame ri-
kāni Džoiju Mantiju, distanci 
veicot minūtē un 48,50 sekun-
dēs. Tu  vā ko sekotāju nīder lan-
dieti Kaiju Verbiju latvietis 
apsteidza par 0,35 sekundēm, 
bet trešajā vietā atstāja vēl vienu 
Nīderlandes ātr slidotāju Pimu 
Šiperu (+0,57).

Biatlons
Latvijas biatlona līderis An -

drejs Rastorgujevs Zviedrijā 
savās se  zonā pirmajās sacensī-
bās Pa  sau les kausa izcīņā ieguva 
13. vietu 10 km sprintā. Rastor-
gujevs pir majā šaušanā pieļāva 
vienu kļū du, bet otrajā uguns-
līnijā trāpīja visos mērķos. Fi -
nišā viņš minūti un 8,4 sekun-
des zaudēja uzva rētājam fran-
cūzim Martēnam Furkadam. 
12,5 km iedzīšanas sacensībās 
Andrejs Rastorgujevs ieņēma 
28. vietu. Šaušanā viņš pieļāva 
sešas kļūdas.

Skeletons
Starpkontinentālā kausa izcī-

ņas 4. posmā Vinterbergas trasē 
Vācijā ceturto vietu ieguva lat-
viešu skeletoniste Lelde Prie du-
lēna. Viņa sacensību uzvarētājai 
vācietei Žakvelīnai Lellingai, 
zaudēja 1,07 sekundes

Kamaniņas
Latvijas divnieka ekipāža An -

dris un Juris Šici Leikplesidā 
Pasaules kausa izcīņas 2. posmā  
izcīnīja ceturto vietu. Pēc pirmā 
brauciena brāļi Šici bija trešie, 
bet otrā brauciena nobeigumā 
viņus no vietas trijniekā šķīra 
četras (!) sekundes tūkstošdaļas. 
Pasaules kausa izcīņas kopvēr tē-
jumā Šici ar 154 punktiem ir 
piektajā vietā.

Bobslejs
Eiropas kausa izcīņas posmā 

bobslejā Francijā, Laplaņas trasē, 
Uģa Žaļima pilotētais divnieks 
izcīnīja astoto vietu. Krietni labāk 
viņam veicās, pilotējot četrinieka 
ekipāžu – tika izcīnīta trešā vieta. 
Matīss Miknis ar stūmējiem 
Dāvi Spriņģi, Mārtiņu Rūgumu 
un Rūdolfu Tonigu pēc pirmā 
brauciena ierindojās 23. vietā, 
nekvalificējoties otrajam brauc-
ienam.  

Florbols
Zviedrijā, Gēteborgā, risinās Pa -

saules meistarsacīkstes flor bo lā. 
Latvijas izlasei pirmā spēle bija 
pret septiņkārtējiem pasaules 
čempioniem zviedriem. Pēc pir-
majām desmit minūtēm rezultāts 
bija 1:1, taču nobeigumā Zvied-
rijas vienības pārsvars bija pārlie-
cinošs – uzvara ar 11:2. Otrā spē  lē 
Latvijas komanda zaudēja somiem 
– 1:7. Trešajā spēlē mūsu flor bo-
listi guva pirmo uzvaru turnīrā, 
pārspējot Vācijas vienību – 5:3.

Plūdmales
volejbols

Sezonas pēdējam Pasaules kau-
sa izcīņas posmam DĀR ne  bija 
pieteicies neviens no pirmajiem 
trijiem pasaules plūdmales volej-
bola ranga duetiem. Līdz ar to 
Latvijas spēlētāji Aleksandrs Sa -

moi lovs un Jānis Šmēdiņš otro 
gadu pēc kārtas garantējuši pirmo 
vietu sezonas nobeiguma kopvēr-
tējumā. Pirms sezonas pē  dējā pos-
ma Samoilovam un J. Šmēdiņam 
ir 5770 punkti, viņiem 330 punk-
tus zaudē amerikāņi Šons Rozen-
tāls un Filips Dal hau zers, bet tre-
šie ar 5330 punktiem ir brazīlieši 
Alisons Čeruti un Brunu Šmits.

Samoilovs un J. Šmēdiņš pa  sau-
les ranga pirmajā vietā bija arī 
2013. gadā. Šajā sezonā viņi maijā 
uzvarēja Pasaules kausa izcīņas  
Open posmā Meksikā. Kopumā 
finālā mūsu labākie plūdmales 
volejbolisti šosezon spēlējuši trīs 
reizes un labāko piecniekā iekļu-
vuši sešas reizes.

Hokejs
Pasaules meistarsacīkstes ho -

kejā U-20 junioriem pirmās līgas 
A grupā  risināsies no 14. līdz 20. 
decembrim Italijas pilsētā Asiago. 
Latvijas Hokeja federācijas valde 
mūsu komandai izvirzīja uzde-
vumu izcīnīt pirmo vietu pirmās 
līgas A grupā un tādējādi pēc 
divu gadu pārtraukuma atgriez-
ties augstākajā līgā. Vienības tre-
neris ir Ģirts Ankipāns.

Futbols
Latvijas futbola valstsvienības 

kapteinis Kaspars Gorkšs parak-
stījis īstermiņa līgumu ar Anglijas 
pirmās līgas klubu Colchester 
United. Kolčestras klubs spēlē 
pēc spēka trešajā Anglijas līgā. 
Pirmās līgas turnīrā Colchester 
United” tāpat kā Latvijas izlases 
bijušā treneŗa Gerija Džonsona 
vadītā Yeovil Town atrodas bīsta-
majā zonā uz izkrišanas robežas, un 
tas mudina Kolčestras kluba va -
dību meklēt izeju no situācijas.

Dambrete
Rīgas Techniskajā universitātē 

pirmo reizi norisinājās starptau-
tiskais simtlauciņu dambretes tur-
 nīrs Rīga Open 2014, ko organi-
zēja un atbalstīja Dambretes attīs-
tības biedrība un Latvijas Dam-
bretes savienība. Pirmo vietu 
ieguva lielmeistars no Latvijas 
Laimonis Zālītis – 12 p. no 14.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


