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OJĀRS CELLE
Klāt jauns gads, atvadās vecais. 

Latvijā svarīgu pārmaiņu laiks. 
Būs pagājis gads kopš jaunās va -
lūtas – eiro ieviešanas. Esam jau 
pieraduši pie lielākām un sma-
gākām monētām naudas makā 
un pie raibajām dažādu izmēru 
papīra naudas zīmēm. Sākumā 
pareģotās cenu maiņas un apju-
kumi, ja iesākumā tādi varbūt 
šad un tad gadījās, tagad jau 
piemirsušies. Valsts gan sūdzas, 
ka lielākā daļa no iemīļotā lata 
monētām tā arī neesot atgriezušās 
iemainīšanai pret eiro.

Latvijas valdība rosās pārņemt 
Eiropas Savienības stūri un vadīt 
lielo kopību nākamos sešus mē -
nešus. Lai arī tā būs diezgan sim-
boliska darbība un nekādas ievē-
rojamas pārmaiņas Eiropā ne mē -
ģināsim, ne varēsim ieviest, val-

Ar skatu uz atpakaļ un uz priekšu
došā valsts taču skaitīsimies.

Pagājušā gadā lielāko nepatī-
ka mo pārsteigumu pasaulei sagā-
dāja Putins Ukrainā un musul-
maņu nodibinātā terroristu valsts 
smilšainajos Āzijas tuksnešos, 
taču jāpiemin arī patīkami noti-
kumi. Svarīgākais to vidū bija 
straujā naftas cenas lejupslīde. Tās 
izraisītos labumus šogad varēs iz -
mantot visas enerģijas patērētāj-
valstis, bet kabatas kļūs tukšākas 
tām zemēm, kas „melno zeltu” 
sūknē no savām dzīlēm. Gaŗākā 
griezumā palētināsies daudz kas 
cits, kam  naftas un gāzes produk-
ti ir izejviela.

Finanču pasaule jau vairākus 
gadus ir norūpējusies par deflā-
cijas pazīmēm, kas draud sajaukt 
rēķinus baņķieŗiem un budžetu 
plānotājiem. Cenu kritums viņu 

acīs izskatās sliktāks nekā inflā-
cija, par ko tie uztraucās, kad 
tieši enerģijas produktu cenu kā -
pums sadārdzināja dzīvi pasaulē. 
Ir jau tā, ka parādus grūtāk ir 
samaksāt laikos, kad nauda nevis 
pakāpeniski zaudē vērtību, bet 
gan tad, kad tā kļūst vērtīgāka.

Ekonomiskos ciklus vienmēr 
raksturo dažādi „burbuļi” – cenu 
kāpumi populārām akcijām, mā -
jokļiem, dažādām precēm. Kad 
šie „burbuļi” plīst, izraisās krizes, 
kuŗās viss strauji iegūtais tiek at -
kal zaudēts. Un viss tas ir saistīts 
ar cilvēci, šīs planētas pamatie-
dzīvotājiem, kuŗu skaits nemitīgi 
pieaug, tāpat kā viņu prasības un 
vajadzības. Kapitālistiskajā pa -
saulē cilvēki tiek nemitīgi kār di-
nāti un mudināti iepirkties, izdot 
savu sūri, grūti sapelnīto naudu. 

Tieši svētku laikā šie kārdinājumi 
un uzmundrinājumi kļūst visspē-
cīgākie, jo ir taču jāmeklē dāvanas 
saviem mīļajiem tuviniekiem un 
draugiem. Un tirgotāji gādā, lai neap-
 trūktu mantu un iepirkšanās ideju.

Priecīgais svētku laiks nobei-
dzas ar lustīgi sagaidītu Jauno 
gadu, ar šampanieša korķu pauk-
šķēšanu, laimes vēlēšanu un kār-
tīgu uguņošanu. Pateicoties tele-
vīzijai, mēs varam vērot, kā viss šis 
jampadracis sākas Jaunzēlandē, 
Austrālijā, un tad pārveļas pāri 
visai pasaulei Rietumu virzienā. 
Optimisti priecājas, ka dzīve ies 
uz augšu, gads būs labs un sek-
mīgs, pesimisti toties norūpē-
jušies, kā nu būs tālāk.

Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu 
laikā. Atskatoties pagātnē un apt-
verot, cik ātri notiek maiņas, brī-

žam iezogas prātā jautājums, kas 
mūs sagaida nākotnē. Uz ko šī pa -
saule iet? Vai visapkārt notiekošais 
ir progress? Bet varbūt esam ka -
manās, kas arvien ātrāk drāžas 
lejup no kalna, ka reiz būs kaut 
kur jāapstājas, jāatvelk elpa?

Bet nākotne ir nezināma. To, 
kas notiek šodien, pirms simt ga -
diem neviens  nespēja iedomāties. 
Kāpēc zīlēt, kas būs vēl pēc simt 
gadiem? Gādāsim, lai latviešu 
tautas dzīvā ķēde – nākamās pa -
audzes – būtu labas un spēcīgas, 
lai pasaulē, kuŗā viņiem būs jā -
sacenšas ar citiem, tās būtu ie -
spējami labi sagatavotas. Cilvēce, 
evolūcijas kronis, ir daudzu cilšu 
un tautu kopojums. Tās nāk un 
iet, un, kā Rainis saka: „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies.” Novēlēsim to 
arī Latvijas nākotnei! 

Latviešu fonda parādīšanās laik-
raksta slejās gadu mijā kļuvusi 
par tradiciju. Parasti šis ir laiks, 
kad uz brīdi apstājamies, atska tā-
mies uz paveikto un metam skatu 
nākotnē. Tad aši ievelkam elpu, 
lai uzsāktu nākamo maratonu, kas 
Fonda kalendārā saucas “kon kur sa 
cikls” un ilgst no janvāŗa līdz sep -
tembrim. Ja atskatāmies uz 2014. 
gadā paveikto, varam būt lepni. 
Fonds veiksmīgi novadījis pirmo 
crowdfunding kampaņu, kuŗas re -
zultātā ieguvām papildu līdzek-
ļus vairāku iesniegto projektu 
īstenošanai – piemēram, skautu 
un gaidu Lielās nometnes albuma 
izdošanai, XI Starptautisko lat-
viešu jauno mūziķu meistarkursu 
organizēšanai Siguldā. Aizgāju-
šajā gadā Fondā iestājušies jauni 
dalībnieki un ar dāsniem ziedo-
jumiem crowdfunding kampaņas 

Latviešu fonds
turpina darbu

ietvaros šī gada projektus atbal-
stījuši vecie dalībnieki un Fonda 
labvēļi. Bet pats galvenais – esam 
lepni par mūsu atbalstītajiem jau -
najiem projektiem. Tam pa  matā ir 
gan pieņemto projektu kvali tāte, 
gan LF padomes locekļu saska-
ņotais darbs, rūpīgi izvēloties la -
bākos. Lai minam tikai dažus 
jaunos projektus – grāmata bēr-
niem par latviešu mākslu “Mula 
un portrets”, Melānijas Vanagas 
virtuālā mūzeja “Esi pats!” iz  vei de, 
Astrīdas Jansones atmiņu stāsta 
“Dārlinga līkloči” publicēšana un 
latviešu literātūras klasiķu darbu 
izdošana e-grāmatas formātā. Top 
arī dokumentālā filma par Bal-
tiešu universitāti un drīz notiks 
pirmizrāde filmai “Dieva put niņi”. 
Atsaucība dod mums milzīgu 
gandarījumu, tas, ko dara Lat-
viešu fonds, ir vajadzīgs.  

Kas mūs gaida nākotnē? Kā jau 
katru gadu, janvārī sākas pieteik-
šanās Latviešu fonda projektu 
konkursam. Pirms gada tika ie -
viests jaunais konkursa kalendārs, 
kas deva iespēju projektu pietei-
cējiem daudz ātrāk uzzināt kon-
kursa rezultātus. Arī šogad pietei-
kumu pieņemšana notiks no 1. 
janvāra līdz 15. februārim. Veik-
smīgie Mazie projekti tiek pazi-
ņoti marta beigās, bet Lielie – 
jūlija beigās. 

Šī gada rudens mēnešos esam 
strādājuši, lai uzlabotu vēl vairā-
kus ar konkursu saistītus aspek-
tus. LF financējuma atskaites pro  -
cess ir pārstrādāts un nu ir skaid-
rāks un pārskatāmāks. Ap Jauno 
gadu varēsiet redzēt Fonda pār-
veidoto mājas lapu, kas ir mūsu 
logs uz pasauli un svarīgs palīgs 
projektu informācijas izplatīšanā.  

Projektu pieteicējiem būs patī ka-
mi uzzināt, ka esam izveidojuši 
pilnībā elektronisku pieteikuma 
anketu, kas padarīs vieglāku pie-
 teikumu iesniegšanas un pieņem-
šanas procesu. Anketu esam vei -
dojuši uz iepriekšējo gadu anke-
tas bazes, bet šogad vairs nepie-
prasīsim iesniegt pieteikuma ek -
semplāru arī pa pastu. Šajā gadā  
turpinām paplašināt LF mājas 
lapas angļu valodas sadaļu. Bla-
kus anketai ievietosim arī kon-
kursa pieteikšanās noteikumus 
un citu noderīgu informāciju. 
Konkursa noteikumi, pieteik-
šanās anketa un cita informācija 
atrodama Latviešu fonda mājas 
lapas sadaļā “Projektu konkurss”. 
Mēs ar prieku atbildēsim uz jūsu 
jautājumiem pa e-pastu, ja rak-
stīsiet uz pieteikumi@gmail.com.   
Tomēr iesakām vispirms ieska-

tīties mājas lapas sadaļā “Bieži 
uzdotie jautājumi”, kuŗā ātri atra-
dīsiet pašu svarīgāko informā ciju. 

Ņemot vērā pēdējos gados ie -
sniegto projektu kvalitāti, Lat vie šu 
fonda pilnsapulcē 2014. gada 
oktobrī Mineapolē tika nolemts 
palielināt projektu financējumu 
atvēlot $25 000 Lielajiem projek-
tiem, un $10 000 Mazajiem.   

Lai skanīgs, bagāts un laimīgs 
Jaunais gads un lai 2015. gada 
Latviešu fonda konkurss atnes 
mums visiem jaunus, skaistus 
projektus, ar kuriem varēsim 
iepriecināt tuvu un tālu dzī  vo-
jošus tautiešus!

LF atbalstītos projektus variet 
apskatīt Latviešu fonda mājas 
lapā www.latviesufonds.info, bet 
projektu gala rezultāti atrodami 
ieskatoties šajās tīmekļa saitēs:

Laimīgu
Jauno gadu!
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SAINT PĒTERSBURGĀ

Mūsu žurnālisti 
jānovērtē  

atzinīgi
Diemžēl ne vienmēr mēs pa -

tiesi un atzinīgi novērtējam 
mūsu žurnālistu darbu. Tā ir  
māksla atspoguļot to, kas īsti 
notiek vai attīstās. Arī pievērst 
uzmanību tam, kas nenotiek.

Izsaku lielu pateicību žurnā-
listei Sallijai Benfeldei par rak-
stu „Vai viss paliek pa vecam”, 
kas parādījās Laika 47. numurā, 
kur tika aprakstīta Vienotības 
kongresa norise. Kongresā va -
rēja just apslāpētu un neuz krī-
tošu spriedzi, kāda nav bijusi 
iepriekšējos kongresos. Izbrīnu  
radīja tas, ka nenotika debates 
un netika iztirzāti daudzi jau tā-
jumi, kas bija saistīti ar 12. Sa -
eimas vēlēšanām. Debatēm kon-
gresa beigās bija atvēlētas tikai 
trīsdesmit  minūtes. Debatēm ir 
jāatvēlē vismaz divas stundas, 
pretējā gadījumā viss izskatās  
mākslīgi sasteigts un var  likties, 
ka kongresa vadība nemaz ne -
grib nemaz runāt ar dalīb nie-
kiem. Trūka sīkas un risinošas 
analīzes par vēlēšanām un kur 
nu vēl diskusijas, kā, piemēram, 
uzlabot vēlētāju skaitu u. c. Lai 
gan LR pavalstnieki ārzemēs 
pirms kongesa bija iesnieguši 
valdei savus  ieteikumus. Sāpīgi 
ir tas, ka uz mūsu ieteikumiem 
līdz šim neesam saņēmuši ne -
kādu  reakciju, – vienkārši  nav  

noticis savstarpējs dialogs, jūta-
mies  polītiski  aizmirsti. 

Iekšējo saspīlējumu radīja arī 
neprasme novērtēt otra darbu,  
sasniegumus un ekspertīzi. Tas  
tik krasi izpaudās attiecībā uz 
iepriekšējo Veselības ministri 
Dr. Ingrīdu Circeni, kad viņu  
visvairāk vajadzēja atbalstīt  un 
viņas ieteikumus un darbu  vir-
zīt uz priekšu. Diemžēl trūka 
pozitīva novērtējuma un  atzinī-
bas. Pietrūka morālā spēka un 
mugurkaula. Mēs cits citā neie-
klausāmies, trūkst savstarpējās 
ieintersētības. Katrā ziņā ir jā -
uzklausa biedru domas un ie -
teikumi, jāreaģē. Nedrīkst ig   no-
rēt cits citu. 

S. Benefeldes raksts ir līdz-
svarots, bez pārspīlējumiem, 
viegli plūtošs un lasāms. Ir sva-
rīgi, ka par problēmām runā, 
agrāk vai vēlāk šis tas „aizķer-
sies”. Sallija vispār raksta ļoti 
izsmeļoši un analītiski, un tas  
rada prieku, lasot viņas rakstus.

Dažādībā ir  spēks un  radošas  
idejas. Kāpēc vēl neesam apvie-
nojušies vienā spēcīgā nacio-
nālā polītiskā partijā? Vai tiešām 
nekad tas nenotiks? Kongresā  
trūka tālredzīgas apņemšanās 
uz lielāku sadarbību lielu mērķu 
sasniegšanai. Vai tiešām mēs  
esam tik nevarīgi. Svarīgi ir  
ticēt  sev.

JĀNIS  J. DIMANTS,
Jr., M.D.,

Vienotības atbalsta grupas  
vadītājs Minesotā

Visiem,
kas palīdz 

atjaunot Latvijas 
svētvietu –

Rīgas Brāļu
kapu ansambli !

Šis gads ir bijis neparasts ar 
to, ka tas atgādināja mums par 
laiku pirms 100 gadiem. 1914. 
gadā Eiropa tika ierauta 1. pa -
saules kaŗa vētrās, kas radīja 
milzu postu katrā lauku sētā, 
katrā ģimenē, katra cilvēka 
dvēselē. Tas arī bija lielu pār-
maiņu laiks, kad sagruva im -
perijas un radās jaunas valstis. 
Arī Latvija! Tās piedzimšana 
nenāca viegli. Tas bija sarežģīts 
laiks, kas prasīja milzīgus upu-
rus! Šodien, lasot vēstures do -
kumentus un literārus darbus, 
skatot vēsturiskās filmas un 
senas fotografijas, klausoties 
speciālistu domās, mēs – pat ar 
vislielāko fantāzijas piepūli ne -
varam pietuvoties tā laika īste-
nības reālajām sajūtām...

Latvija ieguva sev ilgi loloto 
valstisko neatkarību, bet cena 
par to bija ļoti liela. Un tāpēc jau-
 nās valsts pilsoņi ar pārliecību 
ķērās pie savu varoņu slavas 
iemūžināšanas, ceļot piemi nek-
ļus, iekopjot kapus, izveidojot 
īpašas vietas un piemiņas zīmes   
– tā cenšoties pateikt paldies 
kritušajiem par viņu varonību 
un sirds mīlestību pret jauno 
valsti – Latviju.

Rīgas Brāļu kapu ansamblis ir 
viens no izcilākajiem mūsu 
cilvēku un valsts pateicības  sim-
  boliem, tas izsaka un apliecina 
cieņu varoņiem, kurŗi tagad 
Dieva mierā dus pie sērojošās 
Mātes Latvijas kājām. Uzturēt 
un saglabāt šo svētvietu ir mūsu 
visu lielais uzdevums. Laika 
zobs un daudzie vēsturiskie 
apstākļi to lieguši ilgus laikus, 
bet tagad tas ir iespējams! Tāpēc 
it īpaši šodien mums jāsapko-
po spēki, lai godam 2015. gada 
oktobra nogalē sagaidītu mūsu 
svētvietas īpašo gadskārtu, kad 
šeit – priežu mežā, smilšu kāpā 
– pirms simt gadiem tika ap -
bedīti pirmie trīs kritušie ka -
ŗavīri – strēlnieki!

Visu Rīgas Brāļu kapu sargā-
tāju un uzturētāju vārdā – mūsu 
lielā pateicība Jums visiem – 
tuvumā un tālumā, kas bijāt 
kopā ar mums, domās un dar-
bos, palīdzējāt, atbalstījāt, gan 
ar labiem padomiem, gan ar 
ziedojumiem!  

Archibīskaps A. Grīnbergs, 
atklājot 1936. gadā RBK, teica 
šādus vārdus:

“Novelciet kurpes, jo tā zeme, 
uz kuŗas stāvat, ir svēta!”

Atcerēsimies to vienmēr, kad 
apmeklēsim mūsu svētvietu – 
Rīgas Brāļu kapus!

Laimīgu Jauno gadu vēlot,  

GUNTIS GAILĪTIS,
Rīgas Pieminekļu

aģentūras direktors
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IRĒNE EZERIŅA

LINDA RĀTFELDERE

Sirsniņu balles St. Pētersburgā, Floridā

Linu druva pie austrumu robežas.
Piezīmes par Abrenes bijušo iedzīvotāju 

atmiņu vākšanu

Kad svētku eglīte Latviešu 
bied rības namā nosvinēta, Jau -
nais gads sagaidīts, mēs sākam 
jau domāt par mūsu Sirsniņu 
balli. Katru gadu šī balle ir ļoti 
labi apmeklēta, tajā ierodas tau-
tieši no malu malām. Kad zie-
meļos plosās lieli sniegputeņi, 
pūš auksti vēji, tad daudziem 

Lietuviešu RITMAS dejotāji 2014.g. Sirsniņu Ballē, Floridas Latviešu biedrībā

Jau vairākus gadus Latviešu 
biedrības sarīkojumu komiteja 
sagādā daudz dažādus priekš-
nesumus, kas veltīti mīlestībai. 
Tos sniedz mūsu pašu talanti 
Richards Rollis, Māris un An -
dris Ritumi, Aleksandra Ritu-
ma, Vladimirs Hohlovs ar meitu 
Maiju un Ariāna Liepiņa, kā arī 

nam nebija šaubu, ka šī grupa 
Latvijā ir izpelnījusi vairākus 
apbalvojumus un godalgas. Tā 
mums visiem bija reta izdevība 
ar viņiem iepazīties, iedrau dzē-
ties un kopā izjust vārdus, ko 
teica mācītājs Pelds: ”Paldies Die-
 vam, ka esam latvieši, ne laiks, 
ne tālums mūs nevar šķirt.”

meņu laiks, mēs viņus pār stei-
dzām  ar svaigām zemenēm.

Pa šiem gadiem mums ir bijis 
daudz dažādu programmas iz -
pildītāju. No Toronto pie mums 
ciemojās koris Dzirksts, dziedot 
dziesmas, kas piemērotas šai 
dienai. Sandra un Maija Ķuzes, 
arī no Kanadas, mūs sirsnīgi 
izsmīdināja. Ruta Krumoviča ar 
vīru Alvaro Gomez deva ļoti 
augstvērtīgu vijoļu koncertu. 

Pēc vairākiem gadiem mūsu 
Sirsniņu ballē beidzot izdevās 
sagaidīt Čikāgas Piecīšu slaveno 
dziedoni Armandu Birkenu. 
Viņa programma bija tik vis-
pusīga, ka katram tika kāda no 
viņa mīļākām dziesmām, kas 
Armandam bija jāatkārto. Ar -
mands nebija pieradis pie Flo-
ridas karstuma, viņš, sviedrus 
slaucīdams, tomēr neskopojās 
ar piedevām. Tā kā daudziem 
no mums nebija izdevība viņu 
dzirdēt Latvijā vai Čikāgā, tad 
mūsu zāle bija pilna ar prie cī-
giem klausītājiem. Ceram, ka 
Alberts Legzdiņš, Čikāgas Pie-

cīšu sirds un dvēsele, arī nākot-
nē atkal atradīs laiku atbraukt 
pie mums. Mēs priecājamies 
par visiem māksliniekiem, kas 
pa visiem šiem gadiem ir mūs 
iepriecinājuši ar savām pro-
gram mām.

Pirms pāris gadiem pie mums 
ciemojās16 dejotāji no lietuvie-
šu dejas grupas Ritmas, uzstājās 
ar klasiskām balles dejām. Viņu 
programmā bija deju variācijas, 
sākot ar ča-ča un beidzot ar 
klasisko angļu valsi. Visām de -
jām bija izmeklēti skaisti, pie-
mēroti tērpi, bet, kad pēdējā 
dejā dāmas iznāca vakar tēr pos, 
ar cepurēm un baltiem cim-
diem, un kungi smokingos, nāca 
atmiņā senie laiki – tiešām žēl, 
ka šodien tas vairs nav modē. 
Publika par šo uzvedumu bija 
tik sajūsmināta, ka domājam to 
vēlreiz atkārtot šogad. Būšot vēl 
vairāk dejotāju ar jaunām dejām 
un jauniem tērpiem. 

Sirsniņu balle ir svētki, kad 
tiek godināta mīlestība. Šo tra-
diciju turpināsim arī nākotnē.

skati veŗas uz silto, saulaino 
Floridu, kur var pavadīt kaut 
vai dažas dienas siltā saulītē, 
apmeklēt Sirsniņu balli, labi 
paēst un izdejoties pie maestro 
Ilmāra Dzeņa un Pēteŗa Ozola 
labās deju mūzikas.

„importētie” talantiem. Viena 
no lielākajām grupām, kas pie 
mums ciemojās, bija Gatves deju 
grupa no Latvijas. Kad 15 dejo-
tāji ar saviem skaistajiem tau-
tastērpiem, smaidīgām sejām un 
raito soli iedejoja zālē, nevie-

Mēs, floridieši, varam lepo-
ties, ka varējām pie galdiem ap -
kalpot 165 ēdājus ar garšīgām 
vakariņām un viņi mūs pacie-
nāja ar Lāču maizi, ko bija at  ve-
duši ciema kukulī no Latvijas. 
Tā kā februāris Floridā ir ze -

TRADICIONĀLĀ SIRSNIŅU BALLE
Svētdien, 15. februārī plkst. 17:00

Sanktpētersburgas
(FL) Latv. biedrībā (1705 9th Ave N)

Uzstāsies Lietuviešu balles dejotāji, izloze, azaids.
Ilmāra Dzeņa un Pētera Ozola deju mūzika.

Ziedojums $25. Galda rezervācijas: Dace 
Hohlova: 727-479-8026

Ar linu druvu virsrakstā do -
māta Abrene – tālā zeme, seši 
pagasti, kas jau ilgus gadus atro-
das robežas nepareizajā pusē. 
Vēlos dalīties pieredzē ar visiem 
šī laikraksta lasītājiem.

Par apvidu ieinteresējos nejau-
ši – 2012. gada nogalē, kad stu-
dēju Latvijas Universitātē un kad 
vajadzēja izvēlēties bakalaura 
darba temu. Zināju, ka vēlos 
rakstīt kaut ko, kas saistīts ar lat-
galistiku. Vienalga ko! Tobrīd pa -
rallēli studijām strādāju Latviešu 
folkloras krātuvē, un kollēga ie -
teica diplomdarbu rakstīt par 
Abreni. Interese par apvidu un tā 
iedzīvotājiem strauji auga, gribē-
jās uzzināt pēc iespējas vairāk, 
taču noslēguma darba rakstīša-
nai atvēlētā laika diemžēl bija 
pārāk maz, lai izzinātu vēstures 
faktus līdz sīkākajai niansei. 

Kaut arī Abrenes bijušo iedzī-
votāju dzīvesstāstu un atmiņu 
uzklausīšanu uzsāku salīdzinoši 
vēlu, viss bija jāsāk gandrīz no 
nulles, jo līdz šim šo jautājumu 
pētījušie Latvijas zinātnieki bija 
atstājuši diezgan niecīgas iestrā-
des. Materiālu vākšanas sākum-

posmā nācās piedzīvot arī nepa-
tīkamus pārsteigumus, piemēram, 
uzzināju, ka gan televīzijā, gan 
laikrakstos strādājošie žurnālisti, 
kuŗi, intervējuši abreniešus, tā 
saucamo melno materiālu pēc 
sižeta vai raksta izveides nav 
saglabājuši, tādējādi ļaujot lielai 
daļai iegūtās informācijas aiziet 
nebūtībā. 

Materiālu vākšanas process nav 
bijis vienkāršs. Par pamatu kon-
taktu meklēšanai izmantoju “Ab -
reniešu apvienības” dibinātāja 
Leontija Vizuļa 20. gs. 90. gados 
sastādīto adrešu kladi, kur pie-
minēti tie abrenieši, kuŗi pagāju-
šā gadsimta pēdējā desmitgadē 
vēlējās saņemt kompensāciju par 
savulaik atņemto īpašumu Ab  re nē. 
Ar roku rakstītās vēstules ceļoja 
gan pa Latviju, gan uz Ameriku 
un Krieviju. Daļa palika bez at -
bildes, daļa tika atsūtītas atpakaļ 
ar piebildi „adresāts nezināms”, 
„adresāts miris” u. tml., un tikai 
daži sūtījumi sasniedza saņēmēju.

2013. gada sākumā sāku inter-
vēt abreniešus – cilvēkus, kuŗi 
Abrenes apvidū dzimuši un/vai 
pavadījuši bērnību, jaunību. Teju 

katrs intervētais cilvēks man no -
rādīja, ka abreniešu atmiņu un 
dzīvesstāstu vākšanai ir daudz 
par vēlu, taču tas nelika šai iece-
rei atmest ar roku. 

Viena no pirmajām šī pētījuma 
materiālu vākšanas procesā in -
ter vētajām teicējām bija Abrenes 
pilsētas mēra Ernesta Ozola 
meita Margarita Alksnīte, kuŗa šī 
gada oktobrī svinēja jau 91. dzim-
šanas dienu. Intervējot šo kundzi 
vairākkārt, es ne tikai uzzināju 
daudz kā jauna par bijušā apriņ-
ķa centra veidošanos, bet arī  pa -
dziļināti iepazinos ar abreniešu 
fenomenu – to, kā dzīvi uztveŗ 
cilvēks, kuŗš palicis bez dzimte-
nes, bez mājām, kur pavadīta 
bērnība, jaunība; kā tiek uztverts 
fakts, ka apvidū vairs nav iespē-
jams atgriezties. Uzklausot arī 
ci  tus, pamazām veidojās situāci-
jas kopaina, izkristalizējot priekš-
statu par to, kā okupācijas laiks 
negātīvi ietekmējis, līdz nepazī-
šanai pārvērtis vietu, kas agrāk 
bijusi skaista un laba, tāda, kur 
bijis patīkami dzīvot.

Apciemoto cilvēku vidū bija 
arī L. Vizulis, kuŗš man, tā teikt, 

pielipināja degšanu par Abreni. 
Izlasot viņa sastādīto grāmatu 
„Abrenes biķeris”, kur atrodami 
arī atmiņu stāsti, un vairākus 
Latgales patriota Antona Slišāna 
rakstus, sapratu, ka esmu atra-
dusi temu, kas no tiesas ir sirdij 
tuva un par kuŗu interese nezu-
dīs arī pēc diplomdarba nodoša-
nas un aizstāvēšanas. Tā izrādījās 
taisnība – ir pagājis pusotrs gads 
kopš brīža, kad absolvēju univer-
sitāti, tomēr brīvajos brīžos jo -
projām turpinu skrieties ar laiku 
un cīnīties ar vējdzirnavām, in -
tervējot abreniešus, pierakstot 
viņu dzīvesstāstus un aplūkojot 
dažnedažādas fotografijas. 

Pēc diplomdarba aizstāvēšanas 
sāku arī Latviešu folkloras krātu-
vei iesūtīto Abrenes manuskriptu 
caurskatīšanu, iepazinos ar to 20. gs. 
un 21. gs. sākuma periodikas 
daļu, kur publicēti raksti par 
Abrenes temu, kā arī paviesojos 
LU Latvijas vēstures institūta Et -
nografisko materiālu krātuvē, kur 
lasīju 1963. gadā rīkotās ekspedī-
cijas pa Abrenes apriņķa territo-
riju pierakstus, tomēr sapratu, ka 
esmu izvēlējusies nepareizu stra-

tēģiju, jo archīvu izpēte tomēr ir 
jāatstāj pētījuma beigu posmam 
tā vienkāršā iemesla dēļ, ka jau 
pierakstītās liecības un folkloras 
manuskripti ir relātīvi mūžīgi.

Domāju, ka ir svarīgi sekot 
Igaunijas un Somijas piemēram, 
kādudien izdodot grāmatu, kur 
iekļautas atmiņas par valstij at  -
ņem to territoriju. Šāds izdevums, 
manuprāt, ir ļoti vajadzīgs ne 
tikai latviešiem, bet arī citu val-
stu iedzīvotājiem, jo palīdzētu 
labāk izprast mūsu vēsturi, kā arī 
visiem pieejamā veidā saglabātu 
liecības par nozīmīgu Latvijas 
daļu, tāpēc lūdzu atsaukties ab -
reniešus, kuŗiem ir saglabāju-
šās dziesmu klades, atmiņu al -
bumi no skolas gadiem, atmiņu 
pieraksti vai cita veida folkloras 
materiāli no Abrenes apvidus. 
Lūdzu atsaukties arī tos, kuŗi 
būtu ar mieru uzrakstīt atmi-
ņas par apvidū pavadīto laiku 
un kuŗu personīgajā archīvā 
glabājas Abrenes fotografijas.

Vēstules varat sūtīt uz e-pastu 
ratfeldere.linda@gmail.com vai 
uz adresi Biķernieku iela 53-10, 
LV- 1039, Rīga, Latvija.
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Maira Bundža

Linda Maruta Kronberga maestro Roberta Zuikas mājās

Ilze Šīmane-Liepiņa

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

(Turpināts no nr. 48)

Aizvadītā rudens 16. novem-
bris. Armanda Birkena auto-
mašīnā kopā ar dziedātāju Lindu 
Marutu Kronbergu dodamies uz 
Kalamazū, ko saucu par Roberta 
Zuikas pilsētu, un kas mūs sa -
gaida romantiski klāta pirmajā 
sniegā. Latviešu nams viesmīlīgi 
saposts un smaržīgs. Kā tajā 
gleznā – ļaudis nāk no dievkal-
pojuma baznīcā, svinīgi un pa -
cilāti, priecīgi un draudzīgi. Vie-
tējās Latviešu biedrības priekš-
niece Maira Bundža ir savus 
darbus savlaicīgi padarījusi, nu 
bez steigas un kņadas varam 
tuvāk iepazīties. Sarīkojuma ak -
cents, protams, bērni, kas labi 
samācījušies un aizkustinošā 
pirmziemnieku uzcītībā no gal-
vas skandē un dzied. Lielākajiem 
uzticēts nolasīt Jaunsudrabiņa 
„Piemini Latviju!” Un atkal ap -
ņem tā nomierinošā un cerību 
pilnā apziņa, ka latviešu kultūra 
un dzīvesziņa pastāv un turpi -
nās, ka sirsnība, privātums un 
iejūtība, jā, arī poētiska dvēsele, 
kas pasaulē pamazām kļūst par 
„luksuslietu”, mums, latviešiem, 
vēl ir „apritē”. Tautastērpā ģēr-
busies, smaidīga un moža pretī 
nāk mana garīgā, dvēseliskā drau-
dzene dzejniece Ilze Šīmane-
Liepiņa. Joprojām viņas spalva ir 

asa un radoša, enerģija kūsāt 
kūsā – Ilzes vadītā Toyota, sniegu 
šķiežot, aiztraucas pa todien 
klusajām Kalamazū ielām kā 
apseglots Pēgazs... Ilze mūs ved 
ciemos pie leģendārā Roberta 
Zuikas, par kuŗu uztur garīgo – 
to nozīmīgāko rūpi. Ar to arī, 
pēc manas pārliecības, ierakstot 
arī pati sevi ļoti nozīmīgā latviešu 
kultūras vēstures lappusē... Maes-
tro Zuika mūs gaida. Trauslajam 
augumam grūti noturēties stā-
vus, bet Roberts ir un paliek 
džentlmenis – piesēž vien tad, 
kad mēs, trīs dāmas, arī. Armands 
vēro un piefiksē notikumus, kam 
savulaik būs liela, ļoti liela kul-
tūrvēsturiska nozīme. Sarunas 
rit garīgi spriegas un gaišas, 
galvenokārt par Latviju un lat-
viešu vērtībām. Un tad nāk pār-
steigums – mums visiem, bet vis-
lielākais – Lindai. Raugiet, kopā 
ar Maestro mēs izstaigājam viņa 

bagātību apcirkņus – istabas, 
kuŗās sakrātas  grāmatas, rokrak-
sti, nošu pieraksti, archīvi. Kādas 
mapīšu kaudzes pašā virspusē 
dzelteni vāki ar uzrakstu – „Linda 
Kronberga”. Bet Roberts jau ne -
maz nezināja, ka arī Linda iera-

certs, kuŗā viņa pati gan dziedāja, 
gan spēlēja klavieŗpavadījumu, 
bija veidots kamerstilā – skanēja 
dziesmas, kas tuvas, dziļi izprota-
mas, nozīmīgas un pārdomas 
raisošas ikvienam latvietim. 
Dzimtenē un tālumā. 

varu lepoties ar to, ka mans pir-
mais diriģēšanas pasniedzējs bija 
Roberts Zuika. Līdz tam spēlēju 
klavieres, kokli, dziedāju. 

Kā tapa šī tava programma, 
ko no sirds iesaku arī citiem 
svētku rīkotājiem latviešu cen-
tros ārzemēs?

Šo programmu izveidoju tieši 
valstssvētkiem, bet saīsinātā va -
riantā tā jau izskanējusi pirms 
pāris gadiem Kanadā, Londonā 
(Ontario), vēlāk arī Hamiltonā. 
Pievienoju dziesmas, ko dziedāju 
aizvadīto Dziesmu svētku atklā-
šanas koncertā – Zigmara Liepiņa 
„Mātes karogs”, Renāra Kaupera 
„Mana dziesma”. Bet Andŗa 
Ritmaņa dziesma „Tev, vecotēv” 
ir no grupas „Dzintars” reper-
tuāra. Deviņdesmito gadu sā  ku-
mā, Lolitas Ritmanes rosināta, 
mācījos Mūzikas skolā Losan-
dže losā. Tolaik arī iesaistījos 
dziesmuspēlē „Tas vakars piekt-
dienā”, ko izrādījām arī Latvijā. 
Līdzās izrādei izveidojām kon-
certu, kur dziedāju duetā ar Ro -
bertu Rūsi. Šī dziesma izskanēja 
Latvijā populārajā „Mikrofona 
aptaujā”, nekādu godalgu gan ne -
ieguva, taču manī ieklausījās Lat-
vijā pazīstamais dziedātājs un 
producents Igo (Rodrigo Fomins. 
– L. K.), ar kuŗu kopā vēlāk iz -
braukājām koncerttūrēs vai visu 
Latviju. Arī „Liepājas dzintarā” 
dziedājām. Rezultātā tika izdots 
mans disks. Pirmo 2000. gadā 
producēju pati, un tas vairāk bija 
domāts Kanadas un ASV „tir-
gam”. 

Pastāsti par savām skolām 
mūzikā!

Kopš bērnības spēlēju klavieres 
un biju nolēmusi kļūt pianiste. 
Mācījos Kanadas Karaliskajā 
kon servatorijā, arī pie  privātsko-
lotājiem, taču... savainoju rokas 
locītavu un pianistes karjēru ne -
varēju turpināt, jo ļoti sāpēja 
roka. Pārgāju uz dziedāšanu, bet 
netiku  uzņemta konservatorijas 
vokālajā nodaļā. Tad sekoja trīs 
minētie gadi Losandželosā, kur 
ieguvu divus diplomus: dzie dā-
šanā un dziesmu kompozīcijā. 
Atgriezos Toronto, turpināju mā -
cības, līdz ieguvu vēl divus diplo-
mus. Rezultātā esmu vokālā pai -
dagoģe, speciālizējos mūzikas pai-
 dagoģijā bērniem, arī strādāju 
kādā Montesori skolā. Vienlaikus 
pasniedzu vokālās klases privāti, 
tostarp aktieriem. Kamēr sapratu 
– nē, vairs negribu! Man ir četri 
diplomi, bet nav „grada”, kas pa -
līdzētu šai specialitātē iet tālāk.

Kanadas latviešu avīzes slejās 
redzu tavu reklāmu – esi nekus-
tamo īpašumu speciāliste. Tik 
krasa pārmaiņa?!

Kad biju maza meitene un 
spēlējos ar lellēm, iedomājos sevi 
par aktrisi, dziedātāju un sko lo-
tāju. Bet man patika arī spēlēties 
ar mājiņām. Redzi – viss iet kopā! 
Tagad domāju, ka varbūt  agrāk 
vajadzēja pievērsties nekustamo 
īpašumu lietu studijām – li  kum-
došanai, apsaimniekošanai? Lai 
gan jau trīs gadus man ir licence, 
ko Kanadā var dabūt, tikai no -
kārtojot neskaitāmus kursus.

Tu esi latviešu sabiedrībā 
zināma sabiedriskā darbinieka 
atvase...

Jā, mans tēvs Tālivaldis Kron-
bergs bija visilggadīgākais LNAK 
(Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanadā – L. K.) priekšsēdis, dar-
bojās  arī Daugavas Vanagos un 
PBLA. Līdz ar ko man gluži 
vienkārši nebija citas iespējas, kā 
vien izaugt par aktīvu latvieti! 
Joprojām uzskatu, ka latviskums 
ir atkarīgs galvenokārt no tā, 
kādi pamati tiek ielikti ģimenē. 
Protams, bērnībā jutos nelaimīga, 
kad bija jāiet uz latviešu skolu, 
kamēr citi bērni atpūtās un 
izklaidējās. Toties tagad esmu 
ļoti lepna, ka esmu beigusi 
Gaŗezera Vasaras vidusskolu un 
ka par manu latviešu valodu 
Latvijā saka: „Cik tu literāri 
runā!” Jā, mēs runājam tādā 
latviešu valodā, kādu mums 
iemācīja mūsu vecāki un vec-
vecāki. Es citu nemaz nezinu.

Tavas domas par latviskuma 
turpinājumu nākamajās ār -
zem   ju latviešu paaudzēs?

Ceru, ka man vēl ilgi būs jā -
dzied pilnās zālēs latviešu svēt-
kos! Nopietni runājot, domāju, 
ka līdz ar to brīdi, kad Latvija 
atguva neatkarību, ir mainījusies 
mūsu pienākuma apziņa attiecī-
bā uz latviešu kultūru – to taču 
var kopt un baudīt Latvijā, brau-
cam turp!

Bet vai tos latviešus, kas 
aizbraukuši no Latvijas jeb 
jauniebraucējus „vecās trim-
das” sabiedrība ir gatava pie-
ņemt?

Neesmu ļoti iedziļinājusies šai 
jautājumā, taču par vienu gan 
esmu pārliecināta – pieņem tos, 
kas patiesi vēlas kaut ko darīt, 
piedalīties. Pat mīl viņus. Sap lū-
šana var notikt tikai tad, ja ir 
abpusēja vēlēšanās.

Mūsu sarunā iesaistās Ar -
mands Birkens.

Armands. Problēmas ar abu 
minēto – jauniebraucēju un „ve -
cās trimdas” saprašanos, manu-
prāt, sākās tajos pirmajos gados, 
kad Amerikā, Kanadā un citur 
ieradās arī pulks tautiešu, kas, 
maigi izsakoties, nebija tie go -
dīgākie un krietnākie. Ir daudz 
piemēru par to, kā viņi krāpās, 
meloja, izmantoja, tādējādi pa -
matīgi iedragājot Latvijas latviešu 
reputāciju. Bet ir arī otra puse – 
„vecās” sabiedrības attieksme ne 
vienmēr bija ļoti pieklājīga un 
saprotoša. Bieži vien atskanēja 
jautājumi: „Ko jūs te darīsiet?” 
un „kad brauksiet  atpakaļ?” Tas 
arī „saduļķoja” attiecības, un jā -
paiet ilgākam laikam, līdz tās 
noskaidrojas. Inteliģence, toler-
ance, izpratne – tikai tas var pa -
ātrināt saprašanās procesu, kas 
gan, pēc maniem vērojumiem, 
iet uz „labo pusi”.

Tu esi daudz koncertējusi  
kopā ar Čikāgas Piecīšiem. Kā 
veidojās tavas attiecības ar šīm 
slavenībām? Kā „skatuves lau-
vas” – Armands Birkens un 
Alberts Legzdiņš pret tevi 
izturējās?

Tik daudz mīlestības un 
draudzības kā no Armanda, 
Alberta, Ulža Streipa, Janīnas, 
Lorijas – no it visiem viņiem 
novēlu saņemt ikvienam! Un 
gribu turpināt sadarbību arī ar 
Piecīšiem.

dīsies – Ilze bija norunājusi tik-
šanos tikai ar mani!!! Mūs visus 
pārņem kāda pārlaicīga, provi-
dences skarta sajūta, un Maestro 

ar Lindu apkampjas. Izrādās, Ro -
berts ir atradis laiku, jebšu uz -
skatījis par svarīgu sekot savu 
audzēkņu gaitām gadu gaŗumā. 
Viņš tam atradis laiku, jo vērtējis 
par ļoti svarīgu. Ko no tā būs 
mācīties? Mums, kas sevi attais-
nojam ar straujo laika ritumu un 
briesmīgo aizņemtību... Šai mājā 
Kalamazū, kā teiktu dzejniece 
Veronika Strēlerte, sajutu „eņģeļa 
spārnu švīkstam”. 20. janvārī Ro -
bertam Zuikam – 102 gadu ju -
bileja. Oficiāli. Īstenībā esot 103 
(vai man te jāstāsta nesakritības 
iemesli?!). Šai dienā raidīsim 
mūsu leģendārajam Maestro sa -
vas vissirsnīgākās un spēcinošā-
kās domas! 

Atpakaļceļā runājamies ar 
Lindu. Viņa šajās svētku dienās  
nodziedājusi otro koncertpro-
grammu – kā jau Laiks rakstīja, 
15. novembrī Čikāgā, 16. no -
vembrī Kalamazū. Lindas kon-

Bruno Skultes „Sapņu zeme”, 
Māras Zālītes un Ulža Stabulnieka 
„Tik un tā...”, Alberta Legzdiņa 
„Latvijai”, Alberta un Armanda 

„Par mani, draudziņ, nebēdā”... 
Priekšnesums ar īpašu  drāmatur-
ģiju bija Viļņa Baumaņa  „Dzies-
ma tālāk iet”, kuŗā Linda mūzikāli 
izteiksmīgi izstāstīja gaŗu posmu 
tautas vēsturē.    

Pirmais jautājums Lindai, pro-
tams, kādas bija tavas emocijas 
šai brīdī?

Linda. Biju tik pārsteigta. Un 
laimīga. Maestro paskatījās uz 
mani un pazina! Pēc 20 gadiem. 
Atminos, tolaik gāju Gaŗezeŗa 
vasaras vidusskolas 1. klasē, Ro -
berts Zuika mums mācīja mū -
ziku. Nezin kāpēc viņš uzdeva 
man iemācīties no galvas tautas-
dziesmas no krājuma „Ai, tu, 
zelta lakstīgala”. Ik pārdienu gāju 
un „atdziedāju” viņam 2 -3 dzies-
mas, kamēr visu krājumu, ap 100 
tautasdziesmām. Jā, visas iemā-
cījos un nodziedāju no galvas! 
Maestro arī man iemācīja pir-
mos diriģēšanas žestus, tātad 
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Neliels ieskats krāšņajā vainagu ekspozīcijā

Izstādes atklāšanā mākslinieci Edīti Pauls-Vīgneri apsveica Valsts 
prezidents Andris Bērziņš

Vai savā dzimšanas dienā Jūs nevēlaties to likt galvā?

Šoreiz manas Ņujorkā rakstī tās 
piezīmes būs par Latviju, jo nav 
tik sen, kopš no turienes atgrie-
zos ar skaistiem pieredzējumiem 
pilnu atmiņu somu. Mana rudens 
ceļojuma iemesls – divi aicināju-
mi piedalīties ar mākslas lekcijām 
– vienu septembŗa sākumā Kur-
zemes Dzejas un Mākslas dienās 
Tukumā, otru – septembŗa beigās 
Marka Rotko Mākslas centra 
rī kotajā starptautiskā mākslas 
zinātnieku konferencē Rīgā un 
Daugavpilī.

Nav labāka laika dzimtenes ap -
ciemojumam kā rudens sā  kums, 
kad atliku likām var baudīt tikko 
vaļā pasprūdīto Latvijas kultūras 
sezonu, kuŗā izcili notikumi 
steidzas pārspēt cits citu vai ik 
dienas. Bet par to būs cits stāsts; 
šoreiz norobežošos  ar vienu no 
pēdējiem manas ciemošanās 
laikā – dekorātīvās mākslas iz -
cilās meistares (mums visiem vēl 
spilgtā atmiņā viņas 1980. gadu 
monomentālie gobelēni) Edītes 
Pauls-Vīgneres pārsteidzošo, 
„dārgakmeņos” mirguļojošo gal-
vas rotājumu izstādi „Vainagi”. 

Izstāde bija iekārtota jaunajā 
Nacionālās bibliotēkas dižceltnē 
Rīgas Pārdaugavā. Pavisam apla-
mi – biju sagatavojusies fantas-
tisku tekstīliju vainagu apskatei,  
bet tas, kas, aptumšotajā telpā 
ieejot, skatam pavērās, bija viens 
vienīgs atstarotās, pieklusinātās 
gaismas mirgojums visās vara-
vīk snes krāsās. Uz vidēja augs-
tuma vienlaidus pamatnēm di -
vos lielos puslokos bija izvietoti 75 
vainagi, darināti gan ne no dārg-
ameņiem, bet no dzidra stikla 
pērlītēm, arī fajansa zīlī tēm un 
visādu paveidu vizuļiem. Sekojot 
kādam iekšējam men tālam kom-
pozicijas „zīmē ju mam”, tie ar 
rokas vadītu adatiņu un diegu 
piestiprināti auduma pamatnei 
(līdzīgi kā mūsu tautastērpu 
vainagos). Tas, ko mākslinieces 

„Runā manis vainadziņš”
Edītes Pauls-Vīgneres izstādē Rīgā

ģītībā, tā krāstoņu skaņojumā, – 
ir pilnīgi atšķirīgi – rezultāts ir 
improvizācija par vienu un to 
pašu temu šī vārda vislabākajā 
nozīmē.

Kamēr mirguļojošu dārgak me-
ņu rotājumus augstu vērtējam, 
stikla spīguļus esam paraduši 
uzlūkot par tukšu ārišķību un 
tieksmi pēc tūlītējas ievērības. 
Spīguļotā tērpā ģērbtu sievieti 
grūti nepamanīt, bet nav nemaz 
sen tie laiki, kad pārmērīgs spī-
guļu izmantojums tērpa darinā-
jumā neskaitījās labas gaumes 
pazīme. Un par spīguļiem kā 
mākslas darba sastāvdaļu neva-
rēja būt ne runas! Bet tagad tas 
viss mainījies, kaut arī ne vienmēr 
ar pozitīviem rezultātiem. Bet ja 
daudzkrāsainie spīguļi nonāk tik 
vienreizējas mākslinieciskās iz -
domas vadītās rokās, kā to ap -
liecināja visapkārt redzamais 
Edītes Pauls-Vīgneres darināto 
vainagu izstādē, tad ārišķība 
mūsu acu priekšā pārtop par 
kaut ko maģisku, nekādās liku-
mībās neiekļaujamu. Jo no katra 
vainaga staro nesavažots māksli-
nieces fantazijas lidojums, tomēr 
pakļauts iedzimtas gaumes un 
krāsu saskanības likumībām. Jau 
pašā idejas iedīglī izjūtams, ka 
neparastos, daudzkrāsini mirgu-
ļojošos izejas materiālus māksli-
niece izjūt tikpat organiski, kā, 
savlaik savus vienreizēji latviskos 
gobelēnus auzdama, viņa izjuta 
krāsainos vilnas dzīparus.

Vainagi skaņoti atšķirīgās krā -
su gammās, uzsveŗot mistiski 
tumšzaļo dominanti, citā mēļi 
„lillīgi” lāsmojošo, vēl citā – va -
kara debesu dzelmjaini zilo ar 
gaišākiem iemirdzinājumiem. 
Turklāt, izstādes iekārtojumā 
vai  nagus grupējot, šīs dominan-
tes stingri ievērotas un pastip ri-
nātas ar attiecīgā nokrāsā pašas 
mākslinieces piemeklētiem sam-
ta pārklājumiem.

rada sajūtu, ka esam nonākuši 
saskarē ar kādu ārpusreālitātes 
parādību.

Grūti apvert patiesību, ka ik 
vainags ir pašas mākslinieces 
solo veikums, bet nevienam, pat 
visģeniālākajiem asistentam ne -
būtu bijis iespējams „uzminēt” 
mākslinieces mentālos radošos 
procesus, kuŗiem „uzzīmētu” 
schēmu nav, jo viss ir mākslinieces 
acumirklīgas radošās dzirksts iz -
jūtas un gaumes vadītā impro-
vizācija. Katram vainagam ir 
dots savs vārds, piemēram, „Ka -
raļmeita”, citreiz tas saistīts ar 
zināmām personām, piemēram, 
mākslinieces – „Daina Dagnija”, 
„Ilze Avotiņa”, citreiz – brīvas 
izdomas vadīts. Citēšu rakstnie-
ces Noras Ikstenas rakstīto grā-
matā „Runā manis vainadziņš” 
(Mansards): „Edītes vainagiem nav 
tautības. Tie reizē ir nacionāli un 
kosmopolītiski. Tajos sadzīvo lat-
viešu tautasdziesmas meitu va -
naga cēlums, lepnums ar britu 
Tjudoru dinastijas liktenīgo sie -
viešu žilbinošas sievišķības un 
varas klātbūtnes simboliku.”

Tā kā uz izstādes atklāšanu un 
personīgu tikšanos ar mākslinieci 
nevarēju nokļūt, tad „apciemoju” 
mākslinieci tāļrunī no Ņujorkas, 
lai šo to pajautātu. Kad māksli-
niecei minēju izstādē gūto ie -
spaidu – sajūtu, ka viss izstādē re -
dzamis tapis it kā nepārtrautkti 
atrodoties kādas apgarotas pa  ci-
lātības viļņa galotnē, viņas atbil-
de bija dziļi nopietna: – iedīglis 
bijis viņas dēla pēkšņā nāve un 
nepieciešamība gūt mierinājumu 
radošā darbā, un to viņai sa  gā-
dājusi doma strādāt ar pilnīgi 
jauniem, neierastiem materiā-
liem, ļaujoties brīvas impro vi zā-
cijas plūsmai. Impulsu vainagu 
serijas veidošanai viņa guvusi, ska -
toties krāšņi veidoto televīzijas 
serialu par Anglijas Tjudoru di -
nastijas karaļiem, bet doma 

bijusi „vesela istaba pilna”ar vis-
dažādākajām zīlītēm un pērlī-
tēm, viņa noliedza, bilzdama, ka 
vēl līdz pēdējam vainagam nācies 
pašai veikalos šo to sameklēt, lai 
iecerēto varētu pilnībā īstenot.

Nobeigumā pievienošu Edītes 
Pauls-Vīgneres pašas rakstīto 
tekstu, kas domāts vainagu izstā-
des apmeklētājiem: 

me. Tas var būt tiāra, diadēma, 
kronis. Savai izstādei vainagus 
darināju sava mūža gadiem, 
sasniedzot skaitli 75. 

Es vēlējos, lai manis darinātās 
laikmetīgās galvasrotas ieprie-
cinātu skatītāju. Savā iztēlē es 
tās redzu kā rotas, kuŗas ļauj 
mums svētkos justies kā kara-
lienēm, princesēm.

Izstādes kurātore – Kristīne 
Kalniņa, bet par harmonisko ie -
kārtojumu rūpējies mākslinieks 
Mārtiņš Heimrāts, sekojot pašas 
mākslinieces norādījumiem; un 
iegūto, noskaņoto rezultātu va -
ram uzlūkot par abu mākslinieku 
kopdarbu – uzburtā gaisotne 

veidot „Vainagu izstādi” radusies 
Parīzē, aplūkojot izstādi, kas vel-
tīta vienīgi Art Nouveau rotām. 
Savu Rīgas izstādi viņa būtu vē -
lējusies „pilnīgā tumsā”, vienīgi 
apgaismojot pašus vainagus, bet 
tādus starmešus nebijis iespējams 
sagādāt. Mītu, ka māksliniecei 

fantazija un prātam neaptveŗamā 
pacietība bija uzbūrusi, ir acu 
iepriecinājums neizmērojamās 
dimensijās. Zīlīšu un pērlīšu da -
žādība un vēl jo vairāk šo ma -
teriālu daudzveidīgais izmanto-
jums vārdos grūti ietveŗams. 
Vainagi – kā izveidojuma sarež-

„Darbs pie kollekcijas uzsākts 
2013. gada aprīlī un ritēja im -
provizācijas veidā. Ik vainaga 
radīšanu iedvesmojuši cilvēki, 
notikumi, kāda fajansa vai stik-
la pērlīte, auduma gabaliņš, 
zelta vai sudraba pavediens. 

Vainagam ir simboliska no  zī-

Vai savā dzimšanas dienā Jūs 
tos vēlētos likt galvā?”

Vēlēsim neizsmeļamas rado-
šas izdomas apveltītajai māksli-
niecei viņas raženā mūža gads-
kārtā daudz baltu dieniņu un 
jaunām idejām bagātu darba 
cēlienu nākotnē!
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Alek Shrader atgriežas uz Mētropolītēna 
operas skatuves “Jautrajā atraitnē”

Latviešu-amerikāņu tenors 
Alek Shrader dziedāja Camille de 
Rossillon lomu Franča Lehāra 
operetē “Jautrā atraitne” Mēt -
ropolītēna operā 31. decembŗa 
Vecgada vakara izrādē un to 
dziedās arī turpmāk vēl de -
viņās izrādēs – 2015. gada 
3.,6.,9.,13.,17.,20.,23.,28. un 
31. janvārī. Kritiķi ir slavējuši 
liriskā tenora “izjustos un 
smalkjūtīgos priekšnesumus” 
un viņa “smeldzīgo un spēcīgo 
balsi”.

Alek Shrader debitēja Mēt-
ropolītēna operā 2012. – 2013. 
gada sezonā, kā Ferdinands, 
laikmetīgā angļu komponista 
Thomas Ades operā – “Vētra” 

DACE
APERĀNE

(The Tempest), kuŗas ieraksts 
2012. gadā saņēma prestižo 
Grammy balvu “labāko oper-
mūzikas tvartu” kategorijā. 
Tanī pašā sezonā viņš dziedāja 
grāfa Almavīvas lomu Rosīni 
“Seviļas bārddzinī” Mētropo-
lītēna operā un Ernesto lomu 
Doniceti operā “Dons Pas-
kvāle” Glyndebourne festivālā 
Lielbritanijā.

Alek Shrader ir vēl uzstājies 
ar Čikāgas, Losandželosas, 
Sanfrancisko un citām operu 
kompanijām Amerikā un ar 
ievērojamiem amerikāņu sim-
foniskajiem orķestriem, piem., 
Losandželosas, Klīvlandes un 
Pitsburgas orķestriem.  Eiropā 

viņš ir dziedājis Bavārijas 
Valsts operā, Hamburgas 
Valsts operā, Francijas Opera 
National de Bordeaux, kā arī 
piedalījies slavenajā Zalcbur-
gas mūzikas festivālā Austrijā.

Dzimis Klīvlandē, Alek 
Shrader ir latviešu dziedātājas 
Aijas Jirgensones dēls. Viņš 
beidzis Oberlinas konservato-
riju, kur studējis vokālo un 
operdziedāšanas mākslu. 
Viens no 11 finālistiem Met-
ropolitan Opera’s National 
Council Auditions, A. Shrader 
dziedāja solo ar operas orķestri 
noslēguma koncertā, iegū-
dams Sarah Tucker balvu, ko 
piešķīra Richard Tucker 

Mūsējie pasaulē
Latvijas izcilo mūziķu koncertu ģeografija. Vēl varat paspēt!Sagatavojis MĀRIS BINDERS

ELĪNA GARANČA
ASV
8. februāris: Elīna Garanča un 
The MET Orchestra, Carnegie 
Hall, New York, NY
6.,9.,13. februāris: Elīna Garanča 
Karmenas lomā Bizē operā 
„Karmena”, The Metropolitan 
Opera, New York, NY

ANDRIS NELSONS
ASV
8.,9.,10.,13.,15.,16. janvāris: 
Andris Nelsons un Bostonas 
Simfoniskais orķestris, Boston 
Symphony Hall

ĒRIKS EŠENVALDS
ASV
4. janvāris: Ēriks Ešenvalds „O Salutaris Hostia”, 
Covenant Presbyterian Church, Charlotte, NC
4. janvāris: Ēriks Ešenvalds, koŗmūzika, The Hills Church,
North Richland Hills, TX
5. janvāris: Ēriks Ešenvalds „O Salutaris Hostia”,
Trinity Presbyterian Church, Atlanta, GA
8. janvāris: Ēriks Ešenvalds „O Salutaris Hostia”,
Second Presbyterian Church, Nashville, TN
10. janvāris: Ēriks Ešenvalds „O Salutaris Hostia”,
Southminster Presbyterian Church, Pittsburgh, PA
10. janvāris: Ēriks Ešenvalds, koŗmūzika,
Unitarian Universalist Church, Concord, NH 
11. janvāris: Ēriks Ešenvalds, koŗmūzika, Plymouth, NH
1. februāris: Ēriks Ešenvalds, koŗmūzika, First Church, Nashua, NH 
4. februāris: Ēriks Ešenvalds „O Salutaris Hostia”, Holy Trinity Lutheran 
Church, 65th and Central Park West, New York
14. februāris: Ēriks Ešenvalds „Ziemeļu gaisma”,
Convention Center, San Antonio, TX
Kanada
11. janvāris: Ēriks Ešenvalds, koŗmūzika, All Saints’ Cathedral, Edmonton 
11. februāris: Ēriks Ešenvalds, koŗmūzika, Von Kuster Hall, Don Wright 
Faculty of Music, University of Western, London, Ontario 
Singapūra
6. februāris: Ēriks Ešenvalds „Zvaigznes”, Esplanade Concert Hall, Singapore

KRISTĪNE 
OPOLAIS
ASV
15.,19.,24. janvāris Kristīne 
Opolais Mimī lomā Pučini 
operā “Bohēma” Metropolitan 
Opera New York, NY

MARINA REBEKA
ASV
7.,10. janvāris: Marina Rebeka 
Violetas lomā Verdi operā „Traviata”, 
Metropolitan Opera New York, NY
15.,19.,24. janvāris: Marina Rebeka 
Mizetas lomā Pučīni operā 
„Bohēma”, Metropolitan Opera New 
York, NY

BAIBA SKRIDE 
ASV
29. janvāris: Baiba Skride, Browning Center 
for the Performing Arts, Ogden, UT
30.,31. janvāris: Baiba Skride, Abravanel 
Hall, Salt Lake City, UT

KSENIJA KSIDOROVA
Kolumbija
6. janvāris: Ksenija Sidorova, Maria 
Auxiliadora Festival of Cartegena, 
Cartagena
8. janvāris: Ksenija Sidorova,
Cartegena Teatro Mejia
9. janvāris: Ksenija Sidorova, Santa Claire

PĒTERIS VASKS
ASV
24. janvāris: Pēteris Vasks „Vientuļais eņģelis. Meditācija vijolei 
un stīgu orķestrim”, atskaņo Los Angeles Chamber Orchestra,
Alex Theatre, Glenale, CA
25. janvāris: Pēteris Vasks „Vientuļais eņģelis. Meditācija vijolei 
un stīgu orķestrim”, atskaņo Los Angeles Chamber Orchestra, 
Royce Hall, Los Angeles, CA

Foundation . 
Viņa operas 
de  bija no  tika 
2006. gada va -
sarā St. Louis 
oper teātrī ar 
Al  mavīvas lo -
mu Ro  sīni 
operā „Sevi ļas 
bārd dzinis”. 
Alek Shrader 
ir kon   cer tējis 
lat viešu sai-
mei Klīv lan-
dē, Klīvlandes 
latviešu kon-
certapvie nī-
bas rīkotā 
kon  certā.
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Kurzeme 1917. gadā bija vāciešu rokās. Dzimtenes okupācija un 
Brestļitovskas miera līgums izraisīja protesta jūtas. Kurzemnieki, 
izkaisīti pasaules tālēs, nekādi nevarēja piekrist, ka Kurzemi atdos 
vāciešiem. Filadelfijā dzīvojošais mākslinieks G. Āboliņš šo 
okupācijas laiku ietērpis šādā zīmējumā. Tas ievietots žurnālā 
"Jaunā Tēvija" 1916. gadā

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr. 47) VĒSTULES NO MASKAVAS
Amerikas latviešu repatriantu likteņi Padomju Krievijā 1917 – 1940OSVALDS AKMENTIŅŠ

***
Vienā laikā Krievijā sākās pil-

soņu kaŗš, bet dumpji parādās arī 
ASV lielpilsētās: Bostonā, Ņujor-
kā, Klīvlandē. Bostonā šai demon-
strācijā apcietina 113 demonst-
rantus, starp tiem arī latviešus. 
Kad tos tiesā par nekārtību cel-
šanu, tiesnesis spiests atzīt, ka viņi 
ir nelabojami, jo tie nerespektējot 
ne Amerikas karogu, ne tiesas.

Līdzīga aina notikusi arī Ņu -
jorkā, kur tiesnesis sodījis latvie-
tes: „Par proklamāciju jeb 1. maija 
literātūras izplatīšanu” pag. gada 
29. aprīlī Ņujorkā tiesnesis Gibss 
pagājušo pirmdien piespriedis 
Minnai Kalniņai ne mazāk kā 2 
un pus un ne vairāk kā 7 gadus 
cietuma sodu un Annai Leismanei 
ne mazāk kā vienu gadu 3 mē -
nešus un ne vairāk kā 6 gadus. 
Tikai Jansonei sprieduma paslu-
dināšana atlikta uz tā pamata, ka 
viņa uz stingrāko noliedz jebkā-
dus sakarus, un pēc tiesneša ieska-
tiem, būdama uz šo darbu iespai-
dota no pārējām divām, esot 
mazāk vainīga. 

Sodīto piederību pie komūnistu 
partijas apliecinājis kāds Abrama 
Jaikova kabatā atrasts raksts, kuŗš 
arī tanī pat dienā ticis arestēts 
Brīkera ielas komūnistu klubā. 
Tiesnesis Gibss, kā jau parasts, at -
gādinājis par nozieguma nepie-
dodamību Minnai Kalniņai un 
Annai Leismanei, un uz pēdējo 
tas zīmējis šādu aizrādījumu: „Ja 
šo noziegumu, ko jūs esat mēģi nā-
jušas strādāt pret mūsu valdību, jūs 
būtu darījušas Krievijā, tad pelnī-
tais sods būtu nostādīšana pie sie -
nas...” Vēl avīze piemin, ka minēto 
lielinieču nodomi tagad esot pa -
nākt viņu izsūtīšanu uz Padomju 
Krieviju un no turienes kādā ne  būt 
ceļā iešmugulēties Latvijā, kur esot 
paredzams plašs darba lauks!

(Amerikas Atbalss,
1922. gada 18. maijā) 

Nepatīkamu sitienu kreisie 
saņem 1. jūnijā, kad tie Bostonā 
rīko „miera demonstrāciju”. Vi -
ņiem bijuši labi iekārtoti biroji 
Tremonta ielā, bet demonstrāci-
jas laikā kaŗā iesauktie rekrūši 
šos birojus izdemolējuši. Par to, 
starp citu, raksta: 

„...Saniknotais pūlis  pa divi lāgi 
ielauzās sociālistu galvenajā mīt-
nē un izpostīja visu ietaisi līdz 
pēdējam. Vairāk nekā simts sar-
kano karogu, tūkstošiem prokla-
māciju, viņu literātūra, biedru 
grā matiņas un visas mēbeles iz -
sviestas pa logu un uz ielas sa  de-
dzinātas. Cīniņš ildzis vairāk ne  kā 
divas stundas, un, kad viss bijis 
cauri, tad ieradušies vairāk nekā 
simt poiīcistu, lai glābtu sociālistus. 
Amerikas publika necieš, kaut arī 
pilsētas ierēdņi bija devuši savu 
atļauju. Ar savu izturēšanos Ame-
rikas sociālisti jau sen pierādījuši, ka 
viņi vācu ķeizara kalpi un tam dēļ 
iemantojuši publikas īgnumu pret 
sevi. Šejienes publika zina, ka 
sociālisms ir „Made in Germany”, 
un viņu demon strā cijām par 
daudz vācu nokrāsa. Tagad no -
turēt kādu „miera pa  rādi” ar sar-
kaniem karogiem ir spēlēšanās ar 
uguni, pie kuŗas drīz vien paši var 
sadedzināt pirkstus...”

(Amerikas Vēstnesis,
1917. gada 15. jūlijā.). 

Ar šo grautiņu sarkano darbība 
bija uz kādu laiku paralizēta, jo 
iznīcinātas bija kartotēkas un citi 
svarīgi organizāciju dati. Rīkotāji 
par visu to bija bezgala sašutuši 
un notikumu komentēja šādi:

„...mēs šaubāmies, vai „Str.” 
lasītāju starpā rasies kāds, kas 
gribētu tapt par Sav. Valstu pilso-
ni pēc tam, kad pag. svētdienā 
uniformēti pogramčiki atklāti de -
monstrēja šejienes pilsoņu tiku-
mus un demokratiskās brīvības…” 
(Strādnieks 1917. gada 6. jūlijā). 

Šai vasarā iepeld Bostonas ostā 
krievu kuģis Varjag, kuŗa koman-
da ir jau boļševizēta. Roksberieši 
dodas viņus apmeklēt un ielūdz 
savā klubā, kur 21. jūlijā svinīgi 
iesvētī un pasniedz sarkano ka -
rogu. Šai vasarā notiek arī izdo-
šanas samazināšana Strādnie-
kam. Līdzšinējo trīs reižu vietā, 
iznāk tikai divas reizes nedēļā.

Pa laikam CK sēdes notiek ār -
pus kluba 146 Ceder Street Roks-
berijā. CK jāievēl jauns redak-
tors, jo pēc Fr. Roziņa aizbrau k-
šanas redaktora vieta ir vakanta. 
Patersonas nodaļa par kandidātu 
šim amatam uzstāda P. Rizgu, 
kas jau daudz rakstu publicējis 
(vēlāk atgriezās Latvijā un bija 
LU biškopības nozares vadītājs 
un izveidotājs), bet ar balsu vai -
rākumu pieņem Jāni Kļavu-Ar -
ķieti, kas līdz tam apsaimniekoja 
fermu Vinipegā un kādu laiku 
bija dzīvojis arī Brazilijā. Kad 
Strādnieku slēdz, Kļava aizbrauc 
uz Krieviju, kur maz par viņu 
tālāk dzirdēts. Līdzīgā vārdā bija 
arī Strādnieka pirmais redaktors, 
pirms J. Ozola nākšanas, 1906. ga -
dā, ko revolucionāri sauca par 
Melno Kļavu, jo bija tumšmatis, 
bet tai laikā viņš jau bija pārcēlies 
uz Šveici. Šķīries no sievas – lat-
vietes un apprecējies ar šveicieti.

Kādu īsu laiku pēc Hansena no -
miršanas par Amerikas Lat vieša 
redaktoru kļuva Čarlis Dirba – 
vecs komūnists, bija kādu laiku 
dzīvojis Mineapolē, Ņujorkā, bet 
nomira Bostonā. Viņš bija ietek-
mīga persona Amerikas komū-
nistu partijā, kuŗai 1919. gadā 
bija 1200 biedru. Dirbas laikā 
sarkanie meklēja sev redaktoru 
starp jauniem ieceļotājiem. Bet 
tādu neatrada. 

1917. gadā, kad repatriācijai 
pieteicās abi Salnie un Neibuts, 
to izskaidro, ka, ja „patronu ins-
pektori” mūk no sava labā darba, 
tad paredzamas beigas kaŗam. 
Bez viņiem par patronu inspek-
toriem vēl strādāja Kārlis Ozols  
(vēlākais Latvijas sūtnis Maskavā) 
un Vilis Dermanis. Šie latvieši 
bija pieņemti darbā no cariskās 
Krievijas jau pirms revolūcijas. 
Tur tiem bija labi atalgots darbs. 

Visiem par pārsteigumu Ri -
chards Hansens (īstā vārdā Jānis 
Liepiņš) prom nebrauca un visu 
mūžu aizvadīja pie dažādām krei-
so avīzēm. Varbūt tas izskaidro-
jams tāpēc, it kā revolūcijas laikā 
viņš būtu nošāvis savu sievastēvu 
par nodevību (skat. F. Cielēna 
memuārus). Kas to lai zin? Bet 
viņš ir viens, kas tika no Amerikas 
komandēts uz kādu komūnistu 
kongresu Maskavā. 

Emīlija Blūmfelde no Svantuma 
zināja stāstīt šo rindu autoram, 

ka Liepiņš licis viņai nodot svei-
cienus dzejniekam Kārlim Skal-
bem, kad viņa neatkarības laikā 
apmeklējusi Latviju. Abi bijuši 
jaunības draugi, abi 1905. gada 
revolucionāri, bet vēlāk polītikā 
katrs aizgāja savu ceļu.  

Bostonas latviešu strādnieku 
biedrības 1917. gada pārskatā 
pirmā puse bijusi visai rosīga. 
(Šīs biedrības archīvi pārsūtīti uz 
Rīgu. O.A.)

„Kaut daži ir prom, tie atstājuši 
kadrus. Aģitācijas komiteja bez 
literātūras pārdošanas un izda lī-
šanas bez maksas, ir sarīkojusi 
četras zinātniskas lekcijas, divus  

bet tā ir stiprāka kā sešas patrio-
tisma mācību dienas. Paliek tikai 
viena vēlēšanās, lai jel tiem bērnu 
vecākiem iespiestos saprašanas 
stariņš par sociālisma mācību 
pasniegšanu saviem bērniem, un 
sūtīt tos svētdienas skolā, kuŗā 
bērni saņem pamata mācību, kas 
viņiem ir tik nepieciešami vaja-
dzīga pašā bērnībā.

Propagandistu kollēģija noturē-
jusi pagājušā pusgadā divus re -
ferātus, tas tamdēļ, ka lielākais 
P. K. biedru skaits jau marta 
mēnesī aizbrauca uz Krieviju. 

Bibliotekāra ziņojums ir ieprie-
cinošs, jo lasītāju daudzums pie-

arī vēlākos gados bija apsīkusi 
braukšana uz Krieviju, arvien vēl 
kāds uz turieni skatījās, mācīja 
bērniem krievu valodu un sap-
ņoja par vienlīdzību Krievijā, 
kāda varētu viņus sagaidīt. Un 
tas viss izklausījās tik brīnišķīgi, 
tik skaisti! 

***
Liktenis mūsu zemkopjiem 

bija devis Kārli Ulmani (1872-
1942) un strādnieku šķirai taut-
saimnieku Jāni Ozolu (1878-
1968). Abi viņi izcili vīri, abi 
nākuši no viena novada – zem-
galieši. Literāts Jānis Krēsliņš Ņu -
jorkā zina stāstīt gadījumu, ka 
Ozols viņam atzinies, ka viņš 
esot kopā ar Kārli Ulmani gājuši 
vienā skolā. Visi pazīst Kārli Ul -
mani. Bet cik pazīst Jāni Ozolu?

Par Ozolu jau piektā gadā tauta 
runājusi, ka kalējdēls Ozols izkals 
brīvību Latvijai. Abi, Kārlis Ul -
manis un Jānis Ozols, gandrīz 
vienā laikā ieradās kā bēgļi Ame-
rikā. Abi viņi novērtēja tālākās 
izglītības nepieciešamību, lai dzī-
vei iegūtu drošāku eksistenci.

Ozola iepriekšējā izglītība – 
Rīgas politechniskā institūta kan -
didāts. Viņš studēja slavenajā Hār-
varda universitātē Kembridžā 
kopā ar miljonāru dēliem, Ul -
manis – toreiz maz pazīstamajā 
Nebraskas universitātē Linkolnā 
– piensaimniecību. Ozols studēja 
tautsaimniecību un statistiku un 
studijas beidza 1914. gadā.  

K. Ulmanis savā Amerikas dzī-
 ves laikā vairījās no latviešu sa -
biedrības, bet Ozols reti aktīvi 
darbojās bijušo revolūcionāru 
vidū. Viņš vairākus gadus bija 
Strādnieka redaktors, līdz to pār-
ņēma boļševiki. Lasīja lekcijas, 
apceļoja latviešu centrus, mācīja 
angļu valodu. Viņam tuvi bija 
lielie krievu rakstnieki, un viņš 
lekcijās deva pamatotus spriedu-
mus. Noorganizēja lielāko jumta 
organizāciju – Amerikas latviešu 
sociālistu Koporganizāciju, kas 
iegāja kā sastāvdaļa Amerikas 
Sociālistu partijā. Organizācijai 
bija savas nodaļas vai visās Ame-
rikas un Kanadas pilsētās. Viņam 
likās, ka šiem polītiskajiem bēg-
ļiem nebūs atpakaļ braukšana, 
tāpēc viņš savus bijušos cīnītājus 
mēģināja ievadīt Amerikas dzīves 
straumē. Pēc aiziešanas no Strād-
nieka, kur strādāja arī viņa sieva 
Klāra, Ozols strādā gan par sko-
lotāju Minesotā, gan ierēdni Fe -
derālās iestādēs Vašingtonā. 

Kā Ozols reaģēja uz 1917. gada 
revolūciju un pārmaiņām Krie-
vijā? Ozoli nebrauca uz dzīvi Pa -
domju Krievijā. Viņu kā sociālistu 
mazinieku arī neviens tur ne  gai-
dīja, un viņš nebija maldījies, jo 
viņa partijas cilvēkus tur ātri 
iznīcināja. Ozoli neatgriezās arī 
Latvijā, kur bija sācis savu po -
lītisko karjeru. Uz Latviju viņu 
aicināja domubiedri tāpat kā 
Raini un Aspaziju, bet arī tur 
viņš neatgriezās. K. Ulmanis at -
stāja ASV cerībā, ka cars turēs 
amnestijas vārdu, un tāpēc viņš 
jau 1913.gadā ierodas Latvijā un 
pēc 1917. gada revolūcijas spēj 
piedalīties Latvijas polītiskās 
dzīves veidošanā.

svētkus un marta svētkus, kopā ar 
somu, angļu, krievu, vācu noza-
rēm. Visus šos masu un lekciju 
mītiņus ir apmeklējušas kopā 
2300 personas. Izrīkotāju Komi-
teja un Teātŗa grupa darbojusies 
rosīgi pagājušā pusgadā, izrādot 
katru mēnesi vienu lielāku lugu. 
Uzvesto lugu saturs pats par sevi 
liecina par labu aģitācijas ie  spai du, 
kā arī uzvedēji, kas tagad gadu no 
gada pieņemas šinī mākslas laukā, 
jo nākotne tiem būs pateicīga. 
Skolas Komiteja caur savu ener-
ģisko darbību jau tagad Strād nie-
ku biedrības svētdienas skolā 
pulcina 55 skolēnus. Skolotāju 
rūpība par šo bērnu pareizu au -
dzināšanu jau tagad ir atstājusi 
bērnos neizdzēšamu sociālistisku 
iespaidu. Lai gan tikai viena diena 
tiek dota sociālistiskai mācībai, 

rāda šīs bibliotēkas vērtīgumu.
Pusgada sākumā bija 412 

biedru. No jauna iestājušies 18 
biedru. No citām nodaļām pār-
nācis viens biedrs. Nodevu ne -
mak sāšanas dēļ izslēgti 16 biedri. 
Uz Krieviju aizbraukuši 13 biedri. 
Uz citām nodaļām pārgājuši pieci 
biedri. Miruši divi. Uz 1. jūliju 
396 biedri, no kuŗiem 129 ir bie-
drenes.”

(Strādnieks, 1917. gada 20. 
septembrī).

Revolucionārais elements ne -
gu lēja, bija arvien modrs, jo 
tādus viņus uzturēja arī aizce-
ļojušie biedri. Sociālistiskā do -
māšana tika veicināta ģimenēs 
un bērnu audzināšanā. Polītiski 
inertie krāja naudu, cēla sev 
mājas, skoloja bērnus, bet ne tā 
rīkojās Amerikas marksisti. Kaut 
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas draudzes namā (58 

Irving St, Brookline, MA)
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 mē  ģi-
nājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

6. janvārī 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
apspriede par aktuāliem tema-
tiem. Dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

PRIEDAINE (NJ)
23. janvārī 13:00 un 19:00 bā -

ra telpās Kino vakars. Izrādīs 
dokumentālo filmu par Liepājas 
teātŗa viesošanos Priedainē un 
citās vietās ASV. Sekos teātŗa 
izrādes „Hanana” televīzijas 
video ieraksts. Ieeja brīva, la  bā-
kam noskaņojumam lūdzam 
ņemt groziņus ar uzkodām. 20. 
februārī nākamais Kino vakars.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 33713)
6. janvārī 10:00 biedrības 

valdes sēde. 
11:00-12:00 atvērta bibliotēka.
13. janvārī 13:00 videoizrāde 

„Uzdziedāsim, brāļi!”, Losan-
dže losas latviešu vīru koŗa tur-
neja Latvijā 2014. gada vasarā. 
Kafija un cepumi.Visi laipni ai -
cināti! Ieejas ziedojums, sākot 
ar $3.

15. februārī 17:00 tradicio-
nālā SIRSNIŅU BALLE! Uz -
stāsies lietuviešu balles dejotāji, 
izloze, azaids. Ilmāra Dzeņa un 
Pēteŗa Ozola deju mūzika. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $25. Galda 
rezervācijas: Dace Hohlova, 
tālr.: 727-479-8026.

PAZIŅOJUMS Latvijas valsts  
piederīgiem pilsoņiem!

Mobilās pasu stacijas izbrau-
kums uz St. Pētersburgu, kas 
bija paredzēts janvārī, pagai-
dām atcelts. Sekojiet turpmā-
kai informācijai!

Latvijas vēstniecības atsauku-
ma vēstule:

Saskaņā ar ievērojamām iz -
maiņām Pilsonības un migrā ci-
jas lietu pārvaldes Pasu infor-
mācijas sistēmā, 2015. gada 16. 
janvārī visās Latvijas vēstniecī-
bās tiks nomainītas stacionārās 
pasu darbstacijas. Attiecīgi tiks 
ietekmēta visas sistēmas darbība 
un veikta arī mobilās pasu darb-
stacijas nomaiņa. Pagaidām nav 
konkrētas informācijas, kad tas 
notiks. Paldies par sapratni!

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 

11:00 un dievg. katrā dievk. 4. 
janvārī Laju vadīts dievk. 11. 
janvārī dievk. Māc. Kaspara 
Bērziņa ievešana amatā.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stundas. 
Māc. H. Godiņa tālr.: 720-484-
9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). 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.detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Com-
merc ial Blvd, Ft. Lauderdale FL). 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-
447-9050, e-pasts: makej@aol.
com. Visi dievk. notiek 14:00. 
17. janvārī Jaunā gada dievk., 
diakone Abija Vents. Pēc dievk. 
vienmēr kafijas galds ar gro  zi-
ņiem.

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: (1927 Riverside Dr, 
Los Angeles CA 90039). 18. jan-
vārī 11:00 Epifānijas laika 2. sv.
dievk. ar dievg., prāveste Daira 
Cilne. 25. janvārī 11:00 Epi fā-
nijas laika 3. sv. dievk., māc. Ai   -
vars Ozoliņš.  

• 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. 1. janvārī dievk. 
nenotiks. 4. janvārī  Ziemsvētku 
eglīte. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, dr. sekretāre Zigrida 
Kručkova, 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. notiek 11:00. 4. jan-
vārī Zvaigznes dienas dievk. ar 
Sv. vakarēdienu. Draudzes kungu 
rīkotas pusdienas. 11. janvārī 
dievk. 18. janvārī dievk. Dāmu 
komiteja ielūdz visas dāmas uz 
gada pilnsapulci! 25. janvārī 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. 1. feb-
ruārī dievk. 8. februārī dievk. 
Draudzīgais Aicinājums māc. 
Jāņa Siliņa stipendijas fonda 
izloze. Māc. Ieva Dzelzgalve. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 4. janvārī 
dievk. nenotiks. 11. janvārī 
10:00 dievk. ar dievg., māc. A. 
Graham. Sadraudzības stunda.

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

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. Zie-
 done (PO Box 380, Henry ville 
PA 18332), mob. tālr.: 570-460-
5375, e-pasts: silver11@ptd.net 
un emer. māc. Dr. Ar  vīds Zie -

donis (529 Linden Place, Cresco 
PA 18326-7248), tālr.: 570-629-
6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). 21. februārī 11:00 
dievk. ar dievg. Māc. Daina 
Salnītis, dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062.

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

• Mineapoles-St. Paulas latv. 

ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). Visi 
dievk. notiek 11:00. 4. janvārī  
Zvaigznes dienas dievk., sa  drau-
dzība. 11. janvārī dievk., sa  drau-
dzība, iesvētes mācība. 

Pateicībā, mīlestībā un dziļās sērās viņu piemin
SIEVA DAILA, DĒLS EDGARS

RADI UN DRAUGI LINKOLNĀ

Mīlestībā atcerēsies
DĒLI ARNIS UN MĀRIS AR ĢIMENĒM
MEITAS ILZE UN NORA AR ĢIMENĒM

Mīļā piemiņā paturēs 
MEITA RITA

DĒLS EDUARD AR SIEVU JULIE
MAZDĒLS MATTHEW

Viņu mīlestībā piemin
ĢIMENE, RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Mierā Tavas čaklās rokas,
Klusē Tava labā sirds.

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.
(A. Lūsis)

Gribēju tālajos laukos vēl iet,
Satumsa nakts...

Tā arī Tev svešumā jāaiziet bija
Uz lielo un pēdējo dusu.
Tak mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev dzimtenes mirdzumu klusu.

Mūžībā aizgājis

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

miris 2014. gada 10. novembrī Linkolnā, Nebraskā

Mūžība aizgājis mūsu mīļais

ALEKSANDRIS TALIVALDIS BERKULIS
Dzimis 1918. gada 17. decembrī Alūksnē,

miris 2014. gada 3. decembrī Floridā

Mūžībā aizgājis

LAIMONIS ŠVALBE
Dzimis 1926. gada 29. maijā Naukšenē,

miris 2014. gada 24. oktobrī Westchester, IL

No mums šķīries 
leģionārs un skautu vadītājs

RICHARDS I. ROLLIS
Dzimis 1922. gada 22. janvārī Jelgavā,

miris 2014. gada 16. decembrī St. Pētersburgā, Floridā
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(Turpināts no 8. lpp.)

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

Par viņu sēro
GUNDARS, JĀNIS, MARITA

UN RADI AMERIKĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Mīksta, balta, gaiša ziema.
Kad pa nakti snidzis sniegs,
Man kā zvaniņš, braucot ciemā,
Sirdī klusi smejas prieks!
(Atis Ķeniņš)

Pēc ilgas un grūtas slimības mierā aizgājis mūsu mīļais

ANDRIS PRĀVS
Dzimis 1941. gada 1. februārī Vaiņodē,

miris 2014. gada 14. decembrī Mt Arlington, NJ

Mūžībā aizgājusi mūsu draudzes locekle

EMMY VINGRIS
dzim. ENGELMANN

Dzimusi 1923. gada 12. augustā Plokšči, Lietuvā,
mirusi 2014. gada 10.novembrī San Diego, Kalifornijā

Mūžībā aizgājis

PĒTERIS UPĪTE
Dzimis 1922.gada 14. oktobrī Kokmuižas pagastā, Valmierā,

miris 2014. gada 11. decembrī Milvokos 

Viņu piemiņā paturēs
BRĀLIS MĀRIS AR SIEVU MĀRU

BRĀĻUMEITAS DAILA AR ĢIMENI UN LAURA

Sērās piemin
SAN DIEGO LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Dziļās sērās un pateicībā piemin:
GUNTIS, MĀRA UN MATĪSS BALTĀBOLS, IEVA BROKA UN 

RADI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

(Turpināts 17. lpp.)

15. janvārī 11:00 Bībeles stun-
da. 19:00 vakara Bībeles stunda. 
18. janvārī dievk. ar Sv. vak., 
sadraudzība, LOAM gada sa  pulce. 

25. janvārī dievk. ar bērnu uz -
runu, svētd.skola, Kazdangas 
labdarības pusdienas. 1. feb-
ruā rī  dievk., sadraudzība. 8. 
februārī dievk. ar Sv. vak., sa -
draudzība, Dāmu saimes gads-

kār tējā sapulce.
• Montrealas latv. Trīsvie nī-

bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bēr ziņš, 

tālr.: 613-851-8281, e-pasts: 
rev@draudze.org. Dr. pr. Jānis 
Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. 

4. janvārī 15:00 dievk. 7. jan-
vārī 19:00 valdes sēde. 8. janvārī 
13:00 pensionāru saiets. 18. jan-
vārī 15:00 dievk. 1. februārī 15:00 
dievk., atvadīšanās no mācītāja 
Gundara. 4. februārī 19:00 val-
des sēde. 5. februārī 13:00 pen-
sionāru saiets. 15. februārī 11:00 
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).

Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney ko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@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 Luther-

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

Ņudžersija Holy Trinity Lut-
her an Church (70 River Rd, 
Montville, NJ) 

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

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

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

4. janvārī 10:00 Jonkeru bazn. 

dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk.,māc.Saliņš. Novada 
eglīte. 

11. janvārī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars. No -
vada sapulce un diak. I.Kaņepa 
20 gadu kalpošanas godināša  na. 
10:30 Salas bazn. dievk., māc. 
Saliņš. 13:30 St. Andrew bazn. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars. 
Novada sapulce. 18. janvārī 
10:00 Jonkeru bazn. dievk. ar 
dievg., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš. No -
vada sapulce.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). 4. janvārī 14:00 
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg. 
Sekos Strēlnieku atceres sarīko-
jums DV izkārtojumā. 17. jan-
vārī 14:00 Atspīdēšanas laika 
dievk., 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 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120) Prāvests Kārlis Žols, 
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. 
Visi dievk. notiek sestdienās 
12:00. 24. janvārī dievk., kafi-
jas galds. 21. februārī dievk., 
kafijas galds.

Mīļam tētim, vectēvam un onkam vieglas smiltis ceļā uz debess mājām!

Mūžībā aizgājusi
MA psīcholoģijā

VALDA ĶENIŅA KING 
dzimusi ANDERSONE

Dzimusi 1927. gada 21. oktobrī Cēsīs,
mirusi 2014. gada 7. decembrī Takomā

Mīļā atmiņā viņu paturēs radi un draugi ar savām ģimenēm:
BRĀLIS ILMĀRS AR ILZI UN MEITU MARIANNU AR STEPHEN CONTRARAS

GEORGS UN VOLDEMĀRS NARIŅI UN RASMA NARIŅA KARIŅA
MARUTA RATERMAN UN INESE BRIGHT, PAULIS ALBĀTS UN JĀNIS UNGURS 

AIJA VIJUMS, ANDRĒJS GRIĶĪTIS, JOLANTA LŪSIS (AUSTRĀLIJĀ) 
DAGNIJA DOMBROVSKIS BĒRZIŅŠ UN VALDIS DOMBROVSKIS

JĀNIS SKUJIŅŠ, INĀRA PORIETIS

Mīļā atmiņā viņu paturēs
DĒLS ANDREJS AR MICHELLE

MEITA KARĪNA AR ALDI KIRŠTEINU UN DĒLU MAGNUSS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
PAMELA, DĒLS ANDREJS UN MEITA VIJA AR ĢIMENĒM

 BRĀLIS TĀLIVALDIS AR ĢIMENI UN RADI LATVIJĀ

Un skaists bija ceļš,
Ko visi kopā gājām;
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām.

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

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālis, brālēns, onkulis, rads, draugs

OJĀRS ĀRSTS
Dzimis 1944. gada 28. martā Rīgā, Latvijā,

miris 2014. gada 6. septembrī Webb Lake, Wisconsin

Mūžība aizgājis mūsu mīļais tēvs un vectēvs

OJĀRS ĀRSTS
Dzimis 1944. gada 28. martā Rīgā, Latvijā,

miris 2014. gada 6. septembrī Webb Lake, Wisconsin

Mūžība aizgājis

JURIS STŪRIS
Dzimis 1934. gada 29. maijā Rīgā, Latvijā,

miris 2014. gada 22. novembrī Saginavā, Mičiganā

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šaipusē.
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Saviļņojums! Grezni ziedu sa -
kārtojumi sarīkojumu telpā. Nāk 
tautieši, kuŗi tikai retu reizi re -
dzēti Klīvlandes latviešu kon-
cert apvienības rīkotos pasāku-
mos. Un kur nu vēl tikko no 
Floridas ieradies Ohio pavalsts 
Goda konsuls Kārlis Šteinmanis 
ar kundzi Andu! Koši tērpi pret-
statā pelēkam drēgnumam, kas 
pārņēmis Klīvlandi, bet veiklie 
zēni pie ieejas atveŗ durvis at -
braukušajiem viesiem, lai viņu 
spēkratus varētu nogādāt uz 
iepriekš sarunāto novietni. 

Klīvlandes Apvienotās drau-
dzes baznīcas sarīkojumu zāle 
pildās, sarunas sprēgā, un dzirkst 
šampanietis, Jāņa Strautnieka 
velte KLK dižajai jubilejai. Sarī-
kojuma vadītājs Edvīns Auzen-
bergs aicina viesus ieņemt sēd-
vietas, un pēc īsas uzrunas, Ed -
vīna aicinātas un aplausu pava-
dītas, uz skatuves uznāk soprāns 
Inga Šļubovska un pianiste Ag -
nese Egliņa. 

KLK var lepoties, ka šis ir pir-
mais Ingas Šļubovskas un Ag -
neses Egliņas koncerts, kuŗu 
viņas sniedz Amerikā. Abas ir 
Latvijas mākslinieces ar izcilu 
mūzikas izglītību, daudzu pro fe-
sionālu panākumu un atzinību 
ieguvējas. 

Latviešu komponistu bagātīgi 
pārstāvētās koncerta pirmās da -
ļas skaists ievadījums ir Bruno 
Skultes / Raiņa mīļdziesmiņas 
bērniem, kas it īpaši izceļas ar 
izteiksmīgām balss niansēm un 
klavieŗu atsaucīgo pavadījumu. 
Apbrīnojama ir abu mākslinieču 
siltā sadarbība, kas iegūta daudz 
gadu kopīgā mūzicēšanā.

Lūcijas Garūtas Divas prelūdes 
klavierēm Agneses virtuozā solo 
izpildījumā pārmaiņus izskan 
trausli, burbuļojoši un drama-
tiski,aizraujoši. Garūtas daudz-
prasīgā mūzika ir kā ievads Zig-
mara Liepiņa ārijai My Heart is 
not Proud (Psalm 131 NIV) no 
Transcendental Oratorio. Mātes 
lūgšana skan skumji un sērīgi, 
un klavieŗu pavadījumā tas ir 
patiesi aizkustinoši. Šis lieldarbs 
veltīts Japānas traģēdijai, bet pār-
ņemts arī ar Latvijas Zolitūdes 
pārdzī vojumiem. ASV tas bija ir 
pirm atskaņojums. 

Pēteŗa Vaska „Jauna puiša dvē-
selīte”  ir reta solo dziesma  dižā 

No kreisās: Goda konsuls Kārlis Šteinmanis, Agnese Egliņa, Inga Šļubovska, Edvīns Auzenbergs, 
Anda Sūna Cook, Dace Aperāne // FOTO:  Greylija Cook

Klivlandes latviešu koncertapvienības
60 gadu jubilejas svinības ANDA SŪNA COOK

komponista labi zināmo koŗ-
dziesmu starpā. Abu vies māk-
slinieču izpildījumā šis sa  cerē-
jums izskan ne mazāk diži. Tur-
pinājumā šī sarīkojuma ro  man-
tiskā garā veidotā programma 
valdzina ar Jāņa Mediņa „Ir 
viens  vakars” (Jāņa Jaunsudrabiņa 
vārdi) – saliedētā balss un kla-
vieŗu izpausmē tā liegi liecina 
par vakara burvīgumu. 

Arvīda Žilinska „Audējas dzies-
ma” ar Alfreda Krūkļa vār diem ir 
brīžiem draiskulīga, žilbinot ar 
nepārspējamu klavieŗu pavadī ju-
mu, kas pāriet melodiskā valša 
tempā, kamēr balss vijīgums ai -
cina aizrautīgā jūtu aizmirstībā. 

Pēc starpbrīža seko Rozīnas 
ārija no Džoakino Rosīni operas 
„Seviļas bārddzinis”. Ingas skais-

savai dzīvesbiedrei viņu 25 gadu 
laulības gadadienā, un Trold hau-
gena ir viņu māju nosaukums 
Bergenē. Mīlīgums un romanti-
ka mijas ar aizraujošu nākotnes 
iztēli, izceļot Agneses Egliņas kla-
vieŗspēles izteiksmes dažā dību.

Bieži dzirdētā ārija O mio bab-
bino caro no Džakomo Pučini 
operas Gianni Schicchi Ingas 
Šļubovskas izpildījumā izskan 
dzidri un liriski, bet Mizetas ārija 
no operas La Bohème vilina ar 
kvēlu izaicinājumu. 

Franča Lehāra vārdu iedomā-
joties vien, kājas sāk cilāties uz 
dejošanu. Viljas dziesma no 
„Jautrās atraitnes” gan ir mazliet 
sērīga, paužot ganiņa vientulību, 
toties nākamās dziesmas laikā 
Inga Šļubovska nolec no skatuves, 

bolisks aicinājums māksliniecēm 
vēlreiz atgriezties. 

Klīvlandes latviešu koncert ap-
vienības lielo 60 gadu jubileju 
nevarētu iedomāties labāk iz  de-
vušos. Pateicība par to pienākas 
māksliniecēm Ingai Šļubovskai 
un Agneses Egliņai, kā arī Dacei 
Aperānei un Latviešu kultūras 
biedrībai TILTS, bez kuŗu atbal-
sta un rūpēm KLK nevarētu pa -
stāvēt. Pateicība par papildus 
atbalstu jubilejas koncertam pie-
nākas arī Amerikas latviešu 
apvienībai (ALA).

Edvīns Auzenbergs nolasīja 
apsveikumu no Dr. Jāņa Kļaviņa, 
KLK pirmā priekšsēža. Ar ap -
sveikumiem pievienojās arī Goda 
konsuls Kārlis Šteinmanis un Dr. 
Vilnis Ciemiņš. Tad vārds tika 

KLK pastāvēšanu. Cik ilgi?
Anda Cook izsaka pateicību 

visiem KLK darbiniekiem, ne tik 
vien par piedalīšanos jubilejas 
rīkošanā, bet par dažādu darbu 
un darbiņu darīšanu gadu ga -
ŗumā. Bet KLK varēs pastāvēt, ja 
būs mākslinieki, kas brauks 
sniegt priekšnesumus. Turpinot 
tradiciju sniegt savā jubilejā velti 
Jauno latviešu mūziķu meistar-
kursiem Latvijā, Anda pasniedz 
$1 000 velti šim Daces Aperānes 
vadītajam pasākumam.

Bet Agnese atkal pie klavierēm 
spēlē, un no zāles ieejas durvīm 
nāk Inga dziedādama, aicinot uz 
glāzi vīna un elegantām uzkodām. 
Oficiālā daļa ir beigusies, bet nu 
ir iespēja fotografēties un patērzēt 
ar māksliniecēm.

Kā gan atzīmēt lielas mīlestības 
lolojumu, kas visus šos gaŗos 
gadus pastāvējis, pateicoties sā  -
kotnējai iedvesmai un daudzu 
atbalstītāju uzticībai? 

Stāstu, kā tas sākās 1955. gadā, 
pateicoties dāsniem Klīvlandes 
tautiešiem, kuŗi apzinājās, ka jo 
daudziem Latvijas mākslinie-
kiem, aizrautiem trimdā, aptrū-
kušās saites savas mākslas tur-
pinājumam. Uzaicināti sniegt 
koncertus Klīvlandē, iecienītie 
Latvijas mūziķi bija atsaucīgi. 
Atbrauca tādas zvaigznes kā 
Lilija Štengele, Valdis Treimanis, 
Herta Lūse, Herman Godess, 
Arturs Priednieks-Kavara, 
Paula Brīvkalne un daudzi citi, 
kuŗi citādi būtu palikuši ne  zi-
nāmi tā laika jaunajai paaudzei.

Lai arī honorāri nebija pirmā 
vietā, tomēr ceļa izdevumus 
vajadzēja segt. Kādā sniegotā 
vakarā uz koncertu nebija at -
nākuši pietiekami daudz cil-
vēku, lai ieejas ziedojumi segtu 
izdevumus. Tā radās doma no -
dibināt organizāciju abonē tā-
jiem, pirmo šāda veida apvie-
nību ASV,  kuŗi samaksātu abo-
nentu maksu ikvienai sezonai 
uz priekšu. Pateicība pienākas 
Elzai Kalniņai un Kārlim Ave-
nam, kuŗi uzņēmās adminis-
trātīvo atbildību.  

Dagnijas Strautnieks vadībā 
uz 50 gadu jubileju bija izdota 
grāmata Mūzikas mozaīka, kuŗā 
aprakstīti visi koncerti 50 gadu 
skatījumā. (Grāmatu vēl var ie -
gādāties, rakstot andanbill@aol.
com). Pasūtināta bija arī īpaša 
kompozicija Richardam Dub-
ram –Via Lucis vijolei, altam, 
čellam un klavierēm, kuŗas 
pirm atskaņojums notika 2005. 
gada 5. novembrī, piedaloties 
RIX klavieŗu kvartetam – San-
dim Šteinbergam (vijole), Ilzei 
Kļavai (alts), Reinim Birznie-
kam (čells) un Jānim Maļeckim 
(klavieres). Tā bija tik tiešām 
cēla jubileja. Kaut Dagnija un 
Ausma vēl būtu starp mums! 

Liels paldies pašreizējiem 
KLK darbiniekiem Zentai Api nis, 
Rutai un Edvīnam Auzen ber-
giem, Birutai un Pēterim Brie-
dis, Maijai Grendzei, Ilonai Ķīsis, 
Dainai Lesheim, Guntai Luckskay, 
Brigitai un Viktoram Miller, 
Astrīdai un Zigurdam Rīderiem, 
Jānim Strautniekam un Līgai 
Zemesarājai. Mūsu uzdevums 
ir saistīt jaunus spē kus, lai KLK 
varētu pastāvēt vēl daudz gadu.

tās balss izteiksme, paužot mī  les-
tības jūtas pret grāfu Almavivu 
un pārejot spēcīgā apņēmībā ap -
mānīt savu aizgādni Dr. Bartolo, 
izraisa smaidus. Nav jābrīnās, ka 
Rosīni savā laikā bija vispopu lā-
rākais operu komponists. 

 Edvarda Grīga (Grieg) „Kāzu 
dienu Troldhaugenā” izteiksmīgi 
un krāšņi atskaņo Agnese Egliņa. 
Sacerējums ir komponista velte 

ņem pie rokas un ved Edvīnu 
Auzenbergu zāles priekšā. Dzie-
dot „Manas lūpas skūpsta tik 
kvēli”, viņa un Edvīns pārsteidz 
skatītājus ar improvizētu deju. 
Edvīns apgalvo, ka viņš par šādu 
„uzstāšanos” neko nav iepriekš 
zinājis, bet neviens jau viņam 
netic. Aplausi liecina par klau-
sītāju sajūsmu, un Greilijas Cook 
pasniegtās sarkanās rozes ir sim-

dots Dacei Aperānei.
Dace ir KLK 60 gadu jubilejas 

goda priekšsēde, mērojusi tālo 
ceļu no Austrumu krasta. Viņa 
ar atzinīgiem vārdiem piemin 
iepriekšējos KLK vadītājus Dr. 
Jāni Kļaviņu, Vilmu Aigars-
Ūbelīti, Torildu Barbinu, Zaiju 
Kēleri, Dagniju Strautnieks, Aus-
mu Pirktiņu un tagadējo Andu 
Sūnu Cook. Mude ir turpināt 

Šī gada oktobrī mācītājs Georgs 
Silavs noturēja pēdējo dievkal-
pojumu pie Deitonas Luterāņu 
draudzes un aizgāja godam pel-
nītā pensijā. Mācītajs Silavs kal-
poja mūsu draudzē pāri par 21 
gadiem. Viņa brauciens svēt die-

nās pie mums no Indinanapoles 
bija vairāk nekā 130 jūdzes 
(miles) tāls no rajona.

Pēc dievkalpojuma oktobrī, baz  -
nīcas priekšnieks Gunārs Fric sons 
izteica Georgam Silavam lielu pa -
teicību no Deitonas draudzes par 
tiem gadiem, kad mācītājs vadīja 
garīgo dzīvi Deitonā. Draudze 
uzdāvināja viņam Wright Flyer – 
Wright Brothers pirmās lidma  šī-
nas modeli. Deitona ir pazīstama 
ka Birthplace of Aviation no 1900. 
gadu sākuma. Pirmais lidmašīnas 
modelis viņam būs kā atmiņa no 
tiem gadiem, kad viņš kalpoja 
Deitonas draudzē.

Deitonas draudze turpinās baz -
nīcu ar Oļegu Andrejevu un vi  dējo 
valsts baznīcu valdības palīdzību.

Lūkasam Milevskim 2014. ga  da 
12. decembrī Redingas (Reading) 
universitāte ir piešķīrusi PhD 
gradu par izstrādāto pētījumu par 
lielās stratēģijas attīstību pēdējos 
200 gados (“The Modern Evolu -
tion of Grand Strategic Thought”).  
Lūkasa galvenā interese ir stra tē-
ģijas teorija un prakse mūsdie-
nās, kā arī vēsturiskos laikos.

Dzimis Vašingtonā 1987. gadā, 
Lūkass uzauga Princtonā, pa  bei dza 
vidusskolu Latvijā, bet aug stā ko 
izglītību ieguva Anglijā. Kopš ok -
tobŗa viņš uz gadu turpina savu 
pētniecības darbu Oksfordas uni-
versitātes programmā (Visiting 
Research Fellow, The Changing 
Character of War Programme).

snm

Mācītājs Silavs atvadās Jauns filozofijas doktors
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Saeima pieņem valsts budžetu

Saeima 17. decembrī, galīgajā 
lasījumā pieņēma likumu “Par 
valsts budžetu 2015. gadam” un 
likumu “Par vidēja termiņa bu -
džeta ietvaru 2015., 2016. un 
2017. gadam”, kā arī grozījumus 
18 likumos un vienu jaunu liku-
mu, kas saistīti ar nākamā gada 
valsts budžetu.

Par nākamā gada valsts budže tu 
balsoja 60 deputāti, 13 bija pret, 
bet atturējās 21 deputāts. Nākamā 
gada valsts budžetā par prioritā-
tēm izvirzīta valsts aiz  sar dzības 
spēju stiprināšana, kā arī sociālā 
un nacionālā drošība, tostarp ie  -
nākumu nevienlīdzības mazi  nā-
šana un uzņēmējdarbības kon-
ku rēt spējas veicināšana. 2015. ga  -
da valsts budžetā tiek saglabāta 
līdzšinējā nodokļu polītika, ne -
ce ļot nodokļu likmes. Valsts bu  -
džeta ieņēmumus paredzēts no  -
drošināt galvenokārt no ēnu eko-
 nomikas apkaŗošanas un nodok-
ļu administrēšanas uzlabošanas. 
Lai mazinātu iedzīvotāju ienā ku-
mu nevienlīdzību, šogad no līdz-
šinējiem 320 uz 360 eiro palie li-
nāts minimālās mēneša darba 
algas apmērs.

***
Andris Piebalgs būs 

Valsts prezidenta  padomnieks
Bijušais Eiropas Savienības (ES) 

attīstības komisārs Andris Pie-
balgs (Vienotība) būs Valsts pre-
zi denta Andŗa Bērziņa pa   dom-
nieks. Valsts prezidenta preses 
sek retāre Līga Krapāne aplie ci-
nāja, ka prezidentam  bijusi saru-
 na ar Piebalgu un ir pieņemts 
„abpusēji pozitīvs lēmums”. 

Andris Piebalgs

Piebalgs sarunā ar aģentūru 
LETA jau iepriekš atzina, ka 
viņam ir izstrādāts plāns turp-
mākai darbībai Latvijā.

***
Saeimas priekšsēde Igaunijā
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr   -

niece decembŗa otrā pusē bija ie   -
radusies vizītē Igaunijā. Tie ko - 
  ties ar Igaunijas Valsts prezidentu 
Tomasu Hendriku Ilvesu, Mūr -
nie ce sacīja, ka  Baltijas valstu ko   -
pīgā vēsture un pašreizējā ģeo-
polītiskā situācija Eiropā aplie-
cina, – Baltijas valstu solidāritāte 
savu nozīmi nav zaudējusi arī  
21. gadsimtā. Latvijai, Igaunijai 
un Lietuvai, strādājot cieši kopā 
plecu pie pleca, ir jāspēj parādīt 
saviem partneriem, ka esam sa  -
liedēti. Laikā, kad Eiropa saska-
ras ar jauniem drošības izaicinā-

jumiem, īpaša uzmanība ir jāpie-
vērš arī situācijai informātīvajā 
telpā. Tika pārrunātas arī iespē-
jas attīstīt vienotu digitālo tirgu 
un veicināt pārrobežu e-pakalpo-
jumu pieejamību visu Baltijas 
valstu iedzīvotājiem.

Tikšanās laikā 

Ilvess uzaicināja Mūr  nieci šā 
gada aprīlī apmeklēt ik    gadējo 
Lennarta Meri konferenci, kas 
veltīta ārpolītikas un dro šības 
aktuālitātēm. 

Saeimas priekšsēde uzsvēra,  
ka ir svarīgi turpināt darbu pie 
latviešu–igauņu un igauņu–lat -
viešu akadēmiskās vārdnīcas 
izstrādes, kuŗas izdošana plānota 
2015. gadā. 

Mūrniece Latvijas vēstniecībā 
Tallinā tikās ar latviešu kopienas 
pārstāvjiem. Pēc Saeimas priekš -
sēdes un vēstnieka Igaunijā Juŗa 
Bones uzrunām diasporas pār -
stāvji dalījās domās, kā arī vēl  -
m ēs par saiknes stiprināšu ar 
Lat  viju – nepieciešamo atbalstu 
Talli nas latviešu palīgskolai „Tau-
 re nis” un Latviešu Nacionālās 
kul    tū ras biedrībai Igaunijā. Tika 
runāts arī par Baltijas valstu dro-
šību un vienotību.   

***
Ārlietu ministriju polītiskās 

konsultācijas Maskavā
Decembrī Maskavā notika 

Latvijas un Krievijas polītiskās 
konsultācijas. Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs Andrejs Pildego-
vičs tikās ar Krievijas Federācijas 
ārlietu ministra pirmo vietnieku 
Vladimiru Titovu, kā arī ar Krie-
vijas Federācijas Valsts domes 
starptautisko lietu komitejas un 
Krievijas Federācijas Padomes 
starptautisko lietu komitejas pār-
stāvjiem.

Ārlietu ministrijas valsts sek  re-
tārs Andrejs Pildegovičs (no 
kr.) un Krievijas Federācijas 
ārlietu ministra pirmais viet-
nieks Vladimirs Titovs

Latvijas un Krievijas Ārlietu 
ministriju konsultācijās tika pār-
runāti divpusējās sadarbības jau-
tājumi. Krievijas puse tika infor -
mēta par Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē prio-
ritātēm, kā arī tika apspriesta si -
tuācija Ukrainas austrumos.

***
Pie Latvijas ūdeņiem 

identificēti divi 
Krievijas kaŗakuģi

Naktī uz 28. decembri pie Lat-
vijas territoriālajiem ūdeņiem 
pamanīti divi Krievijas kuģi. 

Viens no kuģiem ir BS Sorum 
klases kuģis, otrs – Smolnyy     
kla s   es kuģis. Pirmais  kuģis atra-
dies 11 jūras jūdžu attālumā no 
terri toriālajiem ūdeņiem, otrs – 
14 jū  ras jūdžu attālumā.

***
Atbalsta Latvijas mērķus 

kaimiņpolītikā un 
paplašināšanās jautājumos
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

 vičs tikās ar Eiropas Savienības 
komisāru Eiropas kaimiņpo lī -
tikas un paplašināšanās jautāju-
mos Johannesu Hānu. Amatper-
sonas pārrunāja komisāra atbil-
dības jomā esošos aktuālos jau-
tā jumus, tajā skaitā Rīgā plānoto 
Austrumu partnerības galotņu 
apspriedi 2015. gada maijā.

Apspriedes laikā

***
Informē par 

Latvijas prezidentūras 
ES Padomē programmu 

ES Vispārējo lietu padome Bri-
 selē apsprieda svarīgākos dar ba 
kārtības jautājumus Latvijas pre-
zidentūras ES Padomē laikā. Šī 
bija pēdējā Vispārējo lietu pado-
me Italijas vadībā, un jau nāka-
mo sanāksmi vadīs Latvija. „Vē  -
los izteikt pateicību Italijas Eiro-
pas lietu valsts sekretāram San-
dro Gozi par paveikto Italijas 
pre   zidentūras laikā,” sacīja Rin kē-
 vičs. Viņš arī  informēja par Lat -
vijas priekšlikumiem Eiropas 
Semestŗa īstenošanai un iecerēm 
digitalajā sektorā. 

***
Eiropas cilvēks Latvijā – 
bokseris Mairis Briedis

Pēc organizācijas “Eiropas Kus-
 tība Latvijā” sniegtās informāci-
jas par 2014. gada Eiropas cil vē-
ku Latvijā izvēlēts pasaules čem-
pions boksā Mairis Briedis. Viņš 
saņēmis augstāko balsotāju atzi-
nību. Bokseŗa atbalstītāji sabied-
riskajā balsojumā norādījuši, ka 
Briedis nes Latvijas vārdu Eiropā 
un pasaulē ne vien kā izcils spor-
tists, bet izceļas arī ar savu pilso-
nisko stāju un sociālo atbildību, 
un ir sportists, kuŗš nesaka, ka 
viņš cīnās, bet gan ka  Latvija 
cīnās.

Mairis Briedis pēc kārtējās uz -
varas // FOTO: Uldis Dobelis

***
Dāvim veikta operācija

Mūsu laikrakstā ziņojām par 
smagi saslimušo deviņus gadus 
veco Dāvi, kas 16. decembrī  bija 
devies uz  Filadelfijas bērnu slim-
 nīcu ASV, lai tur saņemtu nepie-
ciešamo ārstēšanu un atgūtu ve -
se lību. Dāvim tūlīt tika veikta 
ope  rācija, un ārsti gaida pozitī-
vus rezultātus.

Dāvim ir nozīmētas vairākas 
ārstu konsultācijas un izmek lē-
jumi, lai rastu skaidrojumu, kas 
ir slimības pamatā.

***
Ārzemēs dzīvojošie tautieši 

vēlas atgriezties Latvijā
Amigo un Draugiem.lv kopīgi 

veiktajā aptaujā piedalījās gan-
drīz 900 cilvēku - gan Latvijā, gan 
ārvalstīs dzīvojošie - vecumā no 
15 līdz 75 gadiem. Aptaujā seci-
nāts – domājot par 2015. gadu, 
katrs ceturtais ārzemēs dzīvojo-
šais tautietis vēlētos sasniegt lie -
lāku financiālu labklājību, savu-
kārt gandrīz piektdaļa jeb 18% 
vēlētos atgriezties uz dzīvi Lat-
vijā. Līdzīgās domās ir arī Latvijā 
dzīvojošie, kuŗi saviem ārvalstīs 
mītošajiem ģimenes locekļiem, 
radiem un draugiem 2015. gadā 
galvenokārt novēl veselību (25%) 
un iespēju atgriezties atpakaļ uz 
dzīvi Latvijā (19%).

Amigo vadītāja Artūra Frei ma-
 ņa ieskatā  Amigo lietotāju saru-
nu apjoms uz ārzemēm pēdējos 
gados arvien pieaug, – pagājušā 
gada deviņos  mēnešos par vai-
rāk nekā 20% salīdzinājumā ar 
to pašu periodu aizpērn. Cilvēki 
gan zvana biežāk, gan sarunām 
atvēl vairāk laika.

***
Cicerona balva 2014

Piešķirtas gadskārtējās Cice ro -
na balvas. Latvijas Universitātes  
rektors Mārcis Auziņš apbalvots 
par ilggadēju radošu un daudz-
pusīgi izvērstu darbību vadošās 
Latvijas augstskolas priekšgalā; 
Latvijas Organiskās sintēzes in -
s ti tūta direktors Ivars Kalviņš – 
par to, ka pētniekiem viņa vadī-

bā sadarbībā ar Eiropas un ASV 
partneriem ir izdevies realizēt 
medikamentu jaunrades jomā 
strādājošo zinātnieku sapni – 
veikt unikālu atklājumu, rodot 
zāles īpaši ļaundabīga audzēja 
ārstēšanai. 

Ivars Kalviņš 

Cicerona Goda nosaukums 
pie  šķirts Jaunjelgavas novada 
do  mes priekšsēdim Guntim Li  -
bekam – par Sēlijas identitātes at   -
jaunošanu un izkopšanu, Latvi-
jas dokumentālā kino zvaigz -    
nei – režisoram un operatoram 
Ivaram Seleckim – par nozīmīgu 
Latvijas vārda nešanu pasaulē. 

Mērfija balva  piešķirta Veselī-
bas ministrijai par sistēmatisku 
reformu neīstenošanu nozarē. 
Mērfija diploms  pasniegts jauna-
jam veselības  ministram Guntim 
Belēvičam (ZZS) ar vēlējumu 
veikt Hērakla darbu un iztīrīt 
Augeja staļļus, lai pēc trim ga -
diem tiktu pie Cicerona balvas.

***
Diasporas un migrācijas 

pētījumu centra konference
Latvijas Universitātē bija veltīta 

diasporas polītiskās pārstāvības 
jautājumam. Savā uzrunā LU rek-
 tors Mārcis Auziņš uzsvēra, ka 
Diasporas un migrācijas centrs  
attīstās, pateicoties veiksmīgai 
sadarbībai starp universitāti un 
Latvijas Republikas Ārlietu mi  -
nistriju, un norādīja, ka ir daudz 
temu, kuŗās arī universitāte ir ie -
 interesēta veikt padziļinātu iz  -
pēti. Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Pēteris Kārlis Elferts 
atzina akadēmisku zināšanu no -
zī mību labākas un ilgtspējīgas 
diasporas polītikas veidošanā. 
Viskarstākās diskusijas raisījās 
par to, vai Latvijas diaspora ār  -
valstīs būtu jāpārstāv, veidojot 
at   sevišķu vēlēšanu apgabalu, proti, 
6. apgabalu tikai diasporas vēlē-
tājiem. Par šo jautājumu viedokļi 
atšķiras arī pašas diasporas pār -
stāvju vidū. LU profesore Žaneta 
Ozoliņa, kuŗa vadīja konferences 
diskusiju, atgādināja, ka diaspo-
ras pārstāvībā vienmēr ir jāpatur 
prātā, ka diaspora ir ļoti daudz-
veidīga, izkaisīta visā pasaulē, iz -
ceļojusi dažādos laikos un da  žā-
du motīvu vadīta. 

***
Par nometnēm diasporas 
bērniem un jauniešiem

Ārlietu ministrijā notika darba 
grupas diasporas polītikas sēde, 
kuŗā valsts institūciju un Latvi -
jas diasporas pārstāvji pārrunā -
ja pērn notikušās un 2015. ga -    
dā plānotās nometnes diasporas 
bērn iem un jauniešiem. Nomet-
nes diasporas bērniem un jau - 
n iešiem Latvijas diasporas mītnes 
zemēs, kā arī Latvijā ir ārkārtīgi 
svarīga daļa no latviskās identi-
tātes. 

Mārcis Auziņš
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Zīmējums: Zemgus Zaharāns (Vairāk lasiet 13. lpp.)

Vienlaikus Rīga 2014 svinību 
laikā Latvijas vēstnieks atklāja 
izstādi „Rīgas stāsts 100 gadu ga -
 rumā”, kas vēsta par galvaspil - 
sē tas attīstību un likteņa līklo - 
č iem no 1914. līdz 2014. gadam. 
Tā ap    skatāma Basku zemes Vēs-
tures archīvā Bilbao pilsētā līdz 
2015. gada 7. janvārim.

***
Baltijas ceļa 

atmiņu stāstu kollekcija
Latvijas Nacionālajam vēstu -

res mūzejam (LNVM) tika no -
dota kollekcija ar vairāk nekā 
900 Baltijas ceļa stāstiem, infor-
mēja UNESCO Latvijas Nacio nā-
 lās ko   mitejas (LNK) konsultante 
Lie ne Krīvena. Stāstu kollekcija 
tika nodota glabāšanai arī Lietu -
vas Centrālajam valsts archīvam 
un Igaunijas Okupāciju mūzejam. 

Stāsti no 20 valstīm tika apko-
poti UNESCO LNK projekta laikā, 
kas ilga no aprīļa līdz ok  tobrim.

***
Atpērk 12 000 eiro vērtu 

17. gadsimta sudraba kannu
Pašvaldības pārstāvju un spe -

ciālistu sanāksmē Bauskā tika kon-
 statēts, ka nesen izsolē Vāci jā ie  gā-
 dātā 17. gadsimta sudraba kanna 
tomēr varētu nebūt Baus kas zelt-
 kaļa Heinricha Timmes jaunākā 
darinājums. Tādēļ par sa      viem lī   -
dzekļiem kannu atpir   cis Rundāles 
pils mūzeja direktors Imants Lanc-
manis, kuŗš ie   priekš bija  ieteicis 
iegādāties šo darinā  jumu.

Pirms tam novembrī Ķelnes 
izsoļu namā Lempertz Bauskas 
Novadpētniecības un mākslas 
mūzejs nosolīja it kā Bauskas 
zelt   kaļu cunftes meistara Hein-
richa Timmes jaunākā darināto 
sudraba kannu, par to samaksā-
jot 10 000 eiro. Pašvaldība sedza 
arī nodokļu maksājumu, ap   dro-
šināšanu un kurjera pakalpo -
jumus 2936 eiro apmērā, un       
pa vi sam pašvaldība samaksāja 
12 936 eiro. Par šāda priekšmeta 
nonākšanu vācu izsoļu nama 
pie dāvājumā pašvaldību infor-
mēja Lancmanis un ieteica to 
iegādāties. Vērtīgais pirkums tika 
nogādāts Bauskā un nodots Baus-
 kas mūzeja speciālistu rokās. 
Līdz ar vērtīgā priekšmeta iegā -
di pašvaldība uzsāka ziedojumu 
vākšanu, aicinot ikvienu iedzīvo-
 tāju, kuŗam ir nozīmīga Bauskas 
vēstures liecības atgriešanās mū -
su novadā, ziedot kannas iegā dei.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvijas vēstniece Vācijā Elita 
Kuzma, Zemkopības ministri-
jas Prezidentūras nodaļas va -
dī  tājs Latvijas pastāvīgajā pār -
stāv niecībā Eiropas Savienībā 
Aivars Lapiņš (no kr.) un Ber-
līnes meses pārstāvis, starptau -
tiskās lauksaimniecības un pār-
tikas izstādes „Zaļā nedēļa” di  -
rektors Karels Heijs

Ar šo dāvinājumu Latvija vēlas 
izcelt koku stādīšanas tradicijas, 
kā arī vērst uzmanību uz vienu 
no Latvijas prioritātēm gaidā -
ma jā prezidentūrā ES Padomē – 
ilgt  spējīgu mežu resursu pār-
valdību.

***
Iznākusi grāmata 

“Latvijas novadu dārgumi”, 
kuŗas radīšanā piedalījušies    

73 Latvijas novadi.

Katrs novads stāsta par kādu 
tikai sev raksturīgu un nozīmīgu 
lietu, notikumu vai cilvēku, tā 
savdabīgā veidā izstāstot arī 
Latvijas vēsturi.

***
Bilbao atklāts konsulāts 
un izstāde „Rīgas stāsts 

100 gadu gaŗumā”
Latvijas vēstnieks Spānijā Jānis 

Eichmanis 17. decembrī  oficiāli 
atklāja Latvijas goda konsulātu 
Bilbao, Spānijā. Tagad arī Spā ni -
jas ziemeļos Latvijas iedzīvotā - 
j iem un uzņēmējiem ir atbalsta 
punkts Latvijas-Spānijas ekono -
misko un kultūras sakaru attīs -
tīšanai, kā arī šeit dzīvojošo lat-
viešu apvienošanai.

šu-igauņu un igauņu-latviešu 
tul kotāju aktīvitāti un profesio-
nālitāti daiļliterātūras, polītisko, 
zinātnisko un citu tekstu tulko-
šanā, kā arī rosinot jauno tul  ko-
tāju interesi par tulkošanu. Kon-
kurss tiek rīkots sesto reizi.  Pa -
sniedzot iepriekšējā gada Tul  ko -
tāju balvu, Latvijas ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs sacīja,   
ka šī “balva laika gaitā ir kļuvusi 
par skaistu, simbolisku  tradīciju. 
Tā ir veicinājusi interesi, kā arī 
nostiprinājusi zināšanas vienam 
par otru. Konkursa nominantu 
darbu tulkojumiem ir būtiska 
nozīme arī abu valstu literātūras 
un akadēmisko pētījumu popu-
lā rizēšanā”.

***
Valkas novadpētniecības 

mūzejā atklāj 
Cimzes vaska figūru

Jāņa Cimzes 200. jubilejas ga -
da nogalē Valkas novadpētnie cī-
bas mūzejā ekspozīcija „Vidze mes 
draudzes skolu skolotāju se   mi -
nārs un tā audzēkņu kultūriz   glī-
tojošā darbība” papildināta ar Jā -
ņa Cimzes vaska figūru (attēlā). 

Dziesmu un deju svētku tradi-
cijas ilgtspēju saistītu pasākumu 
plāna izveidi un īstenošanu.

PBLA nodrošinās arī Latvijas 
profesionālās kultūras un māk - 
s las pieejamību latviešu diaspo-
ras centros ārvalstīs, gan nodro-
šinot kultūras sarīkojumu  izveidi, 
gan informējot par tiem. Asociā-
cija palīdzēs izveidot arī Latvi - 
jas pro fesionālās kultūras un 
mākslas sarīkojumus.

PBLA pienākumu veikšanai 
pie   šķirti 73 000 eiro. 30 000 no 
tiem tiks atvēlēti Dziesmu un deju 
svētku tradicijas ilgtspējas sagla-
bāšanai,  43 000 eiro – Lat  vi jas pro-
  fesionālās kultūras un mākslas 
sarīkojumiem. Šos pie  nā kumus 
PBLA veiks līdz šī gada 9. de -
cembrim valstīs ar ievērojamu 
un aktīvu latviešu diasporu,  
noteikti – Eiropā, Ziemeļamerikā 
un Austrālijā.

***
Latviešu – igauņu un igauņu – 

latviešu tulkotāju balvas 
konkurss

Latvijas un Igaunijas Ārlietu mi -
 nistrija izsludina ikgadējo kon -
kursu par labāko 2014. gada lat -
viešu-igauņu un igauņu-latviešu 
tulkojumu. Tulkotāju balvas mēr-
  ķis ir veicināt abu valstu divpu-
sējo sadarbību, sekmējot latvie -

Tās ir nozīmīgas Latvijas patri-
otisma saglabāšanai un uz -
turēšanai. Atbildīgajām institū  ci-
jām ir pienākums un atbildība 
domāt par Latvijas bērniem, kas 
pastāvīgi dzīvo vai uz laiku uz -
turas ārpus Latvijas. Sēdē pārru -
nāja  jautājumus par informā-
cijas pieejamību, uzklausīja at  -
sauksmes par nometnēm, pār  ru-
nāja nometņu saturu, ierosinā-
jumus par citām mītnes zemēm, 
kur ir pieprasījums, kā arī kur 
varētu nometnes rīkot nākotnē. 
Sēdē piedalījās arī Pasaules Brī -
vo latviešu apvienības, Eiropas 
Latviešu apvienības, Kultūras mi -
 nistrijas, Ministru prezidentes 
biroja, Izglītības un zinātnes mi  -
nistrijas, Cēsu novada pašvaldī-
bas pārstāvji.

***
PBLA  uzturēs Dziesmu un 

deju svētku tradicijas ārzemēs 

Dziesmu un deju svētku tra  di-
cijas ilgtspēju ārzemēs uzturēs 
Pasaules brīvo latviešu apvienī -
ba (PBLA), liecina informācija 
Kul  tūras ministrijas mājaslapā. 
PBLA sniegs atbalstu ārvalstu 
latviešu organizācijām ar Dzies-
mu un deju svētku tradicijas ilgt-
 spēju saistītu notikumu  sarīko-
šanai ārvalstu latviešu mītnes 
zemēs, kā arī Dziesmu un deju 
svētkiem saistītā repertuāra ap -
guvi. Apvienība nodrošinās arī 
Dziesmu un deju svētku māk - 
sli nieciskās programmas un ar 

Par godu šim notikumam        
20. decembrī mūzejā notika svi-
nīgs sarīkojums, kuŗā piedalī jās 
arī figūras veidotājs, tēlnieks 
Kārlis Alainis. Vaska figūra ta -
pusi 2013. gada maijā no labda -
rības sarī  ko  jumā savāktajiem 
līdzekļiem, pri  vātpersonu zie -
dojumiem novad pētniecības mu  -
zejā un no Valkas novada do  mes 
piešķirtajiem līdzekļiem.

***
Latvija Berlīnei dāvina ozolu
17. decembrī Berlīnē pie meses 

notika svinīga Latvijas dāvātā 
ozola stādīšanas ceremonija. Tajā 
piedalījās Latvijas vēstniece Vā  -
cijā Elita Kuzma, Zemkopības 
ministrijas Prezidentūras noda-
ļas vadītājs Latvijas pastāvīgajā 
pārstāvniecībā ES Aivars Lapiņš 
un Berlīnes meses pārstāvis, 
starp  tautiskās lauksaimniecības 
un pārtikas izstādes „Zaļā nedē-
ļa” direktors Karels Heijs. 

Ozols ir 2015. gada „Zaļās ne  -
dēļas” partneŗvalsts – Latvijas īpašs 
dāvinājums Berlīnes pilsētai. 
Ozols ir Latvijas nacionālais 
koks. Simboliski, ka 1989. gadā 
ozols tika atzīts par Vācijas gada 
koku. 1989. gads abām valstīm 
bija vēsturiski nozīmīgs laiks,    
kas nesa lielas pārmaiņas. Šogad 
kopīgi tika svinēta Baltijas ceļa 
un Berlīnes mūŗa nojaukšanas 
25. gadadiena.
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Gadmijā skaudri iezīmējas divē-
jādi draudi Rietumu pasaulei, tās 
civīlizācijai un pamatvērtībām.

“Krievijai Krima, senā Korsuna. 
Chersonesa, Sevastopole gūst mil   zī-
gu civīlizatorisku un sakrālu (!) no  -
zīmi – tādu pašu, kāda Tempļa kal -
n am (Chramovaja gora) Jeru za lemē 
ir islāmticīgiem un jūdais tiem,” 
teica Vladimirs Putins savā vēstī -
jumā Krievijas Federālajai sapulcei.

Šis teikums vien liecina par 
mūsdienu Krievijas faktiskā pat-
valdnieka tumsonīgo garīgo de - 
g ra dāciju, jo viņš Kremļa imperis-
kajām ambīcijām piešķiŗ pseudo-
reliģisku, mesiānisku nokrāsu, kas 
varētu mulsināt pareizticības pēt-
niekus. Krievijai Krima ir Jeruza-
leme – tā pateikt ir jāprot!

Krievijas un Rietumu pretstāvē 
Putina režīms ieviesis sakrālo, die-
višķo aspektu, kas mijas ar tādiem 
jēdzieniem kā Krievu pasaule 
(Russkij mir), kuŗai nav ne sākuma, 
ne gala. Šāda pieeja attaisno jeb-
kuŗu agresiju, graujošu darbību, 
intrigas un provokācijas.

Naftas cenu un rubļa krišana 
jūtami iedragājusi Krievijas eko-
nomiku, un padarīt šīs valsts eks-
portu daudzveidīgāku, mazāk at  -
karīgu no t.s. ogļūdeņražiem tā     
īsti neizdodas: mūsdienu Krievija 

Divējādi draudi Rietumiem 
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

prot ražot vienīgi jaunus stratē-
ģisko raķešu paveidus, visa pārējā 
pašmāju rūpniecības produkcija 
un technoloģijas pamatīgi atpaliek 
pat no Kanadas, nemaz jau neru-
nājot par ASV un Ķīnu.

Trīs stundas un 10 minūtes ilga 
Putina 18. decembŗa preses kon fe-
rence. Viņam bija jāatbild uz 53 jau   -
tājumiem, un vairākas šī vīra sen ten-
 ces pelna uzmanību šajā gad mijā.

“Vai tas, kas tagad notiek ar 
mū su ekonomiku, ir atmaksa par 
Krimu?” vaicāja Krievijas TV Pir-
mā kanāļa žurnālists. Atbilde: “Tā 
nav atmaksa par Krimu. Tā ir 
mak sa par mūsu dabisko vēlmi 
pašsaglabāties kā nācijai, kā ci -
vilizācijai, kā valstij.”

Putinam Krievija acīmredzot ir 
kāda īpaša civilizācija, sakrāla, ar 
svētvietu zibenīgi sagrābtajā Krimā.

Kas ir “piektā kolonna”? Putins 
labprāt paskaidro: “Piektā kolon -
na – tie ir cilvēki, kuŗus izmanto, 
kuri izmanto to, ko diktē citas vals ts 
intereses, un viņus izmanto par in -
s trumentu mums svešu polītisku 
mērķu sasniegšanai.” Tieši tā rī -
kojas Krievijas “piektā kolonna”, 
teiksim, Latvijā, vai ne?

Lai saprastu turpmāko, jāpa -
skaid ro, ka „galma apvērsums” 
krieviski ir „dvorcovij perevorot” 

(„dvorec” ir “pils”). Atbildot uz kā  -
du jautājumu, Putins teica: “Par 
pils apvērsumu – nomierinieties, 
mums nav piļu, tāpēc “pils apvēr-
suma” mums nevar būt. Mums ir 
oficiāla rezidence – Kremlis. Tā ir 
labi apsargāta, un arī tas ir mūsu 
valsts stabilitātes faktors.” Gan 
jautājums, gan atbilde nebija ne -
jaušība. Piemetināsim, ka tīmeklī 
Putina atbilde izraisīja jautrības 
lēkmi, un tūdaļ skatam pavērās 
bildes ar greznām pilīm, kas pie-
der, piemēram, Putina jaunības 
draugiem – oligarchiem brāļiem 
Rotenbergiem.

Ar iespējama vai neiespējama 
galma apvērsuma tēmu cieši sais - 
t īts Krievijas Federālā drošības 
dienesta (FSB) Sabiedriskās pado-
mes paziņojums, ka 2015. gadā 
Sabiedriskajai padomei nāksies 
veltīt maksimālas pūles, lai arī 
turpmāk “stiprinātu pilsoņu uz  ti-
cību drošības organiem”.

Svarīgi un interesanti būtu uz -
zināt, kādi aprēķini noteica Balt-
krievijas prezidenta Aleksandra 
Lu  kašenko un Kazachstanas pre-
zidenta Nursultana Nazarbajeva 
pārsteidzošās vizītes Kijevā 22. un 
23. decembrī: abi prezidenti aplie-
cināja savam kollēgam Petro Po  -
rošenko savu cieņu un gatavību 

ciešai sadarbībai, turklāt Kazach-
stāna ieinteresēta Ukrainas mili-
tārās rūpniecības produkcijā un 
so  la piegādāt tai ogles. Ja ņemam 
vērā, ka Baltkrievija un Kazachstā-
na ietilpst Putina lolojumā – Eirā-
zijas Savienībā, šis pavērsiens ir 
ārkārtīgi intriģējošs. Kā mēdz     
teikt – turpinājums seko...

2014. gada priecīgs beigu akords: 
23. decembrī, uz Ziemassvētku 
sliekšņa, Ukrainas parlaments ar 
303 balsīm pret 8 pieņēma lēmu-
mu par izstāšanos no t.s. ārpusblo-
ku jeb nepievienojušos valstu gru-
pas. Šis lēmums nozīmē, ka Uk -
rainai tagad ir tiesības veikt pasā-
kumus, kuŗu galamērķis ir kļūt  
par NATO dalībvalsti. Priekšā pa -
gaŗš ceļš, bet mērķis nosprausts.

***
“Mēs nogalinājām visus bērnus 

auditorijā. Ko tagad darīsim?” - 
“Pa   gaidi, kamēr atnāks armija. 
Nogalini viņus, tad uzspridzinies”. 
Tā bija noklausīta mobiltelefona 
saruna starp talibu kaujinieku 
Abu zaru un viņa vadātāju  Tas bija 
Pakistanā, Pešavaras pilsētā, kur 
fanātisko islamistu – talibu kauji-
nieki iebruka skolā, kas atradās 
armijas pārziņā, un noslepkavoja 
132 bērnus - “atriebjoties par Pa  -
kistanas armijas soda ekspedī - 

ciju”. Gan talibi (taliban:burtiski 
“audzēkņi”, t.s. reliģisko seminā -     
ru – medresu absolventi. – F.G.), 
gan viņu mazgadīgie upuri bija 
islāmticīgie. Gan vieni, gan otri 
bija tās pašas konfesijas – sunnīti...

Šai telefonsarunā kā baisā spo-
gulī parādās otrās briesmas, kas 
apdraud Rietumu pasauli, tās civī-
lizāciju un demokratiskās vērtības. 
Sīrijā un Irakā trako un ārdās tā 
dēvētā Islāma valsts (IS), un šo 
tumsoņu un rīkļurāvēju (burtiski) 
pulkiem pievienojas brīvprātīgie, 
kas uzauguši rietumvalstīs. Pa   kis-
tanā un Afganistanā talibu kau ji-
nieki ar zobenu un uguni ievieš 
savu viduslaicīgo “kārtību”. Un 
Melnajā Afrikā, Nigērijas zieme-
ļos, trako un ārdās musulmaņu 
fanātiķu grupējums, kuŗa nosau-
kums – Boko Haram – nozīmē “Viss 
svešais aizliegts”. Viņi šauj, izvaro, 
nolaupa bērnus. Viņu ienaidnieki 
ir ne tikai turienes kristie ši, bet 
“normāli” musulmaņi, kuŗi mie rī-
gi, nevienu neaiztiekot, skaita pie-
cas lūgsnas dienā, tāpat kā mani 
kaimiņi Jafā, Telavivas dienvidos.

Nāves un nāvinieku kults, re  li-
ģiska histērija, kas vērsta pret “iz  -
virtušo” Rietumu pasauli, iz  man-
tojot tās techniskos sasniegumus. 
Tumši, tumši padebeši. Drauds!

Tirgus un sabiedriskās domas 
pētījumu centra SKDS decemb rī 
veiktā aptauja liecina: 45 procenti 
Latvijas iedzīvotāju pa redz, ka 
viņiem personīgi 2015. gads būs 
labāks par iepriekšējo gadu, bet 
31 procents aptaujāto domā, ka 
arī Latvijai  nākamais gads būs 
labāks par 2014. gadu. Gandrīz 
puse Latvijas iedzīvotāju (48 pro-
centi) uzskata, ka 2014. gads ir bijis 
tāds pats kā 2013. gads. Protams, 
vērtējumi atšķiras, jo at   šķirīgi ir arī 
katra cilvēka labas dzīves kritēriji, 
bet priecē tas, ka var sacīt – mēs 
tomēr esam optimisti.

Aizvadītais gads patiesi ir bijis 
Rīgas – Eiropas kultūras galvaspil-
sētas, Pasaules koŗu olimpiadas, 
Eiropas Kinoakadēmijas balvu 
pasniegšanas gads Latvijā, mūsu 
sportistu sasniegumu gads Olim-
piskajās spēlēs un vēl daudzu izcilu 
un spožu notikumu gads mākslā 
un sportā.  Polītikā viss nav bijis tik 
vienkārši – ir notikušas Eiropas 
Par lamenta un 12. Saeimas vēlē -
šanas, polītikā ir ienākuši cilvēki, 
kuŗi līdz šim tajā nav iesaistījušies 
un kuŗus jau tagad varam vērtēt 
ļoti dažādi un pretrunīgi, un diem-
žēl ne vienmēr ar labiem vārdiem. 
Neapšaubāmi, tāpat kā Eiropā un 
arī pasaulē, Latvijas polītiku vis -
vairāk ir ietekmējusi Krievijas ag -
resija un atteikšanās no civilizētas 
un demokratiskas pasaules pie -
ņem tās dzīves kārtības. Ir skaidrs 
arī tas, ka Latvijai 2015. gadā no  -
zīmīga būs prezidentūra Eiropas 
Savienībā un drošības jautājumi, 
arī Valsts prezidenta vēlēšanas 
Saeimā un vēl dažu augstu amat-

Vecais un jaunais gads
personu pārvēlēšana vai jaunu ie -
vēlēšana. Kā zināms, Latvijas pil-
soņi sapņo par tautas vēlētu prezi-
dentu, cerot, ka tā dzīve kļūtu 
labāka un godīgāka, arī daudzi 
Sa eimas deputāti gribētu mainīt 
Satversmi un piešķirt Valsts pre-
zidentam ne tikai tautas vēlēta 
prezidenta godu, bet arī  paplašināt  
viņa pilnvaras. Manuprāt, bīstama 
ir tendence, kuŗa pamazām parā-
dās publiskajā telpā – apgalvot, ka 
Saeimas atlaišana 2011. gadā ir 
bijis valsts apvērsums un ka tagad, 
laimīgā kārtā, atbrīvojamies no 
sekām, ko izraisījusi 10. Saeimas 
atlaišana un 11. Saeimas ārkārtas 
vēlēšanas. Patiesībā tas ir mēģinā-
jums atgriezties pie „vecās kārtī -
bas” un vērtībām, kad atsevišķu per-
sonu un partiju intereses bija pats 
galvenais, bet valsts un tās iedzī -
votāji – tikai līdzeklis savu mērķu 
sasniegšanai. Tas, ka ir pieaugusi 
Ventspils „cara” Aivara Lemberga 
ietekme Latvijas polītikā, ir acīm-
redzami. Izskatās, ka arī Valsts pre-
zidents atkal ir atcerējies Zaļo un 
Zemnieku savienību (ZZS) – par-
tiju, no kuŗas savulaik tika ievēlēts 
Saeimā. Sākoties Ukrainas krizei, 
mūsu Valsts prezidenta nostāja 
brīžiem bija nekāda un bija sajūta, 
ka Latvijas ārpolītika un Valsts 
pre    zidents ir divas dažādas pa  sau-
les. Pēc visai skarbas kritikas, ar ko 
Prezidentam nācās publiski sa  skar-
ties un publiskās vēstules 2014. ga  -
da martā, kuŗu bija parakstījuši  
daudzi sabiedrībā pazīstami cil-
vēki, Prezidenta nostāja nedaudz 
mainījās un izskatījās, ka Andris 
Bērziņš beidzot ir sapratis, kāda ir 

Latvijas ārpolītika un ieklausās arī 
Latvijas Ārlietu ministrijas sacī -
tajā. Domāju, ka ir vērts atgādināt 
vismaz dažas atklātajā vēstulē rak-
s   tī  tās rindas: Mēs jūtamies vīlušies 
savos vēlētajos pārstāvjos un to iz  -
raudzītajā prezidentā. Mūs dziļi 
aizvaino Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa nespēja formulēt savu vie-
dokli situācijā, kuŗas sekas vistie šā-
kajā veidā skar arī mūsu valsti. (..) 
Mēs pieprasām, lai Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš un mūsu 
vēlētie pārstāvji Saeimā skaidri, ne  -
pārprotami un visplašākajai sa -
biedrībai saprotami pauž savu no  -
stāju ne tikai pret notikumiem Uk  -
rainā un tās likumīgajā sastāvda - 
ļā, autonomajā Krimas apgabalā, 
kas ir Krimas tatāru dzimtene un 
vienīgās mājas, bet arī pret noti-
kumiem Kremlī, kur vara ir pār-
augusi autoritārā diktātūrā. (..) 
Uzreiz jāteic, ka pašlaik Andris 
Bēr ziņš gan apgalvo, ka vēl neesot 
domājis par to, vai grib kandidēt 
uz vēl vienu prezidenta amata piln-
varu laiku, bet ir redzams, ka      
viņš labprāt to darītu, bet paziņos 
par to vien tad, ja būs drošs par 
Saeimas atbalstu. Savukārt 12. Sa  -
eimas deputāti vairās atklāti par     
to runāt, tikai ZZS apgalvo, ka, ja 
vien Andris Bērziņš to gribēs, 
partijas atbalsts viņam būs. Pro-
tams, atbalstu Putinam Saeimas 
deputāti nepauž, vien reizēm runā 
par ekonomiku, kas cieš no sank-
cijām pret Krieviju un reizēm, it 
sevišķi Saskaņa, mēģina laipot 
starp polītiku un ekonomiku. Tik-
mēr Valsts prezidents atkal atgrie-
žas pie iepriekšējās retorikas, kuŗa 

šobrīd izskatās saskaņota ar tiem, 
kas domā tikai par peļņu un ne -    
vis par neatkarību. Manuprāt, šo 
no   stāju labi raksturo citāts no ne - 
s e nās Valsts prezidenta intervijas 
laik rakstā Diena. Intervētāji vaicā, 
kādai būtu jābūt Latvijas amat  -
per sonu polītikai attiecībās ar 
Krieviju? Valsts prezidenta atbilde 
ir nepārprotama: “Attiecībās ar 
Krie viju mūsu vienīgais ierocis ir 
diplomātija. Kādi vēl varianti? Bū  -
vēt Berlīnes mūri? Bet tas arī reiz 
tika sagrauts. Ja mēs 90. gadā spē-
jām atrast mierīgu risinājumu,    
kad situācija bija daudz smagāka, 
domāju, ka tagad viss ir daudz 
vienkāršāk izdarāms. Tikai – nevis 
pagriežot muguru, bet runājot. Jā -
saprot, ka priekšvēlēšanu laiks ir 
beidzies. Ja skatāmies uz pasauli 
globāli, es vienmēr atceros Šimona 
Peresa teikto, ka valdību loma ar -
vien samazinās un droši, ka sama-
zināsies arī turpmāk; pasauli ar -
vien vairāk vada lielais bizness. Ja 
kāds domā, ka to varēs apturēt, 
jāsaprot, ka tas neizdosies.”

Ar vārdu sakot, galvenais ir biz -
nesa intereses un pārējam nav lie-
las nozīmes. Interesanti būtu uz  -
zināt, ko Prezidents saprot ar vār -
du „diplomātija”? Piekāpšanos un 
piekrišanu visam, ko grib un dara 
Putins? Nedz Latvija, nedz kāda 
cita NATO vai Eiropas Savienības 
vals ts negrasās sākt karu ar Krievi-
ju vai uzspiest savu gribu, gluži 
otrā di – vienīgais, ko šīs valstis vē -
las, ir lai Krievija ievērotu pašas 
pa   raks tītus starptautiskus līgumus 
un ievērotu katras valsts tiesības 
pa šai izvēlēties sadarbības part ne -

ŗus. Diplomātija, sadarbība un la  -
bas at   tiecības Putina izpratnē ir 
ļaut Krievijai darīt visu, kas ienāk 
prātā, neievērot nekādas civilizētās 
pa  saules normas. Vai tiešām Valsts 
prezidents domā, ka ar piekāpību 
varēsim Kremli pielabināt? 

Austrumeiropas polītikas pētī -
ju mu centra pētnieks Rinalds Gul-
bis skaidro, ka tā nav atklāta kaŗa-
darbība, pret ko NATO vai citas 
valstis varētu vērsties: „Tas ir tas,  
ko mēs saucam par hibrīdkaru.  
Un arī mums tam ir jābūt gata-
viem. Viena no hibrīdkara pirma-
jām fazēm ir aktīvi izvērsta infor-
mātīvā kampaņa jeb, kā mēs to 
saucam, informācijas kaŗš pret 
kādu trešo valsti,” saka pētnieks un 
atgādina, ka svarīga ne tik daudz      
ir militārās technikas iegāde, bet 
tas, cik ļoti mēs esam gatavi stip-
rināt savu plašsaziņas līdzekļu  ka  -
pacitāti, savu informātīvo telpu,     
lai sniegtu visaptverošu un visu sa -
 biedrību uzrunājošu vēstījumu. 
Jāpiebilst, ka hibrīdkaŗš, par kuŗu 
pēdējā laikā tik daudz tiek runāts, 
ir savas ideoloģijas izplatīšana sve-
šā territorijā, dažādu pretošanās 
kustību un shemu radīšana, iesū - 
t ot savus instruktorus un polītolo-
gus, kā arī izmantojot tos, kas jau ir 
uz vietas. Gatavība piekāpties, lai 
tikai ekonomika gūtu lielāku peļ ņu, 
runas publiskajā telpā par to, ka 
jāatrod kopīga valoda ar valsti, kas 
piekopj agresīvu diktātūru, tikai 
stiprina Krieviju šajā hibrīd kaŗā. 
Tāpēc, nezaudējot optimismu un 
pašcieņu, 2015. gadā mums skaidri 
jāzina, vai esam gatavi maksāt par 
savu brīvību un neatkarību.   
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Tā Jānis ar Mēriju ierīkojās 
Smu  g aušu mājā, istabā ar čīksto-
šu gultu, kuŗas zāļu matraci tu  -
rēja stiepļu tīkls. Istabā vēl bija 
pelēks galds, pārklāts ar zilu kok-
 vilnas drānu, divi koka krēsli ar 
liektām atzveltnēm, tradicionā-
lais mīkstais krēsls, kuŗa izjuku -
š ās atsperes arvien atgādināja sē -
 dētājam, ka saimnieks aizmirsis 
aicināt mājā tapsētāju. Grīļīga j   am 
Viktorijas laika skapim durv  ju 
spo guļiem bija nogājis sudrabo-
jums. Katrs, kas palūkojās spo -
gulī, ieraudzīja traipiem izrai bi-
nātu seju. Taču tā bija un palika 
mēbelēta istaba tautiešu mājā. 

Kārtība istabā nekad nebija 
pār spīlēta. Uz krēsla karājās te 
Mē  rijas nailona krūštuŗi, te zil a is 
naktskrekls, te Jāņa kaklasai  te. 
Grī  das linolejs, uz kuŗa dzeltenā 
pamata bija iespiestas lielas sar-
ka nas rozes, arvien bija apbārstīts 
cigarešu pelniem, sērkociņiem 
un saldeņu papīriem. Gan jāie gau -
mē, ka Anglijā neviens go  dīgs 
cilvēks nepūlas cigarešu pelnus 
nobirdināt pelnu traukā, jo to 
vi su ar daudz mazāku piepūli  var 
izdarīt uz grīdas. Mērijai grī das 
slaucīšana sagādāja zinā mu ķer-
menisku piepūli, tamdēļ veselī-
bas labad viņa atturējās no ista-
bas uzkopšanas. Arī Jānim, pār-
nā kušam no nakts maiņām pil-
sē tas gāzes fabrikā, nebija nekā -
da lielā vēlēšanās nodarboties ar 
putekļu un pelnu slaucīšanu. 
Tamdēļ pelni turējās uz linoleja 
nedēļām. 

Mērija sākumā, kamēr to atļāva 
viņas stāvoklis, meklēja un atra-
da darbu gāzes iestādes pārziņa 
mājā pie istabu apkopšanas. Taču 
viņa nebija radusi mēzt spodras 
istabas, tamdēļ drīz vien no dar-
ba vajadzēja aiziet. Un, kur vien 
Mērija izmēģinājās, veikaliņā  
par aptīrītāju, vietējā viesnīcā pie 
trau ku mazgāšanas, viņa ilgāk 
nenoturējās par nedēļu. Te bija 
vainīga saimniece vai citas dar -
ba biedrenes, bet Mērija pati ne  -
kad. Jānis visus šos bēdu stās tus 
noklausījās ar zināmām bažām 
un gaidīja dienu, kad Mērijai 
sāksies valsts samaksāts atvaļi-
nājums. Gan jau tad...

Pati Mērija mājās ne ar vienu 
citu nesarunājās, tikai ar saim-
nieku. Smugauša kungs, par brī-
numu, nebija ne sašutis, ne izbrī-
nījies, ka sieva izdevusi istabu 
pārim, kas gaida ģimenes pieau-
gumu. Viņš ar lielu patiku nolū -
kojās Mērijas gausajās sievišķī  ga-
 jās kustībās, īpaši kad viņa, tēr -
pusies rītasvārkā, rītos devās uz 
vannas istabu mazgāties, palai-
dusi kuplos blondi iesārtos ma -
tus pāri pleciem kā kairinošas 
liesmas. Smugausim pat likās, ka 
viņa māja ar šīs sievietes ienāk-
šanu kļuvusi bagātāka. Varbūt 
tās bija tikai iedomas?

Vienreiz svētdienas rītā, kad 
Smug ausis atkal stāvēja kāpņu 
ga   lā un noraudzījās, kā Mērija 
lēnā gaitā dodas uz savu istabu, 
tērpusies šauros bruncīšos un 
adītā, gludi pieguļošā blūzē, lai -
k   am nebija spējis sejā apslēpt 
ap    brīnu. Sieva, to pamanījusi, ie -
  brē cās: „Tu, vecais bendesmais, 
taisies pārkāpt sesto bausli! Pie-
lūko man raudzīties runča acīm 
uz meitieti!”

„Ko tu runā!” atcirta saimnieks 
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sievai. „Kas man ko pārkāpt, ko 
nepārkāpt. Skatījos – celiņš kori-
  dorī nodilis, vajadzēs gādāt jaunu.”

„Nestāsti tu man. Es tevi no 
acīm pazīstu. Tādas acis kā run-
cim auru laikā. Pielūko, ka jaunā 
celiņa vietā nesāc lūkot jaunu 
sievu!”

„Aplamā,” izmeta Smugausis 
un, aizgājis istabā, nosēdies pie 
radio, klausījās dievkalpojumu. 
Tomēr gaišmatainais padruknās 
sievietes tēls visu laiku viņam 
kustējās acu priekšā. Nebija 
skais   ta, bet valdzinoša, kuplām 
krūtīm.

„Atkāpies, kārdinātāj,” čukstēja 
Smugausis un nemanot pārmeta 
krusta zīmi, bet arī tas nelīdzēja. 
Kad vien saimnieks gāja kāpņu 
telpā vai virtuvē, kur visiem mā   -
jas iemītniekiem vajadzēja gata-
vot ēdienu, viņš klusībā cerēja, 
ka sastaps Mēriju. Viņš pat daž -
reiz redzēja sapnī blondo īrieti. 
Viņa piedāvāja saldenes, kuŗas 
arvien čūpstināja aiz lūpas. Sapnī 
viņa pastiepa savu maigu mēles 
galiņu, uz kuŗa bija saldenes ga  -
baliņš, un, kaunīgi piesarkusi, 
teica: „Ņem, ņem, tas ir salds!”

No rīta pēc dīvainā sapņa Smug-
 ausim bija pavisam ērmota sa  -
jūta. Turklāt visu laiku likās, ka 
sieva nolasa viņa domas... Viņš 
sāka neieredzēt sievu, brīžam 
kaitināja to. 

Patiesi, pēc mājas iegūšanas vi   -
ņ    am ar sievu vairs īsti nesaska-
nēja. Pati vēlējās iekārtoties, ie  -
lūgt draugus, rīkot viesības, bet 
viņam likās, ka jākrāj nauda, lai 
būtu ko maksāt izpalīdzīgai Vait-
 leja kundzei. Viņi tīro sīkumu 
dēļ bija pāris reizes tā saplēsušies, 
ka likās, vairs nesalabs. Smugau-
ša kundze tomēr bija prātīga sie -
viete. Viņa vīru gan ķircināja,  
bet nekad nenogāja tik tālu, lai 
būtu jāiesniedz šķiršanās prasī-
ba. Viņu laulības dzīvē bija ie   stā-
jies viens no daudzajiem lūzu  -
ma posmiem, kad viens laulātais 
otram kļūst par slogu un katrs 
raugās, kā tikt no šī sloga vaļā. 
Smugauša kundze tomēr bija 
pie tiekami prātīga, lai samieri nā-
tos ar vīra nelāgām omām. 

Īrnieki dažkārt noklausījās 
saimnieku nesaskaņās, bet ne -
viens necentās iejaukties viņu 
strīdos. 

„Jo vairāk mantas, jo vairāk 
naida,” nodomāja Smugausis, 
vakarā apguļoties. Viņš nevarēja 
izskaidrot, kas īsti noticis, bet 
viņš vairs nebija tas cilvēks, kas 
toreiz, kad dziedāja Pestīšanas ar -
   mijas korī un valkāja svētdienās 
plato melno cepuri ar sarkanām 
apmalām. Viņš ar Mērijas atnāk-
šanu pats sevi vairs nepazina.

Mērija kuploja un ziedēja un 
rotājās pati sev un citiem par 
prieku. Visu naudu, cik nopel-
nīja, izdeva saldumos un rotas-
lietās... Krelles, auskari, piekariņi 
un saspraudītes, viss, kas tika 
pie dāvāts bezgaumīgajā Vulvor-
sa veikalā, Mērijai tik ļoti patika, 
ka viņa nevarēja paiet gaŗām, 
neiegājusi paskatīšanās pēc iek-
šā. Taču, kad reiz sperts solis pāri 
slieksnim, tad laukā iziet tik 
viegli vairs nevarēja. Viņas do    -
m as aizņēma tikai rotāšanās un 
baltā kaķēna apkopšana. Turklāt 
viņa nerotājās, lai patiktu savam 
Jānim vai kādam citam vīrietim, 

bet vienkārši, lai justu ap kaklu 
un ausīs arvien kādus jaunus 
spožumus un piekariņus. Mēri-
jas otra vājība bija saldumi. Viņa 
izsūkāja dienā lielos daudzumos 
visdažādākās saldenes. Jaunās 
sievietes mute arvien kustējās, 
vienalga, vai viņa strādāja, vai sē -
 dēja atzveltnes krēslā savā istabā, 
raudzījās kamīna liesmās un 
glaudīja balto kaķēnu.

Kādu vakaru, kad Jānis bija iz  -
smēķējis pēdējo cigareti un lau-
lā tie taisījās līst gultā, kuŗa stā-
vēja tāda pati, kā no rīta pamesta, 
Mērija piekļāvās vīram un čuk - 
s tēja:

„Džon, skaties, cik viņš mīlīgs, 
bet es gribu vēl vienu kaķīti. Te  -
pat aiz stūŗa veikalā ir dabūja mi 
divi. Varbūt ņemt abus, tad mū  -
sējam nebūs gaŗlaicīgi. Viņi visi 
trīs rotaļāsies. Tu nevari iedo mā-
 ties, kādus kūleņus viņi metīs. 
Vai ne, Džon! Tu taču nenorai-
dīsi, ja tava Mērija lūdz?”

Jānis pagrieza jautājošu skatu 
uz Mēriju.

„Kaķi? Es domāju, mums pie -
tiek ar vienu? Tev jau tāpat nav 
laika nekam citam kā viņu 
auklēt.”

„Nē, Džon, es domāju arī par 
tevi... Es domāju, mūsu istabiņa 
būs omulīgāka, kad tur būs trīs 
kaķēni. Un nav jau dārgi – tikai 
desmit šiliņu gabals.”

Jānis vēlreiz uzmeta sievai 
pārmetošu skatu, tad atmeta ar 
roku: „Pērc, ja tev tīk.” Viņš taču 
neies strīdēties ar sievu...

Mērija viņu apkampa un no  -
mutēja. Viņa bija laimīga, ka at    -
kal panākusi savu. Viņa īstenībā 
nezināja, cik ilgi Jānis patiks. Pa -
 gaidām, kamēr viņš ļāva darīt, ko 
Mērija vēlas, viņa bija ļoti apmie-
rināta ar savu jauno vīru. 

Nākamajā vakarā, kad Jānis 
gāja projām darbā nakts maiņā, 
pie kamīna grozā jau ritinājās 
trīs kaķēni, viens lielāks, divi pa -
vi sam sīciņi, bet balti un mīksti 
kā zosu dūnas.

Jānis Kazainis bija nolēmis ļaut 
Mērijai vaļu tikai līdz dzemdī-
bām. Pēc tam viņš domāja pie-
vilkt grožus ciešāk. Īrietes naud-
as šķiešana un nopūlēšanās gar 
kaķiem viņam jau pirmā laulības 
mēnesī bija apnikusi. Kaut tas 
viss ātrāk beigtos.

Mērija sāka iet pie ārstiem. Jā   -
nis viņu sūtīja, lai sadabūtu li  ku-
mā paredzēto pabalstu, kas pie-
nākas topošām mātēm. Mērija 
gāja vienu dienu, gāja otrreiz      
pie ārsta, kam bija pienākums iz -
raks tīt šādu atvaļinājumu, bet 
atgrie z  ās tukšā... Kaut kas visā 
šajā lietā nebija kārtībā. Trešo 
reizi atnākusi no ārsta, Mērija 
nosēdās Jānim līdzās un skumī -
gi teica:

„Sorri, Džon, mēs esam kļūdī-
jušies... Ārsts saka, ka man nekas 
nebūs.”

„Kļūdījušies... Kā tā...” Jānis 
iepleta platas acis un sarauca 
pieri. „Bet tu pati teici, ka... un 
tava māte draudēja ar tiesu un 
advokātu.”

„Jā, dārling, es teicu, man likās, 
ka viss ir kārtībā. Es pat mātei 
noprasīju, vai būs... Un viņa do -
māja tāpat kā es, bet ārsts domā 
citādi. Es esot tikai aptaukoju - 
s ies... Ieteica neēst tik daudz sal-
dumu... Es gan viņam pretojos, 

bet viņš paliek pie sava. Man 
liek as, ka dakterim būs taisnība. 
Viņš ir mācīts vīrs ar melnām 
brillēm... Tu man piedosi, ka 
esmu tevi maldinājusi. ... Vai ne, 
Džon. Dzīvē tā gadās!”

Mērija cieši apkampa Jāni un 
skūpstīja ilgi un dedzīgi. Tad 
viņa glaudīja vīra gaišos matus 
un pūta tam elpu aiz krekla ap -
kakles. Viņa jutās mazliet vai -
nīga un izbijusies...

Jānis sākumā neteica nekā. Ti  -
kai tagad viņš atskārta, ka ar re  -
ģistrēšanos dzimtsarakstu noda -
ļā ir pārsteidzies... Austrālijā bija 
pazīstama latviešu meitene, kai -
miņa meita no pašu pagasta. 
Agrāk viņi sarakstījās, Jānis krā -
ja naudu, lai brauktu uz Austrā-
liju, un, ja viss notiktu, kā iece-
rēts, viņš precētu Maiju... Bet tad 
gadījās vasarā šī Mērija... Jaunais 
vīrietis saviebās un atstūma nost 
sievu. Viņš skatījās kamīna lies-
mās un domāja par pazaudēto 
jaunību. No skolas sola leģionā, 
tad gūstā, tad uz Angliju. Un te 
nu viņš sēdēja kopā ar sievieti, 
kuŗu no laba prāta nekad neap -
precētu... Kā sasmelsi izlietu ūde-
 ni... Liktenis bija viņu piekrāpis. 
Un jau kuŗo reizi...

„Džon, kas tev iekoda?” Mērija 
vēroja pārmaiņas Jāņa sejā. Sā  -
kumā viņa visu bija uzlūkojusi 
par joku, bet tagad viņa nojauta, 
ka Jānis to vis pa jokam neņēma. 
„Džon, kas tev notika?”

Jānis dziļi nopūtās un pēc brī -
ža atbildēja dobjā balsī: „Tava 
viltība man iekoda. Saproti.”

„Es nekā nesaprotu... Cits vīrie-
tis priecātos, ka iznācis tā, bet      
tu esi sašutis. Ja vēlies, man, bez 
šau  bām, būs bērni. Mūsu ģime-
nē vecmāmiņai piedzimuši pat 
trīnīši. Mēs esam auglīgas sie -
vietes.”

Pēdējie vārdi Jāņa pacietībai 
darīja galu.

„Mērij, es nerunāju par to, bet 
par to, ka tu mani esi maldinā-
jusi. Tu mani piespiedi sevi ap  -
pre cēt. Es tevi nemīlu. Nekad 
neesmu mīlējis un nemīlēšu. Vai 
tu saproti to?”

„Vīri nekad nemīl savas sievas, 
to teica arī mana māte, laižot pie 
tevis. Vīrieši mīl tikai meitenes, 
bet ne sievas. Tāds ir mūsu lik-
tenis, bet es tev piedodu...” Pēdē-
jos vārdus Mērija izrunāja tik 
vientiesīgā balsī, ka Jānim vaja-
dzēja pasmieties, kaut acīs riesās 
asaras. „Es tev piedodu,” sieva 
atkārtoja to pašu... 

Tai vakarā Jānis vairs nerunāja 
ar Mēriju. Arī Mērija negribēja 
traucēt Jāni, kas sēdēja pie ka  -
mīna un lasīja laikrakstu savā 
valodā, kuŗu Mērija nekad ne  -
cerēja iemācīties. Viņu cits nekas 
neinteresēja kā rotāšanās – vīrie-
šu mīlestība un greznība.

Drūmu skatu Mērija raudzījās 
sienā naglas caurumā, kur agrāk 
bija karājusies virs gultas kāda 
glezna, un domāja par kādu sen 
redzētu filmu, kur stiprs, skaists, 
gudrs vīrietis mīl mazu, maigu 
nevainīgu meiču. Grozā rotaļā -
jās kaķēni, un kaimiņu istabā 
ra    dio spēlēja vasaras pēdējo ro zi, 
sērīgo īru melodiju. Merijai pēk-
š ņi pār vaigiem sāka ritēt asa ras. 
Viņu sāpināja, ka Jānis vi   ņu ne  -
mīl un nekad nav mīlējis. 

Jānis Kazainis arī nākamajā  

die nā bija mazrunīgs ar jauno 
sie vu. Pateica tikai nepiecieša -
mo, par darbā iešanu, par ēdie-
nu. Taču arī visa šī teikšana bija 
tikai tukša runāšana. Mērija ne -
kad necentās kaut ko gatavot, bet 
pir ka jau sagatavotas un ceptas 
lietas, kas turklāt bija sāļas un pi -
parotas un negaršīgas. Ja Jānis 
vē   lē jās kādu pārmaiņu, viņš pats 
mi   zoja kartupeļus, cepa gaļu un 
vārīja viras. Sieva ar vienaldzī gu 
skatu nolūkojās, kā vīrs rīkojās   
pa virtuvi, gatavodams ēdienu, 
kas viņai negaumēja. Viņa tad 
nožāvājās un aizgāja istabā pie 
spoguļa un uzlaikoja jaunās vai 
jau agrāk iegādātās rotas vai 
ņurcīja kaķēnus. 

Plaisa jaunlaulāto starpā pletās 
arvien dziļāk. Mērija domāja, ka 
vienīgais līdzeklis visu par labu 
vērst ir – padarīt vīru greizsir - 
dī gu. Viņa zināja, ka arī negardu 
ēsmu kaķis apēd, ja otrs taisās      
to atņemt. Vai tāpat nav ar vī- 
r  iešiem? Mērija necentās izpatikt 
Jā  nim, neglāstīja viņu, neap -
kampa, toties sāka neparasti 
uzsmaidīt saimniekam.

Robertam Smugausim patiesi 
kādreiz patika meitenes ar linu 
matiem. Bet vecāki piespieda ap -
 precēt namsaimnieka meitu ar 
pūru. Tādām bija viņa pirmā 
pie    ķeršanās Rīgā studiju laikā. 
Raugoties uz smaidīgo īrieti ar 
bedrītēm vaigos, viņam brīžam 
pat likās, ka atgriezusies jaunība. 
Aušīgā Mērija šo Smugauša jū  -
to ņu nojauta, sāka vēl vēlīgāk 
uz   smaidīt un lakstoties ar iesir-
mo saimnieku. Viņa bija dzimusi 
kur   tizāne, tikai bez izglītības un 
uzvarošā ārējā skaistuma. Tomēr 
arī tagad viņas jaunais ķermenis 
pauda kādu netveŗamu aicinā-
jumu, kas suģestēja un satrauca 
vīriešus. Pat nekopta un nemaz -
gājusies viņa izskatījās kārdinoša 
kā Ieva. Smugauša kundzei viņas 
izlaidīgais smaids derdzās. Viņa 
citādi nesaukāja īrnieci kā par 
palaistuvi un grēka barību, bet 
tas ne mazākā mērā neietekmēja 
vīru.

Gluži otrādi, jo vairāk sieva 
pu    kojās par Mēriju, jo Smugau-
s im likās, ka viņam vajadzētu 
jauno sievieti aizstāvēt. Savas do -
mas tieši sievai viņš nekad neat-
klāja, bet netieši arvien aizstā -
vēja īrnieci. Cilvēks nekad īsti 
nezina, kamdēļ viņš kādu mīl. 
Smugausis tikai zināja, ka citādi 
nevar domāt par Mēriju kā labu. 
Pagaidām tas viss notika klusībā. 
Bet vajadzēja kāda pamudinā ju-
ma kādas nejaušas vēja pūsmas, 
lai slepeni gruzdošās ogles iekvē-
lotos ar liesmu. Tāds pamudinā-
jums drīzi vien arī radās. 

Smugauša kundzei vajadzēja 
uz dažām dienām aizbraukt uz 
Londonu apmeklēt radinieci,   
kas bija ievietota slimnīcā ar vē -
ža kaiti. Liekas, brauciens bija 
sakarā ar testamentu.  Slimā bija 
izteikusi vēlēšanos redzēt Smug-
auša kundzi. Citādi varbūt viņa 
neatstātu vīru vienu, bet radu 
būšanas un testamenta lietas ne  -
bija atliekamas. Saimniece, pro-
jām braucot, bija patiesi no  ba-
žījusies. Roberts viņai šķita pā -
rāk savāds. 

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 48, 2014. gads)
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Izdevniecības „Liesma” 1967. ga -
dā izdotā grāmata 4000 eks  em - 
  p lāros, kuŗa toreiz maksāja 57 ka    -
peikas, jau vairākus gadus stāv 
uz mana sešus metrus gaŗā rak -
s  tāmgalda jūklī. Grāmatas virs -
raksta pilns teksts ir „Bezsaules 
noriets latviešu buržuāzijai un 
tās literātūrai emigrācijā”. Nees-
mu bijis spējīgs 227 lapaspuses 
pēc kārtas izlasīt. Vienmēr, pace-
ļot mazā formāta brošūru, man 
ir uzmācies jautājums: kāpēc at -
zītam rakstniekam, kuŗa vārdā 
nokristīta iela un uz laiku pat 
Drā  mas teātris un vēl citas iestā-
des, bija vajadzība tā zākāties par 
saviem kollēgām, kas dzīvoja ār  -
pus Latvijas? Ne tik daudz polī -
tiskās pārliecības un vēstures tul-
 košanas dēļ, bet tieši valodā un 
stilā, kādā tā rakstīta. Grāmatas 

Grāmata, kas pat svētkos neliek miera
Andreja Upīša BEZSAULES NORIETS

sākuma posmā Upīts raksta: 
„As     pazija vienkārši ar kāju at  -
grūda nost savu dzejnieces un 
Raiņa dzīves biedrenes spožo 
pagātni. Sāka sikšņot neciešami 
uzbāzīgas, nedzejiski glupas sla-
vas peršas nekaunīgajam uzur-
pā  toram un visam fašistiskajam 
režīmam. Pati lauzās Ulmaņa 
kabinetā personīgi pateikt tautas 
vadonim savu bezgalīgo sajūsmu 
un pateicību.” Par vēl lielāku Ul  -
maņa nelietību Upīts uzskata 
Viļa Plūdoņa samaitāšanu, teik-
dams, ka dzejnieks par katru ce   -
nu lūkojis tikt galma trubadūros 
pie tādiem fašisma laureātiem  
kā Virza un Grīns. Tālāk Andrejs 
Upīts raksta: „1940. gadā visās 
tri jās Dzintarjūras zemēs krita 
uzurpātoru autoritārā diktātūra, 
zem kuŗas smaka darbaļaužu 
mas  as. Apmēram pēc viena pa   -
domju gada Dzintarjūras repub-
likas tomēr uz laiku apsēda un 
okupēja hitlerisko huņņu ordas.” 
Tos, kas izceļojuši, viņš dēvē par 
beztēvijas pabirām, lauka pie  mē s    -
lojumu, pretīgām nezālēm. Seko 
viņa raksturojums: „Visļaunā-
kais, ko šī aizbēgusī banda pa  -
strādājusi, ir tas, ka tā lielu daļu 
no buržuju budžu vecajiem slā - 
ņ  iem un tāpat viņu jaunatni so -
ciāli un garīgi sakropļojusi pav i -
sam vai pa pusei pieveidojusi 
pati sev vai sev līdzīgiem deģe-
nerātiem, galīgi bez latvju tautas 
folklorā spilgti iezīmētā augsti 
cilvēciskā humānisma rakstura 
un goda jūtām.” Arvēdu Švābi 

nosauc par latvju vēstures vil -
totāju un piebilst – ar dziļu kau - 
  nu jāpiedzīvo, ka viņa audzēknis 
varējis noslīdēt līdz pašai pēdē -
jai negoda pakāpei un vēl zemāk 
zem tās. Laiks Ņujorkā – Helmara 
Rudzīša personīgs un Grāmatu 
Drauga biznesa organs, plašākais 
emigrācijas laikraksts, nenovēr-
šoties brauc pa kaŗa noziedznie-
ku norādīto sliedi. Latviju Ame-
ri  kā viņš nosauc par vienu no 
nik   nākajām DV lapām. Dr. Ar -
noldu Spekki viņš konsekventi 
sauc par Speķi. Upīts pārmet 
Lai ka avīzes šefredaktoram – bi   -
jušam budžu dzejniekam – Kār  -
l  im Rabācam, ka tas savā ro  -
mantiķa ticībā iespiež Rudzīša 
lapā Speķa dziļdomīgās senten-
ces un prātulas, ar to smīdinot 
lasītājus. „Alfrēds Dziļums bij 
viens no tiem apdāvinātajiem 
pro zaiķiem, ko brīvās pasaules 
letiņu ģenerāļi visdrīzākā laikā 
pataisīja par savas mēslaines uz   -
ārdītājiem,” nožēlo Upīts. Plaši 
aprakstīts ir Anšlavs Eglītis, ana -
lizēti vairāki viņa romāni. Upīša 
gala spriedums: „Nopriecājamies 
par augošā talanta daiļradi, lai 
tad bez nožēlas ieraudzītu no   -
grimstam dīpīšu gara ģenerāļu 
kaŗa stratēģijas vircas dīķī.” Vis -
cauri grāmatai skan, ka dzīve 
brī   vajā pasaulē ir pakļauta kā - 
d am noteicošam režīmam, ko 
viņš dažādi definē. Vai te varbūt 
re   zonē, ka arī viņa paša dzīve un 
rak stīšana nav gluži tik brīva, kā 
viņš to iztēlo? Andrejs Upīts      

vainas atrod Irmas Grebzdes, 
Valdemāra Kārkliņa, Jāņa Jaun  -
sudrabiņa, Mirdzas Timmas, 
Jāņa Veseļa, Aīdas Niedras daiļ -
radē. Arī Zentas Mauriņas, Kārļa 
Skalbes, Jāņa Klīdzēja un vēl dau-
 dzu citu rakstnieku un žur nālis-
tu darbos. Viņa kritikai neizbēg 
arī sūtņi un garīdznieki. Nav no -
 liedzams, ka Andrejam Upītim ir 
bijusi pieejama latviešu ārzemju 
prese un arī tur izdotās grāma-
tas. Kādi mesli jau par to bija 
jāmaksā pat tik augsta kalibra 
valsts pārstāvim. Esmu mēģinā-
jis iedomāties kādus citus grāma-
tas tapšanas iemeslus. Un tiešām 
man šķiet, ka tādi ir. Ar visām 
negācijām Upīts tomēr sniedz tā 
laika lasītājiem informāciju, kas 
viņu presē nav pieejama. Toreiz 
bija daudz cilvēku Latvijā, kuŗi  
par tautiešiem svešumā neko 
nezināja vai zināja ļoti maz. Jā  -
ņem arī vērā, ka tolaiku lasītāji 
lasīto saprata citādi, bieži vien 
tieši pretēji, nekā uzrakstīts. Ne  -
pārzinot padomju laiku literā tū -
ru, man gribētos jautāt – vai ar 
savu rakstīšanas stilu Upīts nav 
mēģinājis iemūžināt leksiku, 
kāda tajā laikā bija jālieto, ja 
gribēja rakstīt par ārzemēm un 
specifiski par tur dzīvojošiem 
latviešiem? Man, lasot Upīša grā-
 matu, jādomā par 1940. gadu. 
Valoda tik ļoti atgādina toreiz 
dzirdēto. Mūsu ģimenei tas bija 
viens no drūmākiem gadiem. 
Tēvs pēc piešķirtā paaugstināju-
ma ar  pulkvežleitnanta pakāpi 

un kaŗa ministra sekretāra pos-
teni pārnāca mājās kā bezdarb-
nieks. Vēl tagad jūtu to pazemo-
jumu, kad tēvam bija jānodod 
virsnieka aprīkojums, īpaši zo     - 
b  ens, ar ko brālis Pēteris un es pa 
kluso bijām lepojušies. Atceros 
arī, ka  man – 12 gadu vecam zē -
n  am – bija jāklausās, vai neatska-
 nēs klaudzieni pie durvīm vai 
aprauts telefona zvans. Tāpat at -
ceros skolā mācīto. Ka varen 
plaša mana zeme dzimtā, ka ne -
zinu starp zemēm simtām, kur 
vēl citur cilvēks ir tik brīvs. Mēs 
gan dziedot pielikām klāt „kad 
vairs nav dzīvs”. Par Marksa un 
Engelsa ģenija kvēli, par neuz-
varamo sarkano armiju, par Su  -
ļiko, atslēdznieku Kļimu. Par 
māti Volgu, par vārtsargu, kam 
cīņa sāksies, par pilsētu stalto, 
kas ir mūsu zemes sirds, ka ar 
In  ternacionāli viss atdzimt sāks, 
un vēl citas. Gribētos to visu reiz 
aizmirst, bet es zinu, ka tas nekad 
nenotiks.

P.S.
Tiem, kuŗus interesētu, kur 

man radusies Upīša grāmata. 
Trimdas draudzes namā pie gar-
derobes ir īpašs plaukts, kur cil-
vēki noliek latviešu grāmatas,  
kas citkārt tiktu aizmestas. To 
ieteiktu arī citiem latviešu cen - 
t riem. Pirms vairākiem gadiem 
atradu šo Andreja Upīša grāma-
tu ar līmekli, ka tā piederējusi 
Arvīdam Lukstiņam. Kur archi-
tekts Lukstiņš to dabūjis, nezinu.

Biedrības „Mantinieki” pro-
jektā „Ceļojums uz 1919. gadu” 
izveidota īpaša vēsturiska no  -
darbība dažāda vecuma ekskur-
santu grupām – līdz 20 dalībnie-
kiem. Tā ir domāta visiem, ku -
ŗus interesē vēsture un kuŗi vēlas 
izjust to uz savas ādas, iejūtoties 
1919. gada sākuma latviešu kaŗa-
vīru tēlos Kalpaka bataljonā. Da -
 lībniekiem ierodoties pie mū -
zeja, viņus sagaida mūzeja dar-
binieki attiecīgos tālaika tērpos, 
un tiek izskaidrota situācija  
1919. gada februāŗa beigās.

Visi ir tikko mobilizētie kaŗa-
vīri, kas atsūtīti uz Kalpaka ba -
taljonu, kur tiek sadalīti četrās 
grupās jeb rotās – Studentu rota, 
Latvijas neatkarības rota, Cēsu 
rota un Jātnieku nodaļa. Katrai 
rotai izvēlē vienu komandieri, 
viņi pirmie saņem cepures, pēc 
tam arī pārējie. Katram dalīb -
niekam tiek izsniegta arī pārti -
kas soma jeb maizes maisiņš un 
ap kreiso roku apsieta Latvijas 
karoga krāsas lentīte, kā tas bija 
1919. gadā. Katra rota saņem uz -
 devumus – trenēšanās šaušanā, 
ugunskura iekuršana un tējas 
vārīšana, uzsaukuma rakstīšana 
ar tušu un sena avīžraksta lasī -
šana, pārtikas sadalīšana kaŗa - 
vī riem. Nodarbības ilgums ir    
1,5 stundas ar kopīgu maltīti un 

Ceļojums uz 1919. gadu
Ar biedrības „KIT” atbalstu projektu konkursa „Ceļojums” ietvaros ir tapis 

jauns kultūrtūrisma piedāvājums Oskara Kalpaka mūzejā.

pārdomu brīdi nobeigumā.
Nodarbība ir jau izmēģināta      

ar dažāda vecuma grupām, un 
īpašs paldies Oskara Kalpaka 
Rudbāržu pamatskolai par sa  -
darbī bu! Projektā tapušas arī 
uzlīmes, ko saņem nodarbību 
dalībnieki.

INTA ŠVAŽA,
projekta vadītāja

IVARS
GALIŅŠ
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS   

Krustvārdu mīklas (BL 
Nr.48) atrisinājums

Līmeniski.  3. Lekcija. 
5. Vāpe. 7. Paisums. 9. 
Lāsts. 11. Nesen. 13. Nes -
lava. 15. Satiksme. 16. Ik  -
diena. 18. Sakss. 20. Patro-
 nas. 24. Luste. 25. Kazi. 26. 
Atis. 27. Pakrist. 28. Elks -
ne. 30. Taktika. 32. Iekavas. 
34. Krasts. 36. Āliņģis. 38. 
Sile. 39. Moto. 40. Simts. 
41. Smiltājs. 44. Sloka. 46. 
Ananass. 48. Agronoms. 

52. Stagari. 53. Testi. 54. Pakši. 55. 
Atašeja. 56. Sāni. 57. Tantals. 

Staeniski. 1. Paipala. 2. Tritoni. 
3. Lemesis. 4. Aress. 5. Viest. 6. 
Ehīns. 7. Prese. 8. Salmene. 10. 
Tapa. 12. Emma. 14. Vasks. 17. 
Krusa. 19. Satumsis. 20. Piezīmes. 
21. Ris. 22. Nievas. 23. Sarkasms. 
24. Literāts. 27. Pudi. 29. Kārkli. 
31. Asis. 33. Astes. 35. Aut. 37. 
Lolot. 40. Statuja. 42. Migt. 43. 
Joma. 45. Analogs. 47. Stafete. 48. 
Asaka. 49. Rings. 50. Opusi. 51. 
Skaut. 52. Sisenis.    

Līmeniski. 1. Lugas „Mežonī-
gais kapteinis Kihnu Jens” autors. 
4. Sporta veids. 6. Ēkas elements – 
sijas balsts. 7. Ostas pilsēta Šri -
lankā. 8. Karpu dzimtas zivs. 10. 
Konditorejas izstrādājums. 13. 
Sala Klusajā okeanā, Japānā. 15. 
Noturīgs, nemainīgs. 17. Akūta 
in   fekcijas slimība. 19. Pilsēta Spā-
    nijas Ziemeļaustrumos. 20. Sa  -
rīkojumu deja. 22. Posms kādā 
procesā. 23. Apstrādāti dārgak-
meņi ar reljefu attēlu. 26. Kalnu 
augstākie punkti. 29. Sala Vidus-

amerikā. 30. Panātru dzimtas 
augs. 31. Apgaismošanas ierīce. 
32. Pilsēta ASV Rietumos. 33. Ato-
  ma kodola kustības daudzuma 
mo   ments. 34. I. Kalmāna operete.

Stateniski.  1. Kalpotāji vald -
nie  ka namā. 2. Lielbritanijas ad  -
ministrātīvi polītiskā sastāvdaļa. 
3. Poļu astronoms (1473-1543). 
4. Vieglas konstrukcijas pagaidu 
celtnes. 5. Priekšmetu kontūras. 
7. Upe Centrālajā Afrikā. 9. Lie-
tuvas parlaments. 11. Lietvedības 
nodaļa iestrādē. 12. Iedomu tēli. 

14. Īsa mutvārdu pavēle. 
16. Upe Latvijā. 17. 
Latviešu fotomāksli nieks 
(dz. 1933.). 18. Ai na. 21. 
Dzelzceļa pietura uz 
līnijas Rīga – Saulkrasti. 
23. Restorāns (sar. val.). 
24. Apģērba gabals. 25. 
Brīvs. 26. Šķidrums, kas 
rodas biezpiena ieguves 
rezultātā. 27. Apdzīvota 
vieta Krimuldas novadā. 
28. Spožākā zvaigzne 
Jaunavas zvaigznājā. 

Pēc trauksmainas nakts, kad pār 
Latviju pārbrāzās vētra „Bille”, 
Rīgā gan, par laimi, tikai notrau-
cot sīkākos koku zariņus un iz   -
mētājot  pa ietvēm,  spoži uzspī -
dēja saule, un  Akuratera mājā 
pulcējās Kārļa Dziļlejas fonda lo -
cekļi un aicinātie viesi, lai būtu 
klāt svinīgā sarīkojumā. Deviņ-
padsmito reizi tika pasniegtas 
godalgas studentu zinātnisko 
dar bu konkursa uzvarētājiem. 
Un šogad tas notika tieši Kārļa 
Dziļlejas 123. dzimšanas dienā – 
13. decembrī. 

Kārlis Dziļleja bija rakstnieks 
un literātūrzinātnieks, „Poētikas” 
autors, tādēļ tika vērtēti tieši lat -
viešu literātūrzinātnē rakstītie 
semestra un bakalaura darbi. 
Maģistra darbi šogad netika ie  -
sniegti. Tematika visplašākā – no 
Jūdasa tēla 19. un 20. gs. latvie - 
šu tulkotajā un oriģinālliterātūrā 
līdz pat  pilsētas tēlam visjaunā-
kās paaudzes latviešu dzejā. Divi 
no šīgada deviņiem konkursa 
darbiem  pētīja Andreja Upīša 
daiļradi – romānu „Zelts” un tra-
ģēdiju „Žanna DArka”.

Ievadā Dziļlejas fonda loceklis  
literātūrzinātnieks Andrejs Grā -
pis dažos vārdos iepazīstināja ar 
Kārļa Dziļlejas devumu latviešu 
rakstniecībā, fonda vēsturi un uz  -
devumiem, kā arī studentu dar  bu 
vērtēšanas kritērijiem. Literā  tūr -
vēsturniece Līvija Volkova nola -

Kārļa Dziļlejas 
fonda jaunumi

sīja fonda mecenātes Ilzes Zī   ver-
tes, Kārļa Dziļlejas meitas, ap -
sveikuma un vēlējuma vārdus 
jaunajiem topošajiem zinātnie-
kiem. Galveno prēmiju semestra 
darbu grupā saņēma Latvijas 
Uni   versitātes students Artūrs 
Sku telis par izcili veiktu Andre -
ja Upīša traģēdijas analīzi, otrā 
prēmija Signei Perševicai, arī no 
LU, viņa bija pētījusi Jūdasa tēlu.  
Bakalauru grupā tika apbalvoti 
trīs darbi –  balvas ieguva Kristiā-
na Kārkliņa un Anna Andersone 
no LU, kuru izpētes objekti bija 
jaunākā dzeja un Margaritas Per-
veņeckas romāns „Gaetāno Kre-
matoss”. Trešā prēmijas ieguvēja 

Edīte Matuseviča no Kultūras 
akadēmijas bija pievērsusies Jāņa 
Akuratera personības un daiļ -
rades atspoguļojumam dažādos 
laikposmos latviešu literātūras 
vēsturē un kritikā. Tika saņemtas 
naudas balvas, ziedi un grāma-
tas, teiktas analītiskas un atzinī-
gas runas. Svinīgā pēcpusdiena 
beidzās ar  kopīgu foto Akura-
tera viesistabā un  Kārļa Dziļlejas 
dzimšanas dienas kliņģera bau-
dīšanu. 

Visi sarīkojuma dalībnieki kā 
dāvanu saņēma šogad apgāda 
„Mansards” atkalizdoto Kārļa 
Dziļlejas biografisko romānu 
„Garlībs Merķelis”. 

MAIJA KALNIŅA,
Kārļa Dziļlejas fonda sekretāre

Kārļa Dziļlejas fonda darbinieki un laureati Jāņa Akuratera mājā

Bauskas pilī 27.decembrī notika „Ziemsvētku balle Livonijā”. 
Tas bija Melngalvju brālības Ziemsvētku svinēšanas tradīcijās ie  -
turēts sarīkojums, kur viesu vidū bija arī polītisko zinātņu doktors 
profesors Frederiks Šīls no Amerikas. Regulāri ceļojot pa pasauli, 
vairākkārt apmeklējis arī Latviju. Mācījies latviešu valodu Ņu   jor-
kā  latviešu svētdienas skoliņā. Šogad vēlējies apskatīt Rundāles pili 
un izmantojis iespēju piedalīties renesanses laika ballē Bauskā, kur 
bija iespēja apgūt arī 15. un 16.gs. renesanses laika dejas un liet lai-
mes Jaunajam - 2015.gadam.  

Jēkabpils pilsētas dome izdevusi suvenīrmonētu ar Jēkabpils 
ģerboni, kuru iespējams iegādāties (maksā 4,07 eiro) Tūrisma infor-
 mācijas centrā. Tā iestrādāta papīra kartiņā, kur sniegtas ziņas par 
pilsētas ģerboni latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.

Latvijas valdība apstiprinājusi Jaunsardzes attīstības ziņojums 
2014. – 2024.gadam. Tai izvirzīti lieli mērķi – jākļūst par plašu jau-
n  ie šu organizāciju, kas veicinātu sabiedrības saliedētību un patrio-
tismu. Līdz 2024. gadam Jaunsardzē paredzēts iesaistīt 10 % skolu 
jauniešus no 10 līdz 21 gadam. Šobrīd tajā ir 6188 dalībnieki visos 
valsts novados. Nodarbības notiek visu mācību gadu. Jaunsargi pēc 
skolas beigšanas savu dzīvi lielākoties saista ar militāro karjēru – 
kļūst par profesionālā dienesta karavīriem, papildina zemessardzi 
vai strādā Iekšlietu ministrijas struktūrās.

Ventspils zivju konservu kombināts  no 2015.gada janvāra uz 
laiku samazinās ražošanas jaudu un atlaidīs aptuveni 400 darbi -
niekus. Šāds lēmums pieņemts, jo straujais Krievijas rubļa vērtības 
kritums, kā arī līdzīgu procesu sākšanās citās NVS valstīs piespiež 
pielāgoties jaunajiem tirgus apstākļiem. Līdz šim uz Krieviju ekspor-
 tēja aptuveni 70% zivju konservu. Līdz gada nogalei uzņēmums strā-
 dāja ar pilnu jaudu, mēnesī saražojot apmēram 2,3 miljonus kon-
servu kārbu. 2013.gadā bija lielākais nodokļu maksātājs Ventspilī 
ražošanas uzņēmumu grupā. Kopumā gada laikā nodokļos samaksā 
aptuveni 1,6 miljonus eiro. 2014.gadu plāno pabeigt ar aptuveni 13 
miljonus eiro lielu apgrozījumu. Kopumā eksportē produkciju uz 12 
valstīm.

Siguldā decembrī 100 gadu jubileju nosvinēja Alma Jānīte. Do -
mes vadība uzdāvināja Latvijas Bankas sudraba monētu „Sigulda”, 
skaistu ziedu pušķi un kliņģeri. Alma Jānīte dzimusi Ropažos, mā  -
cījusies Ādažu pamatskolā un Rīgas 4. vidusskolā. 1940. gada 29.jū  -
nijā apprecējusies ar Kārli Jānīti, laulībā nodzīvojot 60 gadus. Uz 
Siguldu pārcēlās 1952.gadā. Viņa 33 gadus nostrādājusi Latvijas 
Lopkopības un veterinārijas zinātniskās pētniecības institūta Putn-
kopības nodaļā. Jānīšu ģimene uzaudzinājusi četru bērnus. Tagad 
priecē 4 mazbērni, 7 mazmazbērni un viens mazmazmazdēls. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA 
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D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 9. lpp.)

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

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

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

„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!

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

• 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.seattlelatvian -
church.org. 4. janvārī 10:30 Zvaig-
znes dienas dievk. ar dievg. 
Bībeles stunda.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 

ev. lut. dr.: dievk.notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stun-
das notiek biedrības namā 11:00.  
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-
368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 2. janvārī 
11:00 biedrības namā dr.valdes 
sēde. 4. janvārī  dievk. 11. jan-
vārī Bībeles stunda. 18. janvārī 
dievkalpojums.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 
905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: avo-
tinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 

Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net, 
Info: www.dcdraudze.org Mācī-
tāja prāv. Anita Vārs berga Pāža, 
mob. tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Ināra Apine, tālr.: 703-790-0833, 
e-pasts: inarazaiga@yahoo.com 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk. Ka -
fijas galds. Grāmatu galds. Ie -
svētes mācība.  4. janvārī skolai 
pēc brīvdienām atsākas kārtējās 
mācības. Ģimeņu Sv. vakar-
ēdiena dievk. 7. janvārī 19:30 
padomes sēde. 11. janvārī Zvaig-
znes dienas dievk. 18. janvārī  
Sv.vakarēdiena dievk. Vašing to-
nas dr. dibināšanas dienas at  cere. 
Seko dr. pateicības pēcpus diena. 
25. janvārī Draudzīgā Aici-
nājuma dievk. un sarīko jums.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 Oak 
St, Willimantic, CT). 10. janvārī 
11:00 Zvaigznes dienas dievk. 
ar dievg. kopā ar Mančesteras 
draudzi, māc. Daina Salnīte, dr. 

pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. 
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco).

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

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

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

Saratoga (12635 Indio Ct, 
Saratoga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church 
of the Cross (4465 H Str, Sac-
ramento).

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais-svētdienās. 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.

Vēl viens gads ir pagājis, un 
nākamgad Daugavas Vanagu 
organizācija svinēs savu 70. ju -
bileju. Atskatoties uz aizvadī-
tajiem divpadsmit mēnešiem, 
visvairāk piesaista uzmanību 
ir mūsu tēvzemes drošības stā-
voklis. Krievijas agresija pret 
Ukrainu 2014. gadā mums vi -
siem liek padomāt un par dro-
šību rūpēties. Lūgsim Dievu 
un cerēsim, ka Jaungadā nere-
dzēsim līdzīgu agresiju, vērstu 
pret Latviju, un ka miers tur-
pinās valdīt pār Latvijas lau-
kiem. Viens no Daugavas Va -
nagu mērķiem, uzstādīts jau tik 
sen, ir “cīnīties par mūsu tēvu 
zemes brīvības un neatkarības 
nodrošināšanu”. Pēc Latvijas ne -
atkarības atgūšanas 1991. gadā 
varēja domāt, ka šis mērķis 
vairs nav būtisks, bet, skatoties 

Sveiciens no Daugavas Vanagiem!
uz mainīgiem apstākļiem pa -
saulē, it sevišķi Latvijas austru-
mu kaimiņu zemē, ir skaidrs, 
ka mūsu organizācijas cīņa nav 
beigusies un ka mums ir jā  tur-
pina būt aktīviem un modriem 
un darīt visu iespējamo, lai 
mūsu tautas bargā vēsture ne -
atkārtotos. 

2014. gadā DV ASV organi-
zā cijas darbs turpinājās kā vien-
mēr, sevišķi aprūpes un palī-
dzī bas laukā. DV ASV izdeva 
pāri par $40 000, lai atbalstītu 
GVV skolēnus ar stipendijām, 
un pāri par $100 000 bijušo 
leģionāru aprūpei – mēs palī-
dzējām gan jaunajai paaudzei, 
kas ir tautas nākotne, gan veca-
jiem kaŗavīriem, paaudzei, ku  ŗa 
cīnijās, lai jauniešiem būtu ie -
spēja veidot savu nākotni. Mēs 
turpinājām atbalstīt daudz bēr nu 

ģimenes, audžubērnus un bā -
reņus Latvijā, mēģinot atvieg-
lot viņu bieži grūtos apstākļus. 
Vajadzības ir lielas, un diemžēl 
līdzekļi ir ierobežoti, bet katru 
gadu DV biedri un labvēļi cen-
tīgi strādā un ziedo laiku un 
līdzekļus, lai palīdzētu reālizēt 
mūsu organizācijas mērķus un 
aprūpes darbu. Par to DV ASV 
zemes valde izteic lielu patei-
cību visiem biedriem un orga-
nizācijas labvēļiem. Paldies par 
Jūsu padarīto, paldies par Jūsu 
turpmāko palīdzību!  DV ASV 
zemes valdes vārdā novēlu 
Jums visiem laimīgu, veselīgu 
un mierīgu Jauno Gadu!

Daugavas  Vanagi, sasauksi-
mies!

ANDRIS KURSIETIS,
DV ASV zemes valdes 

priekšsēdis
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(Turpināts 23. lpp.)

Tiesnesis Dr. Vidvuds Celtnieks, ALAs Sporta nozares futbola 
referents un bijušais universitātes futbola treneris “trenējas” pas-
niegt dzelteno kartīti kādam LK izcīņas  spēlētājam.  Laimīgā 
kārtā, spēle noritēja bez nopietniem sodiem

JĀNIS ĢIGA, JUN.

S P O R T S  A M E R I K Ā

No Helmara Rudzīša dāvātā Latvijas Kausa 
futbolā izcīņas vēstures

Pērnā gada LK izcīņā uzvar „Valodas perioda” vienība

„Laika” 41. numurā bijušais skau-
tu vadītājs un futbola entuziasts 
Jānis Šķinķis sniedza ziņas par 
Helmara Rudzīša dāvātā Latvijas 
Kausa futbolā  (sadzīvē dēvēts arī 
par „Laika” kausu) izcīņas pirm-
sākumiem un paša piedalīšanos 
aizrāvīgajās cīņās. Uz redakcijas 
aicinājumu sagatavot plašāku ap -
skatu par Kausu atsaucās Jānis 
Ģiga jun. Mūsu laikraksta lasītā-
jiem sniedzam viņa aprakstu.       

tarību ar uzvaru – 5:1. Tanī laikā, 
pastāvēja 14 latviešu futbola vie-
nības Ziemeļamerikā.  Austrum-
krastā spēlēja trīs vienības – Fi -
ladelfijas LFK, Ņujorkas DV-1 un 
Ņujorkas DV-2(!), Vidējās valstīs 
– Klīvlandes FLK, Milvoku (Vis-
konsīnas pavalsts) vienība, Či  ka-
gas LBFK, un Mičiganas pavalsts 
vienība. 1961. gadā pieaicināja 
klāt Kanadas vienības un Latvijas 
Kausa izcīņa kļuva par Zie  meļ-
amerikas meistarsacīkstēm fut-
bolā. Sākuma gados spēles bija 
home and away starp katru vie-
nību, kuŗa piedalījās, – līdzīgi Zie -
meļamerikas Major League Soccer 
(MLS) playoff sistēmai. Saskaņā 
ar Ziemeļamerikas Latviešu fut-
bola meistarsacīkšu noteikumiem, 
kopš 1966. gada spēļu kārtība bija 
šāda: Čikāga pret Ņujorku Či  kā gā, 
Ņujorka pret Toronto Ņujorkā, un 
Toronto pret Čikāgu Toronto.

Nākamajā gadā: Čikāga pret 
Ņujorku Ņujorkā, Ņujorka pret 
Toronto Toronto un Toronto pret 
Čikāgu Čikāgā utt. Kaut kad pēc 
tam (pag. gs. 70. gados?) spēļu  kār-
tība tika mainīta. Četras vienī bas 
(Klīvlande, “Kursa”, Toronto DV 
un Toronto JKS) spēlēja tikai vien-
reiz gadā turnīrā ar pusfināliem 
sestdienā, ievērojot iepriekšējā 
gada rezultātus (ranking, jeb “rei t-
ings”): tabulas pirmā vienība  spē-
lēja pret ceturto un otrā vienība pret  
trešo 2 x 45 minūtes. Otrā dienā 
zaudētāji sacentās par trešo vietu, bet 
uzvarētāji izcīnīja Lat vijas Kausu. 
Kad palika tikai trīs vienības 
(VV, “Kursa” un Toronto DV), 
tad katra vienība spēlēja ar katru 
saīsinātu spēles laiku (2x30 min.) 

latviešu futbola Stanley Cup, ko 
katru gadu izcīna NHL hokeja 
vienības. LK izcīnīts 48 reizes 
kopš 1956. gada.  Vienību uzvaras 
skaits ir šāds: DV Vidējās valstis  
– meistari 12 reizes, DV Toronto 
– 11, DV Ņujorka – 9, Ņudžersijas 
“Kursa” – 6, CLB Čikāga – 3, 
Klīv lande – 3, Toronto JKS – 3, 
un Ņujorkas Draudzes VP vie nī-
ba – 1.  Sacensības allaž risinājās 
sportiskā gaisotnē, nenotika ne -
kādi incidenti.

Kā jau minēts, pēdējā reize, kad 
VV spēlēja Austrumpiekrastē 
(AP), bija 1994. gadā Ņudžersijā, 
netālu no ŅLB īpašuma “Prie dai-
ne”. Ar vienu izņēmumu “Kursa” 
ir spēlējusi katru reizi, kad LK 
izspēlēts, – kopš 1985. gada, kad 
VV DV vienība sāka piedalīties.  
Kopš tā laika LK izcīņa ir oficiāli 
notikusi 19 reizes, 13 reizes Vi  dē-
jās valstīs. Nav pārsteidzoši, ka 
VV DV ir uzvarējusi 12 reizes 19 
finālos (!). Visi saprot, ka ama-
tieŗu vienības, kuŗas ceļa izdevu-
mus sedz no saviem līdzekļiem, 
reti spēj turnīros startēt labākajā 
sastāvā.

Kopš 1985. gada LK izcīņa no -
tikusi Kalamazū – 1985., Toronto 
– 1986.,  1992., 1995., Gaŗezerā – 
1989., 1990., 1993., 1996., 1997., 
1999., 2000., 2006,, 2013., India-
napoles Dziesmu svētkos – 1988., 
2007., Čikāgas Dziesmu svētkos 
– 2002., Ņudžersijā – 1991., 1994, 
un Ņujorkā – 1987. gadā. Ap  strī-
dēta ir kausa izcīņa Saugerties 
(NY) 2003. gadā netālu no Ņu -
jorkas draudzes īpašuma, kad 
“Kursu” pārstāvēja divas vienības, 
bet VV DV atkal atteicās pieda-

saviem futbolistiem. Cerams, ka 
turpmāk, VV DV būs centīgāki 
saglabāt  LK izcīņas tradiciju.

Ņudžersijas “Kursa” aizvadījusi 6 
līdz 8 spēles katru gadu no 1978. 
līdz 1981. gadam. Preti nie ku vienī-
bas bija Rutgers universitātes (NJ) 
Cook College” kluba vienība, Brook-
lyn Polytechnic (NY) kolle džas vie -
nība, Ņubransvikas (NJ) ungāru 
skautu vienība (viņiem vārtsargs 
spēlēja Klīvlandes pro fesionālā vie -
nībā), armēņu vie nī ba, divas per-
siešu vienības, Farming dale (NY) 
Community College, Ņu  jorkas DV, 
Ņujorkas Draudzes nometnes vie-
nība, kā arī citas latviešu vienības, 
u.c., kā nu kuŗā gadā. No uzzi nā-
tajiem rezultā tiem “Kursai” tajā 
laikā bija 9 uz  varas, 13 zaudējumi, 
un 2 neiz šķirtas spēles. 

“Kursas” vārtsargs Jānis Veidis sekmīgi atvaira VP vienības spēlētāja sitienu uz 
vārtiem pirmajā puslaikā // FOTO: J. LaFonte

Kursas uzbrucējs Jēkabs Hayes cenšas ar bumbu tikt garām VP spēlētājam Joey 
Radvany // FOTO: J. LaFonte

Piezīme. Ņudžersijas “Kursas” 
vienībai nav nekāda sakara ar 
Rietumkrasta latviešu Vasaras 
vidusskolu “Kursa”.

„Valodas perioda” 
vienība uzvar  

Ņudžersijas „Kursu” 
– 4:2

Pagājušā gadā atkal bija kārta 
Ņudžersijas Latviešu biedrības 

sporta kopai “Kursa” rīkot ceļo jo šā 
LK izcīņu futbolā. Bet kad Vidējo 
valstu (VV) vienības vadī tājs Al  berts 
Legzdiņš jau iepriekš bija sacījis, 
ka  viņi rīkos nākamo LK izcīņas 
spēli Gaŗezeŗa 50. jubilejā (2015. 
gadā), bija skaidrs, ka Vidējo val-
stu futbola vienība nebrauks uz 
Austrumu piekrasti (AP), kur viņi 
nebija spēlējuši kopš 1994. gada. 

Atskaitot 2013. gada kausa spēli, 
kuŗu rīkoja Garezerā, (Laiks 2013. g. 
28. sept.), pēdējā LK izcīņas spēle 
notika Indianapoles Dziesmu  
svētkos 2007. gadā, kad „Kursa”, 
tiekoties ar VV DV vienību, zau-
dēja 1:3. Nākamā gadā (2008.), 
kad bija AP kārta rīkot LK izcīņas 
turnīru, bija skaidrs, ka VV vie-
nība neieradīsies, lai saglabātu 
LK izcīņas tradiciju. 

“Kursa” uzsāka “Kursa” – “Valo das 
perioda” (VP) gadskārtējo fut bola 
spēli Ņujorkas Draudzes Kat skiļu 
nometnē. Sacensības mērķis bija dot 
iespēju AP latviešu futbolistiem 
spēlēt latviešu vidē, kā arī atbalstīt 
Latviešu kaŗa invalidu apvienības 
(LKIA) īpašumu “Rota”, kur notiek 
dažādi sarīkojumi. “Valodas pe  rio-
da” vienība sastāv no latviešu iz  cel-
 smes jauniešiem (nometniekiem) 
un audzinātājiem Ņujorkas Drau-
dzes Katskiļu bērnu nometnē.

Pirmās Latvijas Kausa (turp-
māk – LK) sacensības – ASV lat -
viešu meistarības spēle notika 
Ņujorkā 1956. gada  8. septembrī 
starp Austrumu piekrastes (AP) 
meistarvienību Ņujorkas DV-1 un 
Vidējo valstu meistaru – Klīvlan-
des LFK. Šīs vienības pēc uzva-
rām priekšsacīkstēs bija izpelnī-
jušās tiesības spēlēt finālā. Kausu 
dāvāja Laika izdevējs Helmars 
Rudzītis un to pasniedza Ralfam 
Laiviņam, kad Ņujorkas DV vie-
nība izcīnīja pirmo (ASV) meis-

vienā dienā. Katru gadu rotācijas 
kārtībā tika mainīta turnīra vieta.  
Uzvarētāju vienību noteica pēc 
uzvaru skaita (par katru uzvarētu 
spēli saņēma 2 punktus, par ne -
izšķirtu spēli – 1 punktu) un ie -
gūto un zaudēto vārtu starpības.  
Ja vārtu starpība ir vienāda visām 
vienībām, tā gada meistara nosau-
kumu neiegūst neviena, un LK 
paliek iepriekšējā gada meistara 
glabāšanā.

Šo Latvijas Kausa izcīņu fut bo lā 
var uzskatīt par Ziemeļamerikas 

līties.  Vairāk nekā  85%  “Kursas” 
spēlētājiem tajā reizē bija LK iz -
cīņas pieredze, kas apliecināja at -
tiecīgu spēles līmeni. Vēl jāatzīmē, 
ka 1956. gadā Ņujorkas DV vie-
nībai arī bija divi futbola sastāvi 
kuŗi piedalījās latviešu sacīkstēs 
(t.s. LK spēļu virknē), bet pavisam 
trīs, kuŗi spēlēja amerikāņu līgās!  
“Kursai” arī bija pilns sastāvs 2009. 
gadā Hamiltonas Dziesmu svētku 
laikā (Kanadā), kas bija spējīgs 
(gatavs) spēlēt LK izcīņā, bet VV 
DV atkal nespēja ierasties ar 
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2014. gada Latvijas Kausa izcīņas meistarvienība, Ņujorkas Draudzes nometnes 
“Valodas perioda” vienība.  Pirmā rindā (no kreisās): Joey Radvany, vienības 
vadītājs un vārtsargs Andrejs Millers, Nick Anūzis, Pēteris Griffits, un Kriss Keisers. 
Otrā rindā: Kārlis Šmits, Nicole LaFonte, Aleks Huck, Ēriks Muir, Dan Radvany (uz 
pleciem), Ēriks Eason, Lars Zandbergs, Amanda Meixner, Katrina Laķe, “Topher” 
Anūzis, un treneris Kārlis Griffits // FOTO: J. LaFonte

Latvijas kausa nodibinātāja Helmaŗa Rudzīša mazmazbērni, kuŗi 
noskatījās pērnā gada Latvijas kausa izcīņas finālu un vēsturisko 
balvu pasniedza uzvarētāju vienībai – Ņujorkas Draudzes “Valodas 
perioda” vienībai.  No kr.: Leeza Salnītis, Austin Salnītis, Marshall 
Rudzītis, Trent Munson, un Tālis Simmons // FOTO: J. LaFonte

Pērnā gada Latvijas kausa fi  nāl-
spēle bija ļoti saistoša. Skatītāji, 
kuŗu skaits pārsniedza 100, izteica 
lielu atzinību par spēles kvalitāti 
un spraigumu. Spēle bija agresīva, 
bet labi nospēlēta, tā ka tiesne-
sim nenācās daudz svilpt sodus.  
Spēle iesākās ar VP aktīvu dar bī bu, 
kamēr „Kursas” jaunais sastāvs no -
stabilizējās.  90. gados „Kursai” 
bija stabils kodols ar apmēram 

Ņudžersijas Latviešu biedrības sporta kopas “Kursa” futbolisti  pērnā gada Latvijas 
Kausa izcīņā.  Priekšā no kr.: Ēriks Mežgailis, Jēkabs Hayes, Marisa Liziņa, Māra 
Ģiga, Sandis Feldmans.  Otrā rindā no kr.: Aldis Blūmfelds, vārtsargs Jānis Veidis, 
kapteinis Aivars Bārs, Kalvis Roze, Arturs Grandbergs, Leons Baranovskis, un 
Andris Babris // FOTO: J. LaFonte

sargs Kalvis Roze, samazinot re -
zultāta starpību. Īsi pirms spēles 
beigām, “Kursas” labējais  uzbru-
cējs Jēkabs Hayes sita no laukuma 
stūŗa uz vārtu priekšu, kur Marisa 
Liziņa ar galvu guva vārtus, lī -
dzīgi, kā tas notiek premjērlīgas 
spēlēs. Skatītāji bija lielā sajūsmā 
par tik skaisti iesistajiem vārtiem. 
2014. gadā  Latvijas Kausa izcī-
ņas finālspēle beidzās ar “Valo das 
perioda” vienības uzvaru – 4:2

Līdzās vārtu guvējiem “Valodas 
perioda” vienībā vēl izcēlās jau-
nais uzbrucējs Dan Radvany, kas 
iepriecināja skatītājus ar sparu, la -
bu bumbas vadīšanas techniku un 
māņu kustībām. Lielu atzinību iz -
pelnījās arī izcēlās 17 gadus vecā 
aizsardze Katrīna Laķe.

“Kursai” teicami nospēlēja uz -
brucēji Marisa Liziņa, un Jēkabs 
Hayes, aizsardzībā Kalvis Roze un 
Ēriks Mežgailis. Vārtus teicami sar-
gāja “Kursas” veterāns Jānis Vei dis. 
Mežgailis un Māra Ģiga kontro-
lēja laukuma vidu, tā ka VP bija 
spiests veidot uzbrukumus galve-

Bijušais Ņujorkas DV futbolists Imants Baltausis, kuŗš spēlēja 
meistarvienībā pirmajā Latvijas Kausa izcīņā 1956. gadā, ar pērnā 
gada spēles rīkotāju Jāni Ģigu.  Toreiz Ņujorkas DV izcīnīja Kausu 
// FOTO: J. LaFonte

2014. gada Latvijas Kausa finālspēles dalībnieku „ģimenes bilde”.  Pirmajā rindā no kr.: Kārlis 
Griffits, Joey Radvany, VP vienības vadītājs un vārtsargs Andrejs Millers, Nick Anūzis, Pēteris 
Griffits, Kris Keiser (visi VP), Jēkabs Hayes, Sandis Feldmans, Marisa Liziņa, Jānis Veidis, “Kursas” 
priekšnieks un vienības vadītājs Jānis Ģiga. Otrā rindā: tiesnesis Dr. Vidvuds Celtnieks, Karl Schmidt 
(VP), “Kursas” kapteinis Aivars Bārs (K), Nicole LaFonte, Ēriks Muir, Dan Radvany (uz pleciem), 
Ērik Eason, Lars Zandbergs, Amanda Meixner, Katrīna Laķe (visi VP), Māra Giga (K), Tophers 
Anūzis (VP), Ēriks Mežgailis, Andris Babris, Arturs Grandbergs, Kalvis Roze, Aldis Blūmfelds, un 
Leons Baranovskis (visi “Kursa”) // FOTO: J. LaFonte

S P O R T S  A M E R I K Ā

nokārt pa laukuma malām.
Spēli teicami vadīja Dr. Vidvuds 

Celtnieks, ALAs Sporta nozares 
futbola referents un bijušais In -
diana University of Pennsylvania 
futbola treneris. Līnijtiesneši bija 
Ken Schmidt un Paul Meixner. 
Interesantās spēles momentus 
iemūžināja fotografs John La 
Fonte.

Starp spēles skatītājiem bija 
Imants Baltausis, bijušais Ņujor-
kas DV vienības spēlētājs, kas pie  -
dalījās pirmajā Latvijas kausa iz -
cīņas spēlē 1956. gadā Ņujorkā, 
kad Laika izdevējs Helmars Ru -
dzītis pirmo reizi pasniedza Kausu 
uzvarētāju vienībai – Ņujorkas 
DV. Imanta vārds ir viens starp 
650 spēlētāju vārdiem.

Spraigās futbola dienas nobei-
gumā notika saviesīgs vakars kai -
miņu īpašumā LKIA “Rota”, kur 
piedalījās ap 100 līksmotāji un spē-
 lētāji. Spēlētāji draudzējās pie “Zelta 
auna” un pārrunāja iespējas nā  kam-
 gad braukt uz Vidieni 3. jūlijā, lai 
atkal cīnītos par  Latvijas Kausu.

duci spēlētāju, kuŗi izcīnīja kausu 
četras reizes septiņos gados (1991., 
1993., 1996. un 1997.). 1993. gadā 
„Kursa” izcīnīja Kausu tikai ar 11 
spēlētājiem bez rezervistiem! Ta -
gad ir palikuši tikai divi futbolisti 
no tā kodola, un „Kursas” sastāvs 
krietni mainās ar katru spēli.  To -
mēr ir labi, ka „Kursas” spēlētāju 
sarakstā redzam apmēram 40 fut -
bolistu, no kuŗiem var izveidot  

vienību pēc vajadzības.  
Spēles sestajā minūtē Kristofers 

„Tofers” Anūzis piespēlēja bumbu 
Ērikam Muir, kas guva vārtus, iz -
virzot VP vadībā – 1:0. Ap 20. 
minūti, Anūzis saņēma piespēli 
no Aleks Huck un rezultātu pa -
augstināja. Spēle turpinājās lī  dzī-
gi bez kādas vienības pārsvara, 
un  puslaiks beidzās ar rezultātu 
2:0 VP vienības labā.  

Otrajā  puslaikā risinājās līdzīga 
spēkošanās. 21. (66.) minūtē Ēriks 
Schmidt iesita vārtus, saņemot pie -
spēli no Kris Keiser. Pēc piecām 
minūtēm VP atkal devās bīstamā  
uzbrukumā. „Kursas” vārtsargs Jā -
nis Veidis atvairīja spēcīgu sitie nu, 
taču bumba nonāca pie Nicole La 
Fonte, kas rezultātu paaugstināja 
līdz iespaidīgajam  4:0. Līdz ar to 
lielā mērā mazinājās „Kursas” 
izredzes uz labvēlīgu rezultātu.

Spēles turpinājumā 75. minūtē 
bumbu ar roku skāra VP spēlētājs, 
un tiesnesis Dr. Vidvuds Celt-
nieks nosvilpa sodu. Soda sitienu 
veiksmīgi izpildīja “Kursas” pus-
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Reinis Nitišs

Sandis Prūsis Miķelis Lenerts-Rubenis

„Gada balvas sportā 2014” laureāti

Jeļena Ostapenko Inguna Minusa

Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs 
Samoilovs

Jevgeņijs Birins distancē

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

“Gada balvas sportā 
2014” laureāti· Latvijas “Gada balvas sportā 

2014” svinīgajā ceremonijā kul-
tūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā,  
par Latvijas labākajiem sportis-
tiem otro gadu pēc kārtas atzina 
skeletonistu Martinu Dukuru 
un cīkstoni Anastasiju Grigor-
jevu (attēlā).

Martinam Dukuram 2014. ga -
da sezona bija lieliska – sudraba 
medaļa Soču Olimpiskajās spē-
lēs, zelta godalga Eiropas meis-
tarsacīkstēs, pārliecinoša uzvara 
Pasaules kausa izcīņā, kur viņš  
triumfēja sešos no astoņiem 
sacensību posmiem. 

Daugavpilietei Anastasijai Gri-
gorjevai labākās Latvijas spor-
tistes laurus nodrošināja izcīnītā 
trešā zelta medaļa Eiropas meis-
tarsacīkstēs brīvajā cīņā un 
bronzas medaļa Pasaules meis-
tarsacīkstēs. · Līdzjutēju balsojumā par 
gada populārāko sportistu fi -
nālā bija iekļuvuši trīs preten-
denti – tenisists Ernests Gulbis, 
autosporta pasauli pārsteigušais 
rallijkrosa bronzas medaļnieks 
Reinis Nitišs un biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs. Par Lat-
vijas gada populārāko sportistu 
tika nosaukts valsts rallijkrosa 
zvaigzne Reinis Nitišs. Viņš 
Pa  saules meistarsacīkstēs izcī-
nīja trešo vietu augsta prestiža 
SuperCar klasē, gūstot lielāko 
panākumu Latvijas autosporta 
vēsturē. 

· Labākā Latvijas treneŗa bal-
vu saņēma bobsleja speciālists 
Sandis Prūsis, kuŗa vadībā Os -
kara Melbārža četrinieku eki-

pāža Sočos daudziem par pār-
steigumu izcīnīja olimpisko sud-
rabu, un daudzsološi iesākusi 
arī jauno sezonu.· Par Latvijas uzlecošo zvaig-
zni sportā nosaukta talantīgā 
tenisiste Jeļena Ostapenko. 17 
gadus vecā spēlētāja pērn uz  va-
rēja Vimbldonas junioru meis-
tarsacīkstēs un pasaules junioru 
rangā tika ierindota otrā vietā. 

Pasaules jaunatnes olimpiadā 
Ostapenko izcīnīja trešo vietu 
dubultspēlē.· Nominācijā „Par cīņas gri -
bu” atzinību izpelnījās triatlo-
nists Jevgeņijs Birins. Pieda lo-
ties vienā no sarežģītākajām 
sporta sacensībām – triatlona 
maratonā Ironman – viņam ap -
tuveni 200 metrus pirms finiša 
kāju muskuļi neizturēja slodzi. 
Jevgeņijs sabruka zemē, taču no 
trases darbinieku palīdzības at -
teicās un uz ceļiem aizrāpoja 
līdz finišam, kur medaļu saņēma 
jau atrodoties mediķu aprūpē.

· Balvu par mūža ieguldījumu 
sportā no Valsts prezidenta An -
dŗa Bērziņa rokām saņēma Lat-

vijas futbola simtgades labākais 
tiesnesis, ilggadējais sporta dar-
binieks, žurnālists, vairāku grā-
matu autors, viens no spilgtā-
kajiem futbola entuziastiem pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas 
Miķelis Lenerts-Rubenis.· Titulu “Gada sporta sko lo-
tājs” ieguva Dmitrijs Gorlačevs 
no Liepājas A. Puškina 2. vidus-
skolas. Peldēšanas nodarbībās 
viņš izmanto interesantus vin-
grinājumus, lai palīdzētu bēr-
niem pārvarēt bailes no ūdens, 
bet sporta zālē rūpējas, lai visi 
skolēni ar prieku iesaistītos fi -
ziskās aktīvitātēs. Turklāt Dmit-
rijs vada mācību stundas divās 
valodās, palīdzot citu tautību 
bērniem labāk apgūt latviešu 
valodu.· Par paraugu sportā pērn 
atzīta volejboliste Inguna Mi -
nusa. Viņa gan pati tikusi pie 
augstākā kaluma medaļām, 
2009. gadā triumfējot Eiropas 
meistarsacīkstēs plūdmales 
volejbolā, gan palīdz atraisīt ta -
lantu citiem, izveidojot volej-
bola skolu. Inguna nesen pa -
beidza treneru izglītības kursus 
Ame rikā, atjaunojusi Latvijas 
sie viešu volejbola izlasi, kā arī 
aktīvi iesaistās klasiskā volejbo-
la attīstīšanā Rīgā.

· Nominācijā „Labākā sporta 
spēļu komanda” balvu ieguva 
valsts hokeja izlase, kas demon-
strēja atzīstamu sniegumu Soču 
Olimpiskajās spēlēs. Pašaiz lie-
dzīgā spēlē pret hokeja dzimteni 
Kanadu, mūsējie līdz beigu svil-
pei kutināja nervus NHL su  per-
zvaigznēm, piekāpjoties ar re -
zultātu 1:2. Astotā vieta ir aug-
stākais mūsu hokejistu panā kums 
Olimpiskajā turnīrā. Balvu sa  -
ņēma leģendārais latviešu aiz-
sargs Sandis Ozoliņš.· Par labāko Latvijas koman-
du individuālajos sporta veidos 
kļuvuši bobslejisti Oskars Mel-
bārdis/Daumants Dreiškens/
Arvis Vilkaste/Jānis Strenga, kuŗi 
izcīnīja sudraba medaļu Soču 
Olimpiskajās spēlēs un bija ce -
turtie Eiropas meistarsa cīkstēs.· Par “Gada sporta notikumu 
Latvijā” nosaukts Nāciju kauss 
motokrosā Ķegumā, kur sacen-
tās pasaules labākie šie sporta 
veida pārstāvji. Nāciju kausa iz -
cīņa motokrosā pielīdzināma šī 
sporta veida olimpiskajām spē lēm.· Dažādu valsts un sabiedrisko 
organizāciju speciālbalvas saņē ma 
Eiropas čempions šķēpmešanā 
paraolimpietis Dmitrijs Silovs, 
bobslejists Daumants Dreiš kens, 
Latvijas Bobsleja un skeletona 
federācijas  ģenerālsekretārs Zin  -
tis Ekmanis. 

Hokejs
Pasaules meistarsacīkstēs 

U-20 hokejistiem pirmajā līgā 
Italijā, Asiago, Latvijas vienībai 
neizdevās izpildīt Hokeja fede-

rācijas izvirzīto uzdevumu iz  cī-
nīt grupā pirmo vietu un at -
griezties augstākajā līgā. No sā -
kuma gāja labi – uzvaras pret 
Austriju - 5:1 un Slovēniju - 7:3. 
Pēc tam sekoja zaudējumi balt-
krieviem – 1:2, italiešiem – 2:4 
un norvēģiem – 0:1. Latvijas 
Hokeja federācijas vadītāja Ki -
rova Lipmana ieskatā šī neveik-
sme ir ļoti satraucoša. Intervijā 
plašsaziņas līdzekļiem viņš sa -
cīja, ka tā ir „traģēdija – viss 
pagalam. Mums bija jāvinnē 
simtprocentīgi, mums bija ļoti 
laba komanda. Domāju, liela ir 
treneŗu vaina.” 

Vienīgo ceļazīmi uz elites gru-
pu jau pirms pēdējās kārtas no -
drošināja Baltkrievijas juniori.

Rokasbumba
Rīgas domes kausa izcīņā ro -

kasbumbā piedalījās četras vie-
nības. Sacensības notika 17. rei-
 zi, un Latvijas izlase uzvarēja 
devīto reizi. Mūsu vienība pār-
spēja Somijas handbolistus 
-34:23, Italijas komandu - 27:25 
un ar igauņiem nospēlēja ne  iz -
šķirti – 2:2. Dalība Rīgas domes 
kausa izcīņā valstsvienībai vien-
laikus bija gatavošanās beidza-
majām 2016. gada Eiro pas meis-
tarsacīkšu kvalifikāci jas turnīra 
spēlēm pret Slovaki ju, Slovēniju 
un Zviedriju šī gada aprīlī, maijā 
un jūnijā.

  
Rīga rīkos

2015. gada Eiropas 
U-18 meistar-

sacīkstes plūdmales 
volejbolā

Labas ziņas saņemtas no Ei -
ropas Volejbola savienībs (CEV). 
Pateicoties teicami aizvadītam 
CEV Sattellite turnīram Jūrmalā 
un Aleksandra Samoilova/Jāņa 
Šmēdiņa vārdam, Latvija ir ie -
guvusi tiesības rīkot nākamo 
nozīmīgo plūdmales volejbola 
turnīru. Par 2015. gada U-18 
plūdmales volejbola Eiropas 
meistarsacīkšu norises vietu 
izvēlēta Rīga. Turnīrs  notiks no 
6. līdz 9. augustam.

“Priecājos, ka mēs varam pa -
ļauties uz pieredzējušiem orga-
nizātoriem, ko zinām kā kais-
līgus plūdmales volejbola at  bal-
stītājus,” sacīja CEV prezidents 
Andrē Meijers. “Esmu pārlie ci-
nāts, ka visas pilsētas, kas uz -
ņems jauniešu meistarsacīkstes 
dažādās vecuma grupās, izdarīs 

lielisku darbu un sagādās jau -
najām zvaigznēm perfektu ska-
tuvi, kur parādīt savu talantu 
un turpināt ceļu uz pievie no-
šanos pasaules plūdmales volej-
bola elitei.”

Plūdmales
volejbolistu

„ranga tabula”
Plūdmales volejbola pasaules 

ranga punktus pērn nopelnīja 
180 dueti. Priekšgalā ir Alek-
sandrs Samoilovs un Jānis Šmē-
diņš (5770 punkti).

Otrajā vietā Šons Rozentāls un 
Filips Dālhauzers no ASV (5440), 
trešajā – brazīlieši Ali  sons Če -
ruti un Brunu Šmits (5330). 
Sarakstā ir arī Mārtiņš Pļaviņš 
un Aleksandrs Solovejs (31. v.), 
Ruslans Sorokins un Edvarts 
Buivids (65.), Haralds Regža un 
Armands Āboliņš (168.), Toms 
Šmēdiņš pagājušajā sezonā spē-
lēja kopā gan ar Sa  moilovu 
(122.), gan Mārtiņu Dau  baru 
(139.) un Jāni Pēdu (168.). Mār-
tiņš Pļaviņš nolēmis, ka viņa 
partneris smilšu laukumos šo -
sezon būs klasiskā volej bola 
spēlētājs Hermanis Egles kalns.

Futbols
Latvijas futbola izlase jaunā-

kajā publicētajā Starptautiskās 
Futbola federāciju asociācijas 
(FIFA) rangā atrodas 96. vietā. 
Mariana Pachara vadītā komanda 
veikusi kāpumu par vienu pozī-
ciju. Pēdējo spēli pērn Latvijas 
izlase aizvadīja novembrī, kad 
2016. gada Eiropas meistar sa-
cīkšu kvalifikācijas turnīrā ar 
0:6 cieta sagrāvi pret spēcīgo 
Nīderlandi. Nākamo spēli mūsu 
futbolisti aizvadīs 28. martā ar 
Čechijas izlasi.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


