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Floridas tautieši svētku sarīkojumā

Čikāgas latviešu bērni svin svētkus (Vairāk lasiet nākamajā numurā!)

(Vairāk lasiet 2., 5., 6., 7., 8. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Latvieši Amerikā svin Valsts svētkus

Svētki Sietlā. No kreisās: Rolands Upenieks, Sarmīte Dāvidsone, 
Iveta Grīnberga, Liina-Ly Roos // FOTO: Andris Rogainis

Andris Ritmanis

... Kad rietumvēji mani agros rītos glāsta
Un par citu zemju brīnumiem man stāsta,
Tad pasmaidu –
Man negribas turp skriet,
Kad mana tauta šeit
Pie Dzintarjūras dziesmu dzied.

Es mīlu Latviju – zemi, kas ir mūsu.
Ik dienas svētību es savai tautai lūdzu.
Lai gaisma vienmēr tumsu aizdzīt spētu
Un Latvijai mēs zelta graudus sētu...

Valsts svētkus svin Grīnvilē. 1. rindā no kreisās: Bryce Robinson, Lauris Ku -
kainis, Mikus Kukainis, James Robinson, Kate Robinson, Silvija Robinson; 2. 
rindā: Jānis Bērziņš, Harriett Bērziņš, Michelle Celinskis, Mārtiņš Eglājs, Liene 
Kukaine 3. rindā: Roberts Kukainis, Vilis Kukainis, Brian Balaram, Andrejs 
Celinskis, Natalia Jēce, Donald Vandersloot, Valda Vandersloot, Brigita Balaram, 
Kevin Robinson, Aigars Jēcis 4. rindā: Sarmīte Robinson, Andris Balaram
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Latvijas 
valstssvētki 

Grīnvilē

Precizējums

ROBERTS KUKAINIS

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

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

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

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

JAUNA TŪRE!
Braucam uz Portugāli nākamgad

no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.

Anda ar tēvu 1937. gadā

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2015. gada krāsainajā Ziemsvētku numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 14. decembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

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

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

A. JANSONS
241 Kenwood Court, Grose Pointe Farms MI 48236

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Jonkeru baznīcā 13.decembrī 10.00     
Ņujorkas Latviešu kora ADVENTA KONCERTS 

B A L T I E  S P Ā R N I
Programmā

A. Maskata, U. Prauliņa, E. Ešenvalda
ZIEMASSVĒTKU KANTĀTES

Piedalās – Bronksas kamerorķestris
Solisti – Magnolija Garbarino, Laila Liepiņa-Southard,

Sarma Dindzāne-Van Sant
Diriģente – Laura Padega Zamure 

Pēc koncerta – SVĒTKU MIELASTS 
ADVENTA TIRDZIŅŠ

Ieeja–$25 // bērniem, studentiem atlaides
Koncertu atbalsta: New York State Council of the Arts

ZIEMASSVĒTKU DĀVANA
no Rīgas, Ņujorkas, Mūzikas un Mīlestības 
Ņujorkas Latviešu kora jaunais kompaktdisks

“ZVAIGŽŅU GAISMA”
ar V.Zilvera, I.Zemzara, I. Rupaines un K. Lāča kantātēm.

Cena 20 $
Pasūtiet pie Guntas Aldzeres 516 225 9353

Kukaiņu ģimenes mājās Grīn-
vilē, Dienvidkarolīnā šā gada 
14. novembrī sapulcējās 23 cil-
vēki, lai svinētu Latvijas Re -
publikas 97. dzimšanas dienu. 
Gatavojām garšīgu maltīti un 
baudījām katras ģimenes līdz-
paņemto groziņu labumus. No -
skatījāmies Latvijas Valsts pre -
zidenta Raimonda Vējoņa svei-
cienu latviešiem ārzemēs un 
priecājāmies, ka prezidents ru -
nāja “tieši ar mums,” par iemes-
liem un cēloņiem, kāpēc esam 
izklīduši, un par to, ka visi esam 
gaidīti mājās, ka visi esam sva -
rīgi Latvijai. Pēc uzrunas ska-
nēja himna, un mēs, tautieši 
Grīn  vilē, dziedājām braši. Pēc 
him nas uzsaucām „Saules mūžu 
Latvijai!” un saskandinājām šam-
     panieša glāzes. Sekoja siltas un 
draudzīgas sarunas pie kafijas 
un tējas tases.

Grīnvilē mīt ap 50 latviešu. 
Galvenie gada sarīkojumi ir 
Līgo svētki, Spartanburgas pil-
sētas starptautiskais festivāls 
oktobŗa sākumā un 18. novem-
bŗa svinības.

Laika nr. 45 bija ievietots 
raksts "Lai Dievnams atmirdz 
pilnā spožumā" ar aicinājumu 
palīdzēt atjaunot Gulbenes 
baznīcas torni. Raksta autores 
– kontaktpersonas Andas 
Grasis  e-pasts ir andagrasis@
cox.net

Ziedojumus var ieskaitīt 
Gul benes draudzes
ziedojumu kontā
AS Swedbank
konta nr.:
LV09HABA0551034586078
ar norādi
"Torņa atjaunošanai".

Red.
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„Dziesmu svētkos smeļamies īstu spēku” 

(turpināts 4. lpp.)

JURIS
ĶENIŅŠ

JĀNIS GAILIS. Jūra uzbrūk, 1966. gads

LAIKA Mākslas kalendārs 2016
"No Klinklāva galerijas dārgumu pūra"

ceļā pie jums!

2016. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $18,00 ................

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

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

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

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

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

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

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

Pasaules vējiem, kas brīžiem nemaz nav silti un labvēlīgi, 
pakļauts arī mūsu ilgdzīvotājs Laiks – drukātās preses

lasītāju skaits rūk, līdz ar ko sarūk arī izdošanas budžets. 
Vairs nevaram atļauties kalendāru saviem abonentiem 

piesūtīt bez maksas.
Šogad abonentiem kalendārs netiks piesūtīts.

Kalendārus var iegādāties par USD 18,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Pēdējā XVI Rietumkrasta 
Dziesmu svēku diena Sanhosē 
ausa skaista, saulaina un silta 
(kā visas šajā paradīzē!), un ar 
dziesmotu sirdi devāmies uz 
kopkoŗa koncerta ģenerālmē ģi-
nājumu. San Jose Civic pa nakti 
pārvērtusies no tautasdeju arē-
nas kopkoŗa koncertzālē, uz ko   ka 
deju grīdas simtiem salo kā mu 
krēsu, un tur, kur aizkari vakar 
slēpa milzīgo skatuvi, tagad ko -
ŗa vietas dziedātāju simtiem. 

Orķestranti jau savlaicīgi iera-
dušies, jo daudz priekšdarbu da -
rāms, koristi arī klāt un rindojas 

gai enerģijai un labajam hu -
moram, pielāgojās, pat atteicās 
no sava paredzētā pārtrau-
kuma. 

Biju saticis Latvijas koŗa 
Cantus Fortis solisti Gintu Rūsi 
iepriekšējā dienā Garīgās mū  -
zikas koncertā, un šorīt agri no 
rīta viņa meklēja draudzīgu seju 
– un atrada mani. Čukstus viņa 
man uzdeva jautājumu, kuŗu 
lūdzu atkārtot. Un kāpēc viņa 
čukst – mēģinājums taču nebija 
vēl sācies? Beidzot atklāju, ka 
viņa meklē Dr. Paulu Berkoldu, 
jo viņai – pa nakti balss pazu-

vadītai dziesmai biju uzrakstī-
jis, cerams, fifīgu orķestrāciju 
(Visi ciema suņi rēja – tautas-
dziesma Alfrēda Feila apdarē). 
Nu kautrīgi prasīju vērtējumu 
par izdarīto, bet laipnā diriģente 
bija pateicīga un priecīga par 
rezultātu, teicot, ka instrumenti 
piešķirs dziesmai vairāk kom-
ponista pieprasītā jautrā rak-
stura. Uzelpoju brīvāk, bet bija 
vēl jāuztraucas par astoņām 
dziesmām – vai manas orķes-
trācijas būs skanīgas (divas no 
tām diriģēšu pats, tātad uztrau-
kuma par diriģenta dusmām 

Dr. Ritmani kā vienu no Rie -
tumkrasta svētku iniciā toriem, 
kuŗš „ar lielu sirdsdegsmi pie -
dāvājis padomu, laiku un lī -
dzekļus, lai veicinātu Rietum-
krasta Dziesmu svētku pastā-
vēšanu un attīstību”. Šo godi nā-
šanu vainagoja četras kopkoŗa 
dziesmas, visas ar Andŗa Rit-
maņa tekstiem, mūzikas au   to -
res – meitas Brigita un Lolita, 
diriģēšana uzticēta meitām un 
Latvijas viesim Ivaram Cinku-
sam. Priecājos par iespēju at -
jaunot savu sadarbību ar Andri 
Ritmani gan svētkos Hamil -
tonā, gan Losandželosā un San-
hosē. Bez Dziesmu svētkiem 
viņš arī ir bijis dziļi iesaistīts 
citos sabiedriskos pasākumos, 
un labi atceros viņu kā manas 
pirmās 2x2 nometnes vadītāju  
1970. gadā. Šīs gara milzis ir 

viens no mūsu tautas varo ņiem.
Noslēguma koncerts arī bija 

labvēlīgu klausītāju pilns,  bet, 
kā lasīju kādos citos iespaidos, 
nogurums pēc četrām gaŗām 
dienām daudziem bija gan ie  -
stājies. Bet korī tas nebija ma -
nāms:  koristi moži un priecīgi, 
gatavi sniegt labāko, ko spēj. 
Techniska neveiksme – tech-
niķi, kaut bija piestrādājuši pie 
iekārtas, nebija ņēmuši vērā, ka, 
izslēdzot zāles gaismas virs 
klau sītājiem, koris diriģentus 
vairs nevar redzēt. Pats arī jutu 
to krizi – vienā dziesmā, rādot 
iekritienu orķestrim, tikai ap -
mēram puse to ievēroja...

Koncerts tomēr izskanēja labi 
– laikam mēs, diriģenti, neesam 
tik svarīgi, kā iedomājamies. 

Andris Ritmanis ar dzīvesbiedri Magitu un mazbērniem (no kreisās) Aiju, Ilzi un Andri Mattson
šeit mazāk). Lielākais no tiem 
un, manuprāt, koncerta nozī-
mīgākais skaņdarbs bija Maijas 
Riekstiņas Gadalaiku kantāte. 
Jau daudzus gadus Maija ir mā -
cījusi dziedāšanu Kursas vasa-
ras vidusskolā un atzīst, kā la -
sīju svētku izcilajā Vadonī, ka, 
„mācot jauniešiem latviešu tau-
tas bagāto dainu un tautas-
dziesmu krājumu, arī nācies 
vairāk pētīt tautas tradicijas un 
gadalaiku maiņu paražas. Tā 
radusies sēkla, kas izaugusi par 
Latviešu gadalaiku kantāti”. Lo -
litas Ritmanes ierosinājumā, 
pirms gada jau sāku „pielikt 
instrumentus” šim varenajam 
skaņdarbam, kuŗam līdz šim 
bija tikai klavieŗu pavadījums. 
Komponiste bija apmierināta.

Manuprāt, otrais nozīmīgais 
notikums šajā koncertā un 
svētkos bija Dr. Andŗa Ritmaņa 
godināšana. Kā intervijā saka 
Zinta Zariņa, „Andris Ritmanis 
ir bijis mūsu Dziesmu svētku 
sirds un dvēsele vairāk nekā 
pusgadsimtu”. (Interviju lasiet 
4. lpp. Red.) Pauls Berkolds, 
Rietumkrasta Dziesmu svētku 
padomes priekšsēdis, cildina 

dusi! Tas nav neparasti dziedā-
tājiem, kuŗi nav pieraduši pie 
dzesinātām telpām, ienākot no 
āra karstuma. Bet Dr. Berkolda 
grads nav vis medicīnā, bet 
mūzikā, kaut gan Pauls ir atzīts 
vokālais pedagogs un katrā ziņā 
labi pazīst balss kaites. Tomēr 
klāt bija vairāki ārsti: Dr. Andris 
Ritmanis, arī Zintas Zariņas 
vīrs Kristaps, un visbeidzot kan-
tātes Tēvijai soliste līdz izrādei 
atguva savu spēcīgo un skaisto 
balsi. 

Protams, tādā mēģinājumā ir 
jāizmēģina viss, ne tikai dzies-
mas: karoga ienešana (pie Lo -
litas jaunām fanfarām), karoga 
nodošana nākamiem – Ziemeļ-
amerikas svētkiem (neteikšu 
vēl, kur un kad), noslēgums ar 
Pūt, vējiņi! un visiem diri ģen-
tiem.

Pēc nelielām cīņām ar gais-
mām koristi beidzot varēja sa -
redzēt diriģentu, un diriģenti – 
kori. Pirmo reizi satiku virsdi-
riģentus Andi Garutu, Port lan-
des koŗa diriģentu, un Lauru 
Rokpelni-Mičuli, Losandželo-
sas vīru koŗa „Uzdziedāsim, 
brāļi!” diriģenti. Vienai Lauras 

uz skatuves: pirmā rindā koris-
tes no Īrijas, kuŗas koncertā būs 
tērpušās elegantās lina koncert-
kleitās. Pirmā rindā arī jaunākā 
dziedātāja Katrīna Sonveina, lai 
viņas sīkais augumiņš nepa-
zustu soprānu rindās. Katrīna 
piedalījās arī tautasdejās – viņa 
dejo Losandželosas „Pērkonītī”, 
kā arī dziedāja „#te nu mēs 
esam” korī. Varens skuķis!

Pēc Zintas Zariņas ievad vār-
diem mēģinājumu pārņēma ģe -
nerāle Lolita Ritmane, kuŗa mai -
gi, bet stingri vadīja norisi – lai 
katram virsdiriģentam pienāk-
tos vajadzīgais laiks, bet lai ne -
viens neaizkavētos liekās runās. 
Būdams orķestrants, pats esmu 
pieredzējis, ka diriģentiem patīk 
vai nu runāt par mākoņiem, vai 
stāstīt anekdotus. Jauki, un es 
labprāt klausos, bet laiks skrien 
uz priekšu, un darbs netiek pa -
darīts. Bet ne Lolitas režīmā – 
viss tecēja kārtīgi uz priekšu. 
Reizē viņa kārtoja arī technisko 
pusi: mikrofonu un orķestŗa iz -
vietošanu. Arodbiedrības tech  -
niskie strādnieki nebija gluži 
gatavi strādāt Lolitas tempā, 
bet, pateicoties viņas neatlaidī-

Apbalvojums Andrim Ritmanim
Ar prieku paziņojam, ka Dr. Andŗa Ritmaņa darbu ir augstu novērtējusi Latvijas valdība –

šā gada 11. novembrī ar LR Ministru kabineta rīkojumu nr. 711 viņam piešķirts
MK Atzinības raksts par „mūža ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradicijas uzturēšanā, 

saglabāšanā un tālākveidošanā latviešiem ārvalstīs.”
No sirds sveicam savu ilggadējo abonentu, autoru, draugu un labvēli

Dr. Andri Ritmani un vēlam vēl daudz spara, strādājot Latvijai! Redakcija
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(Turpināts 5. lpp.)

JURIS ĶENIŅŠ

(Turpināts no 3. lpp.)

Kas latviešiem ir dziesma?
XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku Rīcības komitejas locekle, Ziemeļkalifornijas latviešu koŗa diriģente

Zinta Zariņa sarunājas ar Laimu Martinskis (Ziemeļkalifornijas Apskats)

Viss pagāja tik ātri: jau Gais-
mas pils, kantāte Tēvijai un Tev 
mūžam dzīvot, Latvija, un kon-
certs galā. Visi piecēlušies kājās, 
sāk dziedāt Pūt, vējiņi! orķestŗa 
pavadījumā. Atlika tikai karoga 
nodošana nākamo Dziesmu 
svētku rīkotājiem un tā sim bo-
liskā iznešana, lai karogs „aiz-
migtu” uz četriem gadiem, kad 
atkal tas modīsies un cēli tiks 
ienests, lai vēro nākamo svētku 
norisi. Man bija gods šo spēcīgo 
simbolu pārņemt no svētku 
Rīcības komitejas priekšsēža 
Alda Simsona un apsolīju, ka 
nākamajos Ziemeļamerikas 

svēt kos 2019. gadā Kanadā cen-
tīsimies uzturēt Sanhosē svētku 
augsto līmeni. No pie  redzes zi -
nāju, ka koristi vēlēsies foto gra-
fēties pie karoga un, cerams, ne -
zaudējot nekā no svinī guma, 
karogs atkal atradās uz skatuves, 
kur gaŗa rinda gaidīja savu 
kārtu. Fotografējāmies, ap  svei-
cām cits citu, priecājāmies, un 
tad nogurums mūs pieveica...

Nevaru beigt jūsmot par šiem 
lieliskajiem svētkiem, par čak-
liem, spējīgiem un sevišķi drau-
dzīgiem un labvēlīgiem rīkotā-
jiem, par kollēģiem un par at  sau-
 cīgo tautu. Priekšdarbi 2019. ga -
da Dziesmu svētkiem Kanadā ir 
jau sākušies, un gatavojamies šo 

gaitu turpināt – Ziemeļamerikā 
– kopš 1953. gada, Rīgā – kopš 
1873. gada, bet kopš pirmām 
Dziesmu dienām Dikļos – vesels 
151 gads. Kā Dr. Andris Rit ma-
nis teicis: „Mums jāturpina rī -
kot Dziesmu svētkus, kamēr 
šeit vēl dzīvo latvieši un aug 
jauna latviešu paaudze. Dzies mu 
svētkos smeļamies īstu spēku 
tālākam darbam mūsu latviešu 
centros.”

„Tad ikdienas  gaitas saulaināk 
ritēs, 

Un cilvēks cilvēkam roku dos.”  
(Andris Ritmanis.

Dziesma pacelsies, 2007.g.)

„Dziesmu svētkos
smeļamies īstu spēku” 

Kad Dziesmu svētku kaislības 
jau drusku pierimušas, emoci-
jas nogūlušas kādā noteiktā at -
miņu stūrītī un uz paveikto 
varam atskatīties ar laika dis-
tanci, dodos pie XVI Rietum-
krasta Dziesmu svētku Rīcības 
komitejas locekles, Dziesmu 
svētku sarīkojumu daļas vadī-
tājas, mūsu ZK latviešu koŗa 
diriģentes Zintas Zariņas, lai 
parunātos par Dziesmu svēt-
kiem un vienkārši par dzīvi.

Ko tev nozīmē Dziesmu 
svētki?

Dziesmu svētki ir tie, kas satur 
kopā latviešus no visas pasaules 
malām. Mēs visi esam tik iz -
kaisīti pa plašo Ameriku un 
katrs ar savām lietām aizņemti, 
ka it sevišķi manai paaudzei 
Dziesmu svētki vai kāda no -
metne ir vienīgā iespēja satik-
ties un sastrādāties. Gan man, 
gan maniem bērniem tas ir ļoti 
svarīgi. Cilvēku, kas aktīvi ie -
saistās sabiedriskajos pasāku-
mos, ir tik maz, ka ir svarīgi 
tikties ar tiem latviešiem, kas 
dzīvo ārpus Kalifornijas. Arī 
pašiem svētkiem šeit, Amerikā, 
ir pavisam citāda nozīme nekā 
Latvijā. Mēs neliekam tik lielu 
uzsvaru uz jaunu dziesmu iz -
pildījumiem vai mūzikāli tech-
niskiem sasniegumiem. Mums 
tie ir vairāk satikšanās svētki. 

Kā sākās tavs ceļš mūzikas 
pasaulē un kas tevi pamudi-
nāja sākt nodarboties ar di  ri-
ģēšanu? 

Mana tēva brālēns ir kom-
ponists Viktors Baštiks. Es sāku 
dziedāt Viktora korī Filadelfijā, 
kad man bija 10 gadi. Tas bija 
baptistu draudzes koris, kuŗā 
dziedāja ļoti daudz apdāvinātu 
mūziķu. Arī diriģente Gunta 
Plostniece dziedāja tajā korī, un 
viņa ir mana draudzene kopš 
tiem gadiem. Parallēli dziedā-
šanai korī es sāku mācīties 
klavieŗspēli.

Tajos laikos mana ģimene lat-
viešu Dziesmu svētkos nekad 
nepiedalījās, jo mans tēvs to ne -
atbalstīja. Dziesmu svētki viņa 
izpratnē bija tautas svētki, un 
tā nebija viņa sabiedrība. Mēs 

katru gadu piedalījāmies bap-
tistu organizētajā Dziesmu 
dienā, kas vēl joprojām katru 
gadu notiek aprīlī un kur vēl 
arvien rēgulāri piedalos. Tajos 
laikos arī Dziesmu svētki no -
tika daudz retāk. Arī vēlāk visu 
laiku esmu dziedājusi koŗos, bet 
tie galvenokārt bija amerikāņu 
koŗi, jo mūsu dzīvesvietas ap  -
kaimē nekur latviešu koŗu ne -
bija. Tikai tad, kad pārcēlāmies 
uz Čikāgu, ļoti aktīvi ar visiem 
bērniem iesaistījāmies latviešu 
sabiedriskajā dzīvē.

Sākums bija ļoti grūts. Diri ģē-
šanas maģistra klasē bijām tikai 
kādi 7–8 cilvēki. Mācību pro -
cesā visa pārējā klase, kas ne -
diriģēja, bija koris, līdz ar to 
parallēli diriģēšanai vajadzēja 
apgūt ļoti sarežģītus skaņdarbus 
arī dziedāšanā. Pirmo gadu di -
riģēšanā jutos nedroša, turklāt  
vēl vajadzēja arī kori spēlēt kla -
vieŗpavadījumu. Tas vienmēr ir 
bijis grūtākais manā darba pro-
cesā ar kori. Pirmo reizi Dzies-
mu svētkos es diriģēju 1999. ga   -
dā Thousand Oaks, un tad es 

krasta latviešu Dziesmu svētku 
krusttēvs un vienmēr bijis to 
dzinējspēks, vēlējos šos Dzies-
mu svētkus veltīt viņam, kā arī 
padarīt tos ļoti personīgus visai 
viņa ģimenei. Es ļoti gribēju 
pateikties Andrim Ritmanim 
šajos svētkos, jo viņam jau ir 
ļoti cienījams vecums, un man 
ļoti traucē tas, ka visus labos 
vārdus par sevi daudzi nemaz 
nesaņem, jo par cilvēku laba-
jiem darbiem atceramies tikai 
tad, kad viņi jau ir aizsaulē. 
Ritmaņu ģimene ir unikāla, tā 
godam turpina tēva iesākto 
darbu. Dziesmu svētku kop -
koŗa koncerta kulminācija bija 
dziesma “Manai tautai”. Andŗa 
Ritmaņa dzejolim viņa meita 
Brigita uzrakstīja mūziku un 
mazmeita Dziesmu svētkos dzie-
dāja solo. Šī dziesma tika godal-
gota arī Latvijā un Atmodas 
laikā ieguva ļoti lielu populāri-
tāti. Šis bija liels notikums Rit-
maņu ģimenei, kur vienas dzim  -
tas vairākas paaudzes vie  nojās 
kopīgā dziesmā-lūgšanā par 
Latviju. Lolita Ritmane veica 
lielu darbu, uzrakstot vairākām 
tēva dziesmām orķestŗa pava-
dījumus. 

Tāpat vēlējos īpašu vietu ie -
rādīt diriģentei Maijai Riek-
stiņai. Arī viņa visus šos gadus 
ir bijusi īsts darba rūķis, bet 
nekad tādu īstu atzinību nav 
guvusi. Tāpēc repertuārā iekļā-
vām viņas Kantāti, kuŗai kom-
ponists Juris Ķeniņš uzrakstīja 
orķestŗa pavadījumu. Tas bija 
neticami laikietilpīgs darba 
process, bet izdevās lieliski. 
Man ir liels prieks, ka šajos 
svētkos varējām Maijas lielo 
mūzikālo darbu iekļaut reper-
tuārā.

No sirds vēlējos pagodināt 
visus, kas šajā krastā ir neno-
gurstoši darbojušies mūzikas 
laukā, bet nav guvuši pietieka-
mu atzinību, un tie bija visi 
mūziķi, kas piedalījās šajos 
svētkos: jau pieminētie Lolita 
Ritmane, Brigita Ritmane–
Džemesone, Maija Riekstiņa, 
kā arī Gunta Plostniece, Andis 
Garuts, Juris Ķeniņš, Laura 
Rokpelne–Mičule, Pauls Ber-
kolds, kā arī  Ivars Cinkuss no 
Latvijas.

Kas tev šajos Dziesmu svēt-
kos bija visgrūtākais?

Visgrūtāk bija sasaukt dzie-
dātājus, lai nāk mācīties dzies-
mas. Ir grūti virzīties uz priek-
šu, ja uz mēģinājumiem nāk 
daži cilvēki, un ne vienmēr tie 
ir vieni un tie paši. Man ir 
jāstrādā neatkarīgi no tā, vai uz 
mēģinājumu ierodas divi vai 
vairāki desmiti dziedātāju. Tikai 
kādu pusgadu pirms Dziesmu 
svētkiem koŗa dalībnieki sāka 
nākt uz mēģinājumiem rēgu-
lāri, bet tik nopietnai program-
mai tas bija liels izaicinājums. 

Dziesmu svētkos pēdējais 
kop koŗa mēģinājums bija ļoti 
gaŗš, tas atņēma dziedātājiem 
daudz enerģijas pirms lielā kon-
certa. Tāpat ir grūtības ar so -
listiem. Mums ir daudz ļoti labu 
dziedātāju, bet ir grūtības ar 
dziesmām, kur vajag tiešām 
izcilus solistus, un tad kāds 

vienmēr ir „jāimportē”. Ame-
rikas latviešu koŗi arī ļoti at -
šķiras no Latvijas koŗiem, jo 
mums nav nekādu konkursu 
par piedalīšanos Dziesmu svēt-
kos. Mūsu koŗos dzied visi, kas 
vēlas, tāpēc repertuārs ir jāiz-
vēlas ļoti pārdomāti.

Kā Tev, par spīti visām grū-
tībām, tomēr izdodas jopro-
jām uzturēt dzīvu mūsu Zie -
meļkalifornijas kori?

Es mēģinu koŗa mēģināju-
mus nepadarīt tikai par darbu. 
Koŗa mēģinājums ir arī savie-
sīga tikšanās, kur pirms dzie-
dāšanas vienmēr parunājamies, 
uzzinām par jaunumiem katra 
dzīvē, sadraudzējamies. Bieži 
vien koristi tiekas jau pirms 
mēģinājuma kopīgās vakariņās 
vai pēc mēģinājuma iet kaut 
kur kopā paballēties. Tāpat es 
ļoti pārdomāju repertuāru. Ne -
iz   vēlos ļoti grūtas dziesmas, kas 
mums nav pa spēkam. Koŗa 
kodols ir kādi 15 cilvēki, pārējie 
ļoti mainās. Ja atnāk kāds jauns 
dziedātājs un es redzu, ka viņš 
netiek līdzi, nemēdzu ignorēt. 
Mēģinājums ir jāveido tā, lai 
cilvēkam ir prieks dziedāt. Jā, 
tas ir smags darbs, bet tas ir arī 
liels prieks. Sevišķi daudz pēdējā 
laikā palīdz Kārlis Veilands. 
Varam dalīties pa balsīm un 
strādāt vienlaicīgi, nevienam 
nav jāgaŗlaikojas. 

Vai Dziesmu svētku saga ta-
vošanas procesā vai pašu svēt-
ku laikā bija kādi negaidīti 
pārsteigumi?

Garīgās mūzikas koncertā bija 
viens ne visai patīkams pārstei-
gums. Ar Sanhosē ērģelnieku 
biedrības palīdzību sameklēju 
burvīgu ērģelnieku, taču mēģi-
nājumu gaitā viņš arvien vai -
rāk izrādīja neapmierinātību 
par programmu un gandrīz 
atteicās no piedalīšanās kon-
certā. Pēdējā brīdī atrast aiz-
vietotāju ir neiespējami. Tas 
man radīja ļoti neveiklu 
situāciju.

Kas mani patīkami pārstei-
dza? Nebiju tik ļoti uztrauku-
sies koncerta laikā un varēju 
brīvi norunāt savu apsveikuma 
uzrunu Andrim Ritmanim. Sa -
pratu arī, ka ļoti daudzi cil vēki, 
kas nav saistīti ar mūziku vai 
kas bija no citām, tālām vietām 
ieradušies, Ritmaņu ģimeni ne  -
maz nepazīst. 

Bezgala jauku pārsteigumu 
man sagādāja koris “Silvicola”. 
Pēc viena no kopmēģināju  -
miem viņi pienāca pie manis, 
nodziedāja man dziesmu un 
apdāvināja mani ar dažādām 
dāvaniņām. Man bija tik žēl, ka 
visi pārējie kopkoŗa dalībnieki 
jau bija izklīduši un to ne  dzir-
dēja. Tas bija ļoti skaisti. 

Kas šajos svētkos tev deva 
vislielāko gandarījumu?

Mēģinājumi. Kad redzi, ka 
viss sāk izdoties un skanēt. No 
daudziem cilvēkiem dzirdēju 
labus vārdus, un daudziem šie 
svētki bija īsts baudījums.

Man vienmēr ir licies, ka 
diriģents ir arī mazliet burvis, 
jo viena lieta ir strādāt ar kori, 
kur katru pazīsti personīgi, 

Kad pirms 21 gada pārcēlāmies 
uz dzīvi Kalifornijā, es sāku 
dziedāt Ziemeļkalifornijas lat-
viešu korī. Tajā laikā kori vadīja 
kāds amerikāņu diriģents. Vi -
ņam sākās dzirdes problēmas. 
Parallēli dziedāšanai korī es arī 
spēlēju korim klavieŗpava dī ju-
mus. Tad Andrejs Grīslis, kas 
bija aktīvs korī, man lūdza pa -
domāt, vai es nebūtu ar mieru 
pārņemt koŗa diriģēšanu. Ne -
kad iepriekš savā dzīvē nebiju 
diriģējusi, tēpēc sarunāju ar 
man pazīstamu diriģēšanas 
skolotāju Stenfordā, kas vadīja 
Stenfordas Memorial Church 
kori, piedalīties viņa klasēs. Tā 
es diriģēšanu sāku mācīties 
uzreiz maģistra programmā. 

nepavisam nejutos tik droši 
lielā koŗa priekšā kā tagad.

Kā notika repertuāra izvēle 
šiem Dziesmu svētkiem?

Par dziesmu izvēli sāku do -
māt pirms kādiem trīs gadiem. 
Viena pati es to nebūtu varējusi 
paveikt, bet es zinu, kur meklēt 
palīgus. Devos uz Losandželosu, 
kur tikos ar Lolitu Ritmani, 
Brigitu Ritmani-Džemesoni un 
Paulu Berkoldu, lai izraudzītu 
dziesmas. Repertuāra izvēle ļoti 
atšķiras no Latvijas mūziķu iz -
vēles. Mūsu mērķis ir izvēlēties 
dziesmas, kas ir labi pazīstamas 
publikai un ir patikušas vecākās 
paaudzes latviešiem, un, galve-
nais – kas ir tuvas dvēselei. Tā 
kā Andris Ritmanis ir Rietum-

Laika uzticīgie lasītāji Zinta un Kristaps Zariņi



LAIKS 52015. ga da 5. decembris – 11. decembris

ANDRIS ZOMMERS

(Turpināts no 4. lpp.)

Valsts svētku svinības Arizonā

Kas latviešiem ir dziesma?

pavisam cita – panākt saikni 
ar vairākiem simtiem nepa zīs-
tamu dziedātāju tikai ar acu 
skatienu vai rokas mājienu. 
Kā tu panāc, ka tavai rokai 
seko un klausa?

Vislabākā Dziesmu svētku 
daļa ir un paliek mēģinājumi, 
kad var satikties ar koristiem 
un parunāties. Parasti visi dzie-
dātāji jau ir ar pieredzi un ļoti 
ātri uztver diriģenta vēlmes. Un, 
galvenais, viņiem visiem ļoti pa -
tīk dziedāt. Izstāstīšu arī par ne -
lielu starpgadījumu lielā kon-
certa sākumā – diriģēju pirmo 
dziesmu, kas bija ASV himna. 
Pirms sākām dziedāt, skatītāju 
zālē nodzisa gaisma un iedegās 
visas skatuves gaismas. Es tiku 
tik ļoti apžilbināta, ka neredzēju 
neko – ne dziedātājus, ne notis 

sev priekšā. Tajā brīdī sajutos kā 
akla. Labi, ka dziesmu pārzināju 
ļoti labi, varēju to nodiriģēt, ne -
skatoties notīs. Koris un orķes-
tris man sekoja, un viss noska-
nēja bez starpgadījumiem. Ne -
liela maģija šeit klāt tomēr bija.

Kas ir tas noslēpums, kas 
liek cilvēkiem no visas pasau-
les sabraukt kopā, lai pāris 
stundas vienotos kopīgā dzie -
dā šanā? 

Tā ir kopības izjūta, ko grūti 
izskaidrot. Tas ir kā zināt kādu 
noslēpumainu valodu. Latvijas 
tauta dzied, un tā ir sava veida 
sazināšanās. Latviešu dziesmas 
ir tiešām īpašas, tas ir veids, kā 
savienoties ar latvisko garu. Jo -
projām domāju par Andri Rit-
mani – viņš ir mūsu Dziesmu 
svētku dvēsele. Nekad neesmu 
dzirdējusi, ka viņš aizbildinātos 
ar vecumu vai nevarēšanu. Viņš 

vienmēr ir gatavs darboties. Lat-
viešiem ir dziedātāja dvēsele. 
Lai vai kādos apstākļos latviešu 
tauta ir bijusi, tā vienmēr ir dzie   -
dājusi –  vai tā būtu vecmāmiņas 
dziedāta dziesma mazbērni ņiem, 
vai aizmiršanās brīdis grūtajos 
izsūtījuma gados. Latviešiem 
dziesma ir vienošanās dvēseles 
līmenī.

...Sarunājoties laiks ir paskrējis 
neticami ātri. Mājās pārnāk Zin-
tas vīrs Kristaps, un arī viņš vēl 
pakavējas atmiņās par Dziesmu 
svētkiem. Ziemeļkali fornijas lat-
vie šiem ir ļoti paveicies, ka mūsu 
vidū ir Zariņu ģimene. Kristaps 
Zariņš, izcils asinsvadu ķirurgs 
ar intensīvu darba slodzi, vien-
mēr ir atradis laiku iesaistīties 
un atbalstīt latviešu sarīkojumus. 
Zariņu ģimenē viss latviskais ir 
prioritāte. 

ZIEMSVĒTKU CD "Eņģeļus mēs dzirdējām"
dzied Māra Zommere 

15 Ziemsvētku dziesmas latviešu valodā 
Varat dziedāt līdzi. Dziesmu teksti pievienoti.
Vēl dabūjams CD "Still Waters" angļu valodā.

Cena $17, pasūtot abus – $32, sūtīšana ieskaitīta 
Skaista dāvana! Iesaiņosim un nosūtīsim kam vēlaties.

Zvanīt 503-436-1708 vai rakstīt jbzommers@charter.net

Mana angļu valodas romāna How Long is Exile? 
triloģijas pirmā grāmata The Song and Dance 

Festival of Free Latvians (382 lpp.) tika izdota novembrī
(Xlibris, Random House/Penguin).

Cenas: cietos vākos, $34.99;
mīkstos, $23:99 + pārsūtījums; 

E-book –$3.99.
Xlibris ir globāla kompānija, tādēļ pārsūtījumu cenas nav 

vienādas. Precīza informācija atrodama veblapā
www.xlibris.com & (tel: 1-888-795-4274,ex 5022).

Grāmatas dabūjamas arī caur Amazon.com. Ja vēlaties 
autografu, rakstiet man uz e-pastu astahnke2@att.net. 
Tuvākam ieskatam atveriet www.astridabstahnke.com

Mana adrese: Astrida Barbins-Stahnke, 10 Holiday Dr., 
Collinsville, Il 62234 (USA). Grāmatas tiek individuāli

iespiestas uz pasūtījumu un ir gatavas 10-15 darba dienu laikā.

Jaunas tautas dziesmas Jaunajā gadā!

“TEIKSMA 4”
CD/tvarts

Tautas dziesmu ansamblim “Teiksma” 
no Mineapoles ceturtais ieraksts.

Skaistas, retāk dzirdētas tautas dziesmas –
balsis, akordeons, kokle, stabule. Lapiņā dziesmu vārdi. 

Cena: $15 (+ $2 par piesūtīšanu).
Čeku rakstīt: Zinta Pone, 3313 Emerson Ave. So.
Minneapolis, MN 55408; zintapone@yahoo.com

Mūzeja "Latvieši Pasaulē" (LaPa) grāmata
Dziesma. Svētki. Dzīve.

Stāsti par latviešu Dziesmu svētkiem ārzemēs
Līdz 31. decembrim par pazeminātu cenu – $18.
35 autori no visām paaudzēm un kontinentiem.

Sevišķi piemērota dāvana radiem un
draugiem Latvijā, jauniešiem.

"Šī ir skaistākā, rosinošākā, patiesākā, godīgākā grāmata,kādu pat 
daudzlasītājam kopš ilga laika gadījies izlasīt." (E.Silkalns)

Sūtīšanai lūdzu pievienot 10% no kopsummas. Čekus rakstīt  uz LDMF.
LaPa/LDMF – Maija Hinkle, 117 Northview Rd, Ithaca, NY 14850.

Lūdzam ikvienu
pievienoties

Daugavas Vanagu
apvienību

Ziemassvētku ziedojumu
vākšanas akcijai!

lai atbalstītu slimos un nespēcīgos
bijušos leģionārus invalidus.

Ziedojumi atskaitāmi no valsts nodokļiem un
lūgti nosūtīt līdz 2016. gada 1. janvārim 

vietējai DV apvienībai vai DV ASV kasierim:
Ivars Zušēvics, 7214 Elberton Ave.,

Greendale, WI 53129

Čeki rakstāmi uz:
Latvian Welfare Assn. DV ASV, Inc.

Saulainā un siltā 14. novem-
bŗa pēcpusdienā Arizonas Lat-
viešu Kopas biedri un viņu viesi 
pulcējās Martinas un Sigurda 
Krolla skaistajā, lielajā mājā 
Scottsdale, Arizonā, lai kopīgi 
svinētu Latvijas valsts 97. neat-
karības jubileju. Šajā skaistajā 

nal ism ar Fullbright/Humphrey 
stipendiju, lai iegūtu otru ma -
ģistra gradu žurnālistikā. Marta 
strādā Latvijas Sabiedriskajā 
medijā (LSM)par digitālo ziņu 
satura redaktori. Savā runā 
Marta pastāstīja, kā viņa kopā 
ar citiem Latvijas Televīzijas 

un raidījumiem krievu valodā 
un teica, ka ir ļoti grūti pievērst 
Latvijā dzīvojošo krievu izcel-
smes cilvēku uzmanību tā, lai 
tie skatītos un klausītos Latvijas 
stacijas. 

Pēc svētku runas klātesošie 
sēdās pie terrasē uzklātiem gal-

No kreisās Sigurds Krolls, Martina Krolle, Marta Cerava un Andris Zommers

dienā bija ieradušies ap 40 da -
lībnieku, ieskaitot astoņus jau n-
iebraukušos jaunās paaudzes 
viesus. Sanāksmi atklāja latvie-
šu kopas vadītājs Andris Zom-
mers ar „Dievs, svētī Latviju!” 
un uzrunu, kuŗā iepazīstināja 
vietējos latviešus ar viesiem.

Par svētku uzrunas teicēju bi -
ja uzaicināta Marta Cerava no 
Latvijas. Marta studē šeit Ari-
zonas pavalsts universitātes 
(ASU) Cronkite School of Jour-

(LTV) un Latvijas Radio (LR) 
darbiniekiem izveidoja inter-
neta ziņu redakciju un 2013. ga -
da pavasarī atvēra mājaslapu 
www.lsm.lv. Redakcijā šobrīd 
strādā ap 20 cilvēku, kas veido 
tās saturu latviešu, krievu un 
angļu valodā. Visi esot spējīgi 
žurnālisti, un viņu raksti esot 
profesionāli izstrādāti un nav 
kā kopijas no citiem ziņu avo-
tiem. Viņa arī pastāstīja mums 
par Latvijas televīzijas kanāliem 

diem, kas bija pušķoti ar sar-
kanbaltiem ziediem, lai kopīgi 
dalītos svētku mielastā. Klāt-
esošie viesi baudīja ne tikai pašu 
sanestos ēdienus, bet arī tos,  ko 
bija speciāli gatavojusi mājas 
saimniece Martina Krolle, viņas 
mamma Anna Čakste un brālis 
Jānis Streips, kurš cepa gaļu ārā 
uz skaistā dārza bārbekjū. Svēt-
ku diena beidzās ar latviešu tau-
tasdziesmām Lilitas Kerwin 
kla vieŗu pavadījumā.
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(Turpināts nākamajā numurā)

JĀNIS BOLIS,
Latvijas Goda konsuls Rodailendā

No kreisās: Seldzis Grasmanis, Jānis Bolis un kolledžas direktors, 
ASV Flotes kapteinis Marks Raits (Mark Wright)

18. novembŗa atskaņas slavenā ASV kaŗaskolā

Kas veido nācijas kodolu?

Naval Staff College (NSC) 
Ņūportā ir daļa no Rodailendas 
slavenās Naval War College 
(NWC). Kopš tās pirmsākuma 
1972. gadā, vairāk nekā 2300 
jūras spēku virsnieku, kas pār-
stāv 134 valstis, tur ir papildi-
nājuši savas zināšanas. Apvie-
nojot dažādu zemju militāris -
tus no dažādām kultūrām un 
ideoloģijām, kuŗi dalās ar jūr-
niecības tradicijām, pieredzi un 
izaicinājumiem, rodas unikāla 
un ilgstoša draudzība starp stu-
dentiem un mācībspēkiem. Te 
gūtā prakse norūda labākos 
virsniekus pasaulē. NSC apmā-
cības programma galvenokārt 
ietveŗ operacionālā līmeņa kaŗa 
mākslas apgūšanu, gan pētot 
vēsturiskus kaŗus un kaujas, 
gan analizējot mūsdienīgu jūras 
kaŗa mākslas stratēģiju.

NSC ir tradicija, ka reizi gadā 
kāds no studentiem uzstājas ar 
prezentāciju par savu valsti. 
Šogad par Latviju plašai starp-
tautiskai auditorijai referēja 
Latvijas Jūras spēku virsnieks 

komandleitnats Seldzis Gras-
manis. Viņš ir dienējis ne tikai 
Latvijā, bet arī NATO un ES 
militārajā pārstāvībā Briselē. 

Savā kodolīgajā prezentācijā 
Grasmanis, izmantojot intere-
santas slīdītes, visaptveŗoši stās-
tīja par Latvijas ģeografiju, vēs-
turi, kultūru, valdības struk tūru 
un polītiku, kā arī sportu. Ne -
trūka arī humora. Starp citu, 
viņš minēja, ka Latvijā esot at -
rodamas gaŗākās sievietes pa  -
saulē ar 2,10 m gaŗo Uljanu Sem-
 jonovu priekšgalā, kuŗa valkā-
jusi 21. vīriešu lieluma (ASV) 
kurpes. Kur nu vēl pa  saules lie -
lākais modeļu skaits per capita 
un pasaules piektais ātrākais in -
ternets. Latvija arī esot pasaules 
mazākā valsts ar kolonizācijas 
vēsturi (Tobago), kā arī Croco-
dile Dundee prototipa Arvīda 
Blūmentāla dzim tene. Prezen-
tācija beidzās ar diskusijām, 
kuŗās pārrunāja Lat vijas attie-
cības ar Krieviju, NATO militāro 
spēku klātbūtni Latvijā, un citus 
šodien būtiskus jautājumus.

Ar latviešu kultūras biedrības 
TILTS palīdzību Ziemeļamerikā 
vairākos latviešu centros 18. no -
vembŗa svētku svinībās apmēram 
500 latviešu dzirdēja Dr. Vinetas 
Poriņas patriotisko runu par lat-
viešu valodas un nācijas pašrei-
zējo stāvokli. Dr. Poriņai radās 
arī papildu izdevība Toronto uz -
runāt Kristus dārza iedzīvotājus 
viņu mītnē. 

Bez svētku runas viņa sniedza 
trīs dažādus priekšlasījumus pie -
cās vietās: Priedainē, NJ (15. nov.) 
“Latviešu valodas pastāvēšana 
sabiedrības divvalodības apstāk-
ļos”; Filadelfijā (16. nov.) “Latviešu 
nācijai būtisko nacionālo jautā ju-
mu lēnā virzība Saeimā”; To   ronto 
(18. nov.), Vašingtonā (19. nov.) 
un Filadelfijā (20. nov.) “Krievijas 
“maigā” un „cietā” vara plašsaziņas 
līdzekļos, izglītības iestādēs, neval-
stiskās organizācijās.”

Pasaulē ir ap 5000 tautu, bet 
tikai 196 no tām ir sava valsts. 
Mēs esam to laimīgo tautu vidū, 
kuŗām ir sava valsts un ir sava 
nācija. Un mūsu valodai Latvijā 
ir vienīgās valsts valodas statuss. 
Valsts svētkos esam aicināti gan 
priecāties, gan pārdomāt mūsu 
vērtības saistībā ar Latvijā notie-
košo. 

Latvijas brīvība nav iegūta par 
velti. Tā ir smagi izcīnīta – par to 
ir lietas daudzu neatkarības cī   nī-
tāju asinis. Kā redzams, atgūt brī-
 vību vēl nenozīmēja to iegūt – 
par Latvijas valsts neatkarību, 
suverenitāti ir jācīnās joprojām. 
Jo īpaši tagad, kad pret Latviju 
vērsta tā sauktā “maigā vara” no 
Austrumu kaimiņvalsts puses jeb 
notiek jaukta tipa kaŗš, saukts arī 
par hibrīdkaŗu. Tajā notiek cīņa 
par cilvēku prātiem. Latvijā šī 
kara faze rit pilnā sparā. Tiek iz -
mantoti daudzi līdzekļi. Minēšu 
dažus no tiem: 1) vēsturiskās 
patiesības noliegšana, 2) okupā-

cijas laika noziegumu attaisno-
šana un pat slavināšana, 3) lat vie-
 šu šķelšana Latvijā un ārzemēs 
dzīvojošajos latviešos, 4) pa   dom-
ju perioda izskaistināšana un tā 
problēmu padarīšana par ekso-
tiskiem efektiem, 5) latviešiem 
piemītošās tolerances pārmēru 

lizētās polītikas resursu.
Cīņa par Latviju turpinās, un 

mums tā vispirms ir garīga cīņa 
pret visiem tiem spēkiem, kas 
grib atņemt mūsu valsts suve re-
nitāti. Kā uzvarēt šajā nevien lī-
dzīgajā kaŗā? Uzvarēt var, ja mēs 
vienojamies, aizstāvot vērtības, 

pārvarēšanu, tostarp arī sabied-
rības divvalodības mazināšanu. 
Tieši vērtības katrai valstij un 
ikvienai nācijai ir būtiskas kri-
zes brīžos. Tās veido nācijas 
esamību un kodolu. Vērtības 
palīdz nošķirt būtisko no nebū-
tiskā: tas, kas pašreiz notiek Uk -
rainā, mums ir ļoti būtiski. Tas 
liek paraudzīties uz savas valsts 
aizsardzību un drošību, kā arī uz 
mūsu sabiedrotajiem. Vērtības 
palīdz orientēties polītikā un ir 
sabiedrības integrētājas. Ja ir 
skaidras vērtības, tad ekonomikā 
nenotiek pāreja no tirgus Rietum-
valstīs un orientēšanās uz tirgu 
Krievijā. Ja mums pietrūks garīga 
un morāla spēka, lai aizstāvētu 
mūsu vērtības, lielāki spēki savās 
ģeopolītiskajās cīņās mūs var iz -
šķīdināt. Ticu, ka garīga un mo -
rāla spēka mums nekad nepie-
trūks.

Tautai viena no būtiskākajām 
vērtībām ir latviešu valoda. Kād-
 reiz Zemgales mācītājs Kārlis 
Vatsons teicis: “Valoda ir pēdējā 
barjera tautas ceļā uz nekurieni.” 
Lai arī latviešu valoda ir nostip-
rināta Latvijas Satversmē un 
Valsts valodas likumā, atkārtoti 
tas arī izdarīts Satversmes pream-
bulā, tomēr savas valodas fak-
tisko statusu, kāds pienāktos 
valsts valodai, mēs atguvuši vēl 
neesam. Latviešu valoda Latvijā 
tikai kļūst par dominējošo valo-
du sabiedrībā. Šī kļūšana notiek 
lēni un smagnēji vairāku iemeslu 
dēļ. Viens no būtiskākajiem ie -
mesliem ir sabiedrības divva lo-
dība, kas tiek apzināti uzturēta. 
Lai arī latviešu valodu patlaban 
vairāk vai mazāk prot ap 95% 
cittautiešu, tās lietojums kopumā 
Latvijā nav būtiski pieaudzis. 
Tieši otrādi – vairākās sfērās jau 
kopš 2000. gadu vidus pieaug 
tieši krievu valodas lietojums, kā, 
piemēram, privātajā uzņēmēj-

dar bībā, tostarp augstskolās, 
plaš saziņas līdzekļos, pakalpoju-
mu jomā, kā arī publiskajā telpā. 
ASV, Kanadā un citur ārpus Lat-
vijas latviešu individa un sabied-
rības divvalodība latviešu un kon-
 krētās valsts oficiālajā valodā ir 
vajadzīga latviešu identitātes uz -
turēšanai, savukārt Latvijā sa -
bied rības divvalodība latviešu un 
krievu valodā ir latviešu valodas 
nīdēšana. Tāpēc joprojām svarīgi 
ir ierobežot un mazināt situā-
cijas, kad Latvijā daudzvalodīgi 
cilvēki, kuŗi brīvi pārvalda lat-
viešu, angļu un citas valodas, 
darbu iegūt nevar, ja neprot 
krievu valodu. Ar divvalodības 
aizstāvju rokām un prātiem pa -
kāpeniski tiek veidota situācija, 
lai ekonomiski aktīvie cilvēki, jo 
īpaši privātajā uzņēmējdarbībā, 
bez krievu valodas lietošanas 
iztikt nevarētu.

Intensīvas sabiedrības divvalo-
dības apstākļos, kā tas ir Latvijā, 
valoda mainās. Daudzas no pār-
maiņām neatgriezeniski iesprau-
cas latviešu valodas sistēmā. Jau 
tagad ir situācijas, kad, nezinot 
krievu valodu, nevar īsti saprast, 
ko runātājs latviski gribējis pa -
teikt. Divām valodām atrodoties 
vienkopus un ietekmējot vienai 
otru, var veidoties trešā valoda. 
Latvijā nav īsti skaidrs, vai tā 
vispār būs baltu valoda, ja kāda 
jauna valoda veidosies uz latviešu 
un krievu valodas pamata. Otrs 
aspekts ir tas, ka divvalodība 
nemēdz būt bezgalīga – agri vai 
vēlu notiek pāreja uz vienu va -
lodu. Latvijā, ņemot vērā tās 
iedzī votāju etniskās proporcijas 
un Austrumu kaimiņvalsts rea-
lizēto jauktā tipa kaŗu pret 
Latviju, nav garantēts, ka tā 
noteikti būs pāreja uz latviešu 
valodu.

Pēc prezentācijas sekoja mal-
tīte, par kuŗu gādāja Grasmaņu 
ģimenes dāmas –  sieva Kristīne 
un meita Agate. Viņas pasnie-
dza garšīgas īstas latviešu pus-
dienas: cūkgaļas un liellopu 
ga ļas kotletes, sautētus skābus 
kāpostus un kartupeļu biezeni.

Pati NWC ir stipri plašāka un 
lielāka institūcija nekā NSC. 
Kopš pirmās klases, kas sāka 
mācības 1884. gada 6. oktobrī 
kādas Ņūportas ēkas bēniņos ar 
deviņiem studentiem, NWC ir 
absolvējuši vairāk nekā 24 tūk-
stoši pasaules militāristu, to -
starp Otrā pasaules kaŗā sla-
venie ASV admirāļi Nimics un 
Halsejs, starptautiskas amatper-
sonas, kā arī simtiem augstākā 
līmeņa ASV federālā dienesta 
civilie vadītāji. Visā savā vēs-
tures gaitā NWC ir turējusies 
pie pārliecības, ka tā ir vieta,  
kur notiek oriģināli pētījumi 
par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar kaŗu un, galvenais –  
kā to novērst. 

Dr. V. Poriņa Valstsvētku aktā Filadelfijā 21. novembrī 
// FOTO: Pēteris Alunāns
izmantošana mazākumtautību 
ērtību nostabilizēšanai, kā arī 6) 
manipulēšana ar krievvalodīgo 
cilvēku kopumu kā Kremļa rea-

kuŗas 2014. gadā vēlreiz ir no -
stip rinātas arī Satversmes ievadā 
jeb preambulā. Tāpat var uzvarēt, 
ja sekmējam okupācijas seku 
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A Baker’s Dozen of Neglected Russian
Stories – No. 12

Novembris ir latviešu gaismas mēnesis
Valsts svētki Filadelfijā

PAUL GOBLE

MĀRA CELLE

Staunton, November 27 -- The 
flood of news stories from a 
country as large, diverse and 
often strange as the Russian 
Federation often appears to be is 
far too large for anyone to keep 
up with. But there needs to be a 
way to mark those which can’t be 
discussed in detail but which are 
too indicative of broader devel-
opments to ignore.

Consequently, Windows on 
Eurasia will present a selection 
of 13 of these other and typically 
neglected stories at the end of 
each week. This is the eleventh 
such compilation. It is only sug-
gestive and far from complete – 
indeed, this week once again, 
one could have put out such a 
listing every day, but perhaps 
one or more of these stories will 
prove of broader interest. 

1. “More Enemies, More Honor.” 
Fascist dictator Benito Mussolini 
believed that the more enemies 
he had, the more honor he had 
as well. Vladimir Putin appears 
to have adopted this slogan as 
well. That has many consequences, 
but one is intriguing: there are 
fewer and fewer countries Rus-
sians are encouraged to travel to 
– but few of those are ones they 

have any interest in.
2. Zhirinovsky Wants Armenians 

to Invade Turkey. As if the world 
doesn’t have enough problems, 
flamboyant LDPR leader Vladi-
mir Zhirinovsky says that Ar -
menia should invade Turkey to 
punish Ankara for the downing 
of the Russian warplane and to 
recover Armenian lands.

3. Moscow Wants a Single 
Cossack Organization. The Krem-
lin wants something that has 
never existed before: a single 
centralized Cossack organization 
or power vertical that would pre-
vent the Cossacks from reviving 
their regionalist and indepen-
dent-minded traditions and 
ensure that they would simply be 
available to do what Moscow 
wants them to do.

4. Russian Diplomats Use Same 
Speech at UN for Eight Years in a 
Row. In a remarkable display of 
consistency, Russian diplomats 
at the United Nations used the 
same speech for the eighth year 
in a row, yet another indication 
that some things never change.

5. Duma Moves to Legalize 
Buying Votes. Russian elections 
just took another step away from 
genuine democracy: the Duma 

has taken up a measure that will 
legalize the buying of votes, 
something that may give the 
cash-rich ruling party an even 
greater advantage but one that 
suggests some of its own admin-
istrative measures may no longer 
be working as well as it would 
like.

6. Putin in Chocolate. A choco-
latier in St. Petersburg has made 
a life-size statue of Vladimir 
Putin in chocolate. No word on 
how long that statue will last or 
what will happen to the choco-
late.

7. Reindeer Herders Get Their 
Own Website. Russia’s reindeer 
herders, who practice one of the 
oldest forms of economic activi-
ty, now are using one of the most 
modern techniques: They have 
their own website to communi-
cate with each other and share 
ideas.

8. “Krymnash” a Source of Pride 
in Russia Becomes Slang for 
“Stealing” in German. Slightly 
over half of all Russians say that 
the slogan, “Crimea is ours,” is 
still a source of pride; but in 
Germany, the term “kriymnash” 
has passed into slang as a word 
for “theft’.

9. Regnum’s Kolerov Keeps 
Reporting Gorbachev’s Death. Ta -
bloid journalists often try to 
attract attention by reporting 
things that haven’t happened – 
or at least haven’t happened yet. 
But few can match the record of 
Modest Kolerov of Regnum who 
keeps reporting the passing of 
the first Soviet president despite 
clear evidence that he is still very 
much alive.

10. Putin Opera Opens in 
Vienna. An opera in which 
Vladimir Putin is the main char-
acter has debuted in the Austrian 
capital, but the Kremlin leader 
may be less than pleased because 
the former oligarch Khodor kov-
sky is a major figure in it too.

11. FSB Now Tracking Every 
Mullah in Russia. For every mul-
lah and imam in Russia, there is 
now “a supervisor” from the Rus-
 sian special services, a remark-
able commitment of state resour-
ces given that there are probably 
more than 20,000 such people in 
the country at the present time.

12. Facts are Whatever Cor-
responds to State Needs, Medynsky 
Says. Russia’s culture minister 
says that facts must correspond 
to state interests rather than the 

other way around. Thus, it is not 
surprising that one of every five 
rector dissertations is a fake and 
that anyone who releases real 
information so that others can 
track what is going on will be pil-
loried by the authorities. 

13. “Morning or Afternoon?” A 
new Russian government pro-
gram seems certain to revive one 
of Ronald Reagan’s favorite jokes 
about the USSR. Russians can 
now go online to find out when 
their apartment buildings are 
slated for renovation. Some are 
not scheduled for two or three 
decades, and consequently, some 
of them may begin asking the 
kind of question Reagan referred 
to during Mikhail Gorbachev’s 
first visit to the US. A young So -
viet man went to an automobile 
dealership to buy a car, Reagan said, 
paid his money and asked when 
it would be ready. The salesman 
looked at his book and said it 
would be September 15, 2015. 
The purchaser then asked “morn-
ing or afternoon?” The salesman 
was aghast. How could it matter 
given that the date was so far in 
the future. Well, said the young 
man, the plumber has promised 
to come that morning.

Šajās nedēļās avīzes slejas pildās 
ar aprakstiem par 18. novembŗa 
svinēšanu latviešu pulcēšanās 
vietās ASV. Visur ir noticis ap -
mēram tas pats: ienesa karogus, 
nodziedāja himnu, tad sekoja 
svētku runa, bērni dziedāja un 
deklamēja, skanēja mūzika, tika 
pasniegti PBLA un ALA apbal-
vojumi un atzinības raksti, un 
viss beidzās ar vīna baudīšanu 
un uzkodām, citviet pat ar siltām 
vakariņām un kliņģeri. Kā lai re -
portieris gādā, lai lasītājs pie  vēr-
stos rakstam ne tikai par SAVU 
pagastu, bet arī par citiem? Jā  sa-
skata un jāapraksta tas, kas kaut 
vai mazliet atšķiŗas no citiem 
aktiem. To ir tikpat kā neiespējami 
izdarīt. Tomēr jāmēģina.

Filadelfiešiem, kas Valsts svēt-
kus svinēja 21. novembrī Brīvo 
latvju biedrības namā, ir liela 
pieredze sarīkojumu noorga ni-
zēšanā. Kad šī, vecākā latviešu 
biedrība ASV, pirms pāris ga -
diem svinēja 120 gadu pastā vē-
šanu, šim notikumam par godu 
ļaudis gada laikā pulcējās 120 da -
 žādos sarīkojumos. Viss izde vās 
teicami.

Arī šī gada 18. novembŗa sarī-
kojuma norisi var tikai uzslavēt. 
Skaisti dekorēta zāle (pateicoties 
Ainai Berķei, Jolantai Mockus, 
Ritai Ramanei un Andrim Mež -
gailim), uz skatuves uz dažā -
diem paaugstinājumiem seši trīs-
žuburu koka svečtuŗi (tādus Lat-
vijā vispār vairs nevar dabūt) ar 
baltām svecēm, trīs varenas vāzes 
ar baltiem ziediem, skatuves fonā 
liels Brīvības pieminekļa attēls. 
Ar to vien jau svētku noskaņa 

bija garantēta. Publikas rokās 
nonāca Uģa Nīgala gaumīgi ie -
kārtotā programmas lapa, kuŗas 
vāku rotāja krāšņs Latvijas ģer-
bonis, bet tālākās lapās – iz   sme-
ļoša informācija par gaidāmo 
norisi, par svētku runas teicēju 
Dr. Vinetu Poriņu, par koncerta 
izpildītājām mecosoprānu Zani 
Pērkoni un koklētāju Laimu 
Jansoni un saraksts ar vairāk 
nekā 50 labvēļu vārdiem.

Sanākušie piecēlās kājās, lai 
dotu godu karogiem, nodzie  -
dāja Latvijas Valsts himnu. Tā -
lāko norisi vadīja tumšmate jau-
niete tautastērpā – Tija Vilciņa. 
Viņa sveica mūs Valsts svētkos 
un aicināja pieminēt “tālo, brī -
nišķo zemi Latviju”. Arī publikā 
bija labs skaits ļaužu tautastēr-
pos. Klavieŗu pavadījumu spē  -
lēja Linda Aļļe-Murphy.

Filadelfijas Latviešu organizā-
ciju padomes priekšsēdis Valdis 
Bašēns pakavējās pārdomās par 
71 gada laika sprīdi, kas pagājis, 
kopš mēs, lielākā daļa Otrā pa -
saules kaŗa bēgļu, atstājām dzim-
teni. Kaut Filadelfijā 20. gadu 
simteņa sākumā jau eksistēja lat-
viešu kopiena, tā ap 1950. gadu 
bija jau pagurusi, bet nu jaun-
atbraucēji gādāja, lai latviešu 
sabiedrība šeit patiesi uzplauktu 
un ziedētu. Tagad atkal pienācis 
paguruma laiks. “Tomēr mēs vēl 
dzīvi esam, un tas ir brīnums,” 
atzina Bašēns. Iepriekšējā gadā 
filadelfieši bija sarīkojuši ALA 
kongresu un ērģeļu dienas.

Baptistu mācītājs Uldis Uk stiņš 
nolasīja dažus pantus no Svē-
tajiem rakstiem, tad pievērsās šo 

svētku garam. “Novembris ir 
latviešu gaismas mēnesis,” teica 
Ukstiņš. “Vecrīgā pie Pulveŗ-
torņa deg ugunskurs, neskai-
tāmas svecītes ir aizdegtas Dau-
 gavmalā. Staro visa Rīga. Mēs 
esam iznākuši no tumsas brī-
vības gaismā. Arī Bībeles pir-
mie vārdi ir Lai 
top gaisma,” mā -
cītājs mums atgā-
dināja. Viņš mūs 
aicināja aizlūgt 
par franču tautu, 
kuŗa nupat pie-
dzī vojusi terrora 
aktus. Novēlēja 
mums “kļūt par 
gaismas bērniem 
šai tumšajā pa -
saulē”. “Lai Dievs 
svētī un sargā Lat-
viju,” savu uzrunu 
nobeidza mācī tājs 
U. Ukstiņš.

Trīs mazi puišeļi 
un trīs mazas mei -
tenītes, pār stāvot 
vietējo latviešu 
pa  pildskolu, savas 
skolotājas vijoles 
pavadījumā no -
dziedāja “Man bij viena turku 
pupa”.

Biju nosēdināta blakus svēt-
ku runas teicējai, filoloģijas 
zinātņu doktorei Vinetai Pori-
ņai no Rīgas. Viņa ievēroja, ka 
pierakstu notiekošo un man 
teica, ka viņas runa būšot no -
drukāta avīzē Laiks, tādēļ nav 
lielas vajadzības man to mēģināt 
atreferēt. (B. Poriņas Svētku 
runu sākam publicēt 6. lpp.)

Uzzinājām, ka PBLA balva 
šogad piešķirta Dr. Rolfam Ek -
manim. PBLA Kultūras fonda 
Goda raksti piešķirti Astrīdai 
Viziņai un Lailai Gansert, bet 
ALAs Atzinības raksti – Sandrai 
Milevskai un Ilonai DiKarlo.

Sekojošā koncertā klausījā -

mirdzošs, izcils” un vēl, un vēl. 
Es tam visam piekrītu un ne -
zinu, kā vēl izteiksmīgāk varētu 
raksturot šo divu apdā vināto 
latvju meiču devumu. Tie, kas 
viņas noklausījās šai ASV tur-
nejā, zinās, par ko ir runa. Pā -
rējiem jāgaida, kad mūziķes 

mies mecosoprānu Zani Pēr-
koni un koklētāju Laimu Jan-
soni. Par to, cik šo mūziķu 
priekšnesums gan Filadelfijā, 
gan citos latviešu centros ticis 
atzinīgi vērtēts, varat izlasīt 
Laika 44. numurā A. Padega un 
Ģ. Zeidenberga savāktās klau-
sītāju atsauksmēs. Priekšne-
sums ir “apburošs, apgarots, 
žilbinošs, aizkustinošs, iedves-
mots, spirdzinošs, degsmīgs, 

mūs atkal apciemos vai jābrauc 
viņas klausīties uz Latviju.

Krēslai lēni pārklājot Fila-
delfijas panorāmu, Filadelfijas 
Latvijas Valsts svētku akta viesi 
un dalībnieki mielojās ar jau-
niešu iznēsātām bagātīgām uz -
kodām un iedzēra glāzi vīna, 
vēlot Latvijai saules mūžu. 
Vakara noslēgumā siltas vaka-
riņas piedāvāja latviešu uzņē-
mums “Dzintara galds”. 

No kreisās Zane Pērkone un Laima Jansone
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Valsts svētki SietlāSARMĪTE LUNDE

IRĒNE EZERIŅŠ

Tautieši Amerikas Rietum-
kras ta Vašingtona pavalstī Lat-
vijas valsts 97. gadadienu svinēja 
svētdien, 22. novembrī Sietlas lat-
 viešu centrā, vienlaicīgi atzīmējot 
arī LBVŠ (Latviešu biedrība Va -
šingtona štatā) 65 gadus. Svētrītu 
baznīcā ieskandēja bērnu dzidrās 
balsis. Latvijas karogs, sarkan balt-
sarkanās rozes uz altāŗa, L. Breik ša 
,,Lūgšana”, Tirzmalietes ,,Svētī-
šana” un prāvestes Dairas Cilnes 
izcilais sprediķis – tas viss ir vel-
tījums Latvijai. Prāveste ieskatās 
Trešās Atmodas (Dziesmotās re -
volūcijas) vēsturē, uzsveŗ dzies-
mas un Dziesmu svētku svarīgo 
lomu tautas un valsts dzīvē, pie -
min Atmodas līdeŗus, komentē 
Daiņa Īvāna rakstu un citē viņa 
pravietiskos vārdus ,,sasniegsim 
neatkarību ātri, bet grūtākais būs 
pēc tam...” Viņa aicina saņemt 
un novērtēt garīgo spēku; dzīvot 
ticībā, cerībā, mīlestībā un tajā 
dalīties. Gala vārdā prāveste pa -
teicas Dievam un klātesošajiem, 
aicinot visiem turēties kopā. 
,,Dievs, svētī latviešus plašajā 
pasaulē,” novēl Daira Cilne, ,,jo 
mēs visi esam viens gars”.

Svinībām sapostajā Centra 
svēt  ku zālē jau aicinoši smaržo 
goda mielasts, un ļaudis pama-
zām pulcējas pie balti klātajiem 
galdiem, lai patīkamā gaisotnē 
noklausītos Latvijas valsts godi-
nā šanai veltīto programmu. Tra -
dicionālajiem ievada rituāliem 
seko LBVŠ priekšsēdes Sarmītes 
Dāvidsones uzruna, kuŗā viņa 
atskatās uz biedrības darbību pē -
dējos 65 gados. Viņa īpaši cildina 
Edvīnu Circeni, Latviešu centra 
ilggadējo pārvaldnieku (43 ga  dus), 
sirsnīgu, izpalīdzīgu cilvēku, uz 

Ai, Latvija, tu esi un tu skani
Ar dzīvajiem, ar mirušiem, ar mani...

kuŗu vienmēr esam varējuši pa -
ļauties svarīgu jautājumu risinā-
šanā, kuŗš visu savu mūžu paš-
aizliedzīgi strādājis latviešu sa -
biedrības labā, neliedzot savu 
padomu nevienā lietā. Seko Lat-
vijas Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa ierakstītā svētku runa ār -
zemju latviešiem. Pateicoties mo -
dernajai technoloģijai, ir patīkami 
ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt un 
sajust valsts prezidenta klātbūtni 
lielajā ekrānā. Pēc tam tautiešus 

Riekstiņu, Jāni Pelēķi un Gunāru 
Noriņu. Apbalvotie visi ir talan-
tīgi, profesionāli ļaudis, kuŗi ir 
veltījuši un velta savu sirdsdegs-
mi, laiku un darba prasmi kopējai 
lietai – latvietības kopšanai. Pa -
tiesībā viņi būtu pelnījuši saņemt 
apbalvojumus vai katru gadu. 
Īpaši silti vārdi tiek veltīti Sarmītei 
Dāvidsonei. Nav viegli 15! gadu 
būt LBVŠ priekšsēdei. Tā ir liela 
atbildība un bezgalīgi pienākumi. 
,,Sarmīte, tu esi supersieviete, un 
mēs tev pateicamies par to, ko tu 
esi darījusi mūsu sabiedrības la -
bā,” aplausiem skanot, visu vār  dā 
tencina Inta Wiest. Viņa piemin 
arī PBLA balvai izvirzīto viedo, ne -

sores Ivetas Grīnbergas svētku 
runa ,,Pastāvēs, kas pārvērtīsies” 
bija veltīta Raiņa un Aspazijas 
150. dzimšanas dienai. Viņa so -
līja ieskatīties abu dzejnieku dzī -
ves stāstā, kā arī pakavēties pie 
jaunāko laiku notikumiem, kas 
šodien aizņem gan Latvijas polī-
tiķu, gan visas tautas prātus (abu 
dzejnieku trimdas kontekstā ru  nā 
par Sīrijas bēgļu izvietošanu Lat-
vijā). Ļoti koncentrēti, emocionāli 
saistoši, līdztekus būtiskāko iz  klās -
tot arī angliski, profesore mūs 
iepa zīstina ar ,,latviešu dzejas ka -
raļpāra” vētrainās dzīves un ra  do-
šā darba peripetijām. Tas ir laiks, 
kad pirms simts gadiem veidojās 
mūsu valsts Latvija un nācija, 
pro  fesionālā literātūra, mūzika, 
māksla, izglītības sistēma. Aspa-
zija bija apbrīnota dzejniece, 
emancipēta sieviete, viņas ,,Vai  do-
 lete” bija unikāla, revolucionāra 
luga, bet ,,Sudraba šķidrauts” – 
vēsturisks dokuments. Abām lu -
gām bija milzīgi panākumi. Savu-
kārt Rainis bija Dienas Lapas re -
daktors ar visām no tā izrieto-
šajām sekām. Polītiski un sociāli 
aktīvo pāri vajā žandarmēnija. 
Raini arestē, izsūta trimdā uz 
Krieviju. Aspazija dodas līdzi. 
Pēc 1905. gada revolūcijas abi 
spiesti doties trimdā otrreiz, šo -
reiz uz Šveici, kur pavadītie 15 
gadi ir ,,neapšaubāmi Raiņa māk-
slā augstākā virsotne.” Rainis – 
dzejnieks, filozofs, tulkotājs, jaun-
vārdu darinātājs (piem. brīve, 
mīla, daile, Asnāte). Diemžēl 
Aspazijas radošajā dzīvē trimda 
Šveicē atstāja traģiskas pēdas, jo 
viņa uz saviem pleciem  iznesa 
smagās praktiskās dzīves rūpes. 
1920.gadā abi atgriežas Latvijā. 
Sagaidīšana ir grandioza. Viņus 
ievēl Satversmes sapulcē, Raini 
vēlāk arī Saeimā, jo viņš ir so -
ciāldemokrātu partijas biedrs. 
Rainis gan kļūst par Izglītības mi  -

nistru, liek pamatus Brīvdabas 
mūzejam un latviešu konversā-
cijas vārdnīcai. Aspazija cīnās par 
sieviešu līdztiesību un skolotāju 
algām. Raiņa un Aspazijas dzeja 
un radošais darbs dziļi sakņojas 
latviešu literātūras un kultūras 
pamatos. Dzejas illustrācijai un 
klausītāju priekam profesores 
otrā kursa studente Liina-Ly Roos 
lasīja brīnišķīgos, liriskos Aspa-
zijas dzejoļus ,,Pasaciņa”, ,,Ik pa -
vasari” un tā paša kursa students 
Rolands Upenieks Raiņa patrio-
tisko ,,Daugava”. Šis ir Raiņa un 
Aspazijas gads – daudz un da  žā  du 
kultūras sarīkojumu gads Latvijā 
un ārzemēs. Rainis un Aspazija ir 
personības Eiropas mērogā. Viņu 
150 gadu jubileja ir ietverta 
UNESCO svinamo dienu sarak stā. 
Profesores svētku runu uz ekrāna 
papildināja foto grafijas no archī -
viem: dzejnieku portreti, epizo-
des no lugām, zī  mīgi notikumi 
un nesen izlaistā, skaistā Rainim 
un Aspazijai vel tītā sudraba kol-
lekciju monēta. Runas izskaņā pro-
fesore sveica klausītājus Latvijas 
97. dzimšanas dienā un Vašingtona 
Universitātes Baltijas studiju pro-
grammas vār  dā pateicas visiem 
par atbalstu, novēlot ilgu mūžu 
brīvai Latvijai brīvā Eiropā.

Svētku viesiem vēl kāda prie-
cīga ziņa – Rolandam Upeniekam 
ir pirmā vieta Raiņa un Aspazijas 
darbu tulkojumu konkursā par 
Raiņa dzejoļu ,,Pats” un ,,Kalnā 
kāpējs” tulkojumu angļu valodā.

Valsts svētku izskaņā ansamb-
lis ,,Siguldas balsis” Maijas Riek-
stiņas vadībā nodzied Lolitas Rit-
manes ,,Daugavas krastā”, Volf-
ganga Dārziņa ,,Birzēm rotāts”, 
Zigmara Liepiņa ,,Zibsnī zvaig-
znes aiz Daugavas” un Jēkaba Me -
diņa ,,Tev mūžam dzīvot, Latvija”.

Liels paldies LBVŠ par labi no -
organizētajiem svētkiem un lie-
lisko mielastu!

Valsts svētkos un 65 gadu LBVŠ 
pastāvēšanas jubilejā daudzina 
Lietuvas (Arvydas Lukosevicius), 
Igaunijas (Kris Urv-Wong) orga ni-
zācijas pārstāvji Vašingtona štatā, 
bet Inta Wiest izsniedz ALAs at -
zinības rakstus Inesei Graudiņai 
un Paulim Kalniņam. Savukārt 
Sarmīte Dāvidsone ar LBVŠ atzi-
nības rakstiem apbalvo Maiju 

 nogurdināmo literātūrzi nāt nieku 
Rolfu Ekmani, kuŗš plašāk pa   zīs-
tams žurnāla Jaunā Gaita sakarā.

Ļoti patīkama bija Larisas Šul-
cas dalīšanās iespaidos par skais-
ti un pilnvērtīgi pavadīto vasaru 
Gaŗezerā latviskā gaisotnē, par 
jaunām draudzībām.

Vašingtonas universitātes Bal-
tijas studiju programmas profe-

No kreisās – Inta Wiest apsveic Sarmīti Dāvidsoni
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18. novembris ir tā diena, kad 
latvieši, vienalga kur tie mīt, pie-
min Latvijas 97. dzimšanas dienu. 
Tā arī mēs, floridieši, pulcējāmies 
St. Pētersburgas latviešu biedrības 
namā, lai svinētu šo lielo dienu 
mūsu tautas vēsturē. Pie ieejas 
durvīm lepni plīvoja sarkanbalt-
sarkanais karogs, kas sveica mūs 
visus tautas svētkos. Juris Eper-
ma nis, biedrības priekšnieka viet -
nieks, atklāja sarīkojumu ar ka -
rogu ienešanu un ASV un Lat vi-
jas himnām. Pēc īsas uzrunas mā -
cītājs A. Pelds aicināja sanākušos 
kopīgi nodziedāt korāli “Tu, kas 
valdi mūžībā”. Sprediķī mācītājs 
atgādināja, ka tieši šodien paliek 
80 gadi, kopš 1935. gada 18. no -
vembrī arhcibīskaps Teodors Grin-
bergs iesvētija Brīvības pieminekli. 
Tagad Latvijā pie tā ir kaudzēm 
nolikti ziedi, bet 1945. gadā gūs-
tekņu nometnē Cēdelgemā biju-
šie leģionāri no salasītām bun-
džām un citiem atkritumiem uz -
cēla sev simbolisku brīvības pie -
minekli, cerībā un mīlestībā, ka 
kādreiz atkal varēs stāvēt pie īstā 
Brīvības pieminekļa.

Ar klusuma brīdi mācītājs ai  ci-
nāja mūs visus aizlūgt par Francijā 
notikušo traģēdiju. Savu uzrunu 

18. novembris Floridā
mācītājs nobeidza ar dzejoli no 
Latvijas:

ga. Viņa pati no bērnu dienām ir 
piedalījusies nometnēs, un tās ir 

atstājušas viņas dzīvē 
lielu ie  spai du. 1992. ga -
dā viņa kopā ar di  vām 
Latvijas skolotājām 
iesāka savas pirmās 
nometnes darbu 
Skrundā. Viņas vēlē-
šanās bija ar laiku no  -
dibināt nometnes vi -

sos četros Latvijas novados, bet 
diem žēl tas neizdevās, un visus 
25 gadus nometnes darbojušās 
tikai Vidzemē un Kurzemē.

„No sākuma nometnē bija ļoti 
maz bērnu, jo vecāki baidījās tos 
sūtīt, domādami, ka tā būs līdzīga 
krievu laiku pionieru nometnēm. 
Mūsu darbs nesa tik labus augļus, 
ka pa šiem gadiem nometnēs ir 
bijuši vairāk nekā 2500 dalībnieki. 
Līdz ar to iesākām arī tā saucamo 
Senču nometni, kuŗu biju dibi nā-
jusi Katskiļos, un piemēru ņēmu 
no tās. Braucot uz Latviju, bieži 
ņēmu līdzi jauniešus, lai tie re -
dzētu, cik skaista ir mūsu dzim-
tene un lai arī viņi varētu pielikt 
savu roku nometnes darbā. Tas 
atstāja uz viņiem ļoti pozitīvu 
iespaidu, un viņi labprāt atgriezās 
nometnē atkal nākamā gadā. 

Atbraucu no Latvijas ar jaunu 
identitāti – esmu diaspora. Mēs 
visi esam diaspora, kas Latvijai ir 
ļoti vajadzīga.”

Ingrīda uzsvēra, ka katram no 
mums ir iespēja atrast sev pie -
mērotu labu darbiņu, ko paveikt 
latvietības un latviešu tautas labā, 
lai tas darbiņš būtu šeit vai Lat-
vijā. „Varam ziedot savu laiku, sa -
vu darba spēku un, protams, arī 
līdzekļus. Centīsimies dzīvot pēc 
Kronvalda Ata sauciena: „MOS-
TIES, CELIES, STRĀDĀ!” Lai 
Dievs svētī mūsu tautu! Ingrīda 
teica savas runas nobeigumā.

Paldies Ingrīdai par tik intere-
santu un dziļi iespaidīgu referātu. 
Šis nometņu darbs tiek uzturēts 
pa daļai no vecāku līdzekļiem, 
bet lielāko daļu no sabiedrības 
ziedojumiem. Ja kāds vēlētos vi -
ņas svētīgo darbu atbalstit, lūdzu 
dariet to, sazinoties ar Ingrīdu 
Miemis, 1353 County Road 8, 
Westport, N.Y. 12993. Tel. 518-
962-4742.

Sākot vakara otro daļu, nodzie-
dājām “Daugav’ abas malas” un 
”Nevis slinkojot un pūstot” – un 
tās skanēja vareni. Tad Dace Hoh-
lova nolasīja ļoti interesantu tau-
tas teiku par to,  kā Dieviņš reiz 

visām tautām dalīja zemi. Lat vie-
tis pie Dieviņa atnāca par vēlu, 
kad visa zeme jau bija izdalīta. 
Kad Dieviņš prasījis, kāpēc viņš 
atnācis tik vēlu, latvietis teicis, ka 
viņam nav bijis laika, esot bijis 
jāstrādā, un lūdzis, lai piešķiŗ arī 
viņam kaut vai mazu zemes ga -
baliņu. Dieviņš par latvieti apžē-
lojies un teicis, ka atdošot viņam 
zemes gabaliņu ko gribējis pats sev 
paturēt, jo tas bija tas skais tā kais. 
Tā radās mūsu mīļā Diev zemīte!

Māra Prāvs turpināja program-
mu, nolasot tautasdziesmu virkni. 
Mūsu pašu talantīgā Aleksandra 
Rituma, pati sevi pavadot uz kla-
 vieŗēm, nodziedāja divas skaistas 
dziesmas – T. Spādes “Mana dzim-
  tene” (L. Garutas aranžējums) un 
B. Skultes “Sapņu zeme” (K. Zāles 
vārdi). Varam būt lepni, ka mūsu 
vidū ir tik talantīgi spēki, un gri-
bam viņām no sirds pateikties. 
Pateicība pienākās arī trijām kliņ  -
ģeŗu cepājām – Dainai Baumanis, 
Mārai Prāvs un Ernai Garkuls. 
Sv. Pētersburgas latviešu biedrība 
bija gādājusi par vīnu, lai visi va -
rētu apsveikt Latviju viņas 97 
gadu jubilejā.

Saules mūžu vēlam brīvai Lat-
vijai!

Latvija ir tikai viena...
Ir četri gadalaiki –
Vasara, pavasaris, rudens un ziema,
Ir simtiem valstu, bet Latvija ir tikai viena...
Tā ir kā roze, kas nekad nenovīst.
Tā ir kā dziesma, kas nekad nenorimst.
Man ir tikai viena dzimtene –
Mana mīļā, mazā Latvija.

(Krista Sideja, 6. klases skol-
niece no Veclaicenes)

Juris Epermanis nolasīja Lat vi-
jas valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa uzrunu ārvalstīs dzīvo jo-
šiem tautiešiem. Andris Ritums 
ziņoja, ka 2015. gada PBLA Balva 
piešķirta literātūrzinātniekam Rol  -
fam Ekmanim. Tad Juris Eperma-
nis mūs iepazīstināja ar galveno 
svētku runātāju Ingrīdu Miemi, 
kuŗa dzīvo Ņujorkas štatā un ir 
40 gadus strādājusi par skolotāju, 
un apbalvota ar vairākiem Goda 
rakstiem. Viņas lielākais dzīves 
ieguldījums esot strādāt ar lat-
viešu jaunatni. Ingrīda sāka savu 
runu ar pateicību mums, ka de -
vām viņai iespēju stastīt par viņas 
darbu Latvijā, kur viņa nodibi nā-
jusi bērnu vasaras nometnes. Tās 
ir pēc Katskiļu nometnes parau-
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
ES un Turcijas sanāksme

par bēgļu jautājumu
Ministru prezidente Laimdota 

Straujuma  29. novembrī Briselē 
piedalījās Eiropas Savienības   
(ES) valstu un valdību vadītāju 
sanāksmē ar Turciju.

Tikšanās laikā tika pārrunāta 
ES sadarbības stiprināšana ar 
Turciju gan bēgļu un migrācijas 
krizes risināšanā, gan citos jau-
tājumos. Sanāksmē tika pausta 
arī Latvijas pozicija, norādot, ka 
Latvija iemaksās 4,3 miljonus 
eiro atbalstam Turcijai bēgļu 
problēmu risināšanai un atbalstīs 
Turcijas iestāšanās sarunu sāk ša-
nu ar ES. Latvijas ziņojumā  teikts, 
ka Latvija novērtē Turcijas bū -
tisko lomu un paveikto migrā-
cijas krizes pārvaldībā un uzska-
ta, ka ir svarīgi izmantot ES rīcī -
bā esošos instrumentus sadarbī-
bas ar Turciju veicināšanai. Lat vi-
ja atbalstīs ES – Turcijas kopīgajā 
Rīcības plānā iekļautos sarīko ju-
mus, kas vērsti uz atbalsta snieg -
šanu bēgļiem Turcijā, kā arī sa  -
darbības stiprināšanu, lai novēr -
s tu nelegālās migrācijas plūsmas 
uz ES. Latvija atbalstīs arī pa -       
pil du ES financiālās palīdzības 
snieg šanu Turcijai bēgļu krizes 
risināšanā.

***
Pirmie bēgļi Latvijā varētu 

ierasties nākamā gada februārī
vai martā, intervijā sacīja Lab klā-
jības ministrijas valsts sekretāre 
Ieva Jaunzeme. Ātrāka bēgļu uz  -
ņemšana nav iespējama, jo no -
tiek nopietns intervēšanas pro-
cess. “Somu un zviedru kollēgas 
stāstīja, ka intervijas pēc poten-
ciālo bēgļu kandidatūru sarakstu 
saņemšanas aizņem divus trīs 
mē  nešus. Ar to ir neapmierināts 
Eiropas Komisijas prezidents 
Žans Klods Junkers, bet tas ir 
reālais laiks,” sacīja Jaunzeme.

***
Saeima akceptē 

nākamā gada budžetu
Saeima pēc vairāk nekā desmit 

stundu ilga darba ārkārtas sēdē 
30. novembrī pieņēma nākamā 
gada valsts budžetu, kā arī grozī-
jumus vairāk nekā 20 likumos. 

//Foto: LETA

Tie tostarp paredz, piemēram, 
lielāku akcīzes nodokli degvielai 
un alkoholam, ieviest diferencētu 
neapliekamo minimumu, pa   aug-
s tināt atalgojumu ministriem un 
Saeimas deputātiem, kā arī jau -
na – solidāritātes – nodokļa ievie-
ša nu. Lemjot par 2016. gada bu  -
džetu galīgajā lasījumā, Saeima 
kopumā izskatīja 1247 priekš li-

kumus. Par budžeta pieņemšanu 
galīgajā lasījumā nobalsoja 61 
deputāts, pret balsoja 34.

(Vairāk par budžetu lasiet 
S. Benfeldes rakstā 5. lpp.)

***
Par vājāko posmu valdībā 

Vājākais valdības posms ir Mi -
nistru prezidente – intervijā Lat-
vijas Televīzijas raidījumam Rīta 
Panorāma sacīja polītologs Fi  -
lips Rajevskis. Viņš arī pavēstīja, 
ka Straujumas valdība sevi ir iz -
smēlusi.

Filips Rajevskis

Straujuma kļuva par valdības 
vadītāju, būdama ierēdne, nevis 
polītiķe. Straujuma nepārtraukti 
pieļauj kļūdas, izsakoties par da -
žādiem jautājumiem.

Rajevskis arī pavēstīja, ka 
valdības “nomaiņas gēns bija ie  -
strādāts, jau to veidojot”. Veido  -  
j  ot Straujumas valdību, kuluāros 
nereti minēts, ka tā paredzēta ti  -
k ai uz Latvijas prezidentūras Ei -
ropas Savienības Padomē.

***
Saeimas Ārlietu komisijas 
pārstāvji apmeklē Ukrainu
No 23. līdz 24. novembrim, pēc 

Ukrainas Verhovnas Radas Ār  -
lie tu komitejas ielūguma, darba 
vizītē Ukrainu apmeklēja Saei-
mas Ārlietu komisijas priekšsē -
dis Ojārs Ēriks Kalniņš un komi-
sijas pārstāvji Richards Kols un 
Sergejs Potapkins.

Tikšanās laikā ar Ukrainas par-
lamentāriešiem – Ārlietu komi-
tejas priekšsēdi Hannu Hopko 
un komitejas kollēgām, kā arī ei -
rointegrācijas komitejas pārstāvi 
Marīnu Ionovu – tika pārrunātas 
aktuālitātes ES – Ukrainas attie -
cībās, situācija Austrumukrainā. 
Verhovnas Radas pārstāvji snie -
dza ieskatu Ukrainas paveiktajās 
reformās un sasniegumos un tā -
lākajos reformu plānos. Ukrainas 
kollēgas pateicās Latvijai par   
konsekventu atbalstu Ukrainas 
eirointegrācijas centieniem, uz -
sverot, ka reformu veiksmīgai 
tur pināšanai Latvijas un citu Bal-
 tijas valstu ieguldījums un prak-
tiskā pieredze ir īpaši noderīga. 
O. E. Kalniņš atkārtoti aplieci -
nāja Latvijas atbalstu Ukrainas 
territoriālai integritātei un suve -
rēnitātei, kā arī īpaši uzsvēra ne  -
pieciešamību turpināt Krievijas 
īstenotās Krimas pussalas neliku-
mīgas aneksijas neatzīšanas po  lī-
tiku.

***
Nodod grāmatu dāvinājumu 

Romas Nacionālajai bibliotēkai
25. novembrī vēstnieks Italijā 

Artis Bērtulis nodeva Latvijas pre-
   zidentūras Eiropas Savienības 
Pa   domē sarūpētu grāmatu dāvi -
nājumu Romas Nacionālās bib -
lio tēkas (Biblioteca nazionale cent-
rale di Roma) direktoram Andrea 
De Paskvālem.

Dāvinājumā ir vairāk nekā 
divdesmit Latvijas autoru – Dai - 
ņa Īvāna, Sandras Kalnietes, Jāņa 
Krastiņa, Māras Kalniņš, Žanetas 
Ozoliņas, Krišjāņa Barona un ci -
tu – grāmatas angļu valodā. Vēst-
nieks bibliotēkai uzdāvināja arī 
Juŗa Kronberga grāmatas “Vilks 
vienacis” un Knuta Skujenieka 
“Sēkla sniegā” tulkojumus italie-
šu valodā. Tas ir viens no lielā -
kajiem Latvijas autoru grāmatu 
dāvinājumiem Italijas Nacio nāla-
 jai bibliotēkai, kas nozīmīgi pa -
pildinās bibliotēkā pieejamo Lat -
vijas grāmatu klāstu un sniegs 
pa  plašinātas iespējas interesen-
tiem iepazīties ar Latvijas vēstu -
ri, folkloru, literātūru.

Pieņemot grāmatu dāvināju -
mu,  A. De Paskvāle uzsvēra ne  -
pieciešamību paplašināt Latvijas 
un Italijas bibliotēku sadarbību, 
paplašinot bibliotēku fondus  gan 
ar tulkoto literātūru, gan ar grā -
matām oriģinālvalodās, tādējādi 
veicinot un padziļinot Latvijas   
un Italijas sadarbību kultūras jo  -
mā. A. Bērtulis un A. De Paskvāle 
pārrunāja Latvijas un Italijas bi b-
 liotēku sadarbības aktuālitātes – 
italiešu valodā tulkotajai Latvijas 
literātūrai veltītu konferenci  un 
vienojās par turpmāku ciešu sa  -
dar bību, gatavojoties Latvijas simt -
gades svinībām.

***
Atzinības krusts Latvijas un 

Japānas attiecību veicinātājam 
25.  novembrī Latvijas vēstnieks 

Japānā Normans Penke svi  nīgā 
ceremonijā pasniedza III šķi  ras 
Atzinības krustu EU–Japan Fest 
Orgkomitejas priekšsēdim un Su   -
mitomo Mitsui Financial Group 
valdes priekšsēdim Masajuki Oku  
par nozīmīgu ieguldījumu sadar-
 bības stiprināšanā kultūras ap  -
maiņas un biznesa jomā starp 
Latviju un Japānu.

EU–Japan Fest ir bezpeļņas ne -
 valsts organizācija, kas dibināta 
1992. gadā, lai veicinātu Japānas 
kultūras sakarus ar ārvalstīm un 
sniegtu atbalstu Eiropas kultū -
ras galvaspilsētu programmām, 
un to populārizēšanai Japānā. 
EU–Japan Fest ir ilgstoši atbalstījis 
dažādu Latvijas kultūras projek -
tu īstenošanu Japānā, kā arī snie -
dzis lielu atbalstu Rīga 2014 pro-
grammas īstenošanā un Latvi jas – 
Japānas mākslinieku sa darb ī  bas 
veicināšanā.  

***
Latvijā viesojas 

ģenerālis Brīdlovs
Latvijā reģionālas vizītes ietva -

ros viesojas NATO Bruņoto spē  -
ku virspavēlnieks Eiropā un ASV 
Bruņoto spēku virspavēlnieks Ei -
 ropā ģenerālis Filips M. Brīdlovs. 
Valsts prezidents Raimonds Vējo-
 nis  Brīdlovam pasniedza Viestu-
ra ordeņa Lielkrusta komandieŗa 
krustu par nopelniem Latvijas 
valsts labā un būtisku ieguldīju-
mu Latvijas drošības un aizsar-
dzī bas veicināšanā (attēlā). 

“Saņemot šo apbalvojumu, jū  -
tos ļoti pagodināts un pazemīgs. 
Taču man ir jāteic, ka es daru 
savu darbu. Mans darbs ir būt     
la  bam partnerim šai diženajai 
tautai un jūsu militārajiem spē  - 
k  iem – NATO alianses sabied - 
ro tajiem,” pēc apbalvojuma sa -
ņem  šanas sacīja ģenerālis Filips 
Marks Brīdlovs.  Ģenerālis Brīd-
lovs tikās ar Latvijas Bruņoto 
spē  ku komandieri Raimondu 
Graubi un aizsardzības ministru 
Raimondu Bergmani, kā arī Pa -
teicības dienā Ādažu militārajā 
bāzē tikās ar tur dislocētajiem 
ASV kaŗavīriem.

Pašlaik Austrumukrainā atro-
das ievērojams daudzums Krie-
vijas kaŗavīru un bruņutechni-
kas, līdz ar to Krievija var pierādīt 
sa   vu labo gribu un uzvedību tieši 
tur, deeskalējot situāciju un īste -
nojot Minskas vienošanās nosa  cī     -
jumus, intervijā aģentūrai LETA 
sacīja Filips Brīdlovs. Runājot   
par situāciju Ukrainā, Brīdlovs 
norādīja, ka visām iesaistītajām 
pusēm ir jāvirzās uz to, lai tiktu 
ieviesti Minskas vienošanās no   sa -
cījumi. Viņš arī uzsvēra, ka Krie-
vija vēlas būt līdzvērtīgs spēlētājs 
uz globālās skatuves, un laba 
vieta, kur to parādīt, ir tieši Don-
 bass un Ukraina. Krievijai ir visas 
iespējas to arī izdarīt, deeskalējot 
situāciju un virzoties uz priekšu 
Minskas vienošanās izpildē. Tā  -
pat ģenerālis aicināja atcerēties, 
ka viena no svarīgākajām šīs vie-
nošanās daļām ir atjaunot starp-
tautiski atzītās robežas ar Uk   rai-
nu. Labs veids, kā to izdarīt, ir 
Krievijai izvest savus kaŗavīrus 
un techniku no šiem reģioniem 

un ļaut Ukrainai atjaunot tās 
starptautiski atzītās robežas.

***
Piemiņas brīdis Rumbulā

29. novembrī Rīgā, piedaloties 
valsts augstākajām amatper  so - 
n  ām, notika ebrēju geto ieslodzīto 
iznīcināšanas gadadienai veltīts 
piemiņas brīdis. Savā uzrunā Sa  -
ei   mas priekšsēde Ināra Mūrniece 
sacīja, ka, pieminot Rumbulā no -
slepkavotos, ir jāuzsver, ka Lat  vi -
jas pienākums ir atjaunot vēstu -
risko taisnīgumu attiecībā pret 
holokausta upuŗiem.

Rumbulā piemin ebrēju holo-
kausta upuŗus

 Arī Valsts prezidents Rai - 
m onds Vējonis uzsvēra, ka nacis-
tiskās Vācijas īstenotā holokausta 
rezultātā tika iznīcināta lielākā 
daļa Latvijas ebrēju kopienas, 
kuŗas sabiedrisko un reliģisko 
organizāciju nekustamos īpašu -
mus ierastajā denacionalizācijas 
kārtībā nav bijis iespējams atgūt. 
Tāpēc atjaunotās Latvijas valsts 
mērķis ir sniegt iespējamo atbal-
s  tu Latvijas ebrēju draudzēm un 
kopienām vēsturisko – Padomju 
Savienības un nacistiskās Vācijas 
netaisnīgo darbību seku mazinā -
šanai. “Sperti soļi, lai nodotu eb  -
rēju kopienai īpašumā to, kas 
pirms Otrā pasaules kaŗa bija 
ebrēju sabiedrisko un reliģisko 
or  ganizāciju īpašums. Tās ir mū -
su Latvijas ebrēju kopienai sva-
rīgas kultūras, reliģijas un sociā-
lās iestādes,” pauda prezidents.

***
Teroristiskais grupējums Daesh 

piedraud arī Baltijas valstīm
Teroristiskais grupējums Daesh 

(Islāma valsts) jaunā video pie -
draudējis virknei valstu, tostarp 
arī Lietuvai un Igaunijai, vēstī  
tīmekļa portāls Postimees.ee, at   -
saucoties uz Ilta-Sanomat. Video 
tulkots vairākās valodās, tostarp 
arī angļu, franču, krievu un tur - 
ku valodā. Video beigās tiek no  -
sauk  tas 60 valstis, kas ietilpst 
“ko   a   licijā, kas ir pret Daesh. Starp 
tām ir arī Zviedrija, Norvēģija, 
Dānija,  Lietuva un Igaunija.  Lat-
 vijas karoga gan “globālās koali-
cijas” valstu vidū, pret kuŗām ai  -
cina cīnīties Daesh”,  nav. Minētās 
pasaules valstis grupējums nodē-
 vējis par “velnu koalīciju”, vēstī 
Lielbritanijas laikraksts The Mir   - 
r  or. Apmēram četras minūtes il -
ga  jā video Islāma valsts pārstāvji 
uz   sver, ka grupējums pakļaujas 
tikai Allāham.

Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes asociētā pro-
fesora Ojāra Skudras ieskatā ter -
roristiskā grupējuma Daesh (Islā-
 ma valsts) izplatītais video, kuŗā 
viņi draud “sātana koalicijas” ka  -
ŗavīriem, principā ir propagan -
da, bet tajā varētu būt arī kāds 
vēstījums. 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
svētku laikā Apvienotajos Arabu 
Emiratos (AAE), Dubaijā. Tas 
bija, iespējams, pirmais luterāņu 
dievkalpojums latviešu valodā 
arabu zemēs. To vadīja Kuldīgas 
sv. Annas draudzes mācītājs Mār-
tiņš Burke Burkevics.

Mēs varam aizbraukt no savas 
zemes un dzīvot jebkur pasaulē, 
un tajā pašā laikā vēl vairāk mīlēt 
Latviju, stāstīt par to un lepoties 
ar ierakstu pasē – latvietis. AAE 
dzīvo brīnišķīgi latvieši, mums   
ir gandrīz ideāla kopiena, kuŗā 
lielākā daļa pazīst viens otru, tie-
kas, atbalsta un uzmundrina ci  -
tus. Kad bija vēlēšanas, 90% mū  -
sējo aizgāja un nobalsoja. Vai 
varat vēl nosaukt vietu, kur tā 
notiek? Pasakiet, vai tas ir vai nav 
patriotisms?

***
Abū Dabī nodibina Latvijas 

studentu apvienību
30.  novembrī vēstniecības Ap  -

vie   notajos Arābu Emirātos 
(AAE) pagaidu pilnvarotais liet-
vedis Rūdolfs Brēmanis piedalī-
jās AAE studējošo Latvijas stu-
dentu rīkotajā svinīgajā sapulcē, 
kuŗas laikā tika oficiāli nodibi-
nāta Latvijas studentu apvienība 
AAE.

Par apvienības patroniem kļu-
va R. Brēmanis un Latvijas vēst -
niecība AAE. Šī ir pirmā šāda 
vei da apvienība visā Līča valstu 
reģionā. Tās mērķis ir savā pa  -
spārnē apvienot visu Baltijas va  lstu 
studentus AAE. Šobrīd te studē 
jau vairāk nekā 20 studentu no 
Baltijas valstīm.

Sanāksme, kā arī apvienības 
reģistrācija notika Ņujorkas uni -
versitātes (NYU) Abū Dabī filiā-
les telpās, kur mācās lielākā daļa 
AAE studējošo Latvijas studentu. 
AAE trīs dažādās universitātēs – 
Abū Dabī, Dubaijā un Šārdžā – 
studē 10 studenti no Latvijas. 
Dibināšanas sapulces laikā par 
organizācijas prezidentu tika 
ievēlēts NYU Ekonomikas fakul-
tātes otrā kursa students Alens 
Juns, par viņa vietnieci – Laine 
Una Melkerte. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

rija autors Agris Redovičs klāt -
esošajiem pastāstīja par filmas 
tapšanas gaitu. Pēc tās noska tī-
šanās skatītājiem bija iespēja fil-
mas veidotājiem uzdot jautāju-
mus un piedalīties domu ap -
maiņā.

Režisore Dz. Geka izveidojusi 
vairāk nekā 15 dokumentālās fil-
mas, kas veltītas deportāciju un 
Latvijas vēstures tematikai. Do  -
kumentālā videofilma “Dieva 
putniņi” stāsta par Otrā  pasaules 
kaŗa beigu posmu, kad apmē - 
r am 150 000 latviešu devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju. Tie bija dažādu 
profesiju pārstāvji – lauksaim-
nieki, uzņēmēji, bijušie polītiķi, 
valstsvīri, radošā inteliģence, 
darba cilvēki, kas jau bija iz   bau -
dījuši “baigā gada” nedienas. 
Gandrīz miljons cilvēku no Aus -
t  rumeiropas zemēm glābās no 
padomju režīma. Arī latvieši, kas 
sevi nometņu laikā sauca par 
dīpīšiem – Dieva putniņiem, cen-
tās iekārtot savu dzīves telpu, 
trimdā veidojot mazo Latviju.

***
Dievkalpojums latviešu valodā 

arabu zemēs
Maiga Jentgen raksta portālā 

latviesi.com:
Brīnumi patiesībā notiek ik 

dienas, tikai mēs pie tiem tik ļoti 
esam pieraduši, ka tos neie  vē-
rojam...

Šāds brīnums notika arī Latvi-
jas Republikas dzimšanas dienas 

nepieļaus situāciju, kurā no 2016. 
gada vairāki pedagogi saskarsies 
ar pilnīgi nepamatotu algas sa -
ma  zinājumu, bet būs gatava tur-
pināt darbu pie pedagogu darba 
samaksas reformas, vairāk ie -
klausoties un ņemot vērā sociālo 
partneŗu iebildumus.

***
Pakalniņas filma “Ausma” 

ieguvusi pirmo starptautisko 
balvu

Tallinas Starptautiskajā kino -
festivālā Melnās naktis “Bronzas 
vilka” statueti par labāko operā -
tora darbu saņēmis Lailas Pa   kal-
niņas režisētās spēlfilmas “Aus -
ma” operātors Vojteks Starons. 
“Ausma” ir Starona pirmais kop-
darbs ar Pakalniņu.

Kadrs no Lailas Pakalniņas fil-
mas “Ausma”

Būdams vairāk pazīstams kā 
dokumentālo filmu operators un 
režisors, Starons arī iepriekš sa  -
ņēmis atzinību par savu operā-
tora darbu – līdz šim nozīmīgā -
kais ir bijis 2011. gadā iegūtais 
“Sudraba lācis” Berlīnes Starp  -
tautiskajā kinofestivālā par snie-
gumu filmā El Premio.

Tallinas Starptautiskajā kino-
festivālā “Ausma” atzīmējusi savu 
pasaules pirmizrādi. Nacionālo 
pirmizrādi Latvijas, Polijas un 
Igaunijas kopražojuma spēlfil -
ma piedzīvoja 23.novembrī.

***
Vēstniecībā Maskavā 

demonstrē Dzintras Gekas 
filmu “Dieva putniņi”

25. novembrī vēstniecībā Krie-
vijā tika demonstrēta doku  men-
tālā filma “Dieva putniņi”. Pirms 
izrādes filmas režisore un pro-
ducente Dzintra Geka un scenā-

resurss – Aspazijas un Raiņa vir -
tuālais mūzejs Lugāno, kas ikvie-
nam interesentam ir brīvi pie-
ejams tīmekļa adresē www.arlu-
gano.lv

Aspazijas un Raiņa virtuālais 
mūzejs Lugāno ir pirmais tīmekļa 
resurss, kas veltīts abiem latviešu 
dižgariem kopā, un tā mērķis ir 
atgādināt, pievērst uzmanību un 
izcelt abu šī gada ievērojamo 
jubilāru dzīvē un daiļradē sevišķi 
būtisku laika nogriezni – Šveices 
trimdas gadus (1906 – 1920), kam 
īpaša nozīme ne vien Aspazijas 
un Raiņa radošajā biografijā un 
cīņā par Latvijas valstisko neat -
karību, bet arī latviešu kultūras 
topografijas ārpus Latvijas ter -
ritorijas apzināšanā. Lugāno vir -
tuālais mūzejs piedāvā ieskatu   
arī Lugāno uz vietas pastāvošajā 
Raiņa un Aspazijas mūzeja Lugā-
no ekspozīcijā, ko ar vietējās paš-
 valdības atbalstu 20. gs. 70. ga -
dos izveidoja Raiņa un Aspazi - 
jas fon da pārstāvji trimdā – Jānis 
Kārkliņš, Nikolajs Valters, Jānis 
Ritums, kā arī Olga Strunke un 
citi trimdas kultūras darbinieki. 
Vietnē ar lugano.lv skatāma arī 
videointervija ar Lugāno pilsētas 
Vēstures archīva zinātnisko līdz -
strādnieku Pietro Montorfani, ar 
kuŗu virtuālā mūzeja veidotāji 
tikušies šovasar projekta īsteno-
šanas gaitā.

***
Skolotāju streiks

Vairāk nekā 24 000 izglītības 
un zinātnes darbinieku piedalī -
jās Latvijas Izglītības un zināt -  
nes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) brīdinājuma streikā, lai 
panāktu to, ka jau ar 2016. gadu 
uzlabotos situācija tiem izglītības 
un zinātnes darbiniekiem, kuŗi 
vēl joprojām saņem neadekvāti 
zemu samaksu par savu profe-
sionālo darbu, lai gan valstī ir 
vērojama ekonomiskā izaugsme 
un krizes gadi ir beigušies. 

27. novembŗa skolotāju  brīdi-
nājuma streiks bija spēcīgs sig-
nāls nozares ministrijai un val-
dībai, par izglītības un zinātnes 
darbinieku pastāvošo neapmie ri-
nātību saistībā ar pārmaiņu polī-
tiku attiecībā uz pedagogu darba 
samaksas jauno atalgojuma mo -
deli un nihilistisko attieksmi, jau 
gadiem turpinot nepildīt valstī 
pieņemtos normatīvos aktus.

LIZDA cer, ka valdība reaģēs 
uz šo brīdinājumu un ka Izglītī-
bas un zinātnes ministrija (IZM) 

Skudra intervijā tīmeklī  skaid-
roja, ka tas, kādi karogi parādījās 
un neparādījās šajā video, ir 
atsevišķas analizes vērts, vienlai-
kus gan viņš uzsvēra, ka propa-
gandas video varētu būt iekodēts 
kāds ziņojums: “Būtu interesanti 
paskatīties, kas ir tā “sātana 
koalicija”. Tad būtu jāpieņem, ka 
tur starp tiem karogiem nav ne -
vienas islāmticīgās valsts, kuŗu 
nav maz pasaulē.”

***
Azerbaidžānā atklāj 

Latvijas dienas
No 25. līdz 27. novembrim eko -

nomikas ministre Dana Reiz -
niece-Ozola darba vizītē apmek -
lēja Azerbaidžānas galvaspilsētu 
Baku, lai tiktos ar Azerbaidžānas 
augsta līmeņa amatpersonām un 
uzņēmējiem, kā arī lai atklātu 
Latvijas dienas Azerbaidžānā – 
Taste Latvia – Latviyanı Duyun.

D. Reizniece–Ozola tikās ar 
Azerbaidžānas prezidentu Ilha -
mu Alijevu (attēlā). Tikšanās lai-
kā abas puses atzinīgi novērtēja 
labās divpusējās attiecības. Mi  -
nist re arī nodeva Latvijas prezi-
denta Raimonda Vējoņa sveicie-
nus Azerbaidžānas prezidentam. 
Vizītes laikā tika pārrunāti aktuā-
 lie jautājumi ekonomikā, lai vei-
dotu aktīvākas mūsu valstu div -
pusējās ekonomiskās attiecības.

***
Rēzeknē attīsta starptautiski 

atzītu ražotni
Rēzeknietis Staņislavs Ratins-

kis (attēlā) savu uzņēmuma ideju 
noskatīja, strādādams ārvalstīs. 
Bet nu jau astoņus gadus viņš ir 
atpakaļ Latgalē un attīsta savu 
me  tallapstrādes uzņēmumu. Vi   ņa 
ražotie apgaismes stabi izgaismo 
Soču olimpisko spēļu stadionu, 
bet vēja ģenerātoru masti uzstā-
dīti Berlīnē. Šogad viņa vadītais 
uzņēmums Latgales stabu kon-
strukcijas atzīts par eksport  spē -
jīgāko ražošanas uzņēmumu Rē -
zeknē.

//Foto: No Staņislava Ratinska 
personīgā archīva

Jau četrus gadus uzņēmuma  
ražotne, kur darbs pārtrūkst tikai 
melnā naktī, iekārtojusies Rē - 
z ek nes nomalē, milzīgā angārā. 
Darbs metallapstrādē te tiek no  -
drošināts 40 vietējiem iedzīvo-
tājiem.

***
Rīgā atklāj Aspazijas un Raiņa 

Lugāno virtuālo mūzeju 
www.arlugano.lv

Raiņa un Aspazijas 150. jubile-
jas gada izskaņā atklāts tīmekļa  
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Rietumvalstu, Turcijas, Krievijas 
un murgainā veidojuma Daesh 
intereses, tīkojumi, bažas un ce   rī -
bas savijušās neatšķetināmā asi -
ņainā mezglā, kas padara pilsoņ -
karā saplosīto Sīriju līdzīgu Bal -
kāniem, kur 1914. gada 28. jūnijā 
Sarajevas atentāts ievadīja lejup  slī-
di uz Pirmo pasaules kaŗu. Kaut 
nu pesimisti maldītos!

Kamēr šīs rindiņas nonāks pie 
lasītāja, vēl atskanēs neskaitāmi mi -
 nējumi par to, vai pēc vairāk iem 
turku brīdinājumiem notriek  tais 
krievu bumbvedējs patiešām bija 
“iemaldījies” Turcijas gaisa telpā. 
Tur, kalnainā apvidū, turkiem 
radniecīgo turkmeņu pašaizsar -
dzībnieki cenšas nosargāt savu 
zemes pleķīti no Asada armijas, 
kas ar krievu atbalstu patlaban 
mēģina “iztīrīt” Vidusjūras pie -
kra stes novadu – alavītu zemi, 
Asa da dzimtas pēdējo cietoksni 
un patvērumu.

Notriektā bumbvedēja dēļ Tur-
cijas un Krievijas attiecības, var 

Krievijas klapatas debesīs un virs zemes
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

teikt, nokaitētas līdz baltkvēlei, 
Kremlis aizliedzis Turcijas augļu 
un dārzeņu importu (atcerieties 
Gruzijas un Moldovas vīnus, Bal -
tijas šprotes...), un lielkrievu im  -
peristi atceras, ka krievu-turku 
kaŗi sekoja cits citam visu 18. un 
19. gadsimtu. Šajā pārmetumu    
un apsūdzību virpulī, manuprāt, 
pazūd “kāda skarba patiesība”: 
Putina Krievija, aizbildinoties ar 
cīņu pret Daesh un atmaksu par 
gaisā virs Sinaja pussalas uzspri-
dzināto pasažieŗu lidmašīnu, ne -
lokāmi apņēmusies par katru ce -
nu ierakties, nostiprināties un pa -
turēt savā varā Sīrijas piekrastes 
joslu, lai Kremlim būtu droša, ne -
atsverama Vidusjūras baze ar 
Latakijas un Tartusas ostu.

Debesīs Krievijai sagādā klapa-
tas ne tikai Turcijas aviācijas un 
pretgaisa aizsardzības modrība, 
bet arī tas, ka rietumvalstu lidma -
šīnas, kas pirmām kārtām bom -
bardē Daeš pozicijas un atbal -     
s ta punktus (kas ir “atkailināti”, jo 

džihada fanātiķiem nav savas 
aviācijas), vēršas arī pret Asada 
re   žī  ma lidlaukiem un stratēģis - 
k iem objektiem, kuŗus steidz no -
sargāt Krievija.

Nonācis klapatās, Kremlis tagad 
sācis īstenot, var teikt, velnišķīgu 
plānu: uz Latakiju, alavītu nova -
dā, atvestas vismodernākās krievu 
pret gaisa raķešu sistēmas C-400, 
kas spējīgas, kā norāda CNN ko -
respondents Maskavā, “noslēgt” 
debesis virs Sīrijas jebkuŗām 
NATO dalībvalstu lidmašīnām, 
lai šo valstu lidmašīnas varētu 
lidot Sīrijas gaisa telpā, būšot va  -
jadzīga Maskavas atļauja, uzsvērts 
CNN raidījumā. Vai Krievijas un 
Rietumvalstu pretstāves kārtējais 
akts tagad risināsies Sīrijas debes īs?

Krievijai klapatas debesīs sagā-
dā arī Ukraina, kuŗas premjērmi-
nistrs Arsenijs Jaceņuks paziņojis, 
ka “Krievijas aviokompanijas un 
Krievijas lidmašīnas vairs nav 
tiesīgas izmantot Ukrainas gaisa 
telpu”. Aizliegums attiecas arī uz 

pasažieŗu pārvadājumiem un 
transita reisiem. Jaceņuks saistīja 
šo aizliegumu ar stāvokli Sīrijā un 
“iespējamām Krievijas provokā-
cijām”. 

Ironiski, ka tagad Krievijai ra -
duš ās klapatas ne tikai debesīs, bet 
arī uz grēcīgās zemes, turklāt savā 
territorijā.

Kurš vēl atceras PSRS vēstures 
stundas padomju skolā? Nācās ie -
gaumēt, ka 1917. gada februārī un 
martā, kad tika gāzts cariskās 
patvaldības režīms, noteicošā lo  -
ma revolūcijā bija Petrogradas 
pro  letariāta priekšpulkam – Puti-
lova rūpnīcas strādniekiem. Tie 
bija viņi, kas ar savu kaujas garu 
un sparu meta izaicinājumu sa -
tru nējušajam cara galmam.

Pēdējos gados Krievijas Federā-
cijā līdzās dzelzceļiem arvien lie -
lāku lomu gūst ceļu transporta 
ma  ģistrāles, pa kuŗām virzās sma-
gie kravas autofurgoni jeb “fūras”, 
kā pēc vācu parauga mēdz teikt 
krievi. Pie stūres atrodas, reizēm 

šķērsojot tūkstošiem kilometru 
un pavadot dienas un naktis, šo -
feri tālbraucēji – “daļnoboiščiki”, 
kā šo smago un nogurdinošo pro-
fesiju sauc mūsdienu Krievijā. 

Vienvārdsakot pašlaik Krievijas 
šoferi tālbraucēji sadumpojušies, 
rada mākslīgus sastrēgumus, de  -
dzina riepas un lūko paralizēt šo 
ekonomiski svarīgo transporta 
no  zari. Tālbraucēju sašutumu iz  -
raisīja jauna īpaša nodeva, kas jā -
maksā, ja tiek braukts uz “federā-
las nozīmes” valsts ceļiem. Node -
vas sistēmas nosaukums ir “Pla-
ton” – tam nav nekāda sakara ar 
sengrieķu filosofu, bet cēlies no 
vārda “plata” – maksa. 

Petrogradas Putilova rūpnīcas 
strādnieki sākumā arī izvirzīja tīri 
ekonomiskas prasības, un runa bija 
par rubļiem. Taču beigās ru na bija 
par troņiem, par varu. Tīmekļa 
laik metā viss attīstās strau  jāk, un 
kas to lai zina, ciktāl šis mūsdie - 
nu darbaļaužu priekš  pulks vēl ie -
spaidos Krievijas likteņgaitas?

Pirmdienas vakarā pēc aptu-
veni vienpadsmit stundu ilgām 
debatēm nākamā gada Latvijas 
valsts budžets Saeimā tika pie-
ņemts, 61 deputātam nobalsojot 
par gandrīz 8 miljardus eiro lie-
lajiem valsts tēriņiem.

Vērtējot valdības izstrādāto un 
Saeimas pieņemto nākamā gada 
budžetu, grūti saprast – priecāties 
vai skumt. It kā ir domāts par 
cilvēkiem, tomēr polītiķi paši arī 
atzīst, ka nākamajā gadā sociālie 
un daudzi citi jautājumi palikuši 
novārtā, turklāt budžets vairāk ir 
tāda galu kopā savilkšana, lai ko 
arī teiktu polītiķi – tas nekalpos 
attīstībai un neparedz financē - 
ju mu idejām, ko savulaik dēvēja      
par strukturālajām reformām. 
Tie  sa gan, polītiķi par solītajām 
re  formām nemaz negrib spriest – 
droši vien tādēļ, lai nekaitinātu 
savus vēlētājus, jo ir taču skaidrs, 
ka jebkuras reformas, arī tās, kas 
ļoti vajadzīgas, kādu iedzīvotāju 
daļu vienmēr kaitinās. Un budžets 
ir ne tikai valsts naudas maka reā-
lās iespējas, bet arī polītiķu izprat-
nes un savstarpējo kompromisu 
atspoguļojums. 

No vienas puses, priecē, ka nā -
kamā gada valsts budžetā tomēr 
paredzēts financējums minimā -
lās darba algas celšanai, kaut arī 
algas pieaugums būs mazs – no 
2016. gada 1. janvāra minimālā 
alga tiks paaugstināta par 10 eiro 
un sasniegs 370 eiro jeb 391,42 
ASV dolārus mēnesī. Tiesa gan, 
alga Ministru prezidentam, mi -
nistriem, Saeimas komisiju un 
frakciju vadītājiem, tāpat arī vēl 
dažām amatpersonām tiks pa -
augs tināta par 600 – 700 eiro mē  -
nesī. Pakāpeniski tiks ieviests ga  -
da diferencētais neapliekamais 
minimums, un tas, neiedziļinoties 

Pretrunīgais budžets
konkrētos skaitļos, nozīmē, ka 
cilvēkiem ar lielākiem ienāku - 
m iem summa, kuŗu neapliek ar 
no  dokli, būs mazāka nekā tiem, 
kuŗu ienākumi nav lieli. Ģimenēm 
ar bērniem (par apgādībā esošu 
ne   pilngadīgu un nestrādājošu 
personu) nodokļa atvieglojums 
no līdzšinējiem 165 tiks palielināts 
līdz 175 eiro. Tiks ieviests arī t.s. 
solidāritātes nodoklis – sociālais 
no  doklis no nopelnītās summas 
virs 4000 eiro mēnesī tiks ieskaitīts 
nevis personas kontā, bet valsts 
pamatbudžetā.

Dažādu finanču pasākumu un 
izmaiņu sarakstu varētu turpināt, 
tomēr galvenais ir tas, ka, manu -
prāt, kopumā budžetā nav saska -
tāma valsts virzība un attīstība. 
Vienīgā joma, kuŗā ir redzama 
mērķtiecīga rīcība, ir aizsardzība 
un valsts drošības stiprināšana. 

Tātad kā budžeta prioritātes 
nākamgad izvirzītas valsts iekšē -
jās un ārējās drošības stiprināša -
na, veselības aprūpes pieejamības 
uzlabošana, kā arī izglītības kva -
litātes uzlabošana, papildu finan -
cējums paredzēts Nacionālo bru -
ņoto spēku kaujas spēju celšanai, 
tostarp zemessardzes un jaun-
sardzes attīstībai, kā arī valsts ki  -
berdrošības stiprināšanai. Uzreiz 
gan jāteic, ka veselības aprūpes     
un izglītības prioritāte izpaužas   
kā miljonu piešķiršana šajās no  -
zarēs strādājošo algu celšanai, kas, 
protams, ir labi, bet nerisina tajās 
samilzušās problēmas. Algu palie-
 lināšana, piemēram, ārstiem ne -
kādā veidā nerisinās veselības ap  -
rūpes pakalpojumu nepieejamī -
bu. Kā zināms, veselības aprūpes 
pakalpojumus daļēji apmaksā 
valsts, bet tā ir noteikta summa 
gadā, ko dēvē par kvotām. Kad 
kvotas beidzas, pacients var sa -

ņemt tikai neatliekamo medicī -
nisko palīdzību, ja ir apdraudēta 
viņa dzīvība. Ja vēl nav tik slikti,    
lai izsauktu ātro palīdzību un tā 
pacientu aizvestu uz slimnīcu, kur 
tūlīt tiek izdarīti nepieciešamie 
izmeklējumi, noteikta diagnoze 
un tiek sniegta neatliekamā palī-
dzība, pacientam viss pilnā mērā 
jāapmaksā no savas kabatas vai 
jāgaida rindā, kuŗu var arī nesa  -
gaidīt. Diemžēl Latvijas iedzīvotā-
ju lielākā daļa nevar atļauties pirkt 
privātās veselības apdrošināšanas 
polises, kas apmaksātu veselības 
aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi 
no tā, vai valsts kvotas ir vai nav 
beigušās. Darba devēji ne vienmēr 
var šo jautājumu atrisināt arī tad, 
ja to vēlas darīt, jo apdrošinātāji 
neslēdz līgumus nelielām darbi-
nieku kopām. Līdzīgi ir ar skolo -
tāju algām. Arodbiedrība nostā -
jas pret mēģinājumu sakārtot dar-
 ba algu sistēmu, kaut arī mazās 
algas palielinātos, jo dažiem nāk -
tos zaudēt atalgojumu, kas sa -
sniedz visai lielas summas. Polītiķi 
skaidru atbalstu iecerētajai refor-
mai nepauda, acīmredzot bai -  
do ties zaudēt vēlētājus. Izglītības 
kva   litāti skolotājiem budžetā pie-
šķir tie 9 miljoni eiro algām gan 
ne cels, un mūžīgās diskusijas par 
izglītību turpināsies.

Patiesībā, raugoties valdības 
darbā, jāteic, ka valdība mīņājas 
uz vietas, un tas notiek ne jau bez 
polītiķu “palīdzības”, un budžets   
ir liecība šai nenoteiktībai. Brī - 
ž iem izskatās, ka pie varas esoša-
jiem lielāko tiesu ir labi tā, kā ir   
un viņi negrib riskēt ar savu ērto 
dzīvi. Tikmēr daži apņēmīgi cil -
vēki acīmredzot ir atraduši atbal-
stu polītiķu vidū un rūpīgi veido 
schēmas, kā tikt pie valsts un 
Eiropas fondu naudas. Bezgalīgā 

vilcienu iepirkumu sāga, airBaltic 
savdabīgie investora meklē  jumi 
un sapnis par Krievijā ražo tajām 
lidmašīnām ir tikai daži visre dza-
mākie stāsti. Gan jāteic, ka no 
bu  džeta tomēr tika izņemts 80 
miljonu lielais valsts atbalsts, kas 
būtu vajadzīgs, ja valdība dotu 
zaļo gaismu atrastajam airBaltic 
investoram. Iespējams, ka šoreiz 
iecerētā darbība ar Krievijas lid -
mašīnām nenotiks, jo par to val-
dī  ba vēl lems atsevišķi, un no 
vai  rāku polītiķu puses jau iz   ska-
nējusi doma, ka jāatrod veids, kā 
lidsabiedrībai aizliegt pirkt šīs 
lidmašīnas. 

Budžets ir pieņemts, un tagad 
dienas kārtībā ir jautājums, vai 
valdība turpinās strādāt? Vieno -
tības līdere Solvita Āboltiņa jau    
ir publiski paudusi, ka vēlētos 
aktīvāku un izlēmīgāku šīs val-
dības rīcību: “Vēlreiz varu uz -
svērt – ārējā apdraudējuma ap  -
stāk ļos ir jāvar izvērtēt gan rī -
cībspēju, gan virzību uz priekšu. 
Arī pirms budžeta mums ir jā -
runā ne tikai par to, ka tas ir 
drošības budžets, jo drošība nav 
tikai ārējā vai iekšējā drošība un 
militārās kapacitātes stiprinā ša -
na. Tā ir arī sociālā drošība, cil  -
vēku pārliecība par savu darbu 
un ienākumiem. Tādēļ ir skaidrs, 
ka es arī vēlētos aktīvāku šīs val -
dības rīcību.” Viņa gan līdz šim 
nav atbildējusi uz jautājumu, vai 
valdība mainīsies un vai viņa vē  -
las kļūt par premjerministri. Arī 
Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma ir izvairīga un neko-
mentē neoficiālās runas par ie  -
spējamu valdības maiņu. Prem-
jēre paudusi, ka visām valdībām 
reiz pienāk beigas, un sabiedrība 
tiks informēta, ja šāds brīdis 
pienāks. Polītikas aizkulisēs mē -

ļo, ka neoficiāli budžeta pie -     
ņem  šanas laikā Saeimā jau aktīvi 
runāts par iespējamo valdības 
maiņu, bet Solvitai Āboltiņai nav 
vairākuma atbalsta. Par to, ka 
Vienotības līdere tomēr domā   
par premjēres amatu, varētu lie -
cināt tas, ka Āboltiņa publiski ir 
paudusi, ka Vienotība neatbalstīs 
Saeimas priekšsēdes Ināras Mūr-
nieces demisiju, ja šāds jautā -
jums tiks izvirzīts Saeimā. Kā 
zināms, Āboltiņa neslēpa savu ne -
  patiku pret Saeimas priekšsēdi 
Ināru Mūrnieci un viņas Saei -
mas svinīgajā sēdē teikto runu 
18. novembrī, paužot visai skar-
bu kritiku. Mūrnieces runa bijusi 
kā spļāviens sejā, pēc sēdes sacīja 
Vienotības līdere. Partijām esot 
bijusi saruna ar Mūrnieci bez 
žur nālistu klātbūtnes, kuŗā polī -
tiķi atklāti stāstījuši par to, ko 
vēlētos uzlabot sadarbībā ar Sa   -
eimas priekšsēdi, tomēr ieteiku-
mus Mūrniece neesot ņēmusi vē -
 rā un savā 18. novembŗa uzrunā 
turpinājusi paust Nacionālās ap  -
vienības (NA) polītiku, kaut gan 
Saeimas priekšsēdim būtu jāspēj 
norobežoties no vienas atseviš -
ķas partijas interešu aizstāvības.

Atbalsts Mūrniecei pēc visa 
iepriekš sacītā, manuprāt, nozī-
mē, ka Āboltiņa valdības maiņas 
gadījumā vēlas nodrošināt sev 
Nacionālās apvienības atbalstu, 
kas šobrīd nav garantēts. Pro-
tams, sarunas par valdību turpi -
nāsies, bet iespējams, ka īsi pirms 
Ziemsvētkiem deputāti negribēs 
tērēt savu laiku valdības veido-
šanai, kas var atņemt brīvdienu 
priekus. 

Lai nu kā, budžets ir pieņemts, 
ar to dzīvosim, bet valdības lik-
teni rādīs laiks.
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Vēl pirms dažiem gadiem eko -
nomisti un labklājības polītiķi bija 
pārliecināti, ka attīstītām valstīm 
kā ASV un arī Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstīm ir jākoncentrējas 
uz pakalpojumu sniegšanu un 
eksportēšanu, lai tādējādi veicinā-
tu un izvērstu ražošanu mazāk 
attīstītās valstīs kā toreiz Ķīna, In   -
dija,  arī Krievija. Tā panāktu eko-
 nomiski atpalikušo valstu ekono-
misko izaugsmi un to iedzīvotāju 
labklājības celšanu. Tas veicinātu 
arī ASV un ES turpmāko izaug-
smi, jo pieprasījums pēc pakalpo-
jumiem augtu, organizējot ražo -
ša nu mazāk attīstītās valstīs. Pār-
liecinošs pierādījums šai ievirzei 
varēja būt Luksemburga. Vēl 1939. 
gadā Luksemburga bija viena no 
trūcīgākajām Viduseiropas valstīm  – 
daudz trūcīgāka nekā toreiz Lat-
vijas Republika. Sākot piedāvāt 
finanču un nodokļu pakalpoju-
mus tām  ES valstīm, kuŗas lielajām 
šķita nenozīmīgas, Luksemburga 
izauga par bagātāko ES valsti. Pa  -
gājušā gadsimta 90. gados Luk -
sem burgā darbojās vairāk nekā 
100 banku. Lai Luksemburgas     
pil  soņiem nebūtu problēmu, ja 
kāda no šīm bankām bankrotētu, 
valsts ieviesa ģeniālu risinājumu: 
Luksemburgas valūtu franku sa  -
da  līja tirgus frankā un banku 
frankā. Banku darbība noritēja 
tikai ar banku franku. Algas un 

Kādi ceļi Latvijas izaugsmei?
reāli pirkumi bija maksājami tir-
gus frankos, kuŗus bankas ieguva 
no Luksemburgas centrālās ban-
kas, maksājot ar banku frankiem. 
Tā ne Luksemburgas iedzīvotāji, 
ne Luksemburgas valsts necieta,   
ja kāda banka cieta zaudējumus 
vai pat bankrotēja.

Sākot no 1993. gada biju Vācijas 
diplomātiskā dienesta struktūras 
IKD – Integratīvā konsultatīvā die-
  nesta – vadītājs Rīgā, un manas dar   -
bošanās stratēģija bija veicināt Lat-
vijas izaugsmi par Ziemeļei ropas 
Luksemburgu. Ieteicu latu dalīt tir-
gus latā un banku latā un veicināt 
Latvijā tirgot bijušās Pa   domju Sa  -
vienības, kā arī Āzijas valstu valū-
tas. Tam nebija piekri šanas, un tā 
Latvijā cieta no Ban kas Baltija un 
vēlāk no Parex bankas bankrota.

Pēc finanču krizes 2008. un 
2009. gadā skats uz izaugsmes 
ceļiem kā ASV, tā ES ir mainījies, 
un tiek atkal uzsvērta ražošanas 
nozīme arī ekonomiski attīstītās 
valstīs. Tā Eiropas Komisija uzska-
ta, ka ES ir vajadzīga reindustria-
lizācija, lai ražošana ES valstīs     
bū -tu vismaz 20% no IKP. Šim 
priekšlikumam uz pašlaik notie -
košās migrācijas fona ir vērā ņe  -
mama nozīme. Pasaules iedzīvo-
tāju skaits galvenokārt aug maz -
at tīstītās zemēs. Lai tie nekļūtu par 
migrantiem, tur ir jāattīsta ražo-
šana, kuŗas pamatā būtu rūpnie-

cības iekārtas un preces no attīs-
tītām zemēm. 

Taču argumenti, ka arī pakal-
pojumu nozīme, jo sevišķi attīstī-
tās valstīs, pieaugs, ir  pamatoti. Ja 
ir nodrošināta materiālā dzīve ar 
attiecīgiem ienākumiem un dzī-
ves apstākļiem, tad rodas vajadzī-
ba pēc augstvērtīgiem pakalpo-
jumiem medicīnā, izglītībā, kul-
tūrā un brīvā laika pavadīšanā. 
Vei dojas divi ceļi: uzņēmumi ražo 
preces un piedāvā arī pakalpoju-
mus loģistikā, pētniecībā un jau -
nu produktu attīstībā, sadarbojo-
ties ar klientiem. Bet arī otrs ceļš   
ir ejams un tiek iets:  uzņēmums 
atsakās no pakalpojumu snieg ša-
nas un tos deleģē, piemēram, lo  -
ģistikā specializētiem uzņēmu - 
m  iem un  jaunu produktu attīstību 
uzdod universitātēm vai pētnie-
cību institūtiem.

ES komisijas plānotā vispārējā  
aptverošā depozītu sargāšanas no -
 deva attieksies vien uz privātām 
bankām, bet ne uz krājbankām un 
krājaizdevus sabiedrībām. Pama -
tojums ir skaidrs: privātās bankas 
veicina alkatību pēc naudas un tā -
 dējādi ar spekulatīviem darī ju - 
m iem izraisa finanču krīzes. Tur-
pretim krājbankas un krājaiz devu 
sabiedrības financē tirgus saim -
niecības attīstību, kuŗa ir ES eko-
nomiskais pamats. Krājbankas   
un krājaizdevu sabiedrības arvien 

vairāk veido reģionālos vērtīb nie-
kus, tā attīstot uzņemējdarbību 
attiecīgā novadā.

Ar nodokļiem ir jāfinancē valsts 
aizsardzība, izglītība, veselības ap  -
rūpe un infrastruktūras veidoša -
na un uzlabošana. Pateicoties di  -
gi tālizācijai, ir arvien mazāk ie  spē-
ju ienākumus paslēpt bankās kā 
Šveicē, tā Luksemburgā vai Maltā. 
Taču paliek iespēja dibināt šajās 
valstīs t.s. “pastkastīšu uzņēmu-
mus”, ar kuŗu starpniecību veikt 
transakcijas, kuŗas mazina no   dok-
 ļu maksājumus attiecīgā valstīs. 

ES satricinājums sakarā ar fi - 
n  anču krizi 2008. – 2009. gadā 
ne   pašaubāmi bija pamatīgs – arī 
Lat vijai. Pirmajā mirklī varētu lik-
ties, ka ir pareizi palielināt ražo-
šanu ES, lai tā mazinātu alkatīgo 
pakalpojumu nozīmi, kas bija fi -
n anču krizes pamats. Tomēr ir la  -
bāk ierobežot vai stingrāk kon - 
t rolēt alkatīgos pakalpojumu snie-
dzējus un veicināt attiecīgas valsts 
izaugsmi kā ražošanā, tā pakalpo-
jumu sniegšanā, ņemot vērā tās 
materiālās un intelektuālās ie  -
spējas. Pamatā jābūt attīstībai “no 
apakšas uz augšu”, lai veicinātu 
katras innovatīvas idejas reālizā-
ciju. Lai to panāktu un realizētu, 
ES ir LEADER programma, kuŗas 
intensīvākais izmantotājs patla -
ban  ir Luksemburga – ES bagā-
tākā valsts.

Svarīgākais secinājums ir tas, ka 
Latvijas izaugsmei ir nepieciešams 
mainīt banku un finanču struk -
tūru. Latvijā ir vajadzīgas krājban-
kas, kuŗas pieder pašvaldībām un 
pilsētām, kā arī krājaizdevu sa -
bied rības, kuŗas pieder sabiedrī-
bas biedriem. Tās uzrauga krāj-
banku apvienība un krājaizdevu 
sabiedrības apvienība. 

Lai veicinātu Latvijā ražoto 
produktu labu reālizāciju, šīm 
pre cēm būtu jāpielieto diferencēts 
pozitīvi diskriminējošs PVN. Kā 
arī jāievieš transakciju nodoklis, 
lai mazinātu nodokļu nekaunīgu 
nemaksāšanu.

Vēl kāda laba ziņa  ražošanas 
izaugsmei Latvijā – it sevišķi Vā -
cijā, Austrijā un Šveicē cilvēki 
arvien vairāk izvēlas dabiskus 
produktus ne tikai pārtikai, bet   
arī visās citās jomās. Mēbeles vē -
las vienīgi no koka, un tie, kas to 
var atļauties, arī savas mājas ceļ  
no koka. Austrijā nupat uzcelta     
26 stāvīga koka dzīvokļu māja. 

Latvijas izaugsmi veicinātu, ja 
Latvija ar saviem mežiem un 
ko kiem ieņemtu vadošu lomu       
ES un citviet koku māju un mi -
tekļu būvniecībā. No šī viedokļa   
ir grū ti saprast, ka uzņēmums,   
kas šai jomā varēja kļūt par Lat - 
vi jas “Nokia”, faktiski ir noban-
kro  tē jis un nestrādā. Tas ir SIA    
“Den d ro light Latvija” Ventspilī. 

Ko gribētu vēlēt mums vi  - 
s iem, iestājoties klusajam, gada 
pārdomu laikam?

Pie durvīm ir klusais Adventa 
laiks. Ko novēlēt katram, tajā ie -
ejot? Šajā laikā atrast brīdi klu - 
s -ām, Ziemsvētku miera pilnām 
stun dām, kuŗās atvērt sirdis Die  -
v am, pārdomām, lūgšanām. Kad 
ziemas īsās dienās saules gaisma 
tik lēnām pilda istabu, Dievs dā -
vina citu gaismu, kas reiz nāca 
pa  saulē Kristus Bērnā. Tā nekad 
neizdziest. Sevišķi šogad, kad pa -
saulē tik daudz sēru, nemiera, 
trū kuma un baiļu, katram sevi vēl 
vairāk garīgi jāstiprina, lai mēs 
kopā varētu darboties. Tā spēkā, 
kas dziedina, vairo ticību, vairo 
drošību. 

Kā aizritējis pusgads jaunajā 
amatā – kas bijis pats saviļņo  jo-
šākais un kas varbūt apbē di-
nājis?

Apbrīnojami strauji pagājuši 
gandrīz vai astoņi mēneši kopš 
Konsekrācijas dievkalpojuma. 
Daudz esmu mācījusies. Esmu  
ļoti pateicīga par iespēju kopā  
kalpot ar LELBĀL prezidija un 
virsvaldes locekļiem, labāk sav-
starpēji iepazīstoties. Ir bijis no  -
zīmīgi pārstāvēt mūsu Baznīcu 
gan Pasaules Luterāņu apvienī  -
bas sanāksmē Trondheimā, gan 
“Porvoo” vadības sanāksmē Edin-
burgā. Visvairāk mani saviļņoja 
pieredzētais Latvijā, kad piedalī -
jos Latvijas luterāņu sieviešu teo-
loģu apvienības rīkotajā sieviešu 
ordinācijas 40 gadu jubilejas diev-
kalpojumā un konferencē; diev-
kalpojumā LELBĀL draudzē Aiz-
putē; jaunā māc. Ivo Rodes ordi-
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nācijā. Šajos notikumos manīju 
cilvēku ilgas kalpot Dievam un 
Kristum, vai vienkārši atvērties 
Viņa mīlestības un žēlastības 
vēstij, kas uzrunā dvēseli. 

Kas mani visvairāk ir apbēdi-
nājis šinī laikā? Vispirms jau tas, 
kas mūs visus ir apbēdinājis: tra-
ģēdijas, naids, terrorisms, augošais 
bēgļu un trūcīgo skaits. Ir dziļas 
rūpes par to, kas notiek. Prasu, ko 
mēs spējam mainīt, ietekmēt? Kā 
rīkoties, lai LELBĀL palīdzētu 
izmisumā un ciešanās nonāku-
šajiem? LELBĀL visā pasaulē tiek 
aicināta lūgt pēc miera, pacelt sa -
vas balsis, kur tas iespējams, no -
vēršot naidu, apliecinot Kristu. 
Tiekam aicināti ziedot un kalpot 
cits citam Viņa žēlsirdības un 
mīlestības garā. 

Kā veidojušās attiecības, sa -
dar bība ar LELBA? Vai tiesa, ka 
paplašinās plaisa starp LELBA 
un LELBĀL un kādi iemesli? 
Kas, jūsuprāt, abām pusēm jā -
dara, lai domstarpību nebūtu?

Kā ziniet, nesen vairāki LELB 
garīdznieki un teoloģijas fakultā-
tes dekāne aicināja LELB un 
LELBĀL uz kopējām pārrunām. 
Tiekam mudināti apsvērt apvie -
nošanos. Top LELBĀL prezidija 
un virsvaldes atbilde. Vienmēr 
esam bijuši gatavi sadarboties un 
meklēt kopējus ceļus. Skumdinā - 
ja Rīgā notikušā garīdznieku sa -
nāks  mes balsojuma rezultāts, ku -
ŗa dēļ LELB 2016. gada Sinodē 
tā lāk tiks virzīts Satversmes gro -
zījums, kas paredz, ka tikai vīrie -
šu dzimuma cilvēki tiktu ordinēti. 
Ja Sinode nobalsos par rezolūciju, 
plaisa mūsu Baznīcu starpā ne -

kļūs šaurāka, kā daudzi to vēlētos. 
Domstarpības būs vienmēr – 

dzīvas, progresīvas sarunas pat ir 
vēlamas. Pasaulē ir tik daudz 
vajadzību pēc Kristus patiesības, 
žēlastības, mīlestības un pēc Die -
va Vārda svētības, netrūkst darba 
nevienam. Ja cits citu ar cieņu uz -
klausīsim, vai tiešām mēs neva-
rētu cits citam blakus kalpot tā, ka 
pildām pirmo un visietverošo 
Kristus mīlestības bausli? Paldies 
Dievam, mēs jau kopā ar dau-
dziem Latvijā esam kalpojuši    
sav starpējā cieņā un kristīgā sa -
draudzībā. Ceru, ka varēsim vei-
cināt tādas attiecības ar citiem.

Ārpus Latvijas kalpo daudzas 
sievietes – mācītājas. Kā jūs vi -
ņas raksturotu?

Viņas uzticīgi kalpo savām 
draudzēm un savstarpējā cieņā 

sadarbojas ar amata brāļiem un 
citām māsām. Katrai, kā arī kat-
ram mācītājam ir atšķirīgas dā -
vanas un dažādi talanti. Vairā - 
k ām Baznīca ir uzticējusi prāvestes 
pienākumus. Prāv. Ieva Graufelde 
jau vairāk nekā 20 gadu svētīgi va -
da latviešu ev. lut. Baznīcu Zvied-
rijā. LELBA apgabalus vada četras 
prāvestes, kuŗas profesionāli un 
atbildīgi pilda viņām uzticētos 
pie nākumus. Vairākas mūsu mā -
cī tājas ir turpinājušas savu izglī-
tību, ieguvušas doktora gradus un 
veiksmīgi strādā kā universitā -    
tes profesores. LELBĀL pateicas, 
ka mums ir arī ordinētas diako-
nes, kas nesušas lielu svētību mū -
su kopējam darbam. 

Mācītāja amats trimdā jau 
nebūt neaprobežojas tikai ar 
kalpošanu baznīcā vien – te 

mācītājs, šķiet, ir kā sabiedris-
kais darbinieks. Pastāstiet, lū -
dzu, tuvāk par to plašo loku, 
kādā darbojaties?

Ir patiesi, ka mācītāji un diakoni 
savās draudzēs ārpus Latvijas ir 
ļoti dziļi iesaistīti arī latviešu sa  -
biedrības darbā. Garīdznieki šeit 
ne tikai vada savas draudzes ga -
rīgo dzīvi, bet veic savus pastorā -
los dar  bus draudzē un cenšas ap -
rūpēt katras paaudzes locekļus. 
Blakus saviem pienākumiem 
drau dzē daudz arī uzņemas dar-
bus LELBĀL, vadot kādu nozari, 
pildot kādu amatu, ko tiem uz -
ticējusi Sinode. Mūsu garīdznieki 
māca ne tikai savās draudzes svēt-
dienas skolās, bet arī latviešu 
skolās, bērnu nometnēs, vasaras 
vidusskolās. Mēs tiekam citu lat-
viešu organizāciju aicināti ievadīt 
sanāksmes ar svētbrīžiem, vai tas 
būtu kādas latviešu apvienības 
kongresā, vai Daugavas Vanagu 
sarīkojumā. Mūsu garīdznieki arī 
atbalsta Gaidas un Skautus, pie -
daloties ar ievada lūgšanām no -
metnēs. Mēs arī esam klāt vietējās 
latviešu sabiedrības koncertos, 
teātros, Dziesmu svētkos, 3 x 3 
nometnēs un citos kulturālos pa -
sākumos. Gribam būt tur, kur 
pulcējas latvieši savos priekos un 
bēdās, pateicībā vai izmisumā. Ne 
visi ir draudzes locekļi, katru 
tomēr cenšamies iepazīt un uzru-
nāt Kristus mīlestības garā, kopā 
ar viņiem lūgt pēc Dieva svētības.

Pateicos par iespēju dalīties 
savās domās un vēlu katram vai -
rāk gaismas un miera pilnas stun-
das ceļā uz Svētvakaru! 
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Saruna ar Vitu Matīsu notika 
valsts svētku laikā, kam draudīgas 
ēnas pāri klāj ne tikai Krievijas au  -
gošā agresija, bet arī bēgļu krize 
Eiropā. Taču polītoloģe kā pirmo 
un galveno izceļ nevis ārējo, bet 
cilvēku prātos vilkto “frontes līni -
ju” – jo sabiedrības vērtības un ga  -
tavība tās aizstāvēt noteiks Latvi - 
jas nākotni. 

Pabeidzot  Raiņa lielās jubilejas 
gadu, spilgtākais iespaids man 
palicis no Viestura Kairiša 
iestudētās “Uguns un nakts” Na  -
cionālajā teātrī. Laimdota ledus -
skapī – skarbs simbols Latvijai, 
kuŗā labklājība ir vienīgais mēr-
ķis, citu ideālu nav. Kādas Raiņa 
metaforas jūs lietotu, aprakstot 
šodienas Latviju?

Jāsaka, režisoram Kairišam pa  -
tīk nodarboties ar sadzīves tech-
niku, operā  “Burvju flauta” viņam 
bija veļasmašīna. Neesmu izrādi 
vēl redzējusi, taču šeit redzu tam 
jēgu – patērētāju kultūra tiešām ir 
problēma ne tikai Latvijā, bet visā 
pasaulē šobrīd. Ja Kairiša mērķis 
bija pateikt, ka mēs tikai ejam uz 
labklājības valsti un aizmirstam 
visu pārējo, es domāju, ka reālitātē 
ir daudz trakāk. Ja visi tiešām ietu 
uz Latvijas kopējo labklājību, par  
to varētu priecāties. Taču katrs 
meklē personīgo izdevīgumu ik  -
vienā situācijā un, ja tas kaitē vis -
pārējam labumam – nu, kas par   
to! Reflekss, ka varētu izdarīt iz  -
vēli, kas personīgi nav tev izdevī -
ga, bet tas ir valsts labumam vai 
kādai lielākai idejai, Latvijā ir ļoti 
svešs un gandrīz neeksistē. Tas ir 
pazaudēts, toties mana tēva un  
mā  tes paaudzei tāds bija atliku 
likām – tēvs dzima 1916. gadā, 
mamma 1917. gadā, auga kopā ar 
Latvijas valsti. Mūsdienu Latvijā tā 
nav, un es to saku, pati sevi ieskai-
tot. Jo saprotu, ka daudzi refleksi, 
kas man bija automātiski deviņ-
des mito gadu sākumā, tādi vairs 
nav.

Tepat Krišjāņa  Barona ielā de - 
v  iņ desmitajos pretī darbam bija 
kasešu kiosks, kur visu laiku spē  -
lēja šausmīgi skaļu mūziku, to 
nevarēja ciest. Neviens no darbi  -
niekiem neuzdrīkstējās iebilst –   
ko mēs iesim, tur noteikti ir kādi 
reketieri, vēl nošaus. Es teicu: nē, ja 
neviens neko nesaka un nedara, 
tad nekas arī nemainīsies! Un es 
katru reizi skrēju pāri ielai, līdz, 
beidzot viņi apklusa. Bet es nezi  -
nu, vai šodien tā darītu. Nedomā -
ju, ka tas bija jaunības naīvums, 
vienkārši,  jau zini, ka tas daudz 
neko nemainīs.

Tāpēc oponēšu Kairišam – tas 
vēl būtu labi, ja labklājības valsts 
būtu Latvijas kopīgais mērķis, bet 
diemžēl tā nav, mērķis ir indivi-
duā   lā labklājība. Un tie nav tikai 
polītiķi, kas tā domā. Atceros pirms 
vairākiem gadiem žurnālā “Rīgas 
laiks” publicēto interviju ar Māra 
Gaiļa meitu, ļoti gudru un inteli -
ģentu cilvēku, un man palicis prā -
tā viens citāts – viņa stāstīja, ka tēvs 
vienmēr teicis: dzīvē tu esi vai nu 
starp vinnētājiem, vai zaudētā -
jiem, un jēga ir nebūt starp zau -
dētājiem. Tā ir mūsdienu Latvijas 
nostāja – svarīgi ir būt starp vin -
nētājiem, bet izmantotie līdzekļi 
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Īstā fronte ir prātos
Par negrimstošo nomenklatūru, valsts drošību un ideāliem, kuŗus aizstāvēja Latvijas dibinātāji

nav no svara. Tas ir ļoti bīstami 
valsts ilgtermiņa pastāvēšanai.

Vai, tiekoties ar studentiem un 
citiem jauniem cilvēkiem, tomēr 
redzat iespēju šo kopējā labuma 
refleksu veicināt?

Varu teikt tikai labu par studen-
tiem gan Rīgas Juridiskajā augst  -
skolā, gan Kultūras akadēmijā. Ar 
lielāko prieku rakstu arī rekomen-
dācijas ārzemju studijām – jaunie -
šiem ir visas iespējas izglītoties. 
Taču problēma nav izglītībā, bet 
tajā, kas notiek vēlāk – vai viņi pie-
lāgojas vai nepielāgojas vietējai sis-
tēmai. Iet pret sistēmu jebkurā no -
zarē ir ļoti grūti, tu būsi zaudētājs. 
Jaunie cilvēki ir izglītoti, ļoti gaiši 
pilsoņi, bet man ir šaubas, cik viņi 
būs spējīgi un vēlēsies palikt šeit 
Latvijā un cīnīties ar sistēmu.

Jau no deviņdesmitajiem ne  -
pārtraukti runājām, ka notiks pa  -
audžu maiņa, bet es jau toreiz tam 
neticēju. Jo jaunie – ar dažiem iz  -
ņēmumiem – ļoti ātri pielāgojas.     
Ja gribi ātri kāpt pa karjeras kāp-
nēm, ja gribi ierakstu “ministrs” 
savā CV, tad tev ir drīzāk jātur 
mute, nekā jāatver mute. Tagad šī 
sistēma ir smagnēja, jau iesakņo -
jusies. Deviņdesmitajos to bija 
daudz vieglāk lauzt, bet Latvijas 
ceļš to nedarīja, turpināja vecās no -
 menklatūras paražas. Igaunija to 
tomēr lauza – ir viena garlaicīga 
lieta, kuŗa tomēr arī ir daļa no 
veiksmes stāsta, ar ko Igaunija at -
šķiras. Viņi deviņdesmito gadu 
sākumā depolītizēja ierēdniecību, 
iedibināja meritokratiju, stingru 
atlasi caur konkursiem. Kaut gan 
mums bija tā saucamā Reformu 
ministrija, Latvijā nebija tādas     
īstas polītiskās gribas darīt ko lī  -
dzīgu. 1994. gadā es biju ierēdņu 
atlases komisijā un redzēju šo far-
su. Piemēram, komisija gandrīz 
vienbalsīgi noraidīja kandidātu 
Aivaru Voveru, un ne jau tikai 
tādēļ, ka viņš padomju laikā strā -
dāja PSRS vēstniecībā Stokholmā. 
Bet acīmredzot viņam bija sava 

polītiskā aizmugure, sakari pār -
trumpēja visu pārējo. Pēc tam vi - 
ņ am veidojās ļoti veiksmīga karjera 
Ārlietu ministrijā, bija arī Latvijas 
delegācijas vadītājs sarunās ar Krie-
viju robežlīguma jautājumā. Tātad 
komisijas secinājums absolūti ne -
bija no svara.

Šīs tradicijas joprojām eksistē 
polītiskajā kultūrā. Savējo sau -
dzēšana, iebīdīšana amatos bez 
konkursa, padomju laika “peldē-
šanas pa nomenklatūru” turpi-
nā jums, meritokratijas neesa-
mības, ierēdniecības nenošķir - 
tī ba no polītikas – tam ir vairā -
kas negātīvas sekas.

Pirmkārt, ja daudz kas ir atka -
rīgs no labām attiecībām ar varas 
nesējiem, cik atklāti cilvēks runās 
par iespējamām nebūšanām? Otr-

kārt, ja kā politiķis zini, ka izgāša-
nās gadījumā tevi negaida atgrie-
šanās skolotāja vai sociālā darbi-
nieka amatā dzimtajā pusē, bet 
vēstnieka postenis, varbūt tu ne -
maz tik ļoti nepūlies partijas un 
polītiskās vides uzlabošanā (un, 
starp citu, arī skolotāju vides uz  -
labošanā). Treškārt, redzot, kā lie-
tas tiek “nokārtotas”, gaišākie Lat -
vijas prāti dodas citur. Protams, 
citur arī ir tā sauktie “polītiskie” 
vēstnieki, bet tiklīdz valdība no  -
mainās, šie vēstnieki “lido”. Mūsē - 
jie turpina peldēt. Šveicē nav ne -
viena polītiska vēstnieka un atlase, 
lai tiktu darbā Ārlietu ministrijā,     
ir stingra, komisijā ir pārstāvji no 
vairākām profesionālajām vidēm, 
ne tikai ārlietu. (..)

Tomēr notiek arī labas pārmai-
ņas – valsts pārvaldē nonāk cil -  
vēki, kas godprātīgi strādā un iz -
virza augstus standartus. Piemē - 
r am, Konkurences padome ar jau -
no vadību sasniedz reālus rezultā-
tus, nupat konkursā izraudzītais 
jaunais Valsts kancelejas vadītājs 
par mērķi formulējis valsts pār -  
val di, ar kuŗu var lepoties.

Es viņam novēlo to labāko. Taču 
tie ir atsevišķi gadījumi. Kad cil-

vēku labie nodomi saduras ar 
augstākstāvošu priekšniecību, kas 
tomēr grib savu draugu kaut kur 
iebīdīt, tad izrādās, ka cilvēki tomēr 
ir iebiedēti kaut ko teikt pretī. Jo tur 
jau ir tas labums būt partijās Lat -
vijā – šī savējo sistēma tev dod vi - 
s as privilēģijas, kad esi beidzot no  -
nācis varas spicē. Tieši tas ir vie -
nīgais īstais moments, kad vari šo 
sistēmu lauzt, bet tieši tad sistēma 
vispilnīgāk darbojas tavā labā. Te       
ir tā pretruna. Tāpēc man jau 2010.
gadā bija šaubas par Vienotību – ka 
viņi tiks ievēlēti, lai lauztu [šo 
sistēmu], bet tā izrādīsies pārāk 
izdevīga pašiem.

Pieminējāt, ka cilvēki ir iebie -
dēti. Jaunākās polītikas izmai -
ņas, ko arī var saistīt ar iebiedē-
šanas vai kontroles kāri ir tā  

sauktie tikumības grozījumi Iz -
glītības likumā. Kā jums šķiet,     
ko Rainis kā izglītības ministrs 
būtu teicis par šo likumu?

Man acu priekšā stāv virsraksts 
Dienas Lapā: “Tikumības jautā-
jums “Zaudētajās tiesībās””. Rai - 
n im un Aspazijai šie tikumības 
slu dinātāji bija ļoti pretīgi, jo kopš  
Jaunās strāvas laikiem tie asociējās 
ar izteiktu dubultmorāli. Sevišķi 
Aspazijai tas bija smags jautājums, 
un lugā “Zaudētās tiesības” viņa 
runā par tā laika morālo klimatu 
valdošajās baltvācu aprindās, se    v iš-
ķi attieksmē pret sievietēm. Stāsts    
ir par nabaga latviešu meiteni, kas 
spiesta pārdoties varas nesējam,       
jo sabiedrības dubultmorāle spiež 
to darīt. Kaut gan personāži ir no -
vecojuši, šie jautājumi joprojām ir 
ļoti aktuāli, tāpēc brīnos, ka Raiņa 
un Aspazijas lielās jubilejas gadā 
neviena no šīm reālistiskajām lu - 
g ām netiek pieminēta. Ļoti žēl, ka 
no Raiņa un Aspazijas vēstulēm un 
dienasgrāmatām nav izceltas para-
lēles ar mūsdienām.

Ko jūs izceltu un gribētu vi -       
siem Latvijā atgādināt no šī man-
tojuma?

To, ka Rainis jau divdesmitajos 

gados ļoti intensīvi rakstīja par 
korupciju Latvijā, kuŗa kā kaitēkļi 
“noēd tēvijas zaļo koku”. Viņš ru -
nāja par latviešu tendenci ķēmo -
ties pēc aristokratisma – šis elitā -
risms, tieksme būt VIP un pro -
minenču aprindās. Rainis skaidri 
redzēja arī aprēķinu, kas valda 
partijās. Viņš gan uz āru bija sau -
dzīgs pret paša partiju, bet die - 
n asgrāmatās un vēstulēs ļoti kriti -
zēja sociāldemokratus. Tā arī bija 
zināma dubultmorāle, Rainis ļā -
vās būt partijas izkārtne. Bija de  -
putāts, gribēja būt prezidents. Tā 
bija viņa lielākā kļūda – absolūti 
nemanīt, ka ir notikusi laikmeta 
maiņa. Viņš varēja pretendēt vēlē -
šanās, kad divdesmito gadu sāku-
mā atgriezās Latvijā kā tautas va  -
ronis, bet, kad zaudēja, viņam va -
jadzēja atkāpties. Esmu pilnīgi 
pārliecināta, ka viņa morālā auto-
ritāte būtu bijusi daudz lielāka. Viņš 
to nespēja, divdesmito gadu vidū 
bija ceturtajā vietā Rīgas pašvaldī-
bas vēlēšanās – tāds kritiens!

Šveices gados viņš nemitīgi      
raksta vēstulēs un dienasgrāma  -
tās, ka polītika padara garu mazi-
ņu, nepārtraukti salīdzina radošo 
cilvēku ar polītisko cilvēku, kuŗu 
stāda daudz zemāk. Bet Latvijā 
viņam bija grūti to saiti nogriezt, 
būt atkal tam vientulim. Latvijā tas 
ir ļoti grūti arī mūsdienās. Re -  
dz am, cik daudzi radošie cilvēki 
tiek ievilkti polītikā. Gribu cerēt – 
ideā lu dēļ, bet domāju, ka ir gana   
daudz arī praktisku iemeslu. Po -
lītika šeit, Latvijā, “apēd” gandrīz 
visu. Telpa, kur tu vari būt brīvais 
cilvēks, absolūti bez sakariem un 
kaut kādas aizmugures, Latvijā ir 
diemžēl ļoti maziņa. Attīstītās Rie -
tumu demokratijās šī telpa, kur 
vari darboties kā neatkarīgs cil -
vēks, ir plašāka. Domāju, ļoti dau-
dzi cilvēki to jūt. Nu, tu atkal būsi 
tas zaudētājs. Varbūt arī Rainis to 
juta un pēc 14 trimdas gadiem 
tomēr ilgojās pēc tās burzmas, pēc 
atzinības, lai gan nepārtraukti sū -
dzējās, ka viņam tas viss ir par 
daudz. (..)

Šobrīd Eiropa piedzīvo šoku no 
bēgļu krizes, pieaug radikā lis ms. 
Latvijā amatpersonas tik ļoti asi 
nerunā, bet oktobŗa bei gās, saņe-
 mot Aspena institūta bal vu Prā -
gā, Igaunijas prezidents Ilvess ļoti 
skarbi izteicās, ka Eiropā šobrīd 
notiek šķelšanās, jaunu mūru 
būvēšana un vispār liberālā de  -
mokratija sašķobās. Jūsuprāt, kā 
šī krize mainīs Ei  ropu?

Bēgļu jautājums nav viegli risi-
nāms. Un nav vienkārši izskaid ro-
jams. Bet ar to ir jārēķinās, un es 
vē   lētos, lai latvieši aizdomātos par 
to, kādi cilvēki dibināja Latvijas 
valsti. Rainis arī bija bēglis, četr-
padsmit gadus atrada patvērumu 
Šveicē. Saeimas priekšēdētājs Pauls 
Kalniņš – arī bija bēglis vienu ga du. 
Fēlikss Cielēns, ārlietu mi  nistrs – 
bija bēglis Šveicē, Francijā, Beļģijā. 
Miķelis Valters, pirmais, kuŗš izteica 
Latvijas neatkarības ideju reālā vei-
dā – arī bēglis. Un šo sarakstu var 
turpināt. Paskatieties uz 18. no  -
vembra valsts dibināšanas bildi, ņe  -
miet vienu cilvēku pēc otra, daļa no 
viņiem bija bēgļi Krievijā, daļa – 
Rietumos pirms 1918. gada. 

Vita Matīsa: “Tā paaudze, kuŗa izsapņoja un izveidoja Latvijas valsti, 
bija bēgļi. Uzskatu, ir neapdomāti kritizēt un vērsties pret bēgļiem kā 
tādiem, ja padomājam, kā ir veidojusies mūsu pašu valsts vēsture. To 
der atminēties.”
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nuncēja kā komunistu, kopā ar 
ebrējiem viņš gadu nosēdēja Dau-
gavpilī cietumā, bet tāda ir Latvijas 
ironija – tūlīt pēc tam tika iesaukts 
leģionā. Vēlāk ievainots, evakuēts.

Es braucu un domāju – viņi te 
cīnījās par Latvijas ideju, nepazu -
šanu, ne jau visi leģionā bija Arāja 
tips. Tā paaudze ļoti cieta, bries mī-
gas mocības izgāja. Vai šie un citi 
zēni zaudēja dzīvības tādēļ, lai Lat-
vijā izveidotos šī nomenklatūras 
kasta, kas bez jebkādas samaksas 
var tikt ne tikai pie skaista kon -
certa, bet pie visādiem citiem la -
bumiem? Vai nevajadzētu vienreiz 
beigt šos bezmaksas ielūgumus 
izredzētiem cilvēkiem, kas ir at -
lieka no padomju laikiem? Viņiem 
pašiem arī nav neērti? Turklāt at -
kal Latvijas ironija – tieši šī ir kasta, 
kas var atļauties maksāt. (..) Citur 
pasaulē būtu tā, ka esat ielūgts, bet 
jums būtu vismaz jāmaksā tāpat   
kā parastajiem mirstīgajiem. Tā -
pēc arī veidojas tā netaisnības sajū-
ta Latvijas sabiedrībā, ka ir tie tur, 
kuriem ir privilēģijas, un ir pārējie. 
(..) Nav runa tikai par to, ka vie-
niem ir jāmaksā par koncertu un 
citiem nav, tas ir vesels komplekss – 
ja neesi izredzēto lokā, tev nekas 
„nespīd” šajā valstī. Tādēļ jau tik 
krampjaini turas šajā loka iekš -
pusē, jo dzīve ārpus tā ir smagāka. 
Es domāju, šie zēni nekrita, lai bū -
tu izredzēto loks ar savām privilē-
ģijām. Viņi krita, lai būtu zināms 
taisnīgums. Šis netaisnīgums ir 
Latvijā ļoti akūts. Drīzāk šī iemesla 
dēļ cilvēki brauc projām, nevis tikai 
tāpēc, ka nav pietiekami ienesīgs 
darbs.

Nobeigumā vēlos jautāt par 
Latvijas proklamēšanas simt -
gadi. Sākušās diskusijas, kā to 
svinēt. Kāds jums šķistu labākais 
veids?

(..) Ļoti negribas redzēt šīs ārējās 
aktīvitātes, atrakcijas, kas atliku 
likām bija arī Raiņa jubilejas gadā, 
bet gan apziņu, ka šī iekšējā fron -
tes līnija latviešu un Latvijas ie -
dzīvotāju prātos ir aizsargājamā 
territorija. Varbūt tāpēc, ka esmu 
ļoti iedziļinājusies Raiņa un Aspa-
zijas paaudzes jautājumos, man šī 
paaudze ir ļoti tuva – viss, kas sā -
kās ar Jauno strāvu. Tie ir Latvijas 
pamati, viņiem bija ideāli un viņi 
reāli cieta par šiem ideāliem. At -
modas paaudzei arī bija ideāli,      
bet tīri objektīvi tie upuri nebija      
tik ļoti smagi un lieli. Es negribu 
teikt, jo lielāki upuri, jo labāki re   - 
z ultāti – tas būtu falšs vienādojums, 
bet šie piemēri palīdz jauniešiem 
saprast, ka tā arī var. Jo mūsdienu 
pasaulē viņi redz sev apkārt citus 
piemērus, redz to Laimdotu le   dus-
skapī, ko minējāt sākumā. Vai 
Laimdotu, kas ver ledusskapi vaļā 
un ņem tikai sev, neskatoties ap -
kārt. Nezinu, vai tas ir realizējams – 
kā tas ies kopā ar tikumības jau-
tājumu, jo Jaunās strāvas paaudze 
nemaz tik tikumīga nebija, varbūt 
šī ideja nemaz neies krastā.

Un 100 gadi – tas nemaz nav tik 
daudz. Manai mammai bija 97, 
kad viņa nomira. Tas ir viena cil-
vēka mūžs mūsdienās. 

Īstā fronte ir prātos
ir divi geji, un tāpat mums ir viens 
vai divi čekisti. Tas ir vēzis Latvijas 
ķermenī, kas ne tikai nav izārstēts, 
tas nav pat atvērts vaļā. Man nav   
ne mazāko šaubu, ka ir aģenti, kas 
tiek izmantoti joprojām, bet kādā 
līmenī viņi darbojas un kādos val-
dības koridoros staigā, nemāku 
pateikt. Bet noteikti ir. Viņi bija arī 
20., 30. gados.

Tāpēc ir svarīgi runāt par 
konkrētiem faktiem. Piemēram, 
Knuts Skujenieks šovasar inter-
vijā mums atklāja savu aģentu 
vārdus. Izrādījās, ka viens no vi -
ņ iem ir bijis Itas Kozakevičas vīrs. 
Uzreiz ķēdīte iet tālāk – rodas pa -
 pildu šaubas par viņas traģisko 
nāvi. Varbūt arī jūs apsvērtu pub-
liskot sava aģenta vārdu?

Es domāju to nosaukt, bet ma -  
na problēma ir tāda – nosaukt 
vienu, kad ir tik daudzi citi. Ir 
netaisnīgi izcelt vienu, jo ir daudz 
vairāk cilvēku, kas izdarījuši daudz 
lielāku skādi. Re, kur mazā zivtiņa 

noķerta, bet lielās zivis turpina... 
Skujenieka gadījumā ir savādāk,     
jo viņš reāli cieta, es no šī gadījuma 
necietu nekādi, taču man bija 
pierādījums ar dokumentiem.

Bet šis ir pārdomu laiks. Rainis 
kā Latvijas patriots arī nebija tāds 
pozitīvais. Varbūt tas ir vislielākais 
Latvijas patriotisms – tieši runāt 
par šīm lietām, būt atklātiem. Re  -
dzēt, definēt, norādīt uz sāpīgām 
vietām, jo sāpīgās vietas ir arī tās, 
kur mēs esam ievainojami. Ja iz  -
liekamies, ka šīs sāpīgās vietas ne -
eksistē, tad mēs tiešām esam vāji.

Biju Liepājā uz koncertzāles at -
klāšanu – ne uz “prominenču” va  -
karu, bet iepriekšējā vakarā, kur 
visiem bija jāmaksā. Mana mam-
ma bija liepājniece, viņa nesen 
nomira ASV, un mēs nodibinājām 
viņas piemiņas stipendiju. Pirmais 
žests – nopirkām 10 biļetes Liepā -
jas audzēkņiem, tā ir nākamā kon-
cert zāles publika. Ziniet, vidējā 
cena bija 50 eiro. Liepājā!

Bija ļoti jauks vakars, Bēthovens 
burvīgs, akustika vienreizēja. Nā  -
ka majā vakarā es pa televīziju ska-
tījos lūgto “prominenču” vakaru, 
kur nevienam nebija jāmaksā,       
un domāju par kādu pretrunu. Pir-
mo reizi biju braukusi šo Rīgas – 
Liepājas ceļu novembrī. Vienmēr 
esmu braukusi pavasarī, vasarā, 
kad ziedonis... Tagad draņķīgs 
laiks, migla, es vēl tīšām pamaldī -
jos pa mazajiem nolaistajiem ce  -
liņiem, braucot no Džūkstes, Les-
te nes. Absolūts tukšums, izmi   - 
s ums, braucot cauri šiem Kurzemes 
katla laukiem gadalaikā, kad tur 
risinājās kaujas. Mans tēvs bija 
leģionārs un stāstīja, kā acu priek -
šā krita viņa draugs, 19 gadus vecs 
puisis no Latgales, kuŗa miršanas 
mokas tēvs bija spiests klusināt, lai 
pretiniekam nenodotu pozīcijas. 
Tēvs bija skolas direktors Jaun-
piebalgā, ienākot vāciešiem, viņu 
kāds skolotājs aiz greizsirdības de  -

kamēr daudzi dažus simtus eiro. 
Vai tā nav kārtējā milzīgā plaisa un 
netaisnīgums, kas dzen cilvēkus 
izmisumā? Un par izglītības refor-
mu atkal ir jautājums – kur man ir 
izdevīgums? Nevis visai sistēmai, 
bet atkal man. (..)

Minējāt, ka Krievija darbojas 
profesionāli informatīvajā karā. 
Padomju laikā šeit pastāvēja iz  -
vērsts specdienestu aģentu tīkls. 
Nekāda lustrācija nav notikusi, 
tāpēc būtu naivi pieņemt, ka      
viņi ir pazuduši. Kāds ir jūsu 
iespaids, cik aktīvi Latvijas polī -
tikā ir Krievijas ietekmes aģenti?

Noteikti ir. Es nevaru to nekādā 
veidā pierādīt, bet man ir novē -
rojums no savas dzīves, ko tagad 
redzu mazliet citādākā gaismā. 
Esmu šo gadījumu jau stāstījusi 
in tervijā Sestdienai šā gada maijā. 
Man bija kollēga ASV lietuvietis, 
pazīstams vēsturnieks Misjunas. 
Pēc neatkarības atjaunošanas Lie -
tuvas VDK archīvā viņš veica pētī-

jumus un atrada arī savu dosjē, un 
tajā bija saglabājusies vēstule, kuŗā 
čekisti no Rīgas rakstīja uz Viļņu – 
mūsu aģents tāds un tāds ziņo, ka 
bijis Šveicē pie Vitas Matīsas un tur 
bijis arī tāds vēsturnieks Misjunas, 
vai varat ko vairāk par viņu pateikt? 
Tā es uzzināju, ka latvietis, kas pie 
manis 1989. gadā viesojās Šveicē,   
ir bijis čekas ziņotājs ar segvārdu 
“Olivers”. Sapratu, ka man jādod 
viņam iespēja atzīties. Uzaicināju 
uz vakariņām viesnīcā Rīdzene, tas 
bija 1993. gads. Ņēmos kādu stun-
du, visiem iespējamiem līdzek -
ļiem, lai viņam būtu vieglāk atzī-
ties. Teicu: es saprotu, ka visiem 
taču bija jāziņo, ja gribēja tikt uz 
ārzemēm un tā tālāk. Bet viņš bija 
absolūti kā siena! Un tad es beigās 
izvilku to papīru un pirmo reizi 
dzīvē redzēju, kā cilvēks paliek 
balts. Tajā brīdī es nesapratu, kādēļ 
viņš neatzinās, jo nekādas konsek-
vences jau nebūtu – man tikai va  -
jadzēja kā illustrācijā – lai viņš pa -
saka, un viss, bez problēmām. Bet 
nē!

Tikai tagad esmu aizdomāju -  
s ies – varbūt visi šie cilvēki neticēja 
Latvijas ilgtspējai. Varbūt viņi sa -
prata – kas zina, es tagad atzīšos,   
bet pēc 10 vai 20 gadiem režīms 
mainīsies, tad man būs sūdi, es 
būšu slikts vieniem, jo strādāju če  -
kai, un otriem, jo atzinos. Labāk 
nogaidīšu. Šis psīcholoģiskais mo  -
ments paver veselu ainu, kāpēc 
lustrācija bija ļoti vajadzīga.

Būtu interesanti pajautāt vi - 
ņ iem pašiem, bet cilvēki nerunā 
atklāti.

Neviens! Peteram bija jāsadar-
bojas ar čeku, varbūt arī ko labu 
izdarīja, bet viņš atsakās par to ru -
nāt. Vai kāds šaubās, ka Ziedonis 
runāja ar čeku? Nožēlojami ir ne 
tik daudz tas, ka sadarbojās vai 
runāja ar čeku toreiz, bet ka šodien 
atsakās runāt par šo faktu vai no -
liedz, ka tas vispār noticis. Latvijā   

peiskās vērtības nav svarīgas, ja 
mēs jūtamies eiropieši tikai pēc 
izdevīguma, tikai naudas izteik - 
s mē, tad Eiropas Savienība latvie - 
š iem nemaz nešķiet vērtīga – var 
iztikt bez tās. Tā ir tā galvenā fron-
tes līnija. Deviņdesmitajos gados 
tiekšanās uz Eiropu un Rietu m iem 
daudziem bija tāpēc, ka tie bija      
tie stiprākie, uzvarētāji – latviešiem 
ir tendence pieslieties stiprāko pu -
sē. Bet ja stiprākais būs citā pusē?   
Ja eiropeiskās vērtības nav iekšēji 
svarīgs orientieris, tad tā Eiropas 
Savienības fronte, par kuŗu runā - 
j āt, tiks sadrupināta pati par sevi. 
Arī par tikumības likumu esmu 
pārliecināta – mēs jau redzam, kā 
zināmi spēki no vienas lielvalsts, 
kur ir šīs tradicionālās vērtības, 
spiež uz to savā valstī un kā atrod 
atbalstu partijās arī Eiropā. Ir tāds 
uzskats, ka Putins atrod atbalstītā-
jus kreisajā flangā Eiropā, jo tie ir 
antiamerikāniski. Labējā – jo tie ir 
piekritēji viņa tikumības, ģimenes 
vērtību uzstādījumam (starp citu, 
tas bija ļoti līdzīgs arī Hitleram: 
Kinder, Küche, Kirche). Un visus 
tos, kas ir pa vidu, var nopirkt.

Deviņdesmito gadu sākumā 
Rie tumos bija šis maldīgais 
priekšstats, ka vēsture ir beigu - 
s ies – Fukujamas tēze par vēstu -
res beigām, ka Rietumu liberālā 
demokratija ir uzvarējusi, tagad 
mums vairs nav jācīnās. ASV lik-
vidēja visas savas publiskās dip-
lomātijas iestādes, 1999.gadā šeit 
likvidēja USIS, jo – amerikāņi taču 
uzvarēja! Čiks, un divus gadus 
vēlāk nāca 11. septembris, visi 
saprata – nē, neviens neko vēl     
nav uzvarējis, tikai tagad tās  
frontes ir citas.

Es domāju, ka likt visas cerības 
tikai uz dzelžiem, uz tā saucamo 
“cieto varu”, nesaprotot, ka mūs -
dienu pasaulē ir svarīga tā sau -     
ca mā “gudrā vara” jeb “cietās” un 
“mai gās” varas laba kombinācija – 
tas ir ļoti riskanti Latvijas valstij.      
It sevišķi mūsdienu pasaulē, kur 
viss ir tik ļoti saistīts un cik zibe -
nīgi cirkulē informācija, arī mal-
dīga. Ļoti ātri tā iespaido cilvēku 
prātus un sirdis. To nesaprast ir 
liela kļūda.

Pirmā, noteicošā frontes līnija 
tiešām ir galvā, bet, ja jūs ar šādu 
ideju nācāt deviņdesmito gadu 
sākumā, tad bijāt absolūta mino-
ritāte. Tajā gaisotnē visi teica – 
mums būs jaunas institūcijas, mai -
nīsim likumus, būvēsim jaunu 
skolu. Tas viss bija uz kosmētis - 
k ām izmaiņām. Nemitīgi teicu – 
nē, mums jāliek akcents uz izglītību  
un kultūru, jo tās ir divas nozares, 
kas palīdzēs mainīt vai veidot šo 
prāta frontes līniju, jo tā ir pirmā 
aizsargjosla. Ja nebūs tās, tad visas 
pārējās – vai tas būtu NATO vai  
ES, neko daudz nelīdzēs. Un zi - 
n iet, šādai nostājai bija ļoti maz 
piekritēju. Visas cerības tika liktas 
uz institūcijām, likumiem, it kā 
pēkšņi ar režīma maiņu visi cil -
vēki arī būtu mainījušies kā uz 
burvju mājienu.

Patiesībā mēs to turpinām arī 
tagad. Aizsardzības budžetam nau-
da ir, bet nav naudas, lai varētu vēl 
mazliet palielināt skolotāju algas   tā, 
lai netiktu izgāzta izglītības re  for -
ma, kuŗa nav izdevīga mazam sko-
lotāju skaitam, kuŗi tagad pelna 
vai rāk nekā saņemtu pēc reformas.

Biju šokēta uzzinot, ka daži 
skolotāji pelna divus tūkstošus,  

Un ja šis patvērums nebūtu vi - 
ņ iem dots, mums tāds Rainis ne  -
būtu un to pašu var teikt par citiem 
ļoti drosmīgiem 1905. gada varoņiem.  

Tā paaudze, kura izsapņoja un 
izveidoja Latvijas valsti, bija bēgļi. 
Uzskatu, ir neapdomāti kritizēt      
un vērsties pret bēgļiem kā tādiem, 
ja padomājam, kā ir veidojusies 
mūsu pašu valsts vēsture. To der 
atminēties. 

Bēgļu jautājums ir milzīgs iz  -
aicinājums, Eiropa nav tam gatava. 
Varbūt vienīgais pozitīvais aspekts 
ir tas, ka tagad Eiropa ir reāli pie -
spiesta pie sienas, ir jāmeklē efek-
tīvs risinājums. Bet kā samierināt 
to pozīciju, ko ieņem Ungārijas 
val dība ar to, ko praktizē Zviedrija?  
Eiropas Savienības oficiālais sauk-
lis ir “vienotība dažādībā”, bet var -
būt tā dažādība tagad ir mazliet  
par lielu, lai varētu vienotību 
panākt?

Neesmu pārliecināta, vai tas būs reāli.
Bet argumentam, ka mēs, aus - 

t  rumeiropieši, neesam šo problēmu 
Tuvajos Austrumos izraisījuši, es 
piekrītu tikai līdz zināmai robežai. 
Jo tā azartiskā bezierunu piekriša-
na Irākas karam... Nu nebija viss   
tik melnbalts, kā te šķita tiem, ku -
ŗ iem bija putas uz lūpām. 2003. ga -
dā Irākas kara laikā es Dienā uz  -
rakstīju viedokli par amatperso -    
nu izvairīšanos no diskusijām ar 
sabiedrību, kuŗa oponēja kaŗam. 
Es zinu tieši teikumu, kas mani 
sakaitināja, jo tā autors ir cilvēks, 
kuŗu ļoti respektēju un parasti 
viņam piekrītu – Aivars Ozoliņš. 
Viņa viedoklī Dienas komentārā 
bija teikums, ka tie, kuŗi iet miera 
maršā Londonā, maršē “kopsolī     
ar Sadamu”. Tas man šķita tāds ma -
 nihejisms! Nespēja pieņemt, ka 
šiem cilvēkiem Sadams nav mīļš, 
bet viņi tiešām uzskata kaŗu par 
kļūdu. Man ir iekšējs reflekss pret 
jebkādu manihejismu, ka viss ir 
melns vai balts. Vēsturē skaidras 
melnbaltas situācijas drīzāk ir iz  -
ņēmums, nevis likums. Latvijā cil-
vēkiem ir pārāk liels reflekss re  -
dzēt visu melnbaltās krāsās.

Man šķiet, ka Sīrijas krizē mums 
tomēr ir daļēja atbildība, arī Lat -
vija daļēji ir vainīga. Lai tā laika 
ār  lietu ministri raksta memuāros, 
ko viņiem stāstīja amerikāņi – vai 
tiešām nebūtu NATO dalība, ja ne -
 sekos ASV pozicijai par kaŗu Ira -
kā, vai tiešām bija draudi un šan-
tāža? Varbūt es biju tālu no tā. Bet, 
ja atmiņa neviļ, igauņi tajā pašā 
situācijā bija ar mazliet vēsāku 
attieksmi – nebija putas uz lūpām 
kā daudziem mūsu polītiķiem.

Tā ka neesam mēs šķīsti un ne  -
vainīgi šīs situācijas izraisīšanā un 
mums jābūt arī daļai no risināju-
ma. Kādā veidā to risināt – tas ir 
valdības jautājums. Bet nevaram 
bāzt galvu smiltīs, jo tas ir Eiropas 
izdzīvošanas jautājums. Jau skatās 
uz mums greizi Vācijā – tie aust-
rumeiropieši grib, lai mēs uzņe - 
m am visu problēmas risināšanu. 
Jūs nekustināsit ne pirkstu, nu tad     
mēs arī nekustināsim ne pirkstu, 
kad jums pēkšņi vajadzēs palīdzī-
bu. Šāda nostāja psicholoģiskā lī  -
menī ir jau notikusi. Un tas Latvi-
jai, Baltijai un visam reģionam ir 
ļoti bīstami, ja pēkšņi atkal šīs ro -
bežlīnijas ir parādījušās, ka mēs 
būs im solidāri pēc ēdienkartes: šis 
mums patīk, tas nepatīk. Nē, tā tas 
nenotiek. (..)

Ja Latvijas iedzīvotājiem eiro -

Eiropas Savienības oficiālais sauklis ir 
«vienotība dažādībā», bet varbūt tā dažādība 
tagad ir mazliet par lielu, lai varētu vienotību 
panākt? Neesmu pārliecināta, vai tas būs 
reāli.

Publikācija tapusi sa   dar bī  -
bā ar nedēļraksta “IR” 
redakciju
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Rīgas Latviešu biedrībā (Mā  -
muļā) jau otro gadu pēc kārtas 
notika vērienīgs sarīkojums –      
so  m ugru tautu kultūrai veltīts sa -
rīkojums “Somugru tautu festi -
vāls 2015”, kas pulcēja somugru 
tautu pārstāvjus no somugru tau  -
tu valstīm (Somijas, Ungārijas, 
Igaunijas) un mūsu pašu Latvijas 
(lībieši ir otra Latvijas pamattau -
ta) un Krievijas (kur somugru 
tau tas ir mazākumtautības).

RLB Zelta zāle – sarīkojumu ie  -
skandē lībiešu ansamblis Līvlist  
un Rīgas Latviešu biedrības jauk-
tais koris, tiek nodziedātas valstu 
himnas un visus festivāla dalīb -
niekus apsveic RLB priekšsēdis 
Guntis Gailītis. Seko somugru 
tau  tu valstu vēstnieku Latvijā uz  -
runas – Igaunijas Republikas ār -
kār tējais un pilnvarotais vēst - 
nieks V. E. Teniss Nirks (Tõnis 
Nirk), Ungārijas vēstniece Adrie-
na Millere (Adrien Müller), So  mi -
jas vēstnieks Olli Kantanens. Ar 
savu klātbūtni pagodinājuši un 
klātesošos apsveic Latvijas Kul tū-
ras ministrijas pārstāvis Uldis 
Liel pēters, Līvod Īt/Līvu (lībiešu) 
savienības vadītāja Ieva Eren - 
š treite, B/O Fenno-Ugria direktore 
Vīa Kadi Raudalainena (Viia-
Kadi Raudalainen), Igaunijas Kul-
 tūras ministrijas Mazākumtau -
tību kultūras padomes loceklis 
Juris Žīgurs (tieši viņš savulaik 
bija idejas autors, ka Latvijā jārī -
ko šādi svētki). 

Jāteic, ka apsveikumos atkārto -
ti izskanēja pateicība personiski 
RLB Folkloras komisijas vadītā - 
jai Margitai Porietei, kuŗa noti-
kuma rīkošanā ieguldījusi īpaši 
daudz darba – meklēja un atrada 
(!) financējumu festivālam, vadīja 
šo projektu no Latvijas puses, sa  -
darbībā ar B/O Fenno-Ugria di -
rektori Vīa Kadi Raudalainenu 
(Viia-Kadi Raudalainen) izveido -
ja svētku programmu, kā arī 
koordinēja techniskās norises, 
tekstu tulkošanu no igauņu un 
angļu valodas un visu divu dienu 
ilgo un daudzām aktīvitātēm 
piepildīto foruma gaitu. 

Festivāla sagatavošanā aktīvi ie  -
saistījās somugru tautu valstu vēst  -
niecības Latvijā (jo īpaši Ungārijas 
Goda konsule Arianna Župika), 
kā arī Līvod Īt/Līvu (lībiešu) sa  -
vienība un tās vadītāja Ieva Eren-
štreite. 

Runātāju starplaikos uz ekrāna 
bija vērojams daudzo atbalstītāju 
logo: Valsts Kultūrkapitāla fonds 
(Latvija), Igaunijas Republikas 
Kultūras ministrija, Igaunijas Re  -
p ublikas Izglītības un zinātnes  
mi  nistrija, Valsts kultūrkapitāla  
fonds (Igaunija), Radu tautu pro-
gramma (Igaunija), SIA Metsa  
Fo  rest Latvia, SIA Fazer Latvija, 
preču zīme “Ezerkauliņi”, V/A 
Lat vijas institūts, Latvijas Nacio -
nālais kultūras centrs, UNESCO 
Latvijas Nacionālā komisija, bist -
ro “Garlībs”.

Pavisam uzstājās 14 vieslektori – 
pārsvarā etnografi, etnomūziko-
logi, valodnieki, folkloristi no Tar-
 tu universitātes, pievēršoties tā    - 
d iem tematiem kā “Somugru krā-
jumi Igaunijas Tautas mūzejā” 
(Svetlana Karma, udmurtu etno-
loģe), “Lībieši un ANO – kāpēc 
un kā?” (Olivers Lode, UNPFII di -
  rektora vietnieks, Igaunija), “Par 
votu valodas atdzīvināšanu ar  
tautas mūzikas palīdzību” (Lean-

SOMUGRU TAUTU FESTIVĀLS 2015
ne Barbo, igauņu mūzikoloģe, 
Igaunijas Mūzikas un teātŗa aka-
dēmija). Mariešu folkloristes no 
Tartu universitātes Tatjana Alibina 
un Anna Miškina savos ziņoju-
mos stāstīja par mariešu ticības 
ieražām un kristietību mariešu 
kultūrā, savukārt komiešu valod-
nieks Nikolajs Kuzņecovs par to, 
kā komiešu mītoloģijā atspogu-
ļota pasaules radīšana. Audito ri  ju 
ar savu emocionālitāti saviļ ņoja 
Ņikita Djačkovs (ižoru etnografs) 
un Dmitrijs Haraks-Zaicevs (ižo-
ru kopienas “Sojkula” pārstāvis), 
stāstot par ižoru valodas situāciju 
Ļeņingradas apgabalā un šīs tau-
tas juridisko statusu un eksisten-
ces praktisko pusi. Faktiski ižoru 
izdzīvošanas (arī valodas izman-

nālo kultūru. Man prieks, ka šeit ir 
zinātnieki, kas mūs iepazīstinās     
ar šo tautu tradicionālo kultūru, 
ceru, ka veidosies arī zinātniskie 
kontakti. Pirms diviem gadiem 
grupa Latvijas zinātnieku devā -
mies vairākās ekspedīcijās pa seno 
dzintara ceļu. Diemžēl līdz Ungā -
rijai toreiz nenokļuvām. Ar lielām 
cerībām raugos uz ungāru zināt -
niekiem, kuŗu referāti iecerēti 
mūsu konferences programmā.” 

Auditorijas uzmanību piesaistī -
ja Rietumungārijas universitātes 
profesora Janoša Pustai (Pusztay 
Janos) apskats un tajā izklāstītā 
viņa koncepcija par Centrāleiro-
pas valodām... Centrāleiropa esot 
kā josla, kas veidojās no Alpu-Ad-
rijas reģiona līdz pat Baltijai, “un 

institūta vecākā pētniece Marju 
Ke  i  vupū (Marju Kòivupuu) lasī -
jumā “Bez mantinieka nebūtu 
mantojuma. Par kultūras man - 
t  ojumu saistībā ar tam veltīto     
2013. gadu Igaunijā” pastāstīja,   
ka tematiskā gada laikā tika 
meklētas atbildes uz jautāju -  
m iem, kas ir kultūras mantojums? 
kā tas veidojas? kam tas pieder un 
kā tas mūs skar? Un kāpēc reizēm 
rodas asas domstarpības, vērtējot 
un sargājot kultūras mantojumu? 
Atbilžu meklējumos acīmredza -
mi radušās gan pārdomas, gan 
atziņas, gan citi jautājumi. Pie -
mēram, “Kultūras mantojuma no   -
vērtējums ceļ nomales no peri fē -
rijas uz centru, sabiedrības uzma -
nības centru, kas savukārt rada 

rak ka Zaitseva) tradicionālo rok-
darbu radošo darbnīcu, kā arī 
iepazīties ar ižoru un mordvie -   
šu rokdarbiem. RLB 1. stāva vesti-
 bilā speciāli šim sarīkojumam tika 
atvesta izstāde no Igaunijas tau -
tas mūzeja (Tallina) “Somugru un 
samodiešu cilvēki”.

Salīdzinājumā ar pērno gadu     
šis somugru tautu festivāls ilga 
divas dienas un bija plašāks (Rīga, 
Turaida, Kolka). Nākamajā  dienā 
pēc sarīkojumiem Māmuļā viena 
festivāla dalībnieku daļa devās uz 
Kurzemes lībiešu dienu Kolkā, 
cita uz Vidzemes lībiešu dienu 
Turaidā. 

Par Gaujas lībiešiem līdz šim 
ziņas bijušas skopākas nekā par 
Kurzemes lībiešiem. Arī Vidzemes 
lībiešu dialekts sen izzudis. Vidze -
mes lībiešu dienas Turaidas mū  -
zejrezervātā apmeklēja Ungārijas 
vēstniece ar ģimeni un kopā ar 
citiem lībiešu dienas dalībniekiem 
devās ekskursijā pa Dainu kalnu 
un apskatīja ekspozīciju “Gaujas 
lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. Ar 
priekšlasījumiem uzstājās vairāki 
iepriekšējās dienas lektori, kā arī 
Turaidas mūzejrezervāta un Lat-
vijas Universitātes Latvijas vēstu-
res institūta pētnieki. Īpašs ak -
cents sarīkojuma  norisē bija kata-
loga “Baltu un Baltijas somu 
sen  lietas Turaidas mūzejrezer-
vāta krājumā 10. – 13. gadsimtā” 
reprezentācija. 

Sirsnīgā gaisotnē noritēja “So  m-
 ugru tautu festivāla 2015” otrā 
diena Kolkā, kur Baiba Šuvcāne 
uzstājās ar lekciju “Ieskats Ziemeļ-
 kurzemes lībiešu ciemu dzīvē lai-
ku ritumā, lībiskais latviskajā”, ti -
ka iepazītas senā lībiešu ciema 
Kolkas dabas takas – objekti, le  -
ģendas, cilvēki. Sarīkojuma dalīb-
nieki ciemojās līvu centrā “Zītari”, 
kur tika iepazīstināti ar lībiešu 
kultūrvēsturisko priekšmetu eks-
po  zīciju  “Kolkas lībiešu darbīgā 
dzīve”, bet sarīkojuma nobeigu mā – 
dziesmas un sadancošana som-
ugru garā, kopā ar  Leanne Barbo – 
dūdas (Igaunija – Latvija), ingrijas 
somu ansambli Talon  merkit (Krie -
vija), setu tradicionālo dziesmu 
ansambli Sõsarõ (Igau nija). 

Pērn un šogad – divi somugru 
svētki veiksmīgi sarīkoti. Orga-
nizējot, cerams, nākamgad trešos, 
ko varētu mainīt?

Margita Poriete: Šogad svētki 
RLB bija ļoti plaši un daudzvei-
dīgi, paralēli vairākās zālēs, dau-
dzu (11) stundu garumā, tomēr – 
var būt pat nogurdinoši. Mani 
interesē apmeklētāju sajūtas –      
no psiholoģiskā viedokļa cilvē - 
k am vajadzīga darbības maiņa. 
Svētki varētu būt efektīvāki. Pie-
mēram, lekcijas varētu notikt arī 
akadēmiskā vidē, kā šogad jau to 
iesāka Ungārijas vēstniecība – pēc 
festivāla ungāru lektori uzstājās 
Latvijas Universitātē Humanitā - 
ro zinātņu fakultātē somugru va -
lodu pētniekiem un interesen-
tiem. Referātus – arī no iepriek-
šējo gadu priekšlasījumiem – va  -
rētu piedāvāt izlasāmus rakstu 
krājumā, kā arī pieejamus inter -
netā vairākās valodās, bet kopā 
sapulcējoties – izspēlēt erudīcijas 
spēles par somugru tautu temati-
ku – izdzīvot, izspēlēt vēstures     
un valodu attīstības līkločus at -
raktīvā sadarbībā. 

INESE RAUBIŠĶE

Setu tradicionālā dziesmu ansambļa Sõsarõ dalībnieces

to  šanas) iespējas strauji samazi-
nās. Šobrīd ir uzskaitīti tikai 60 
cilvēki, kuŗi spēj sarunāties ižoru 
valodā, stipri sarukusi arī ižoru 
apdzīvotā territorija. “Mūsu, ižo-
ru, uzstādījums ir pavisam vien -
kāršs – mums nav jācīnās, lai iz  -
dzīvotu, bet jācīnās par to, lai at  -
tīstītos,” uzsvēra Dmitrijs. “Taču 
valsts varas struktūras nereti mūsu 
centienus uzskata par sava veida 
ižoru separātismu.” 

Priekšlasījumu dienu vadīja Dr. 
habil. philol. Janīna Kursīte Paku-
le, un arī viņa nolasīja ziņojumu 
“Somugriskā reālitāte mūsdie -
nās”, atzīmējot, ka “vislielākā gan 
zinātniskā, gan sadzīviskā intere -
se Latvijā ir par Kurzemes lībie - 
š  iem, kas dzīvojuši Latvijas rietumu 
daļā. Pēdējos gados novērojama 
interese arī par Vidzemes reģiona 
lībiešiem, kuŗi zaudējuši savu va  -
lo  du un identitāti jau 19. gadsim-
tā”. Zinātniece īsumā pastāstīja   
par pētījumiem, kas veikti, izzinot 
lībiešu vēsturi, valodu un kultū -
ru, minot latviešu zinātnieku 
vārdus, kā arī dzejniekus, tulko-
tājus, māksliniekus, kas daudz 
paveikuši somugru folkloras un 
literātūras populārizēšanā. J. Kur -
sīte Pakule atzīmēja: “Kaut arī Lat-
 vijā pagaidām nav plašāku pē   tī -
jumu par setiem, ižoriem, vo - 
t iem, tieši pēdējos gados vairāk -
kārt notikušas īsākas vai gaŗākas 
ekspedīcijas un izpētes braucieni. 
Tas ir tikai sākums. Latvijā diem-
žēl ir pārāk maz zināms par mari, 
udmurtu, mokšu, komi tradicio-

es to nosaucu par dzintara ceļu… 
Saskaņā ar areāla valodniecību 
dzintara ceļā ir izveidojušās divas 
valodu grupas – Baltijas un Dona-
 vas apvidus, kuŗu izveidē un attīs -
tībā nozīmīga ir vācu valodas ie  -
tekme… Tā saucamo tīro valodu 
nav, neviena valoda nav veidoju-
sies laboratorijā, un faktiski pa  -
stāv tā saucamā valodu savie -
nība…” Profesors skāra jautāju -
mu arī par apdraudēto valodu 
revi  talizāciju. Savā stāstījumā lek-
tors dalījās ar pārsteidzošu infor-
māciju – Kazachstanā šobrīd dzī -
vojot 50 cilvēku, kuŗi sevi uzskata 
par līviem… 

Bet lektore Kata Kubiņī (Kubi-
nyi Kata) no Ungārijas sniedza 
zi   ņas, kur ungāru interesenti var 
smelties izpratni par līviem (lībie-
šiem) – viņu valodu, kultūru, pa -
gāt ni un tagadni. Laika gaitā iz  -
ziņas materiālu klāsts sagatavots 
iespaidīgs, piemēram, izdotas līvu 
tautasdziesmas, teikas un apskats 
par tautas daiļradi Gēzas Kēpeša 
(Kepes Geza) tulkojumā; lībiešu 
literārās vēstures pētījumi Pētera 
Domokoša (Domokos Peter) mo  -
no  grafijā par mazo tautu, tostarp 
arī lībiešu, literātūru; informācija 
par mūsdienu vietējiem teicējiem 
atrodama Bēla Javorski (Jāvorszky 
Bèla) jaunajā vispārējā somugris-
tikas rokasgrāmatā. Prof. Jānošs 
Pustai sastādījis un tulkojis jau -  
no folkloras antoloģiju, utt., 2008. 
gadā tīmeklī izveidots jauns ko  -
mūnikācijas kanālis. Tallinas uni -
versitātes Humanitāro zinātņu 

ris  ku, ka kultūras mantojums kļūs/
tiks pārvērsts par lētu preci, 
nedzīvu masu produkciju. Tāpēc 
rodas jautajums, kur iet tā smalkā 
robeža starp kultūras mantoju -
mu un komerckultūru, un vai   
mēs protam (un vēlamies) šo ro -
bežu novilkt?” 

Kā nobeigums visiem piekšla -
sī jumiem bija etnografes Indras 
Čeksteres (literātūrzinātnes, folk-
loristikas un mākslas DSP dok-
torantes) referāts par Baltijas jū -
ras reģiona somugru tautu mai -
zes cepšanas tradicijām. Izskanēja 
aizkustinoša atziņa, ka “mūsu va -
lo   da un dienišķā maize ar dau-
dzām smalkām saknēm mūs sai s-
ta ar citām tautām”.  

Festivāla gaitā RLB Kluba zālē 
dalībnieki varēja noskatīties plašu 
dokumentālo filmu programmu, 
kuŗā bija ietvertas arī pēc Lenarta 
Meri scenārija veidotās un viņa 
paša režisētās filmas, kā arī kino -
darbi par mariešu tautu, viņu 
ticību, par Ingrijas somu neseno 
vēsturi u. c.

Ja pēc priekšlasījumiem Zelta 
zāli svētku dienas izskaņā piepil -
dīja somugru mūzikas un deju 
sarīkojums, tad Baltā zālē visas 
dienas garumā varēja skatīt bied -
rības Randalist rīkotā plenēra 
“Līvzeme 2015” izstādi, somugris-
tikas grāmatu izstādi, mūsdienu 
tradicijas mokšu un erziešu rotu 
kultūrā, vērtēt udmurtu dizaine-
res Poļinas Kubistas (Polina Kubis-
ta) nacionālo modi un Marinas 
Harakas-Zaicevas (Marina Ha -
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KRUSTVĀRDU MĪKLA

N OVA D U  Z I ŅA S

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS 

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 45) atrisinājums
Līmeniski.  1. Kapitāls. 

7. Sparta. 11. Spora. 12. Zā -
lamans. 14. Flauta. 15. Ie -
robežot. 16. Māters. 18. 
Lāpa. 19. Atlanta. 21. Ošņāt. 
22. Taka. 24. Sleja. 26. Aro-
 māts. 28. Spert. 30. Epi-
kūrs. 32. Smiekli. 34. Strē -
les. 35. Senatne. 37. Grots. 
38. Ērmanis. 41. Melst. 43. 
Sari. 45. Indēt. 46. Trūdājs. 

48. Anna. 50. Aplams. 51. Ai -
viekste. 53. Prieks. 54. Sliecība. 
55. Džems. 56. Tracis. 57. Satik-
sme.

Stateniski.  1. Kazemāts. 2. Po -
 lītika. 3. Tamāra. 4. Lini. 5. 
Sprosts. 6. Griež. 8. Pelt. 9. Raudāt. 
10. Apaļas. 13. Sekante. 14. For -
ša. 17. Stimuls. 18. Lāčplēsis. 20. 
Alūksnē. 21. Ojārs. 23. Arģentīna. 
25. Triec. 27. Spraust. 29. Āmurs. 
31. Strauja. 33. Ieiet. 36. Erudīts. 
39. Saharīns. 40. Pieskare. 41. 
Mēris. 42. Trūkums. 44. Laipot. 
45. Indija. 47. Spiegi. 49. Birža. 
51. Akli. 52. Elpa.                

Līmeniski. 7. Speciāli iekār  to -
tas mācību telpas. 8. Titāna rū -
da. 10. Lašveidīgo kārtas zivs.   
11. Aitu tēviņš. 12. Tibetas augs -
tā  kais garīdznieks. 16. Plieka -
nas, banālas. 19. Seklūdens pos-
mi upes gultnē. 20. Blīvs orna -
mentēts audums. 21. Censties 
uztvert smaržu. 22. Katoļu baz -
nī  cas dievkalpojumi. 23. Zemes 
īpašumtiesības feodālajā Eiro -  
pā. 24. Apdzīvota vieta Jelgavas 
novadā. 25. Ātri veicīgi. 28. 
Trekns. 30. Provinces centrs Ita-
lijā. 31. Karnevāla tērpi. 32. Mē  -
bele. 36. Čemurziežu dzimtas 

garšaugs. 40. Latviešu dzejniece, 
rakstniece (1890-1985). 41. Mil  -
nas. 42. Asarveidīgo kārtas zivs. 
43. Ierīces elektriskās strāvas 
stip   ruma un sprieguma rēgulē-
šanai. 

Stateniski.  1. Katoļu garīdz-
nie ki Francijā. 2. Reliģiski gru-
pējumi. 3. I. Kalmana operete.     
4. Vēlreiz. 5. Kākslis. 6. Pieņemti 
simboliski apzīmējumi. 7. Ame -
rikāņu rakstnieks (1903 – 1987). 
9. Novada centrs Latvijā. 13. Ceļi 
pilsētās. 14. Nesteidzīgi gājieni. 
15. Valodniecības nozare. 17. 
Sens austrumu tautu strinkš ķi-

nāmais mūzikas instru-
ments. 18. Īsi triju vai čet -
ru šķautņu dunči. 26. Trīs -
zilbju pantmērs.  27. Senas 
ide ciltis, kuŗas 1. gs. p.        
m. ē. pakļāva romieši. 29. 
Kon   ditorejas izstrādāju -
mi. 33. Dumbrvistiņu 
dzim  tas putns. 34. Tīrīt ar 
šķidrumu. 35. Rati Vidus -
āzijā (daudzsk.).   37. Spun-
 des. 38. Valsts Okeanijā. 
39. Studentu kopmītnes.

Latvijas sulu un dzērienu ražotājs SIA Cido grupa nosūtījis uz 
Ķīnu pirmo kravu ar sulām, gāzētajiem dzērieniem, alu un ūdeni. 
Tā turpinot attīstīt eksportu, kur līdz šim tika piegādāta tikai pēc 
individuāla pasūtījuma ražota produkcija. Uz Ķīnu eksportē augstā-
 kās cenu katēgorijas premium klases produktus – sulas, alu “Lāčplēsis 
Extra” un “Lāčplēsis Izturēts”, dzeramo ūdeni “Mangaļi”, atspirdzino -
šo dzērienu “Enjoy” un citus. Pavisam tiek eksportēts uz ārvalstīm 
21% produkcijas. Visvairāk uz Lietuvu, Igauniju, Eiropas valstīm, 
ASV, Kanadu, Apvienotajiem Arabu Emirātiem, Krieviju un tagad 
uz Ķīnu. 

Latvijas Universitātes (LU) fonda mecenātu stipendijas 
2015./2016. akadēmiskajā gadā ieguvuši 110 studenti. Tie ir LU, 
Rīgas Techniskās universitātes (RTU), Latvijas Lauksaimniecības 
uni  versitātes (LLU), Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Latvijas 
Māk   slas akadēmijas (LMA), Liepājas Universitātes (LiepU), Dau-
gavpils Universitātes (DU) un citu Latvijas augstskolu studenti. 
Stipendiju kopsumma ir 265 183,24 eiro. Kopumā ar LU fonda me  -
cenātu atbalstu šogad izveidotas 30 dažādu veidu stipendijas. Vie -
nas stipendijas apmērs ir 500 – 6 000 eiro akadēmiskajā gadā. 

Iecavas novada dabiskās lineļļas krāsu ražotājas SIA Linum 
Color zīmols Paint Eco Briselē saņēmis balvu pasaules mēroga 
tīmekļa vietņu konkursā Web Awards 2015 nominācijā “Labāka pa -
saule”. Tā tika novērtēta uzņēmuma ekoloģiskā produkcija un zaļā 
domāšana. SIA Linum Color bija vienīgā fināla dalībniece no Latvijas. 

Latvijā no 28. novembra līdz 29. decembrim notiks II Mūzikas 
festivāls “Kokļu skaņas ziemas mirdzumā”. Tā iniciātore ir koklē-
tāju ansambļa Cantata vadītāja Anda Eglīte, kuŗa mūsdienu mūzikas 
kameransambļa Altera Veritas sastāvā ieguvusi Latvijas Lielās mūzi-
kas balvu 2003 un laikraksta Diena gada balvu kultūrā 2004. gadā. 
Festivāla laikā notiks seši koncerti sešos dažādos Latvijas dievna -
mos – Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā, 
Lu  tera Evaņģēliski Luteriskajā (Torņakalna) baznīcā un Sv. Pēteŗa 
baznīcā, kā arī Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā un Jelgavas Sv. Annas 
baznīcā. Koncertos uzstāsies pazīstamākie Latvijas koklētāji un 
kokļu ansambļi, kā arī īpašie viesi – jauktais koris Sonore un dažādu 
mūzikas instrumentu solisti. 

Latvijā ir apstiprināti investīciju projekti ar Eiropas Savienības 
(ES) līdzfinancējumu 372 miljonu eiro apmērā, informē Finan -  
ču ministrijā (FM). No 2014. – 2020. gada Eiropas Savienības (ES) 
fon  du plānošanas perioda gandrīz divos gados ir noslēgti līgumi ar 
financējuma saņēmējiem par 15 ES fondu projektu īstenošanu ar ES 
līdzfinancējumu 226 miljonu eiro apmērā. Nauda tiks ieguldīta ceļu 
infrastruktūras sakārtošanā, plūdu risku novēršanā, nodarbinātības 
veicināšanā, jauniešu iesaistē izglītībā un darba tirgū, kā arī sociālās 
iekļaušanas jomā. 

Rīgā šogad 10 mēnešos ir sveikti jau 48 rīdzinieki, kuri sasnieguši 
100 un vairāk gadu vecumu. Dienu pēc Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97. gadadienas 100 gadu jubileju nosvinēja rīdziniece Zoja 
Toporkova. Savukārt šogad trīs – 105 gadu jubileju. 

Džūkstes Pasaku mūzejā 24. novembrī notika Latvijas Bankas 
kollekcijas īpašās monētu serijas, kas veltīta tautā iemīļotākajām 
latviešu pasakām, 5 eiro kollekcijas monētas „Pasaku monēta I. Pieci 
kaķi” iznākšanai veltīts radošs sarīkojums. Tā tapusi pēc latviešu 
grafiķa un rakstnieka Alberta Kronenberga pasakas „Pieci kaķi” 
motīviem. Monētas aversā redzama gulta ar pieciem saldi 
aizmigušiem kaķiem – Muri, Ņuri, Inci, Minci un Punci. Savukārt 
monētas reversā attēloti šie kaķi ar ēdamrīkiem – bļodiņām un 
karotēm. Monētas grafisko dizainu veidojusi izcilā bērnu grāmatu 
illustrātore Anita Paegle, ģipša modeli – Jānis Strupulis. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Latvijas dzimšanas dienas priekš -
vakarā Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā atklāja jauno iz  -
stāžu sezonu, kuŗas vienojošais 
motīvs ir kustība. To veido lat  vie-
 šu un ārvalstu ievērojamu māk -
s linieku glezniecības, grafikas, 
tekstilmākslas un video mākslas 
izstādes, kuŗas parāda dažāda 
vei  da kustību ūdens straumes vi -
jumā, klusuma transformācijās 
un plūdumā, kustībā kā neno -
slēgtā un nepabeigtā procesā.

Apmeklētāji var aplūkot “Ofor-
ta ģildes” piecu gadu jubilejai 
vel  tīto izstādi “Stiprais ūdens”, 
Vā  cijas mākslinieka Manuela 
Šrē  dera darbu izstādi “Izstrādes 
procesā/Pēdējā brīdī”, Neles Zir-
nītes “Origin”, Dzidras Ezergailes 
“Saules dziesma”, kā arī ASV mī  -
tošās mākslinieces Aijas Meisters 
“Bērie zirgi”, Ineses Lieckalniņas 
“Klusuma skaņa”, kā arī 2. starp -
tautiskā tekstilmākslas simpozija 
Fortress man izstādi.

Izstādes atklāšanā darbu autori 
saņēma Daugavpils domes patei -
cības rakstus un suvenīrus. Iz   -
pild  direktore Inga Goldberga uz -
 svēra, ka šīs izstādes ir lieliska 
dāvana Latvijai svētkos.

“Oforta ģildes” jubilejas izstādē 
“Stiprais ūdens” visplašāk ar 16 
au   toru darbiem pārstāvēta Švei-

Amerikas latviešu māksliniece Rotko mākslas centrāINESE MINOVA, 
Latgales Laiks

ce, kā arī piedalās mākslinieki no 
Latvijas, ASV, Brazīlijas, Čechijas, 
Indijas, Japānas, Krievijas, Nīder-
 landes, Lietuvas, Polijas, Spānijas 
un Ukrainas. Oforts jeb asējums 
ir grafikas technika ar senu un 
bagātu vēsturi, kas sniedzas līdz 
16. gadsimtam. Viena no “Oforta 
ģildes” goda loceklēm bija jau 
aizsaulē aizgājusī grafiķe Dzidra 
Ezergaile, kuŗas darbi sakopoti 
izstādē “Saules dziesma”. Viņas 
darbu centrālais vadmotīvs ir da -
 ba, kas izteikta caur tautas dzies -

m  ām un sentēvu dabas izjūtu, to 
centrā bieži vien ir Saule kā mā  -
tišķās mīlestības, gaismas, siltu-
ma un dzīvības uzturētājas sim-
bols.

Personālizstādi Origin (“Pirm-
sākums”) uz Daugavpili atvedu -
si “Oforta ģildes” dibinātāja, 
māksliniece Nele Zirnīte. Šie dar-
bi iezīmē jauna posma sākumu 
mākslinieces radošajā dzīvē, ie  -
nesot vēl vairāk krāsainības un 
dzīvības.

Biedrības “Grafikas kamera” 

Izstādes atklāšanas dienā Aija Meisters kopā ar tautumeitu no 
Daugavpils Tatjanu Kolotu

ak   tīva biedre, vitrāžas mākslinie-
ce, daudzu Latvijas un ārvalstu 
grafikas izstāžu dalībniece Inese 
Lieckalniņa ar savu darbu izstādi 
“Klusuma skaņa” aicina novēr - 
s ties no steigas, jo ikvienam 
blakus ir dzīvs cilvēks ar savu 
unikālo dvēseli. Viņas darbi runā 
par šo   dienas cilvēka emocionālo 
izolā ciju, atsvešinātību un bez -
per so niskumu saskarsmē.

Jaunajā izstāžu sezonā šeit 
aplūkojami Daugavpilī dzimušās 
amerikāņu gleznotājas Aijas Mei  s -
ters darbi, kas turpmāk papil di-
nās Marka Rotko mākslas centra 
kollekciju. Viņas darbu izstāde 
“Bērie zirgi” simbolizē Latviju un 
mākslinieces atmiņas par dzim-

teni. A. Meisters atklāj, ka glez -
nās attēlotais baltais zirgs bieži 
nāk sapņos, lai aizvestu viņu 
prom no kaŗa pārņemtās Latvi -
jas. Aija dzimusi 1939. gadā Dau-
 gavpilī un, līdzīgi kā daudzi citi, 
bēgļu gaitās nonākusi ASV. Sa -
vos darbos māksliniece centusies 
attēlot bērnības atmiņas par ka -
ŗu: “Mana māksla pārvar reālitāti, 
pētot pasaules fantāzijas, sapņus 
un vīzijas, cilvēka emocijas, kas 
saistītas ar bailēm, vientulību un 
izolētību mūsu nenoteiktajā 
pasaulē.”

Jaunās sezonas izstādes būs ap -
skatāmas līdz 2016. gada 17. jan-
vārim.
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PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918

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

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

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

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

Pērku Dzīvokli, Māju vai Zemi.
Var būt ar parādiem.
E-pasts: 20151111@inbox.lv 
Tālr.: 20151111

PĀRDOD

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

PĒRK
latviešu mākslinieku L.Liberta, J.Tīdemaņa,

S.Vidberga, N.Strunkes, J.Kazāka, K.Padega,
V.Tones, R.Sutas, V.Purvīša, J.Rozentāla,
V.Skultes, J.Valtera, Skulmes u.c. darbus.

Interesē  porcelāna, keramikas šķīvji, vāzes,
koka figūras, skulptūras, latviskas senlietas.

Tālr.: 727-421-9658
E-pasts: latgalerija@gmail.com

SLUDINĀJUMI
www.307.lv

www.kalupesrotas.lv

Skaistas, oriģinālas dāvanas
sev un mīļajiem!

Latviešu tradicionālie raksti, pārdomāts 
dizains, augstākās kvalitātes materiāli:

merino vilna, kašmirs, zīds, lins. 
Tekstilmākslinieces Ievas Prānes autordarbi 

atpazīstamā modes zīmolā “Legatee”.
“Kapučšalle”, cena sākot no 73$,

“Mauči”, cena sākot no 25$.
E-pasts: ievaprane@gmail.com

Tālr.: + 371 29117435
Vairāk: www.ievaprane.com

Dāviniet Ziemassvētkos!
MĀRAS CELLES

grāmatu

MEITENE NO MEŽAPARKA
199 lpp., daudz fotografiju.

Grāmatu ASV var iegādāties, rakstot uz adresi
27 Highland Rd., Boxford, MA 01921

Cena $20, plus $5 par pasta izdevumiem.
Čeki rakstāmi uz vārda Sarma Liepiņš.
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(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
6. decembrī 12:00-15:00 (pēc 

dievk.) Trimdas draudzes Ziem-
svētku tirdziņš. Galdus pieteikt 
dr. kancelejā.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latviešu bied-

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

Gads jau apritējis, un ir pienā-
cis laiks pieteikties līdzdalībai 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
(7th un Spring Garden ielā, Fila-
delfijā) gadskārtējā Ziem svētku 
tirdziņā 5. decembrī 12:00 – 
17:00. Būsim pateicīgi par jeb-
kādu līdzdalību! Lūdzam pie -
teikties! Tirdziņa komitejas info: 
phillytirdzins@gmail.com

Regulārā Filadelfijas pensio-
nāru sanāksme decembrī neno-
tiks. Tās vietā būs

19. decembrī 12:00 Ziemas-
svētku eglīte. Iesāksim to ar svēt-
 brīdi un padziedāsim Ziem svēt ku 
dziesmas. Apmainīsimies ar dā -
vanām un paēdīsim kopējas pus-
dienas, kuŗas viesiem maksās $5. 
Ieteiktā dāvanu vērtība $5, vai 
vairāk. Visu vecumu viesi laipni 
gaidīti! Nākamā reg.pensionāru 
sanāksme notiks 5.janvārī.

INDIANOPOLE (IN)
Indianapoles Latviešu sabied-

ris kais centra (1008. W. 64th Street, 
Indianapolis, Indiana 46260) dā  mu 
komiteja rīko Ziemsvētku tir -
dziņu 19. decembrī 10:00 – 14:00. 
Tirdziņā varēs iegādāties svētku 
gardumus – rupjmaizi, pipar kū-
kas, pīrāgus, ābolkūkas, svētku 
cepumus. 

Café Rīga, par mērenām cenām 
piedāvās pīrāgus, tortes, ābol kū-
kas, biezpienmaizītes, svētku ce -
pumus. Tēja un kafija pēc izvēles. 
Ikviens varēs pakavēties draugu 
pulkā un tai pašā reizē iepirkties 
svētku dāvanām: rokdarbu pul -
ciņa dalībnieču darinātās šalles, 
svīteŗus, cimdus, adītus apmet-
ņus, tautiskus svētku eglītes ro  tā-
 jumus un no dabīgām vielām ga -
tavotas skaistumkopšanas zie pes.

Pēc tirdziņa plkst. 14:30 India-
napoles latviešu kopējā eglīte. 
Programmā Indianapoles lat vie-
šu skolas audzēkņu uzvedums – 
izvilkums no J. Širmaņa ‘Kriksis”, 
Andras Burģes-Goetz dramati-

zējumā. Ziemsvētku vecīša iera-
šanās. 

ŅUJORKA (NY)
6. decembrī 10:30 Salas bazn. 

(4 Riga Ln,Melville NY) dievk., 
pusdienas, izloze un Ziemsvētku 
tirdziņš. Pārdosim piparkūkas, 
pīrāgus, rudzu maizi, dzelten-
maizi, putraimdesas, pelēkos zir-
ņus, jāņusieru, galertu, šprotes, 
Laimas šokolādes. Laipni ielūdz 
Salas novada dāmu komiteja! 
Dāmu komit. pr. Ilze Beiniķe, 
tālr.: 516-293-8432.

SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab.centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125)
8. decembrī 12:00 pens.kopas 

Ziemsvētku pusdienas un eglīte 
ar programmu.

31. dec.-3. janv. Jaungada sa -
gaidīšana Rietumkrasta Lat-
viešu izglītības centrā Šeltonā. 
Info: rklicjaungads.wix.com/
new yearsatkursa

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St.Pētersburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 9th Ave N, St. 
Petersburg FL 33713).

Bibliotēka atvērta apmeklē tā-
jiem 1x mēnesī – ceturtdienās 
12:00-13:00. Info: Māra Prāvs, 
tālr.: 727-851-9414. 

5. decembrī 13:00 Ziemsvētku 
tirdziņš, ko kopīgi rīko draudze 
un Daugavas Vanagi. Varēs iegā-
dāties svētku labumus – pipar-
kūkas, kūciņas, konservētus gur-
ķīšus un ķirbjus, ieēst frikadeļu 
zupu un loterijā izlozēt vērtīgas 
mantas. Mūzikālo priekšnesumu 
klausīsimies Pēteŗa Ozola un 
Karmenes Lūsis izpildījumā. Šī 
omulīgā un patīkamā pēcpus-
diena tikai par $10 labprātīgu 
ziedojumu!

8. decembrī 13:00 videoizrāde 
– XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un Deju svētku Garīgais 
koncerts Doma baznīcā. Kafija 
un cepumi. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $3. Visi laipni aicināti!

19. decembrī 15:00 Ziem svēt -
ku eglītes sarīkojums ar svētku 
egles iedegšanu, cienā šanās ar 
pašnestu groziņu labumiem. 
Gai  dāma Ziemsvētku vecīša iera-
šanās ar lielo dāvanu maisu!

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.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St. Brookline 
Ma 02445). 

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Visi dievk. notiek 10:00 no rīta. 
Māc. Biruta Puiķe Wilson. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Ilze Folk-
mane Gibbs, E-pasts: folkmane@
hotmail.com Dievkalpojumu laiks 
14:00. Pēc dievk. visi lūgti pie ka -
fijas galda! 27. decembrī dievk., 
prāv. Gunārs Lazdiņš (Indiana-
polis). 17. janvārī dievk., māc. He -
lena Godiņa (Denvera). 21. feb-
ruārī dievk., diak. Indriķis Ka  ņeps 
(New Jersey). 20. martā dievk., 
diak. Abija Vents (Deerfield Beach).

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles. CA 90039). 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre 
Zigrida 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. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. 6. decembrī 15:00 
Vilmingtonā (1530 Foulk Rd.-
Rt. 261) 2. Adventa dievk. Kafijas 
galds. 13. decembrī 3. Adventa 
dievk., Skolas eglīte.

• Kalamazū latv. apvienotā ev. 
lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996), māc. A. Gra-
 ham. 5. decembrī 10:00 Kala ma zū 
latv. biedr. rīkotais Ziemassvētku 
tirdziņš. 6. decembrī 10:00 2. Ad -
venta dievk. ar dievg. Kafijas stun-
 da. 9. decembrī 12:00 Bībeles 
stunda ciemā Latvija. 13. decem-
brī 10:00 3. Adventa dievk. angļu 
val. Kafijas stunda. 16. decembrī 
11:00 Bībeles stunda Kalamazū 
bazn. 20. decembrī 10:00 4. Ad -
venta dziesmotais dievk. ar dievg. 
Kafijas stunda. 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku Svētvakara dievk. 
27. decembrī dievk. nenotiek. 

31.decembrī 18:00 Vecgada va -
kara dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdienā. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
 heran Church (308 East Peters -
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 
ziedonis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062. 19. decembrī 12:00 
Ziemsvētku dievk., diak. Linda 
Sniedze Taggart. Draudzes eglīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
 vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414-
258-8070. Arhibīskape Lauma Zu -
šēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. 
Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070. 
Dievk. notiek katru svētdie nu 

10:00. 6. decembrī 2.Adv. dievk. 
ar dievg. Pēc dievk. Tanja Žagara 
stāstīs par Zvannenieku mājām. 
24. decembrī 16:00 Norvēģu bazn. 
Ziemsvētku vakars.

• Mineapoles St. Paulas dr.: 5. 
decembrī 12:00-15:00 Ziem svēt-
ku tirdziņš. 6. decembrī 11:00 
dievk. Sadraudzība. 13. decem-
brī 11:00 dievk. ar kora un bērnu 
līdzdalību, bērnu uzruna. Skolas 
eglīte un pusdienas. 15. decembrī 
19:00 Bībeles stunda. 17. decem-
brī 11:00 Bībeles stunda. 20. de -
cembrī 11:00 dievk. Sadraudzība. 
24. decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievk., sprediķis angļu va -
lodā. 25. decembrī 11:00 Ziem-
svētku dienas dievk. ar Sv. vak. 
27. decembrī dievk. nenotiks. 
31. decembrī 17:00 Vecgada vak. 
dievk. ar Sv.vak. 3. janvārī 11:00 
Zvaigznes dienas dievk. ar Sv.
vak. Sadraudzība. 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@draudze.
org. 6. decembrī 14:00 2. Adventa 
dievk. 10. decembrī 13:00 pen -
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Mūsu mīļā māte, vecmamma un vecvecmamma

VERA KĻAVIŅA SILIŅA,
dzim. ZĒBERGA

Dzimusi 1923. gada 16. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 12. novembrī Long Island, Ņujorkā, ASV

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

MILDA PAULĪNE OZOLS
Dzimusi 1916.gada 20. oktobrī Kāģeru pagastā, Igaunijā,

mirusi 2015. gada 28. oktobrī Woodbridge, Ontario

Mūžības dārzos iegājusi mūsu mīļā radiniece

JORDIS ELFA TERINS,
dzim. TEBERGS

Dzimusi 1917. gada 5. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 18. novembrī Dienvidkalifornijā, USA

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Mīlestībā piemin
MAGNUSS, BAIBA, INDRA, ROBERTS, ANNA

KRISTOFERS UN KĀRLIS KĻAVIŅI
BIRUTA, LIDIJA UN VICTORIA PIPER

Skumst
MEITAS RUTA AR BRIAN UN EDĪTE AR GUNĀRU

MAZDĒLI ANDREW (ALICIA), GRAHAM UN MARKUS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SILVIJA RICHTERS
IRMA BERZINSKIS

TERINU, ARENU, RICHTERS, PELKAUS GIMENES
VISI RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Nogrima saule, nodzisa zvaigznes,
Norima vēji, un apklusa sirds.
Apklusa sirds.

Ap Tevi vienmēr ir pavasaris,
Kā Tu no ziemas to nosargāji?
It kā Tevī kāds noklīdis saules stars
Būtu sev atradis māju.
(Ārija Elksne)

Ir rozes, neļķes, maijpuķītes –
Viss gaiss ir pilns viņu smaržas.
Es noliecos, un rokās man palicis viens zieds.
Tas smaida man, kad skumji skatu to…
Ak, neskumsti!
Tas ziediņš tik mīļi tev pieglaudies, jo jūt tas mīlu tavu,
Un smaidu pilna ir mana sirds.
Tā, lūk, ir mīlestība.

sio nāru saiets. 24. decembrī 
16:00 Norvēģu bazn. Ziemsvēt-
ku svētvakara dievk.

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

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

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

 Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 
6. decembrī 12:30 Leikvudā dievk. 
ar dievg. 13. decembrī 11:00 Īst-
bransvikā Adventa koncerts; drau-
dzes eglītes sarīkojums, groziņu 
pusdienas. 20. decembrī dievk. 
nenotiek. 24. decembrī 12:30 
Leikvudā Ziemsvētku vakara 
dievk. 17:00 Īstbransvikā Ziem-
svētku vakara dievk. 27. de  cem-
brī dievk. nenotiek.

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

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln, Yonkers NY)
Katskiļu nometne (231 Green-

hill Rd, Elka park NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

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

Church (100 Harter Rd, Morris-
town NJ)

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

Parsippany St. Andrew Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, Par-
sippany NJ)

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY)
Springfilda Holy Cross Lutheran 

Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081) 

6. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. Māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk. Māc. Saliņš. 
Seko Ziemsvētku tirdziņš. 13:30 
St. Andrew bazn. dievk. ar dievg. 
Māc. Saivars.

13. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Adventa koncerts, Ņujor-
kas koris. 10:30 Salas bazn. 
dievk. Māc. Saliņš.

19. decembrī 14:00 Manhatenā 
dievk. Māc. Saliņš. Seko novada 
eglīte. 13:00 Holy Cross bazn. Ņu -
džersijas skolas eglīte. Māc.Saivars.

20. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. Māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk. Māc. Saliņš.

24. decembrī 18:00 Jonkeru 
bazn. Ziemsv. vakars. Māc. Sai-
vars. 18:00 Salas bazn. Ziemsv. 
vakars. Māc. Saliņš.

25. decembrī 11:00 Īstoranžā 
Ziemsv.dievk. Māc.Saivars.

27.decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. ar dievg. Māc. Sai vars. 
Salas bazn. dievk. nenotiek.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 6. decembrī 14:00 
Adventa laika dievk. Skolas eg -
līte. 25. decembrī 14:00 Kristus 
piedzimšanas svētku dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr. sek-
retāre Vija Arins, e-pasts: vija arins@
yahoo.com 20. decembrī 13:00 
Ziemsvētku dievk. ar dievg. Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 

Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 19. 
decembris 11:30 ticības mā  cība 
bērniem. 12:00 dievk. ar dievg. Māc. 
Mārtiņš Rubenis. Kafijas galds.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Visi dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 6. decem-
brī 10:30 2. Adventa dievk. ar 
dievg. 13. decembrī 10:30 angļu 
val. dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana 
pie kamīna lejas zālē. 19. de  cem-
brī 17:00 Adventa svecīšu dievk. 
Dziedās latv. skolas bērni un 
„Siguldas Balsis”, dir. Maija Riek-
stiņa, ērģelnieks Dr. Andris Ābo-
liņš. Sekos skolas un draudzes 
eglīte nama zālē, groziņu vakars. 
20. decembrī 14:00 Takomā, First 
Lutheran Church (524 ’’I’’ St) Ad -
venta dievk. ar dievg. 24. decem-
brī 17:00 Ziemsvētku vak. dievk. 
Dziedās Katriāna Zommere, 
ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš.

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308), 
diak. L. Sniedze-Taggart. 20. de -
cembrī 14:00 Ziemsvētku dievk. 
ar dievg., dziesmu grām. 

• St. Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Bībeles stundas notiek 
biedrības namā 11:00. Māc. Ai -
vars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 6. decembrī dievk. 13. 
decembrī Bībeles stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo -
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 Hur-
ley Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. Ka -
fijas galds. Grāmatu galds. 29. no -
vembrī Adventa 1. svētd. dievk. 
ar Sv.vak.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 12. decembrī 11:00 Ad -
venta dievk. ar dievg., diak. Linda 
Sniedze Taggart. Pēc dievk. lejas 

zālē draudzes eglīte. 24. decem-
brī 14:00 Svētvakara dievk., kuŗu 
vadīs Imants Gorbants.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco), Info: www.
zkldraudze.wordpress.com

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU ziņas uz 

e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – svētdienās. Kārtējam 

avīzes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

IRINA SIERP
(dzimusi Teterskis)

mierīgi aizmiga mūža miegā 20. novembrī, 2015, 95 gadu vecumā. 
Irina dzimusi Tukumā, Latvijā, 1919. gada 29. novembrī.

Viņa atbrauca uz Savienotajām Valstīm 1950. gadā un Belvilā, NJ, 
apprecējās ar Dr. Maiklu Sierpu (Michael Sierp), kuŗš aizgāja viņsaulē 
1992. gadā. Viņa ar vīru dzīvoja EastOrange, NJ, Hastings pie Hudson 

upes. NY un pie Candlewood ezera New Fairfield, Connecticut. Pēc 
aiziešanas pensijā viņa pārcēlās uz Wayne, Pa, un vēlāk uz 

Moorestown, NJ, lai būtu kopā ar savu mīļo ģimeni un mazbērniem. 
Irina Sierp ir māte meitām Susan (Kirk) Lis un Olivia (Richard) 

Boswell; vecmāmiņa mazbērniem Brittany Boswell, Ryan (Briana) 
Boswell, Kirsten, Evan&Cassandra Lis; māsa Jurim Teterskim, tante 

Jevgenijai (Eugenia) Lubell un Carl Teterskim.
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Mārtiņš Rubenis

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

ASV Universitātes Komandas! Viss Online! Nav māja jāatstāj! 
Piegāde gan uz mazbērnu, gan jūsu adresi! 

Pērc šeit ––> http://www.collegefootballfaniacsstore.com/
collections/dreamseat/gaming-chairs

(College Football Faniacs is a Latvian owned and operated company.)

Ideāla dāvana mazdēlam vai mazmeitai!
(Atbalsti Latviešu Biznesu)

Gaming Krēsli

Porziņģis apsteidzis 
NBA debitantu 

rangā Džalilu 
Okaforu

Nacionālās basketbola aso ciā-
cijas (NBA) veidotajā iknedēļas 
jauno spēlētāju rangā latvietis 
Kristaps Porziņģis ierindojas ot -
rajā vietā, liecina NBA infor mā-
cija. Iepriekšējā nedēļā viņš ie -
ņēma trešo poziciju, taču tagad 
ir apsteidzis Džalilu Okaforu no 
NBA šobrīd vājākās komandas 
Filadelfijas 76ers.

Lai gan ranga veidotāji uzsver, 
ka Okafors ir vēl joprojām labā-
kais punktu guvējs no debitan-
tiem, gūstot vidēji 18,4 punktus, 
tomēr Kristapa rādītais sniegums 
(caurmērā 13,4 punkti spēlē, 9,1 
atlēkušās bumbas vienā spēlē) ir 
svarīgāks, ņemot vērā Ņujorkas 
Knicks pozicijas un Filadelfijas 
76ers komandu, kuŗa 16 aizva dī-
tajās sezonas spēlēs nebija guvusi 
nevienu uzvaru. Ranga līderis ir 
Karls Entonijs Taunss no Mine-
sotas Timberwolves.

Kristaps Porziņģis pēc aizva-
dītā mēneša NBA ir līgas trešais 
rezultātīvākais debitants. Līdz 
30. novembrim Porziņģis aizva-
dī tajās 18 spēlēs caurmērā bija 
guvis 13,7 punktus. Vairāk ir ti  kai 
šī gada drafta trešajam numuram 
Džahlilam Okaforam no Filadel-
fijas 76ers. Cīņā par atlēkušajām 
bumbām Kristaps ar 9,8 bumbām 
ir otrais aiz Taunsa (9,3), bet tre -
šais ar 8,4 atlēkušajām bumbām 
ir Okafors.

Pirmajā mēnesī Porziņģis sevi 
ir pierādījis kā labu aizsardzības 
spēlētāju – caurmērā spēlē viņš 
bloķējis 1,89 metienus, kas ir ot -
rais labākais sniegums starp debi-
tantiem. Vairāk blokus spēlē uz -

licis tikai Taunss – 2,18. Visā līgā 
Latvijas basketbolists bloķētajos 
metienos ir devītajā vietā.

Pasaules kausa 
izcīņa 

sākusies ar 
medaļām

Sākusies Pasaules kausa izcī-
ņas sezona bobslejā un skele-
tonā. Iepriekšējā sezona teicama 
izdevās ne tikai mūsu skeletonis-
tiem, bet arī bobslejistiem. Ko 
lī   dzīgu mēs noteikti ceram sa  gai-
 dīt arī šogad, kaut konkurenti arī 

nesnauž, un pirmais posms tur-
klāt risinājās sarežģītajā Alten-
bergas trasē Vācijā.

Skeletons 
Pasaules labākais skeletonists 

Martins Dukurs  izcīnīja uzvaru 
Altenbergas trasē Vācijā Pasaules 
kausa izcīņas pirmajā posmā, 
viņa brālis Tomass Dukurs ie -
rin dojās piektajā vietā. Pēc pirmā 
brauciena brāļiem Dukuriem bija 
attiecīgi trešā un ceturtā vieta, 
bet otrajā braucienā Martins sas-
niedza labāko rezultātu un 
izcīnīja uzvaru.

Martins Dukurs pēc uzvaras

No kr.: Latvijas komandas sa -
stāvā startēja Elīza Cauce, Ar -
tūrs Dārznieks un divnieka eki-
 pāža – brāļi Andris un Juris Šici

Oskars Melbārdis un Daumants 
Dreiškens – aiziet!

***
Latvijas skeletoniste Lelde 

Priedulēna Altenbergas trasē 
Vācijā izcīnīja piekto vietu Pa -
saules kausa izcīņas sezonas pir -
majā posmā, sasniedzot savas 
līdzšinējās karjēras augstāko re -

zultātu. Pēc pirmā brauciena 
Priedulēna bija astotajā vietā, bet 
otrajā spēja pakāpties augstāk.

Lelde Priedulēna
Līdz šim Priedulēnas labākais 

rezultāts bija 2013. gada sākumā 
turpat Altenbergā izcīnītā 12. vie-
 ta Pasaules kausa posmā. Viņa di -
vas reizes spējusi finišēt ceturtā 
vietā pasaules junioru meistar sa-
cīkstēs un šogad bija 13. vietā pa -
saules meistarsacīkstēs pieaugu-
šajiem. Soču Olimpiskajās spēlēs 
Priedulēna ieguva 14. vietu.

Kamaniņas 
Latvijas kamaniņu komanda 

izcīnīja sudraba medaļu Austrijas 
trasē Īglsā Pasaules kausa izcīņas 
pirmajā posmā.

Trīskārtējie olimpiskie medaļ-
nieki Andris un Juris Šici izcīnīja 
piekto vietu divnieku sacensībās. 
Pēc pirmā brauciena Šici atradās 
ceturtajā vietā, bet otrajā viņi at -
kāpās par vienu poziciju.

Siguldas bobsleja un kamaniņu 
trasē notika  Pasaules kausa 
izcīņas otrā posma sacensības 
kamaniņu sportā junioriem un 
jauniešiem. 

Latvijas pārstāve Kendija Apar-
jode (attēlā) izcīnīja bronzas 
godalgu. Viņas brālis Kristers 
iepriekš Lillehammerē ierindojās 
ceturtajā vietā.

Vērtē Mārtiņš 
Rubenis

Siguldas ledus trases sacensībās 
bija iespēja darbībā redzēt arī 
divu olimpisko medaļu īpašnieku 
Mārtiņu Rubeni – viņš pēc gada 
pārtraukuma atgriezies kama-
niņu sportā, šoreiz gan kā tre-
neris un mechaniķis.

Rubenis vairāk darbojas ar jau-
najiem kamaniņbraucējiem, kas 
gatavojas jaunatnes Ziemas olim-
piskajām spēlēm. Savukārt vasarā 
viņš lielu darbu ieguldīja arī pie -
augušo izlases braucēju techni-
kas sagatavošanā. Mārtiņa Rube ņa 
ieskatā junioru rezultāti liecina, 
ka ir iets pareizā virzienā, turklāt 
jauno sportistu Pasaules kausa 
izcīņas sacensību līmenis ir ievē-
rojami pieaudzis. Viņš arī uz  svē ra, 
ka kamaniņu sports nu jau ir pro -
fesionāls sporta veids, nevis sa -
cen sības tiem, kas grib no kalna 
pavizināties. Iespējas technikas at -
tīstībā kamaniņu sportā ir gan-
drīz neierobežotas, taču ierobežo 
finances, jo viena slieču kom-
plekta izmaksas ir apmēram trīs-
arpus tūkstoši eiro. Rubenis seko 
intuīcijai un arvien mēģina iz  vei-
dot ko jaunu.

Bobslejs
Latvijas vadošā bobsleja pilota 

Oskara Melbārža ekipāža iz  cī-
nīja otro vietu Altenbergas trasē, 
Vācijā, Pasaules kausa izcīņas 
jaunās sezonas pirmā posma div-
nieku sacensībās. Desmitniekā 
finišēja arī Uģa Žaļima un Oskara 
Ķibermaņa divnieki. 

Ķibermanis ar stūmēju Vairi 
Leibomu pēc pirmā brauciena 
bija devītie un šo pozīciju sa -
glabāja arī pēc otrā. Viņi summā 
no Žaļima ekipāžas atpalika par 
0,04 sekundēm.

Četrinieku sacensībās mūsu 
bobslejisti nespēja izcīnīt vietas 
uz goda pjedestāla, toties labāko 
desmitniekā ir divi. Oskara Ķi -
ber maņa vadītais četrinieks izcī-
nīja piekto, Oskara Melbārža eki-
pāža – astoto, Uģa Žaļima pilo-
tētais četrinieks – 13. vietu. Uz  -
varēja vācieša Frančesko Frīd-
richa četrinieks. 

Biatlons
Latvijas biatlona izlasē pavasarī 

notika lielas pārmaiņas un gal-
venā treneŗa amatā atgriezās Vi -
tālijs Urbanovičs, turklāt viņam 
tagad palīdz kādreizējie valsts iz -
lases biatlonisti Ilmārs Bricis un 
Jēkabs Nākums. Andrejs Rastor-
gujevs un Baiba Bendika izcīnīja 
augsto astoto vietu jaunieviestajās 
Pasaules kausa izcīņas pāŗu sta -
fetes sacensībās. Latvijas pārstāvji 
šaušanā kopumā pieļāva septiņas 
kļūdas, bet no uzvarētājiem – nor-
vēģiem viņi atpalika vienu mi -
nūti un 29 sekundes. Astoto vietu 
pēdējā aplī Latvijai nodrošināja 
tieši Rastorgujevs, jo pēc pēdējās 
šaušanas, kur viņš pieļāva divas 
kļūdas, tā atradās desmitajā po -
zicijā.
Artūram  Plēsniekam 

bronza pasaules 
meistarsacīkstēs

Latvijas vadošais svarcēlājs Ar -
tūrs Plēsnieks ar jaunu valsts 
rekordu izcīnīja trešo vietu pa -

sau les meistarsacīkstēs ASV. Plēs-
nieks svara katēgorijā līdz 105 kg 
raušanā tika galā ar 179 kg,  grū-
 šanā pacēla 226 kg, kas ir jauns 
Latvijas rekords. Plēsnieks neie-
kļuva labāko trīs sportistu vidū 
atsevišķi nedz raušanā, nedz grū-
 šanā – pēc raušanas viņš bija 
tikai desmitajā vietā, bet grūšanā 
sasniedza ceturto labāko rezul tātu.

Artūrs Plēsnieks // FOTO: 
LARRY W. SMITH / EPA

Kopsummā Plēsnieks pievārēja 
405 kg, kas ir par pieciem kilo-
gramiem vairāk nekā iepriekšējais 
valsts rekords.

Brīvā cīņa
 Iepriekšējo divu gadu Latvijas 

labākā sportiste Anastasija Gri-
gorjeva izcīnīja trešo vietu Azer-
baidžānas galvaspilsētā Baku 
Golden Grand Prix posmā.

Svara katēgorijā līdz 63 kg 
Grigorjeva astotdaļfinālā ar 6:5 
uzveica japānieti Ajanu Ganpei, 
ceturtdaļfinālā ar 8:5 – Blesingu 
Oborududu no Nigērijas, pusfi-
nālā ar 0:10 piekāpās bulgārietei 
Taibei Mustafai Juseinai. Sacen-
sībā par trešo vietu ar 6:3 tika 
pārspēta šī gada Eiropas U-23 
meistarsacīkstēs bronzu izcīnī-
jusi Elmīra Gambarova no Azer-
baidžānas.

Zem basketbola 
groziem

Spānijas un Italijas basketbola 
meistarsacīkstēs kārtējās spēles 
aizvadījuši  Latvijas basketbolistu 
pārstāvētie klubi. Richards Kuk-
siks aizvadīja līdz šim rezultā-
tīvāko spēli, gūstot 16 punktus 
Openjobmetis Varese spēlē pret 
Brindisi – 74:80.

Jānis Blūms un viņa pārstāvētā 
Sidigas Avellino izbraukumā ar 
66:81 piekapās Boloņas Obiettivo 
Lavoro. Jānis laukumā devās uz 
maiņu, nospēlēja 17 minūtes, 
guva divus punktus, izcīnīja trīs 
atlēkušās bumbas, atdeva trīs re -
zultātīvas piespēles, izprovocēja 
trīs piezīmes, pieļāva trīs kļūdas 
un saņēma trīs piezīmes.

***
2017. gada Eiropas meistar sa-

cīkšu kvalifikācijas turnīra spēlē 
Lietuvas izlase ar 64:73 savā lau -
kumā negaidīti zaudēja Slovēni-
jas vienībai. Vēl pirms pēdējām 
desmit minūtēm rezultāts bija 
neizšķirts, bet pēdējā ceturtdaļā 
Slovēnija, kas pašlaik nemaz nav 
atrodama 77 FIBA pasaules sie-
viešu rangā iekļauto komandu vi -
dū, guva izšķirīgos uzvaras grozus.

***
Latvijas čempionvienība bas-

ketbolā sievietēm TTT Rīga 
izcīnīja kārtējo panākumu Aus-
trumeiropas Sieviešu basketbola 
līgas (EEWBL) spēlē Viļņā – ar 
76:67 pārspēja Baltkrievijas ko -
mandu – Minskas Cmoki. Par Lat -
vijas labākajiem basketbolistiem 
aptaujā atzīti Anete Jēkabsone-
Žogata un Jānis Strēlnieks.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


