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2015. gada 28. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika 
plašas svinības par godu Daugavas Vanagu organizācijas 70. gada-
dienai. No kreisās: LR Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālleitnants Raimonds Graube, aizsardzības ministrs Rai -
monds Bergmanis, bijusī Ministru prezidente Laimdota Straujuma, 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, LR Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, Daugavas Vanagu priekšnieks, atv. flotiles 
admirālis Andrejs Mežmalis.       (Vairāk lasiet nākamajā numurā.)

Jānis Kukainis Kristīne Saulīte

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

PBLA priekšsēža amatā pārvēlēts Kukainis, 
vicepriekšsēdes amatā – Kristīne Saulīte

Daugavas Vanagi Latvijā
svin 70. gadadienu

2015. gada nogalē notikušajās 
vēlēšanās Pasaules brīvo lat vie-
šu apvienības (PBLA) priekš-
sēža amatā uz diviem gadiem 
pārvēlēts inženieris un sa  bied-
riskais darbinieks Jānis Ku -
kainis. Savukārt PBLA priekš-
sēža vietnieces amatu, sākot ar 
šo gadu, uz diviem gadiem 
pārņems Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē va -
dītāja Kristīne Saulīte.

Par prioritātēm PBLA priekš-
sēža amatā nākamajiem diviem 

gadiem Jānis Kukainis min Lat-
vijas drošības stiprināšanu, lat-
viešu valodas statusa un pat rio-
tiskās audzināšanas veicināšanu 
Latvijā. „Mums ir tikai viena 
Latvija, tādēļ mums visiem kopīgi 
jāstāv tās drošības un vērtību 
sardzē,“ uzsveŗ Jānis Kukainis, 
norādot uz latviskās izglītības un 
patriotiskās audzināšanas lielo 
nozīmi gan Latvijas skolās, gan 
latviešu sestdienas un svētdienas 
skolās ārpus Latvijas. 

„Šogad PBLA atzīmēs savas 

darbības 60. jubileju. Šajā laika 
posmā esam darījuši visu, kas 
bijis mūsu spēkos, lai sniegtu 
atbalstu neatkarīgas, demokrā-
tiskas un tiesiskas Latvijas izvei-
dei. Gadu gaitā mūsu pamatmēr-
ķi nav mainījušies, arī turpmāk 
mēs strādāsim, lai vienotu ārpus 
Latvijas dzīvojošos tautiešus dar-
bam Latvijas un latviešu tautas 
labā,“ norāda Kukainis. 

Nākamajos divos gados PBLA 
priekšsēdis vēlas turpināt iesākto 
sadarbību ar Latvijas valdību un 
Saeimu ar Latviešu diasporu 
saistītu jautājumu risināšanā gan 
politiskās līdzdalības, izglītības, 
kultūras un ekonomiskās sadar-
bības jomā, jo īpaši kontekstā ar 
tuvojošos Latvijas simtgadi, ku -
ŗas atzīmēšanā aktīvi plāno ie -
sais tīties arī diasporas organi zā-
cijas. Sadarbībā ar Latvijas Iz  glī-
tības un zinātnes ministriju ie -
sākts, bet nepabeigts palicis tāl-
mācības programmas jautājums, 
kuŗas izstrāde pavērtu plašākas 
iespējas ārpus Latvijas dažādu 
paaudžu dzīvojošajiem latvie-
šiem un viņu atvasēm apgūt un 
saglabāt latviešu valodu. Tāpat 
PBLA priekšsēdi joprojām no -
darbina neatrisinātais Latvijas 
Okupācijas mūzeja rekonstruk-
cijas jautājums, kam Kukainis 
plāno sekot līdzi arī turpmāk. 
Ekonomiskās sadarbības veici nā-
 šanas nolūkā šī gada 29. – 30. de   -
cembrī Melburnā sasaistē ar 
Austrālijas latviešu kultūras die -
nām pirmo reizi ārpus Latvijas 
plānots rīkot Pasaules latviešu 
ekonomikas un innovāciju foru-
mu, kas līdz šim divas reizes 
noticis Rīgā. Šī sarīkojuma fo -
kusā būs ekonomisko un biznesa 
saišu stiprināšana Austrālijas un 
Okeānijas reģionā dzīvojošo lat-
viešu uzņēmēju un profesio nāļu 
vidū un sadarbībā ar Latviju. 

Bez iepriekš minētajiem uzde-
vumiem PBLA priekšsēža viet-
niece Kristīne Saulīte izceļ ne -
pieciešamību stiprināt saites pašu 
diasporas organizāciju vidū. „Sva-
rīgi ir atrast kopējus sadarbības 
ceļus ar visām ārpus Latvijas 
dzīvojošajām latviešu kopienām 
un atrast veidus, kā piesaistīt un 
vienot sadrumstalotās sabied-
rības,“ norāda Saulīte, kuŗa pati 
uzskata, ka ir privileģētā situā-
cijā, jo labi izprot gan Latvijas, 
gan ārpus Latvijas dzīvojošo 
tautiešu situāciju. Saulīte ieradās 
Austrālijā īsi pirms Latvijas ne -
atkarības atjaunošanas.

Uzziņai:

PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis dzimis 1943. gada 12. jū -
nijā Rīgā, šobrīd dzīvo Kalamazū, Mičiganas pavalstī ASV. 
Sinsinati universitātē ieguvis bakalaura gradu in  že  nieŗ-
zinātnēs, Tenesījas universitātē ieguvis maģistra gradu 
inženieŗzinātnēs un Mičiganas štata universitātē – maģistra 
gradu biznesa vadībā (MBA). Savā profesionālajā karjerā 
Jānis Kukainis strādājis vairākos aviācijas un autoražošanas 
uzņēmumos, publicējis vairāk nekā 20 zinātnisku rakstu, 
galvenokārt par kaujas lidmašīnu aerodinamiku, ir vairāku 
patentu īpašnieks. Visilgāko karjeras posmu pavadījis, 
strādājot autoražošanas uzņēmumā Ford par inženieri, kā 
arī bijis Ford nākotnes modeļu projektu nodaļas un ražoša-
nas nodaļas vadītājs.

Parallēli profesionālajai darbībai Kukainis aktīvi piedalījies 
sabiedriskajā dzīvē, vadījis Latviešu apvienību Detroitā, 
Mičiganas Baltiešu komiteju un latviešu centru „Gaŗezers“, 
bijis Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis un 
Apvienotās Baltiešu komitejas priekšsēdis ASV. Viņš pār-
stāvējis Amerikas latviešu apvienību PBLA valdē (ar pār-
traukumu) kopš 1996. gada, bijis PBLA vadītājs no 2002. līdz 
2007. gadam un šajā amatā atkal ievēlēts no 2012. līdz 2015. ga -
dam. Jānis Kukainis bija NATO darba grupas vadītājs PBLA, 
aktīvi veicinot Latvijas uzņemšanu NATO. Apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni ar Viestura ordeni, kā arī ar organizācijas 
Daugavas Vanagi zeltā nozīmi un LR Aizsardzības ministri-
jas Atzinības Goda zīmi. 

PBLA priekšsēža vietniece Kristīne Saulīte ir Latviešu 
apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde, savulaik 
darbojusies arī Melburnas latviešu organizāciju apvienības 
un Melburnas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes vadībā. 
Viņas sabiedriskā darba pieredze ietveŗ arī dalību Austrālijas 
latviešu teātrī, korī „Daina“ un darbošanos Melburnas 
Daugavas skolā un vidusskolā. Kristīne Saulīte beigusi Hār -
varda Biznesa skolu, kā arī absolvējusi vadības programmu 
Melburnas Biznesa skolā. Savā profesionālajā karjerā Kristīne 
Saulīte guvusi pieredzi, strādājot par Bang & Olufsen reģionālo 
menedžeri, bijusi sabiedrotā Corporate Edge – darbojoties 
gan ar lielām nacionālām firmām, gan individuāliem klien-
tiem, strādājusi vadības amatos uzņēmumos CDG Group un 
Rogerseller Myhill Pty Ltd.
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Tautas izklīde

Ir pārsteidzoši domāt, ka brīdī, 
kad sveša vara Latviju vairs ne -
apspiež, trimdinieki pārvēršas 
par Babilonas laika žīdu tautas 
izklīdes līdzīgiem… Kā mūsu 
biedrības priekšnieks teica, 
„diaspora” izklausās pēc slimī-
bas. Tādu vārdu mutē neņēma. 
Paliek iespaids, ka ar svešvārdu 
apzīmētie ir tautas svešinieki. 
Cerams, ka nav domāts, ka tie 
zaudējuši piederību latviešiem. 
Arī pirms Otrā pasaules kaŗa bija 
latvieši, kas dzīvoja trimdā. Tos 
neviens nesauca „slimības” vār dā. 
Vārdnīca paskaidro, ka TRIMDA 
var būt paša izvēlēta. Svešā zemē 
pārstādīta ābele nepārvēršas 
svečturī (menorah), brīdī, kad 
dzimtā zeme ir atkal pieejama. 
Kāpēc vēl vairāk sadalīt latviešu 
tautu ar svešvārdu apzīmē ju-
miem?

ILMĀRS VILMANIS

// FOTO: Dace Mažeika

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 četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

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.

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Latvijas pārstāvniecībā ANO
Ņujorkā ieskandina Ziemsvētkus

Lasītāja vēstule

Svētdien, 13. decembrī, Lat-
vijas pārstāvniecībā ANO Ņu -
jorkā notika Ziemas saulgrie  žu 
ieskandināšana. Vēstnieka dzī -
vesbiedre Dace Mažeika un 
ģimene bija aicinājuši latviešu 
bērnus kopā ar vecākiem, lai 
mācītos gatavot Ziemsvētku 
rotājumus – daudzveidīgus pu -
zuŗus no dabas materiāliem. Ar 
bērnu pašdarinātajiem rotā ju-
miem tika greznota eglīte, ģi -
menes gāja saulgriežiem rak-
sturīgās rotaļās un dejoja lat-
viešu dančus. Pārstāvniecība 
cienastam bija sarūpējusi pi  par-
kūkas un iepriecināja bērnus ar 
nelielām veltēm no Latvijas.

Valdība nolēmusi valsts ap -
drau dējuma gadījumā katru no 
mums aplaimot ar personiskās 
higiēnas līdzekļu ikmēneša no -
drošinājumu, tai skaitā ar segu, 
maiņas apģērbu un apaviem, 
vienreizējas lietošanas traukiem, 
gaismas avotu ar baterijām, ra -
dioaparātu  (bet kāpēc ne ar ai -
fonu, planšetdatoru vai kaut vai 
ar primitīvu mobilo tālruni ar 
interneta pieslēgumu?), šķilta-
vām un svecēm... Skaisti, vai ne?. 
Taču jādomā, ka valsts apdrau-
dējuma gadījumā visas satiksmes 
artērijas būs pārslogotas, un 
prioritāras būs ar aizsardzību 
saistītās, bet ne higiēnas preču 
kravas, tāpēc to piegāde sadales 
punktiem (pašvaldībām) vaja-
dzīgā daudzumā un sortimentā 
būs labākā gadījumā apgrūtināta. 
Arī pats plānotais higiēnas preču 
sastāvs rada šaubas par tā sastā-
dītāju godaprātu: 6 ruļļi dažādas 
papīra produkcijas un trauku 
komplekts 60 personām rada 

iespaidu, ka kaut kur šīs mantas  
ir uzkrāts pārāk daudz, un ir 
radusies iespēja uz valsts rēķina 
atbrīvot “iesaldēto” kapitālu. Kas 
attiecas uz maiņas apģērbu un 
apaviem, tad nedomāju, ka, teik-
sim, pēc Putina mēriem izgata-
vots apģērbs un apavi derēs arī 
Porziņģim vai Kalvītim. Tātad 
katrā sadales punktā būs jābūt 
lielai apģērbu izmēru amplitū  -
dai, kas diezin vai iespējams. 
Tikumības veicināšanas nolūkos 
un rūpējoties par tautas atjau-
notni, higiēnas preču nodroši-
nājumā nav ieskaitīti arī mūs-
dienu jauniešiem reizēm tik 
nepieciešamie prezervatīvi.

Dāmām šī higiēnas un skais-
tumkopšanas preču palete ir vēl 
daudz plašāka un raibāka, tur-
klāt, ja mēs vairākām dāmām 
pie  dāvāsim pēc viena fasona un 
no viena un tā paša auduma iz  -
gatavotus tērpus, velti gaidīsim 
viņu pateicību.

Mēs nekādi nevaram tikt vaļā 

no sociālistiskās sadales princi -
piem: to, kas pēc plāna paredzēts, 
vajadzīgs vai ne, derīgs vai ne, 
saņem, saki paldies partijai un 
valdībai un saņemto pēc tam 
liec, kur gribi. Bet kur ir kaut kas 
dalāms, tur ir arī dalītāji, un kur 
ir dalītāji, tur, pat neņemot vērā 
korupciju, ir arī nobirums, no -
žuvums, pierakstījumi, norakstī-
jumi un masa citu iespēju iz   ma-
nīgiem ļautiņiem šo to noslēpt, 
šo to uzkrāt, lai vēlāk, kad ne  va-
jadzīgajam dāsnumam sekos ne -
novēršams totāls deficits, uzkrāto 
reālizētu “melnajā” tirgū. 

Neviens mēs bez biksēm vai 
kleitas neesam, katram ir vismaz 
kāds viens veļas pāris maiņai, un 
ja nu, nedod Dievs, pienāktu 
brīdis “glābt kailo dzīvību”, tad 
vienīgā iespēja ir izmantot jau 
esošos personiskos resursus, ne -
paļaujoties uz valsts institūciju 
dāsnumu un valsts budžeta 
iespējām.

 E. V. UPELNIEKS
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Amerikas latviešu tautiskā savienība (ALTS) Bostonā 
krāšņi nosvin 97. gada svētkus

Leslie East saņem
Britu Karalienes apbalvojumu

(turpināts 5. lpp.)

SARMA MUIŽNIECE LIEPIŅA

LIGITA KOVTUNA

Amerikas latviešu tautiskai 
savienībai šogad nebija apaļš 
jubilejas gads. Tomēr 2015. gada 
8. novembrī ALTS gada svētki 
izvērsās kā garda apaļa torte – 
pa  cilājoša pēcpusdiena ar māk-
slu, mūziku, mūziķiem, dzeju 
un dzejniekiem, plānotām un 
arī neplānotām vairāku izcilu 
lat viešu kultūras darbinieku 
apa ļām jubilejām. 

Izstādīto “Smilšu rakstu” 
meis taram, Liepājā dzimušajam 
gra fiķim Jānim Šternbergam, 
šogad būtu 115 gadu. Atskaņotā 
skaņ darba “Jaunībai” kompo-
nistam, jaunpiebaldzniekam 
Emīlam Dār  ziņam, būtu 140. 
Krišjānim Ba  ronam, kuŗš Daces 
Micānes Zā  lītes dzejolī vēl ir 
dungājošs un bungājošs pui  sēns 
Dundagas Ku  beles pamatskolā, 
šogad svin 180. Pie skatuves iz -
stādītā un sarī kojumā cildinātā 
Jaunā Gaita – rakstu krājums 
kultūrai un brīvai domai iznāk 
nepārtraukti 60 ga  du. Un trim 
no četriem dzejniekiem, kuŗi 
uzstājās šai rudens sarī ko jumā, 
nodzīvotie gadi rakstāmi ar 
stalto 5 vai apaļo 0 beigās; kop-
summā visiem četriem dzej-
niekiem mazliet pāri par vese-

liem 225 gadiem! 
ALTS gada svētku sarīkojums 

sākās vienos pēcpusdienā, bet 
jau no divpadsmitiem Trimdas 
draudzes zāle jau pilna mākslas 
cienītāju. No grīdas līdz gries-
tiem uz lielās zāles visām četrām 
sienām vizēja reti redzētie visi 
septiņdesmit divi 1970. gadu 
sā  kumā sietspiedes technikā da -
ri nātie Jāņa Šternberga “Smilšu 
raksti”. Krāšņo un vizuāli vijīgo 
darbu spēcīgais kopiespaids lika 
ne vienam vien telpā ienākuša-
jam apstāties izbrīnā. Ierastā 
telpa bija tik ļoti pārvērtusies.

Šternbergs dzimis 1900. gadā, 
absolvējis Latvijas Mākslas aka-
dē miju 1932. gadā, bet jau no 
1925. gada viņš strādāja Latvijas 
valsts spiestuvē un naudas kal-
tuvē. 1940. gadā laikrakstā Brīvā 
Zeme lasāms, ka: “[Šternbergs] 
strādā reālā garā ar izcilu tech-
nis ko veiksmi un dažādās gra-
fikas no  zares pārvalda kā reti 
kāds cits mūsu mākslinieks.” 
Bēgļu gaitas Šternbergu ar 
ģimeni aizved uz Fišbachas DP 
nometni.ALTS 97 gadu sv. programmas dalībnieki] redzami no kreisās puses: Marcis Voldiņš (ALTS kasieris), 

Sarma Muižniece Liepiņa (sarīkojuma vadītāja), Ilga Richtere (ALTS bijusī priekšniece), Laris Krēsliņš, 
Maija Meirāne, Dace Micāne Zālīte, Agita Arista, Brets Silvermens, Aija Dreimane. Fonā daļa No Jāņa 
Sternberga “Smilšu rakstiem”

Divas reizes gadā Britu kara-
liene Elizabete II piešķir atzi-
nības cilvēkiem, kas viņas ka -
raļvalstī snieguši nozīmīgu ie -
guldījumu kādā no polītiskās 
vai mākslas jomām, kā arī ie  vē-
rojamiem diplomātiem, uzņē mē-
  jiem, sportistiem, labdariem. 
Šie apbalvojumi tiek piešķirti 
Jaunajā gadā un Karalienes ofi-
ciālā dzimšanas dienā jūnija 
sākumā. Šā Jaungada sarakstā 
izlasāms arī Leslie East vārds, 
un viņu mūsu tautieši zina kā 
īstenu latviešu patriotu, kā sa -
vējo. Leslie ar savu dzīvesbiedri, 
pazīstamo koŗdiriģenti un mū -
zi kas pedagoģi Liliju Zobens ir 
izaudzinājuši divas aktīvas un 
talantīgas meitas – mūziķes un 
sabiedriskās darbinieces Andru 
un Līnīti, abi plecu pie pleca 
turpina rosīgi strādāt latviešu 
sabiedrībā, turklāt ne tikai An -
glijā, bet arī Latvijā un latviešu 
globālajās organizācijās. 

Augsto atzinību Leslie East 
saņēmis par savu ieguldījumu 
mūzikas pedagoģijā un darbā, 
kas saistīts ar mūziķiem, viņu 
profesionālo izaugsmi, koncert-
darbību, jaunradi un radošajām 
iespējām. Ko viņš izjuta, saņe-
mot šo ziņu, jautājām nu jau 
Officer of the order of the British 
Empire, kas Latvijā nozīmētu to 
pašu, ko būt Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsniekam.

Leslie: „Jutos patiesi pago-
dināts un dziļi saviļņots!” Lilija 
šai brīdī gluži sadzīviski... glu-
dinājusi veļu. Un pirmie sajūs-
mas vārdi bijuši: „Cik fantastis-
ki!” Jo kuŗš gan cits, ja ne viņa 
vislabāk zina, cik pelnīta bijusi 
augstā atzinība. Abu radošās 
darbības un arī profesionālā 

darba ceļi ritējuši un rit cieši 
kopā – spilgts piemērs tam ir 
Leslie dibinātā un abu lolotā 
mūzikas izdevniecība Musica 
Baltica Rīgā, kas 2014. gadā 
nosvinēja 20 darba gadus. Kopā 
ar izdevniecības direktori Sol-
vitu Sējāni ir padarīts liels darbs 
latviešu mūzikas populārizē-
šanā pasaulē. Nule Solvita atgrie-
zusies no starptautiskas konfe-
rences ar ziņu, ka mūsējo mū -
ziku iepazīst un atskaņo arī 
Japānā un Ķīnā. Leslie priecājas, 
ka kopš pensionēšanās no Ka -
ralisko mūzikas kolledžu Liel-
britanijā Padomes (ABRSM) 
priekšsēža amata būs vairāk 
laika izdevniecības lietām, jo ir 
līgumi un iestrādes paplašināties, 
turklāt arī Amerikas kontinentā. 
Nopietnu interesi par Musica 
Baltica paudusi starptautiskā 
mūzikas izdevniecība Peters 
(ASV, Vācija, Lielbritanija) – 
mums ir sadarbības līgums, kas 
attiecas uz visu pasauli ārpus 
Baltijas valstīm.

Leslie East profesionālā dar-
bība turpinās vēl četrās jomās: 
mūzikas biedrībā City Music 
Society, kuŗas galvenais mērķis 
ir sniegt iespēju jaunajiem mū -
ziķiem uzstāties, turklāt, saņe-
mot honorārus. Biedrība rīko 
20 pusdienlaiku koncertus ga -
dā, kuŗos mūziķi sniedz 55 mi -
nūšu koncertu, piemēram, Lon-
donas Sitijas rajonā, kur daudzo 
biroju un iestāžu darbinieki 
savā pusdienlaikā var baudīt arī 
kvalitātīvu mūziku, bet trīs kon-
certi gadā tiek rīkoti „pēc pilnas 
programmas” un vakaros. 

Pie žaketes atloka Leslie nēsā 
nozīmīti ar četru burtu rakstu 
– abcd. To atšifrējums ir – 

Association of British Choral 
Directors, un Leslie ir šīs aso-
ciācijas vadītājs. Šai organizā-

jiem koŗu diriģentiem. Ikdienā 
viņi strādā ar technikas, re -
pertuāra u. c. jautājumiem, bet 

viesu pulkā būs arī Rīgas Doma 
skolas meiteņu koris, ko vada 
Aira Birziņa. Vēl viens ceļš, pa 
kuŗu Latvijas koŗa māksla aiziet 
pasaulē. 

Čerus gadus Anglijas galvas-
pilsētā darbojas Londonas jau-
niešu koris, kuŗā 8 – 20 gadus 
jauni mūzikas entuziasti, to -
starp no trūcīgām ģimenēm, 
var mācīties un nodoties dzie-
dāšanas priekam izcilu mūziķu 
vadībā. Leslie ir šī koŗa attīs  -
tības komitejas vadītājs. Arī tas 
vēl nav viss – Leslie East ir 1500. 
gadā dibinātās Britu Mūzikas 
ģildes (Worshipful Company of 
Musicians) loceklis, bet 2007. – 
2008. gadā bija tās mestrs (mas-
ter). Šī senā un tradicijām ba -
gātā organizācija, kas savulaik 
akreditēta Britu karaļnamā, ir 
labdarības organizācija, kas at -
balsta jaunos māksliniekus. Arī 
mūsu pazīstamā akordeoniste 
Ksenija Sidorova saņēmusi šīs 
ģildes sudraba medaļu un ie -
spēju koncertēt prestižajā Wig-
more Hall. Nu šādu pašu godu 
un iespēju saņēmis mūsu pia-
nists Andrejs Osokins, kuŗš 
kopā ar tēvu un brāli šonedēļ 
priecē mūzikas draugus Latvijā. 

Paldies Leslie par šo vērienīgo 
darbu! Un paldies karalienei 
Elizabetei, ka tas pamanīts un 
novērtēts! Cerams, ka to pa -
manīs un novērtēs arī Latvijā. 
Līdz šim Leslie East par savu 
ieguldījumu latviešu kultūrā un 
tās populārizēšanā 2006. gadā 
saņēmis PBLA Kultūras fonda 
Goda diplomu. 

Laika un Brīvās Latvijas la -
sītāju vārdā vēlēsim arvien jau-
nus panākumus East–Zo  benu 
ģimenei!

Lilija un Leslie redakcijā kopā ar latviešu avīžniecības leģendu, lielu 
mākslas draugu Helmaru Rudzīti // FOTO: Ligita Kovtuna

cijā darbojas apmēram 400 
biedri, kuŗu rūpju lokā ir ap -
mācība un meistarklases jauna-

ik gadu augusta beigās notiek 
lielā konference. Šogad tā no -
tiks Vinčestrā (Winchester), un 
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Viens no aizvadītā gada no -
zīmīgiem, spilgtiem notiku-
miem mākslā ir Vijas Vētras 
kārtējais deju koncerts Latvijā. 
Ir tādi mākslinieki, mūziķi, 
dzejnieki, komponisti, kuŗu 
per sonība tiek uztverta kā sim-
bols, kā nacionālā pašap lie-
cinājuma un piepildījuma 
augsta virsotne. Ne vien tāpēc, 

IRĒNA
LAGZDIŅA

Vija Vētra pagājušajā vasarā Vija Vētra deju nodarbībā

Dzīve kā nebeidzama deja

Vija Vētra: "Mums ir jājūtas priviliģētiem, 
ka esam piederīgi mazajai, tik skaistajai 
Latvijai. Es domāju, ka es to varu teikt."

V. Vētras ilgotā atgriešanās 
Latvijā un ikgadējās deju iz -
rādes Latviešu biedrības, “Ave 
sol”, Techniskās universitātes 
zālēs.

V. Vētras daiļrade aizvien 
pārsteigusi ar svaigu, jaunu 
ideju plūsmu. Tā tas notika arī 
aizvadītā gada dejas izrādē 
“Divas pasaules”. Savās cho reo-

notiek absolūtā klusumā bez 
mūzikas.

Taču dejas grafiski precīza-
jās kustībās ir jaušama kāda 
savdabīga, ar dzirdi netverama 
mūzika, vēstījums par dzīves 
augstāko jēgu. Varbūt tāpēc tā 
saviļņo dejas gaišā izskaņa, kad 
saulespuķes gars aizlido izpla-
tījumā pretī saulei. “Kad es kā 
saulespuķe kopā ar pārējām 
ansambļa dejotājām māju sau-
lei, es sveicinu arī kosmosu, 
no kurienes esmu nākusi un 
uz kurieni aiziešu,” saka māk-
sliniece.

(puķu veltes) laikā skanēja 
Tagores dzeja, ko angļu valodā 
runāja pati māksliniece. Pir -
mās daļas izskaņā aktrises 
Raimondas Vazdikas inter pre-
tācijā varēja izbaudīt Imanta 
Ziedoņa vārsmas. Mākslinieces 
radošajā darbībā ir daudz šādu 
izdejotu dzeju – to vidū senais 
indiešu klasiķis Kalidass, lat-
viešu dzejnieki Linards Tauns, 
Andrejs Eglītis, Velta Toma. 
Ar dzīves aprites ideju viņu 
aizvien suģestējusi Tomasa 
Eliota dzeja: “Manā sākumā ir 
mans gals”, rakstījis angļu dzej-

radošas iespējas. Visā, kas 
nonācis V. Vētras redzes lokā, 
viņa ieraudzījusi pateicīgu 
vielu, ko var veidot. Tas tiek 
darīts lielā aizrautībā, bez 
varmācības, it kā pabīdot da -
lībnieka augumu un domāša -
nu vēlamā virzienā. Kādai as -
toņgadīgai meitenei viņa ar 
asprātīgu humoru skaidro: 
“Tavām plaukstām dejas laikā 
jābūt tur – pie lāpstiņām, kur 
dīgst spārniņi”. Un audzēkne 
to arī izdara. Tā nav nejaušība, 
ka V. Vētra tiek aicināta uz 
Latvijas augstskolām kā peda-

Dažkārt ar minimālisma vir-
zienu mākslā aizbildina arī 
neizstrādātas, nenobeigtas ie -
ceres, ideju mazasinību. V. Vēt-
ras skatuves darbos maksimāls 
iespaids panākts ar minimā-
liem, taču filozofiski un emo-
cionāli piesātinātiem izteik-
smes līdzekļiem.

Aizvadītā gada dejas izrādē 
choreografes radītās lakonis-
kās kustības un žesti nemanot 
pārauga spilgtās zīmēs. Neiz-
dzēšamu iespaidu vidū jāmin 
arī sena bēŗu rituāla ataino-
jums dejā – “Pēdu izmīdīšana”. 
Monotonais, intensitātē izkā-
pinātais kailo pēdu ritmiskais 
raksts uzbūra noslēpumainu, 
senatnīgu gaisotni, kas ļāva 
iztēloties aizvēsturiskas dzīves 
ainas. Līdzīgas noskaņas ap -
ņēma, vērojot deju “Vaidelotes 
ozolu iesvētītie”, kas V. Vētrai ta   -
pusi, iedvesmojoties no kom-
ponista Arnolda Šturma mū -
zikas.

Savukārt “Burvestības vārdi 
“Pretestība”” piesauca gara 
spēka radīto aizsardzību, kas 
spēj atvairīt ļaunumu. “Dabas 
svinēšanā” dejotāju rokās ka -
diķu zari atgādināja, ka sīkstais 
koks mūsu un arī citu tautu 
senajos ticējumos tiek dau  dzi-
nāts par ļaunu enerģiju at -
vairītāju. Vispār visas koncerta 
otrās daļas oriģinālchoreo gra-
fijas pildīja apziņu ar dziļas 
nozīmības piesātinātu cilvēka 
gara spēka neuzveicamību.

Toties koncerta pirmajā daļā 
varēja apbrīnot mākslinieces 
un viņas izlolotā ansambļa 
“Rituāls” izpildījumā senās 
indiešu dejas, pamanot daudz 
svaigu, neparastu izteiksmes 
krāsu. 

Īpašu vietu V. Vētras daiļradē 
aizvien ieņēmusi izdejotā dze -
ja. Šoreiz dejas “Pušpandžali” 

nieks. “Tomēr dejojot Eliota 
vārsmas, esmu aizvien it kā 
netiešā dialogā ar dzejnieku un 
savā choreografijā ar visu bū  -
tību apgalvoju pretējo: ”Manā 
galā ir mans sākums.” Tāda ir 
mana pārliecība. Tādas ir Vi -
suma likumsakarības. Viss tur-
pinās. Arī es turpināšos, kad 
būšu aizceļojusi citā di  men-
sijā.”

Daba ir bijusi izšķērdīga un 
Viju Vētru apdāvinājusi ar 
daudziem talantiem. Par tiem 
varēja pārliecināties arī viņas 
gleznu, grafikas un tušas zī -
mējumu četrās izstādēs, kas 
notikušas Rīgā galerijās “Māk-
slas telpa”, “Noass”, Naivās 
mākslas mūzejā. Ņujorkā ik -
gadējās Mākslinieku galerijas 
izstādēs viņas darbi tiek ek -
sponēti blakus slavenu māk-
slinieku audekliem un skulp-
tūrām.

Viņai piemīt apbrīnojama 
spēja katru ikdienišķu priekš-
metu pārvērst mākslas objektā 
– jūras krastā atrastu, viļņu 
nogludinātu oli, savdabīgi sa -
mezglotu sveķainu priedes 
zaru, tukšu iepakojuma kār-
biņu, uz kuŗas ovālā, baltā kar-
tona iekšpuses ar viņas roku 
tiek iezīmētas divas apaļas, 
izbrīnītas acis, noslēpumā 
smaidā savilkta mute – un nai-
vas jaunavas portrets gatavs. 
Gluži tāpat V. Vētras vadītās 
meistarklasēs indiešu, spāņu, 
grieķu dejas mākslā neiesvai-
dītie dalībnieki (ne vien pie-
augušie, arī bērni) pēc dažām 
nodarbībām uzrāda neticami 
labus rezultātus. Skatoties, kā 
stūrainās kustības brīnumaini 
pārtapušas graciozos skulp tu-
rālos veidojumos, top skaidrs, 
ka māksliniecei ir arī peda  go -
ga talants, kas ļauj biklajos, 
neaptēstajos augumos saskatīt 

goģe un lektore. Vairāk nekā 
desmit gadus māksliniece ir 
piedalījusies Starptautiskajos 
latviešu jauno mūziķu meis-
tarkursos, kuŗos aizvien viņu 
uzaicinājusi komponiste un 
kursu mākslinieciskā vadītāja 
Dace Aperāne. 

V. Vētra ir pirmā, kas Latvijā 
veidojusi profesionālu izpratni 
par indiešu deju un kultūru. 
Par viņu pasaulē un Latvijā 
tapušas sajūsminātas esejas, 
veltījumdzejas, filmas. Kā 
spilg   tākais portretējums filmā 
jāmin Ināras Kolmanes lente 
“Vijaya”, kuŗā uzrunā liela ta -
lanta īstenie mērogi. Latvijā 
izdotas arī divas grāmatas – 
2001.gadā mākslinieces dzīve 
kopdarbā ar rakstnieci Noru 
Ikstenu atspoguļota “Deja un 
dvēsele” lappusēs, 2013. gadā 
dzejniece Lija Brīdaka veidoja 
grāmatu “Vija Vētra. Deja 
mans mūžs”.

Par izcilo radošo darbību 
V. Vētrai 1999. gadā piešķīra 
PBLA Kultūras fonda balvu un 
Triju zvaigžņu ordeni. Taču 
daudz senāk pēc viesošanās 
Indijā Džavaharlals Neru un 
Indira Gandija ļoti atzinīgi 
novērtēja mākslinieces sniegu-
mu un viņai tika piešķirta 
Indijas Valsts stipendija. Do -
mājams, ka tas notika ne vien 
suģestējošā izpildījuma dēļ, 
varbūt arī tāpēc, ka abiem 
dižajiem indiešu tautas vado-
ņiem noslēpumainās, toreiz 
jau  nās dejotājas priekšnesums 
negaidīti atklāja viņu nācijas 
seno mākslu no neierasta skat-
punkta. V. Vētras personība 
aizvien likusi pasauli ieraudzīt 
jaunās krāsās. Viņa ir mūžam 
minama un neatminama. Var-
būt arī tur slēpjas lielas māk-
slas valdzinājums.

ka viņi ir pasaulē slaveni, atzīti 
un apbalvoti savas profesijas 
meistari, drīzāk gan tāpēc, ka 
viņu personībai ir kāds pār-
laicīgs starojums, kas pievelk 
un vieno profesionāļus, māk-
slas ekspertus, viņu cienītājus. 
Tāda ir Vija Vētra, kuŗa pēc 
bijušā Latvijas Kultūras fonda 
vadītāja, dzejnieka Imanta Zie-
 doņa uzaicinājuma 1990. gadā 
ieradās Latvijā un Nacionālajā 
teātrī sniedza pirmo deju kon-
certu dzimtenē. Tā iesākās 

grafijās māksliniece prot ie -
grožot radošo fantāziju tā, lai 
katra visskopākā kustība uz -
burtu pilntiesīgu, krāšņu, dzi -
ļas filozofijas piestīgotu pa -
sauli. No pēdējos gados ta -
pušām choreografijām saviļ-
ņoja “Saulespuķe”, kas visnotaļ 
ir spožs minimālisma paraugs 
dejā, kuŗā ar pavisam skopām 
kustībām panākta dzīves jēgas 
atklāsme – cilvēka dzīves gā -
jums no piedzimšanas līdz 
aiziešanai mūžībā, turklāt viss 
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ASTRĪDA

(Turpināts no 3. lpp.)

Pa ceļam, kā viņš vēlāk raksta 
vēstulē Latvju Mākslas žurnāla 
redaktoram, šogad 100 gadu ju -
bilāram, Ar  noldam Sildegam: 
“Liels daudzums [darbu] palika 
Rīgā un paprāvs skaits palika 
kaut kur Pomeranijā – Vācijā – 
jo, sarkanarmijai tuvojoties, de  -
vāmies ceļā kājām.” Fišbachā 
Šternbergs vadīja grafisko darb-
nīcu, un ALTS 97. gada svētkos 
bija ska  tāma arī viņa grafiskās 
darbnīcas audzēkņu plaša darbu 
mape un citi archīvmateriāli. Sa -
ņēmis pie  dāvājumu mācīt Ken -
tuki štata universitātes māk slas 
fakultātē, Jānis Šternbergs ar 
sievu, māk slinieci Ēriku Štern-
bergu, pār cēlās uz Leksingtonu, 
Kentuki, (Lexington, Kentucky), 
kur viņš mācīja līdz aiziešanai 
pensijā 1969. gadā. 

Leksingtonā Šternberga darbi 
stilistiski arvien vairāk novēršas 
no jaunībā Latvijā un Vīnē at  tīs-
tītā tradicionālā “reālā” gara. Ken  -
tuki viņš rada krāšņu, liela for -
māta abstraktu hieroglifisku gra-
fiku, iepin citu kultūru, šķietami 
pat citu planētu rakstus. Kaut 
Šternbergs jau 1960. gadu beigās 
eksperimentē ar smilšu rakstu 
technikas izstrādāšanu, pilnībā 
smilšu rakstu attīstībai viņš pie   -
vēršas pēc pensionēšanās. 1971. 
ga    dā Šternberga personālizstādē 
Lex ington Art League starp glez-
nām un grafiku tiek izstādīti arī 

20 jauni darbi šai technikā. 1975. 
ga    dā tiek izdota Kentuki Māk-
slas ko  misijas sponsorēta mono-
grafija Janis Sternbergs: Images in 
Sand. Grāmata papildina divu 
gadu pa visu Kentuki ceļojošo 
“Smilšu rakstu” izstādi. 2014. ga -
da rudenī ALAs, ASV Kongresa 
bibliotēkas un Latvijas vēstnie-
cības ASV Otrās Trimdas latviešu 
archīvu, bibliotēku un materiālās 
kultūras konferences ietvaros Lat-
vijas vēst niecībā Vašingtonā bija 
izstādīta apmēram puse no Jāņa 
Štern berga “Smilšu rakstiem” 
Sarmas Muižnieces Liepiņas ie -
kārto jumā. 

Nu ALTS 97. gada svētkos 
Bostonā Agitas Aristas, Aijas 
Drei   manes, Sarmas Muižnieces 
Liepiņas un Marča Voldiņa ie -
kārtojumā bija redzama pilnā 
serija. “Smilšu rakstu” izstāde 
Bostonā bija skatāma no 8. no -
vembŗa līdz 15. novembrim, ne 
vien vizuāli papildinot gaišo 
svēku gaisotni ALTS gada svēkos, 
bet arī iepriecinot klausītājus 
Zanes Pērkones un Laimas Jan-
sones koncertā 13. novembrī un 
Bostonas 18. novembŗa svētku 
aktā 15. novembrī. 

ALTS 97. gada svēkus atklāja 
ALTS priekšnieces vietniece un 
gada svētku sarīkojuma vadītāja 
Sarma Muižniece Liepiņa, patei-
coties visiem ALTS biedriem, 
atbalstītājiem un sarīkojumu, 
koncertu un Jaungada balles 
apmeklētājiem par ļoti sekmīgu 
darbības gadu. Sevišķa pateicība, 

ar ziediem, pienācās ALTS bijušai 
priekšniecei, Brazīlijā dzimušajai 
čaklajai sabiedriskai darbiniecei 
Ilgai Richterei, kuŗa uzņēmās 
ALTS vadību 2011. gadā un bija 
neaizstājama jaunu biedru un 
jaunu valdes locekļu iesaistīšanā 
organizācijas darbā. Nesen ievē-
lētā jaunā ALTS priekšniece, 
Rīgā dzimusī Gita Līgure, diem-
žēl nevarēja piedalīties, bet sir-
snīga pateicība tika izteikta arī 
viņai par ALTS priekšnieces 
amata uzņemšanos pēc veiksmīgi 
veiktā priekšnieces vietnieces 
darba. 

Flautiste Agita Arista un pia-
nists Brets Silvermens (Bret Sil-
ver  man) jau pirmajā gabalā, īsajā 
bet skanīgajā R. Kalsona “Sta-
bulē” ar svaigām, tīrām skaņām 
uzbūra kaut ko no Jaunpiebalgas 
skaistajiem, smaržīgajiem me -
žiem, kuŗu saudzīgajā ielenkumā 
izauga Arista. Kalsona gabalam 
sekoja Sarmas Muižnieces Lie -
piņas īss stāstījums par grafiķa 
Jāņa Šternberga dzīvi un māk sli-
niecisko daiļradi. Nākošo gabalu, 
P. Vaska “Ainavu ar putniem”, 
Arista izvēlējās spēlēt, stāvot ne -
vis uz skatuves, bet tuvāk skatī-
tajiem. Ar katru noti arvien 
vairāk putnu ielidoja telpā. Ar 
katru Aristas flautā iepūsto elpu, 
tie čivināja, vidžināja, trillināja, 
dzilkstēja, dziļi apbuŗot klausī-
tājus. Fonā aiz Aristas skatuves 
visā plašumā uz četrām gaŗām 
kāpnēm bija izlikti kādi 70 Jaunās 
Gaitas žurnāla numuri. To krāš-

Amerikas latviešu tautiskā savienība (ALTS) Bostonā 
krāšņi nosvin 97. gada svētkus

Pēdējie ciemi Amerikā

SARMA MUIŽNIECE LIEPIŅA

ņie, dažādu latviešu mākslnieku 
veidotie vāki šai brīdī šķita kā 
maigā vēsmiņā līgojoši pļavu 
ziedi, pār kuŗiem lidinās mūzikas 
sasauktie putniņi un starp kuŗiem 
tie priecīgi lēkā. 

20. oktobrī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Letonikas un Baltijas 
centrs LNB Stendera lasītavā 
rīkoja Jaunās Gaitas žurnāla 60. 
jubilejai veltītu pēcpusdienu. 
(Tiem, kuŗi Latvijas JG sarīko-
jumā nevarēja ierasties, ir iespēja 
daļu sarīkojuma noskatīties no 
LNB videotēkas krātuves; ieraksts 
nr. 54.) Sarma Muižniece Liepiņa 
apsveica Jaunās Gaitas iniciā to-
rus, ilggadīgos pašaizliedzīgos 
redaktorus, korrektorus, publi-
cistus, dzejas, rakstu, recenziju 
autorus un neskaitāmos žurnālā 
reproducēto mākslas darbu ra -
dītājus, starp kuŗiem arī daudz 
bostoniešu un “jaunangliešu”. 
Jaunā Gaita ir vienīgais latviešu 
literārais žurnāls (varbūt vienīgais 
jebkāda žanra latviešu žurnāls), 
kas iznācis bez pārtraukuma 60 
gadu. Iesācis savu “gaitu” 1955. 
gadā kā Amerikas latviešu jau-
natnes apvienības izdevums, vē -
lāk kopā ar žurnāliem Mazput-
niņš, Mēs un M. Štauvera izde-
vumu Ceļinieks tika izdots zem 
jaunatnes apgāda Ceļinieks jumta, 
nu kļuvis neatkarīgs izdevums. 
Visus 60 gadus Jaunā Gaita 
izdota ārpus Latvijas, un lasītāji 
tai vēl aizvien ir gandrīz visos 
kontinentos. Vairāk nekā 1030 
publicēto autoru vidū ir Ojārs 

Vācietis. 1957. gadā starp jauna-
jiem JG redaktoriem ASV un 
Ojāra Vācieša dzīves vietu oku-
pētajā Latvijā bija it kā “varenais 
dzelzs priekškars”, tomēr Vācieša 
dzejolis “Pēc ilgas šķiršanās” 
(pārpublicēts no Karoga) parā-
dījās starp trimdā dzīvojošiem 
Richarda Rīdzinieka, Andreja 
Pablo Mierkalna un Modra 
Medņa dzejoļiem Jaunās Gaitas 
9. numurā. Laika gaitā Jaunās 
Gaitas autoru dzīvesvietas zau-
dējušas nozīmi. Ar nupat 2015. 
gada rudenī iznākušo 282 nu -
muru zīmīgais ir vienīgi tas, ka 
Jaunā Gaita arvien nav ne no 
vienas polītiskās varas, ne no 
viena noteicoša maka atkarīgs 
rakstu krājums latviešu valodā 
kultūrai un brīvai domai visiem 
latviešiem visā pasaulē. 

ALTS 97. gada svētkos ar savu 
darbu lasījumiem piedalījās četri 
dzejnieki: Maija Meirāne, Laris 
Krēsliņš, Dace Micāne Zālīte un 
Sarma Muižniece Liepiņa.  

Gada svētku dzejas lasījumu 
otro daļu burvīgi papildināja 
Aristas un Silverman Emīla 
Dārziņa dziesmas “Jaunībai” pār-
likums flautai un klavierēm un 
E. Burtona “Sonatīnes” 2. daļa – 
Andantino sognando atska ņo-
jumi. 

Pēc programmas klausītaji ilgi 
kavējās gaišajā zālē, dāsni pirka 
dzejnieku grāmatas un audio-
ierakstus, uzdzēra vēl vīnu, iz -
baudīja ALTS valdes un draugu 
sarūpētās gardās uzkodas.

Biļeti lidojumam uz Ameriku 
nopirku jau februārī, un gandrīz 
arī iedomājos, ka šis varbūt būs 
mans pēdējais ciems pie radiem 
un draugiem, jo gadi krājas un 
veselība nolietojas. Pavasaris un 
vasara pagāja ātri, jo Latvijā 
garlaicīgi nav nekad, un mans 
lidojums nāca arvien tuvāk un 
tuvāk. Bet, jo tuvāk tas nāca, jo 
nemierīgāks kļuva mans prāts. 
Nesapratu, kādēļ šoreiz lido-
jums mani baidīja, tiešām bai-
dīja. Mans asinsspiediens sāka 
dumpoties, bez iemesla uzskrēja 
debesīs, un es sāku domāt, ka 
brauciens būs jāatsauc. Bet biju 
jau sasolījusies Klīvlandē pa -
stāstīt par grāmatu „Meža mei-
tas” un Daugavas Vanagu gada 
svētkos par Latvijas nacionā-
lajiem partizāniem. Bez tam vēl 
Čikāgā septembrī bija nolikta 
„Nedēļas Nogale Nākotnei”, kas 
ir Latviešu Fonda ikgadējā piln-
sapulce, kuŗā es arī gribēju 
piedalīties. Tajā taču kādreiz 
biju bijusi Padomē. Lidojumu 
atlikt neuzdrošinājos. Tā vēl 
lidojuma rītā sevi ar pāris tab-
letēm sadakterēju un lidoju. 
Pirmā problēma jau radās pašā 
pirmajā lidojumā uz Čikāgu, 
kad krūtīs sajutu jocīgu spie-
dienu. Jau domāju, ka gals vai 
klāt, bet, paldies Dievam, tas 
pārgāja, un laimīgi sasniedzu 

Čikāgu un pirmo no savām 
četrām Amerikas māsām. Bet 
arī tur man ar spiedienu gāja kā 
pa celmiem. Tomēr laimīgi pa -
gāja trīs pirmās nedēļas Čikāgā 
un pavisam labi aizvadīju lat-
viešu Fonda pilnsapulci. Gan ne 
ar tādiem rezultātiem, kā biju 
iecerējusi, jo gaidītā saruna par 
Vītolu Fondu man neizdevās. 
Taču veiksmīgi tikām līdz Klīv-
landei, un stāsts par meža 
meitām noritēja gludi. Tāpat 
par saviem „brāļiem mežā” 
neko negatīvu nedzirdēju, izņe-
mot to, ka runājusi esot mazliet 
par daudz. Saprotams, ka sir-
snīgi izciemojos ar savām mā -
siņām un veciem, labiem drau-
giem. Diemžēl divas labas drau-
dzenes bija jāpavada arī pēdējā 
gaitā, un tas noteikti ciemus 
padarīja daudz grūtākus. Visla-
bākais, ko šajos pēdējos Ame-
rikas ciemos redzēju, bija 18. no -
vembŗa sarīkojums Klīvlandē. 
Bija burvīgi redzēt, ka Klīvlandes 
Latviešu biedrības vadība ir 
nonākusi jaunākas paaudzes 
rokās. Skaisto vakaru, ieskaitot 
svētku atklāšanas runu, pras-
mīgi vadīja Klīvlandes latviešu 
sabiedrībā uzaugusī Anda 
Grīna-Prātiņa. Viņa sirsnīgi 
sveica mūs visus Valsts svētkos, 
minot, ka tie ir patriotiski svēt-
ki, kad sevišķi domājam par 

tēvzemes un dzimtenes mīles-
tību, kad pieminam mūsu valsts 
dibinātājus un godinām visus, 
kas ir cīnījušies par Latvijas 
brīvību. Viņa aicināja mūs pa -
domāt par latviešu tautu šo -
dien, jo mēs katrs esam daļa no 
Latvijas valsts. Latvieši – ne 
tikai Latvijā, bet visās pasaules 

tavo priekšnesumus. Var baudīt 
teātŗus, arī Jāņu svinības un 
sportu. Latviešu skola darbojas. 
Draudze rūpējas par garīgām 
prasībām. Grāmatu pulciņā lasa 
jaunākās grāmatas. Koncert ap-
vienība iepazīstina ar izci   liem 
latviešu māksliniekiem. Lūk, 
kāda bagātība ir Klīvlandes 

iepazīstināja ne tikai ar visiem 
latviešiem jau sen zināmajiem 
varoņiem kā Lāčplēsi, Antiņu 
un Sprīdīti, bet arī ar Klīvlan-
des vietējiem varoņiem. Viņas 
ieskatā varonis ir ikviens, kas 
pieliek savu roku pie latvietības 
uzturēšanas ārpus Latvijas, un 
visi, kas šodien Latviju mīl. Tas 
arī mani pievieno varoņiem, jo 
Latviju es tiešām mīlu par visu 
vairāk. Pēc dažiem citiem dze -
joļiem jaunais Latviešu biedrī-
bas valdes priekšsēdis Haralds 
Mazzariņs aizkustinoši nodek-
lamēja V. Plūdoņa „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija”, un visbeidzot 
mēs redzējām vakara naglu – 
dejotājus „Pastalniekus”. Man, 
saprotams, vislabāk patika tie 
vismazākie piec –  un sešgadīgie 
dejotāji, kas smaidīdami cītīgi 
tipināja līdzi savām mazliet 
vecākām partnerēm.

Sarīkojuma noslēgumā mēs 
visi tikām pacienāti ar glāzi 
vīna, garšīgiem pīrādziņiem, 
cepumiem un smalkām uz -
kodām. Tas man deva iespēju 
paviesoties un parunāties ar 
veciem draugiem un bijušiem 
darba biedriem dažādās orga-
nizācijās. Bija patīkami nākt pie 
domas, ka Klīvlandes latviešu 
sabiedrības vadība vēl joprojām 
ir labās rokās. Vēlu veiksmi!

malās –  izjūt piederību skaista-
jai zemei Baltijas jūras krastos. 
Viņa aicināja arī novērtēt pašu 
Klīvlandes latviešu sabiedrību. 
Piedomāt par to, cik tā dažāda 
un daudzpusīga. Tautas deju 
kopa „Pastalnieki” rēgulāri sa -
nāk uz mēģinājumiem un ga -

latviešu sabiedrībā! 
Galveno Valsts svētku runu 

arī teica no mana skatu punkta 
nākamās paaudzes pārstāve 
Elisa Freimane, ilggadēja lat-
viešu jaunatnes skolotāja. Viņa 
stāstīja par to, kas ir latviešu 
varoņi. Viņa mūs par jaunu 

"Man vislabāk patika tie vismazākie..."
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Latviešu dizaineri Ņujorkas modes nedēļā

IVARS
GALIŅŠ

LATVIJAS IMPRESIJAS

KĀ LAI NETIC BRĪNUMIEM!
Vidzemes kal nā jos, 

ielejās un Rīgā
Pēdējo gadu Rīgas apmeklē-

jumos man ir piešķirta iespēja 
lietot Puriņa klinikas automobīli 
un šoferi. Richards man tagad ir 
kā draugs un ceļabiedrs. Mēģinu 
šo privilēģiju izmantot, cik vien 
maz iespējams. Lielu mūža daļu 
esmu pavadījis automašīnā. Ta -
gad Latvijā braukt ar vilcienu vai 
autobusu ir sava veida izprieca, 
jo šajos stiksmes līdzekļos pē -
dējos 40 gados Amerikā neesmu 
iekāpis. Bet ir reizes, kad tiešām 
jūtos lutināts, kad pēc kādas 
teātŗa izrādes Richards sagaida 
ar mēteli un siltā mašīnā pieved 
pie mājas durvīm. Pateicoties 
vi ņam, varu apskatīt Cēsu kon-
certzāli. Tā ir vairākstāvu celtne, 
kur daile apvienota ar praktisko, 
ar tipiski vidzemniecisko. 

Lielākais gandarījums ir re -
dzēt Siguldas bobsleja trasi. Tur 
mums bija iespēja uzbraukt līdz 
pašai augšai. Skats gandrīz kā no 
lidmašīnas! Mums norāda, ka 
lejas trasē notiek kamaniņu brau    -
cēju treniņš. Tā iznāk noskatī-
ties sagatavošanos un brauciena 
startu. Redzu, lai gala punktā 
nonāktu dzīvs, ir nepieciešama 
jaunība, drosme, spēks, prasme 

un kon centrēšanās spēja. Trasē 
drīzumā paredzētas pasaules 
mēroga sa  cen sības. Arī trase ir 

mašīnā dodamies ekskursijā uz 
Taureni. Brauciens ir pa vietām, 
kur bērnībā pavadītas daudzas 

hernhūtiešu Gulbju kambaris. 
Turas celtnes, kur reiz bija vecā 
skola un nabagmāja. Pie Brežģu 
kalna Inese dažus kilometrus 
brauc pa veco lielceļu, kas tagad 
izliekas šaurs, līkumains un kal-
nains. Grūti visu to aptvert. Bet 
ir jau, par ko priecāties. „Ram-
dotos” atgriezusies dzīvība. Elek-
triskajos aplokos ganās govis ar 
teliņiem. Kūtij spīd jaunais jumts. 
Jāņa un Ineses triju gadu saim-
niekošanas laikā saimniecība vai -
rākkārt paplašinājusies, un tagad 
viņiem ir vairāk nekā 170 māj-
lopu. Ir vairākas kūtis, un govis 
var izvēlēties – pavadīt laiku ārā 
vai zem jumta. Nav jau tikai lopu 
kopšana, jāprot arī tirgoties. Uz -
pircēji ir galvenokārt no ārze mēm. 
Jaunās govis tiek paturētas, bet 
bullīši un vecās tiek pārdotas. 
Kad jāgaida teliņi, Jānis ar Inesi 
nereti pārguļ turpat kūtī. Veselīgu 
telīšu audzēšana ir viņu panā-
kumu atslēga. Ir brīdis, kad jūtos 
kā senajos laikos. Tas ir tad,  kad 
baudu Ineses pusdienu maltīti, – 
kartupeļu biezputru ar žāvētas 
gaļas kripatām vai čirpulīšiem, 
tieši kā manas vecāsmātes virtu. 
Kad pie Bērzu kroga kāpju au  to-
busā, jūtu, ka arī es vairs neesmu 
tāds, kā biju kādreiz. Pie Bērzu 
kroga uzbūvēta jauna degvielas 
pildītava ar glītu veikaliņu. Senā 

pagājībā ir laiki, kad caur dubļiem 
un peļķēm bija jābrauc pie bleķa 
klātas nojumes cisternām, lai 
iepildītu benzīnu.

Rīgā mana uzturēšanās vieta ir 
Āraišu iela Teikas rajonā. Bajāru 
vai Biķernieku ielas pieturas. 
Struktoru ielas veikaliņš ar gar-
šīgiem nēģiem. Pēdējā vakarā ar 
brāli Valdi izstaigājam Doma 
laukumu un izgaismoto Rīgu.

Kad pēc pacelšanās no Cīrihes 
lidlauka esam baudījuši vaka ri-
ņas un pacienāti ar šveiciešu 
pirmklasīgo šokolādi, sākas lido-
jums pāri Atlantijas okeanam. 
Lidmašīnā nogrieztas lielās gais-
mas, vairums meklē ērtu stāvokli 
gulēšanai. Man miegs nenāk. Ir 
jādomā par sarunu ar simpatisku 
dāmu – baņķieri Cēsīs. Viņas jau-
tājums bija, kādu es tagad redzot 
Latviju, iespējams, no ārzemēs 
dzīvojoša viņa sagaida kritiku. 
Es jautāju – vai viņai ir bērni? 
Esot trīs un divi mazbērni. Saku, 
ka man divi un četri mazbērni. 
Vie  nojamies, ka mēs savus bērnus 
un mazbērnus redzam citādus nekā 
pārējie. Tad arī mana atbilde: 

„LATVIJA IR MANA 
DZIMTĀ UN BĒNĪBAS 

ZEME. ES TO MĪLU UN 
REDZU TĀDU KĀ NEKO 

CITU PASAULĒ”.

brīnums, par ko mani pārņem 
lepnuma izjūta. Vēl ap  skatām 
Siguldas at  pūtas parku un va  go -
niņu, kas pa gaisa trosi šķērso 
Gauju un tās ieleju. Ne vienmēr 
Richards brauc pa lielajiem ce  ļiem, 
tā es atkal no jauna ie  pa zīstu 
Vidzemes kal nājus un ielejas. 

Bez asarām un
arī bez smaida

Gluži citas izjūtas, kad Ineses 

vasaras. Ja to drīkst saukt par 
brīnumu, nekas vairs nav tā, kā 
reiz bija. Nav vairs Zuikas šķūnī-
 ša pie Žuburu ezera, kur gājām 
peldēties. Nav vairs tiltiņa aiz 
Zelles pļavām, kur bija uzraksts, 
ka tas ir pirmais tilts pār Gauju. 
Pagasta nama vietā ir kokzāģētava. 
Pēc dzirnavu ezera nolaišanas 
Gaujas līmenis krities par vairā-
kiem metriem, un straumes plū-
dums nav tik dižens kā kādreiz. 
Tukša vieta, kur kādreiz atradās 

Janvāra diena Vidzemē

„Cilvēki aizraujas nevis ar 
modi, bet gan ar tiem nedau-
dzajiem, kas šo modi rada.”
 (Coco Chanel)

Kā jau katru gadu, arī šogad 
Ņujorkā, Manhetenā tika rīkota 
Ņujorkas modes nedēļa. Atsa-
koties no ierastā šablona, šogad 
Ņujorkas pilsēta tika piepildīta ar 
dažādām modes skatēm un sarī-
kojumiem gan elegantos hoteļos, 
gan izaicinošos klubos. Vieno jo-
šais ir palicis tas, ka mode ir 
Manhetenā, kuŗu tur ienes gan 
Amerikas, gan Eiropas modes 
dizaineri, izrādot savas jaunākās 
apģērbu kollekcijas.

Pirmo reizi šajā grandiozajā šovā 
dalību ņēma arī mūsu tau  tieši – 
Valda Rainey, kuŗa jau 12 gadus 
pazīstama kā kāzu kleitu dizai-
nere Ņujorkā un Ņudžersijā, un 
Andris Litavnieks, kuŗš bija šīs 
idejas autors un zīmola NYB iz -
veidotājs. Kopā darbojoties, tika 
izveidota šī avangardiskā tērpu 
kollekcija, kas pārsvarā tendēta 
jaunatnei. Jau pirmajā modes 
šovā Hillary Flowers klubā “Sky 
Room” greznajā debesskrāpī, pa 
kuŗa milzīgajām stiklotajām sie-
nām pavērās naksnīgā, fantastiskā 
Manhetenas panorāma, kollek  cija 
izskatījās iespaidīgi. 

Jau ar pirmās modeles iznā-
cienu, publika redzēto uzņēma 
ar aplausiem un sajūsmas iz  sau-
cieniem: ”Beautiful!”  Pārstei dzoši, 
interesanti legingi vīriešiem, rak-
stainas kleitiņas un legingi sie  vie-

tēm. Tērpu kollekcija bija melni 
baltos toņos, ko, protams, nosaka 
Manhetenas labais tonis.

Bija patīkami uzzināt, ka šovā 

dīto darbu vairāku mēnešu gaŗu mā. 
Pēc šova dizainerus Valdu un  
Andri un viņu modeles ielenca 
fotografi, kuŗi nespēja vien beigt 

dizaineriem rīkot piedāvāja pats 
Herberts Fox, kuŗš modes in  dus-
trijā darbojas jau no pagājušā 
gadsimta...

diadēma ar Swarovski kristalliem, 
publika “uzsprāga” ovācijās. To 
vajadzēja redzēt un dzirdēt!!! Ap -
meklētāju vidū bija redzami da -
žāda vecuma pārstāvji. Priecēja 
tas, ka šoreiz tērpus demonstrēja 
vēl viena latviešu izcelsmes mo -
dele Liana Yong. Viņa ir pazīs ta-
mās Aijas Pelšes radiniece. Aija 
priecājās, ka bija ieradusies at -
balstīt savas māsas meitas debiju 
modes biznesā. Vairāki modeļi 
vēlējās iegādāties tērpus, kuŗus 
paši demonstrēja. Kollekcijā bija 
ne tikai tērpi, bet arī vīriešu šī 
paša zīmola sporta somas.

Īpaši iepriecināts bija poļu iz -
celsmes modelis Waldemar Sirko, 
kuŗš par izcilo tērpu demon strē-
šanu no dizaineriem saņēma 
balvā plecu somu. Paldies sakām 
visiem latviešiem, kuŗi varēja rast 
iespēju spraigās darba nedēļas 
vidū atbalstīt savējos, kā arī ie -
raudzīt ko jaunu, nebijušu. Pat -
laban dizaineri Valda un Andris 
ir nopietni sākuši strādāt pie jau-
nas tērpu kollekcijas, kuŗa tiks 
demonstrēta nākamgad februārī. 
Lai viņiem veiksme!  

Mēs varam būt lepni, ka latvieši 
iznes pasaulē Latvijas vārdu gan 
modes pasaulē, gan sportā, kur ir 
uzspīdējusi jaunā basketbola zvaig -
zne – liepājnieks Kristaps Porziņģis.

Tērpu kollekciju var iegādāties 
interneta veikalā – www.nyb-
fashion.com

Uz tikšanos dizaineru jaunajā pa -
vasaŗa šovā, 2016. gada februārī!

Dizaineri ar modelēm

piedalījās arī trīs latviešu tautības 
modeles – Modell Līga, Sindija 
Gierkena Johnson un Andra San-
dra. Šova promotere, modes pa -
saulē pazīstamā Hillary Flowers 
izteica savu sajūsmu par izrādīto 
kollekciju un atzina, ka agrāk 
nekas tamlīdzīgs nav redzēts. 
Patiesībā tādi panākumi bija pār-
 steigums pat pašiem dizaineriem. 
Tas bija triumfs! Bija patiess 
prieks un gandarījums par ie  gul-

fotografēt šo avangardisko jau-
niešu tērpu kollekciju. “Tā bija 
grandioza pie  redze! Tikt iekšā 
Ņujorkas modes šovos nav tik 
vienkārši”, atzina Valda Rainey.

Tā kā ļoti daudziem šo šovu 
nebija iespējas redzēt, jo kluba 
telpas bija publikas pārpildītas 
un pārāk lielās apmeklētības dēļ 
cilvēki vienkārši netika iekšā, 
dizaineri Valda un Andris no -
lēma šovu atkārtot ar jau papil-
dinātu tērpu kollekciju. Šo šovu 

Otrs šovs notika Manhetenas 
centrā Empire Rooftop klubā. 
Panākumi, tāpat kā iepriekš bija 
izcili! Publika bija sajūsmā par 
redzēto un emocijas sita augstu 
vilni. Tā kā Valda ir kāzu kleitu 
dizainere, viņai radās ideja šovu 
nobeigt ar stilizētu līgavas kleitu, 
kuŗu izcili demonstrēja profe sio-
nālā dejotāja Natalina Monte neiro.

Graciozajai modelei iznākot 
melnbaltajā līgavas tērpā ar snieg-
baltu gaŗo plīvuru, kuŗu greznoja 
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OJĀRS CELLE
Jādzīvo ar piesardzīgu optimismu

The Incredibly Shrinking Russian
World in the Post-Soviet Space

PAUL GOBLE

Staunton, December 21 – Even 
as Vladimir Putin continues to 
talk about the Russian world and 
the importance of reuniting it 
after the demise of the Soviet 
Union, the number and share of 
ethnic Russians in all former 
Soviet republics and occupied 
Baltic countries have declined, in 
many cases precipitously and 
with no sign that those trends 
are going to change.

On the “Svobodnaya pressa” 
portal, Moscow journalist Sergey 
Ryazanov provides a quick sur-
vey of this decline and some 
explanations for why it has been 
happening and why in many 
places Russian ethnic identity is 
now a much less important cate-
gory than that of “Russian speak-
ers”.

Central Asia
Kazakhstan – In 1989, there 

were six million ethnic Russians 
who formed 37.4 percent of the 
population. Now, there are 3.6 
million ethnic Russians who 
form 21 percent of the total.

Kyrgyzstan – In 1989, there 
were 916,600 ethnic Russians 
who formed 21.5 percent of the 
population. As of 2009, those 
figures had fallen to 419,000 and 
6.4 percent.

Tajikistan – In 1989, there were 
388,500 ethnic Russians who 
formed 7.6 percent. As of 2010, 
there were 35,000 who formed 
0.3 percent of the population.

Turkmenistan – In 1989, there 
were 333,900 ethnic Russians 
who formed 9.5 percent of the 
population. In 2001, the Russian 
foreign ministry estimates there 
to be 180,000 Russians who 
formed 3.6 percent of the total.

Uzbekistan – In 1989, there 
were 1.6 million ethnic Russians 
who formed 8.3 percent of the 
population. As of 2013, those 
figures had fallen to 809,000 and 
2.8 percent.

South Caucasus
Armenia – In 1989, there were 

51,600 ethnic Russians who 
formed two percent of the popu-
lation. In 2001, there were 14,600 

who formed half of one percent.
Azerbaijan – In 1989, there 

were 392,000 ethnic Russians 
who formed 5.6 percent of the 
population. In 2009, there were 
119,000 who formed 1.2 percent.

Georgia – In 1989, there were 
341,200 ethnic Russians who 
formed 6.3 percent of the popu-
lation. In 2015, there were 30,000 
who formed 0.8 percent.

Former Soviet West
Belarus – In 1989, there were 

1.34 million ethnic Russians who 
formed 13.2 percent of the popu-
lation. In 2009, there were 785,000 
who formed 8.26 percent.

Moldova – In 1989, there were 
562,100 ethnic Russians who 
formed 13 percent of the total. In 
2015, there were 300,000 who 
formed 8.5 percent of the total.

Ukraine – In 1989, there were 
11.3 million ethnic Russians in 
Ukraine who formed 22.07 per-
cent of the population. In 2001, 
excluding Crimea, there were 7.1 
million who formed 14.7 percent 
of the total.

Baltic Countries
Estonia – In 1989, there were 

474,800 ethnic Russians who 
formed 30.3 percent of the popu-
lation. In 2011, there were 
321,000 who formed 24.8 per-
cent of the total.

Latvia – In 1989, there were 
905,500 ethnic Russians who 
formed 34 percent of the total. In 
2014, there were 512,000 who 
formed 25.8 percent of the popu-
lation.

Lithuania – In 1989, there were 
344,000 ethnic Russians who 
formed 9.4 percent of the popu-
lation. In 2011, there were 
200,000 of them who formed 6.5 
percent.

In all cases, there has been out-
migration and demographic loss -
es through natural deaths. In 
others, especially in Ukraine and 
Belarus, there has also been eth-
nic reidentification with many 
who had called themselves Rus-
sians in the past now calling 
themselves Belarusians or 
Ukrainians.

And also in all cases, the decline 
in the share of the Russian popu-
lation is leading to a decline in 
Russian-language institutions, 
including schools; and that in 
turn means, Ryzanov suggests, 
that outmigration will continue 
or even accelerate as ethnic 
Russians feel themselves less “at 
home” than before.

At the same time, he says, the 
category of “ethnic Russians” is 
now being used less widely in 
many of these countries than 
that of “Russian speakers,” one 
that includes non-Russians from 
within the Russian Federation or 
from the other former Soviet 
republics or occupied Baltic 
countries who speak Russian.

That substitution or sleight of 
hand allows Moscow to under-
state the impact of the outflow of 
ethnic Russians from these count-
ries and thus to downplay the 
clear evidence of the rapid shrink-
ing of what Putin calls “the Russian 
world” on the territory of what 
was once the Soviet Union.

Sācies jauns gads un, kā ierasts, 
cilvēki jautā, ko tas mums nesīs. 
Mēs tā jautājam, kaut zinām, ka 
lielākai daļai no mums tas vien-
kārši būs dzīves turpinājums vi  sam 
tam, kas jau noticis iepriek šējā 
gadā. Varbūt tāpēc jāvaicā vis  pirms, 
kāds tad bija aizgājušais gads.

Visai pasaulei tas bija nemiera 
pilns un ar visādiem pārstei gu-
miem, arī nepatīkamiem, bagāts. 
Lietusgāzes, plūdi, vētru postī ju mi, 
liela zemestrīce Nepālā, liels sau-
sums Kalifornijā. Eiropa pie dzī-
voja veselu miljonu cilvēku ieplū-
dumu no Afrikas un Āzijas. Ter rors 
Parīzē, kaŗš Irakā un Sīrijā, Krie-
vijas iejaukšanās Sīrijas kaŗā, utt.

Latvija visumā palika lielo 
draudu neskarta. Saimnieciskais 
atplūdums, ko gaidīja slikto at  tie-
cību pēc ar Krieviju, nepiepildījās, 
tā vietā mums citu Eiropas valstu 
vidū bija patīkams progress. Zau-
 dētāji bija lauksaimnieki, it seviš ķi 
piena krītošo cenu un samazinātā 
pieprasījuma iespaidā, kā arī 
šprotu ražotāji. Taču visai veik-
smīgi tika atrasti mūsu produk-
tiem tirgi citur. Pat lielo Krievijas 
tūristu skaita kritumu atsvēra 
ceļotāji no citām zemēm.

Ir pieaugusi tautas vispārējā tu -
 rība. Izrādās, ka Latvijā 2014. ga  dā 
piedzimuši par 340 latviešiem vai-
 rāk nekā nomiruši. Arī izgājušais 
gads, par ko pilnīgi rezultāti vēl 
nav sakopoti, izskatās iepriecinošs 
šajā ziņā. Diemžēl Latviju jopro-
jām atstāj vairāk latviešu, nekā 
tajā atgriežas. Kaut bezdarbs krī-
tas un ražošana un tautsaim nie-
cība aug, joprojām vilina lielākas 
algas citur. Algas ir pieaugušas 
arī Latvijā, pagājušā gadā caur-
mērā par vairāk nekā 7%. Tomēr 
starpība starp vidējo algu Latvijā 
un Rietumzemēs ir liela un dilst 
ļoti lēnām. Latvijā trūkstot vairāk 
nekā 16 000 kvalificētu speciālistu, 
kas diemžēl kavē attīstību šeit.

Kopš vasaras mums ir jauns 
prezidents – Raimonds Vējonis, 
kuŗš strauji ieguvis tautas at  zi nī bu. 
Diemžēl par valdību un partijām 
jāsaka pretējais. Polītiskā vadībā 
it kā atrodas Vienotība, taču de -
cembrī Ministru prezidentes ama-
tu uzteica Laimdota Straujuma, 
acīmredzot savas partijas izraisīto 
intrigu dēļ. Pēc viņas amata tīko 
Solvita Āboltiņa, Vienotības par-
tijas vadītāja. Pret viņas kandi da-
tūru premjeres amatam krasi no -
stājas Nacionālā apvienība, kas 
kopā ar Vienotību un Zaļo un Zem-
nieku savienību veido pašreizējo 
valdības koalīciju. No esošās koa-
līcijas, kuŗu Valsts prezidents uz -
skata arī par nākamās valdības 
veidotājiem, viņš līdz gada beigām 
nebija saņēmis nekādus Ministru 
prezidenta kandidātu pieteiku-
mus. Viņš ir teicis, ka pats stin-
grāk iesaistīsies jauna premjera iz -
raudzīšanā. Ministru prezidenta 
un kabineta jautājums līdz jan-
vāŗa beigām būtu nokārtojams.

Dažādās aptaujās un viedokļu 
pētīšanā atklājies, ka tautā valda 
ieskats, ka aizgājušā gadā nekas nav 
gājis uz priekšu labklājības ziņā. 
Tas neatbilst statistikas liecībām 
un vērtējumiem, kas savukārt rāda, 
ka saimnieciskā laukā kopumā 
progress ir bijis, turklāt labāks par 
trīs procentiem. Precīzus da   tus 
par visu gadu statistiķi vēl nav 
pabeiguši apkopot, tos redzēsim 
uz janvāŗa beigām. Taču pēdējais 
ceturksnis nekādā ziņā neesot 
bijis sliktāks par iepriekšējiem. 
Tauta arī cer uz labākiem laikiem, 
un optimisms ir pieņēmies.

Skats uz mūsu pasauli nākotnē 
tomēr neizraisa lielu prieku. Kopš 
ASV ekonomika ieslīdēja recesijā 
2007. gada decembrī, drīz izraisot 
strauju ekonomisko kritumu visā 
pasaulē, izbeidzās lielie uzplau-
kuma un optimisma laiki. Pasaule 
no šī kritiena it kā ir atkopusies, 

bet īsta uzplaukuma atgriešanās 
nav notikusi. Tāpat kā 1929. gada 
krize īsti nebeidzās pat līdz Otra-
jam pasaules kaŗam, aizgājušie 
astoņi gadi tagad ir bijuši stipri 
līdzīgi. Pasaule turpina strādāt 
un ražot, attīstīt un veidot, kā nu 
kuŗā zemeslodes malā tas ir pie -
rasts, taču straujš un noturīgs 
uzplaukums nav vērojams.

Vai bēgļu plūdi uz Eiropu, it se -
višķi Vāciju, turpināsies? Vai ter-
roristu trakošanu būs iespējams 
izbeigt? Vai globālo sasilšanu spēs 
ar sparīgiem pretsoļiem nobrem-
zēt? Atbildes šodien nezinām, bet 
cerības uz labākiem atrisināju-
miem pastāv. Eiropas Savienība 
varētu saņemties un modrāk sar-
gāt savas robežas pret nelūgtiem 
migrantiem. Katru gadu saņemt 
miljonu ienācēju, kas nav daļa 
no Eiropas kopības un sagādā 
neskaitāmas problēmas un nepa-
tikšanas, nav ilgstoši pieļaujams. 
Bet kā jau lielās birokratijās, kāda 
pastāv ES serdē Briselē, ir grūti 
atrast sekotājus stingrai un no  -
teiktai rīcībai, par tādu tikai runā 
un runā.

Terroristu draudi Eiropā pie -
ņemsies proporcionāli ienākušo 
svešinieku skaitam, jo viņu vidū 
skaitliski dominē jauni vīrieši, 
kuŗu vairākums ir neizglītoti 
islamticīgie, ar Rietumu kultūrai 
svešu dzīves veidu. Lielākā viņu 
daļa te neiedzīvosies un sagādās 
saviem izmitinātājiem neskaitā-
mas problēmas. Protams, neliela 
daļa no viņiem kļūs vērtīgs pie -
nesums Eiropai, bet pat tas prasīs 
daudz pūļu un pārskološanu.

Par laimi Latvija šiem ienā cē-
jiem ir tāla, nepazīstama, auksta 
zeme, no kuŗas jāizvairās. Te nav 
pietiekamas bagātības bēgļu aug-
sta standarta aprūpei, maz saules 
un siltuma, grūti saprotama valo-
da un ļoti maz savējo.

Par globālo sasilšanu varētu 

spriest un zīlēt bez gala, bet sap-
rotams ir tikai tas, ka izplūstošās 
gāzes, kas pilda atmosfairu un 
tur uzkrāj saules siltumu, jau ir 
sasniegušas tādu proporciju gaisā 
ap zemeslodi, ka siltums te tur-
pinās pieaugt un draud kaut kad 
nākotnē sasniegt tādu līmeni, kas 
vairs neļaus cilvēkiem apdzīvot 
tropiskos apgabalus un izraisīs 
krasas klimata svārstības visur. 
Tas nozīmē, ka lielai daļai cilvēces 
draud ļoti grūti apstākļi vai pat 
bojā eja. Neviens nevar pateikt, 
kādā vietā mēs šajā procesā atro-
damies un vai spēsim savu civi-
lizāciju nākamajos gadu simtos 
vēl saglabāt. Katrā ziņā, stāvoklis 
ir daudz nopietnāks, un visi risi-
nājumi saistīti ar krasām pār mai-
ņām pašreizējā ļaužu dzīves veidā.

Jaunais gads ir atnācis. Vienal ga, 
kas mūs sagaida tālā nākotnē, ta -
gad valsts prezidentam Vējonim 
ir jāatrod jauns premjers, kuŗam 
jāizrauga ministri, kas kopā vei-
dos jaunu uz kvalitātīvu darbu 
spējīgu valdību. Speciālisti sola 
saimnieciski labu gadu Latvijai, 
ļaudīm labāku un bagātāku nā -
kotni. Tas pats par sevi nenozīmē, 
ka dzīve turpināsies gluda un 
līdzena kā lielceļš. Netrūks arī 
turpmāk problēmu un neveik-
smju, kuŗas vienmēr nāk negai-
dītas. Taču mūsu čaklā tauta ir 
pelnījusi, ka tās pūliņi nes augļus. 
No otras puses, mūsu ģeografiskā 
situācija un lielais kaimiņš aus-
trumu pusē liek apzināties, ka 
esam Eiropas robežvalsts, „pēdē-
jais Romas bastions pret Bizan-
tiju”. Tas padara mūsu dzīvi neap-
rēķināmāku un nedrošāku. Ka  mēr 
mēs spēsim mūsu Rietumu drau-
gus pārliecināt, ka esam daļa no 
viņiem un viņi ir daļa no mums, 
un kamēr pastāvēs spēcīga NATO 
organizācija, varēsim justies pa -
sargāti. Un tas ir priekšnoteikums 
latviešu tautas labākai nākotnei.

Jaunajā gadā būs ar valstisku 
palīdzību jāatšķetina intrigas ap 
Okupācijas mūzeja ēkas pārbūves 
projektu. Darba aizkavējumam 
nav ne nopietna profesionāla, ne 
legāla, ne polītiska attaisnojuma. 
Tas ir pēdējā brīža izmisīgs mē -
ģinājums aizkavēt Okupācijas 
mūzeja nepieciešamo paplaši nā-
juma darbu. Kas īsteni stāv aiz 
šīm intrigām? Tā taču nebūtu dažu 
architektu profesionāla skaudība, 
jo tādai būtu bijis jāparādās pro-
jekta apspriešanas sākumā, nevis 
brīdī, kad jādod galīgais apstip-
rinājums pārbūvei. Kas īsti slēpjas 
aiz šīm intrigām, kādi pagātnes 
ļaunuma rēgi aiz tā spokojas, var-
būt nekad neatklāsies. Taču va  ram 
visi iedomāties, kādiem ļaudīm 
nepatīk drausmā patie sī ba, ko par 
neseno pagātni atklāj mūzejs.

Šajā gadā pasaules varenākajā 
valstī ASV notiks nākamā prezi-
denta vēlēšanas. Tautas priekšā 
sarindojusies virkne opozicijas-
republikāņu kandidātu un demo-
krātu kandidāte Hilarija Klintone 
ar dažiem konkurentiem. Pašreiz, 
rēķinot matemātiski, uzvarētājai 
vajadzētu būt Klintonei. Radikā-
lizējušies republikāņi, kas cenšas 
viens otru pārspēt konserva tī vis mā, 
palaiduši sev priekšā neparastu 
konkurentu, lielo īpašumu spe ku-
lantu Donaldu Trampu (Trump), 
kuŗš izlauzies priekšgalā galve no-
kārt ar izteiktu neapmierinātās 
tautas protestu pret pašreizējiem 
republikāņu partijas izredzē ta jiem 
polītiķiem. Partijas naudīgo at  bal-
stītāju intereses Tramps nepār stāv, 
jo pats ir miljardieris, kuŗam ka -
bata atļauj būt neatkarīgam no par-
 tijas. Tāpēc pašreiz nav skaidrs, 
kas īsti stāsies pretī Klintonei un 
ko viņas pretinieks īsti pārstāvēs. 
Prezidentam Obamam būs ļoti 
mazs iespaids vēlēšanu iznākumā.

Dzīvosim – redzēsim. Laimīgu 
jauno gadu!
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Eglītes pēcpusdiena
Floridas latviešu biedrībā

Bostonas Latviešu skolas eglīte “Pūti, pūti, ziemelīti!”

GUNĀRS LIEPIŅŠ

IVARS GALIŅŠ DAIRA MORUSA

Skaistā, saulainā, bet vēsā 19. de -
cembra pēcpusdienā vietējie 
Floridas tautieši un daži zie -
meļu „sniegputni” pulcējās St. 
Pētersburgas latviešu biedrības 
namā uz eglītes svecīšu iede -
dzināšanas sarīkojumu. Ap  raksts 
„vēsā pēcpusdiena” gan bija 
tikai vietējo tautiešu izteikts, 
ziemeļnieku viesiem 18 C gradi 
(66F) gaisa temperātūra izlikās 
patīkami silta. Nu, ja visu vasaru 

pēkšņi uzspīdēja skaista un 
gaiša, jo tajā bija paslēptas vai -
rāk nekā simts lampiņasu. Kāds 
no klātesošiem minēja, ka būtu 
bijis patīkamāk, ja elektrisko 
lampiņu vietā būtu iededzinā -
tas īstās svecītes, bet to vairs 
neļauj darīt apdrošināšanas 
sabiedrības noteikumi. Toties 
uz katra galda gan bija īsta, sar-
kana aizdegta svecīte.

Novadīt svētbrīdi bija aicināts 

Pēc svētbrīža tālāk pēcpus-
dienas programmu turpināja 
divas jaunākas, ļoti enerģiskas 
un talantīgas dāmas Dace Ku -
pača-Hohlova un Dace Nebare.
Uz skatuves, ļoti oriģināli ap -
ģērbti, pikodamies ieradās divi 
rūķīši. Galvā sarkanas un bal -
tas cepures ar gaŗu asti, svārki 
ar daudziem zvaniņiem, sarka-
nas bikses un īsti ziemas zābaki. 
Kad skatuve bija no  klāta ar 

mas lapiņu. Par laimi, uz galda 
bija glāze Coca Cola, un uguns-
grēks tika no  vērsts. Bet kas 
notiktu, ja es būtu glāzi pie -
pildījis ar kādu stiprāku dzē -
rienu?.. Tad rūķi lūdza publiku 
vērst uzmanību uz lielo televi-
zoru, kur tika rādīti skaisti un 
sniegaini Lat vijas skati. Rūķi 
katram skatī tāju galdam uzdeva 
kādu mīklu, un, ja to uzminēja, 
tika pa  sniegta maza balva – 

jo visā Amerikas Austrumu 
krastā vēl nav kamanām vaja-
dzīgās sniega segas, un tāpēc 
dāvanu izdalīšana tika uzticēta 
rūķiem. Dāvanu maiss laikam 
bija atsūtīts ar FedEx. Protams, 
dāvanas bija jānopelna, bez pan -
tiņa vai dziesmiņas tās netika 
izsniegtas. Vislielāko piekrišanu 
un publikas aplausus izpelnījās 
Aivars Vilemsons, viņš no gal-
vas noskaitīja gaŗu, gaŗu dze -

Uz Eglītes pēcpusdienu bija ieradusies arī 
104-gadīgā Herta Donis, attēlā kopā ar 
Ariānu Liepiņu // FOTO: Gunārs Liepiņš

Izremontētajā Biedrības zālē Floridas tautieši gaida apsolītos 
priekšnesumus // FOTO: Gunārs Liepiņš

Dāvanas varēja izpelnīties tikai deklamējot kādu 
Ziemsvētku pantiņu. To šeit dara Rasma Adams. Rūķis 
– Dace Kupča Hohlova // FOTO: Gunārs Liepiņš

un pat rudeni temperātūra tu -
rējusies ap 35 C (95F), kā to 
stāstīja vietējie, tad šī pēc  pus-
diena tiešām izlikās vēsa. Gan-
drīz vajadzēja meklēt kādu 
siltāku džemperi.

Kā tas jau darīts vairākus 
gadus, iededzināt  svecītes eglītē 
tika aicināts biedrības priekš-
nieks emeritus Ilgvars Nor-
bergs. Viņš atkal bija savu pie -
nākumu augstumos, un eglīte 

Andris Ritums. Viņš nolasīja 
Lūkas evaņģelija otro daļu un 
atgādināja, ka Ziemsvētki ir 
prieka svētki, jo svinam Kristus 
dzimšanas dienu. Pēc uzrunas 
Andris aicināja nodziedāt ko -
rāli „Jūs, bērniņi, nāciet”, ko visi 
darīja ar lielu sajūsmu, jo šī 
dziesma tiešām ir skaista, un 
lielākā daļa no publikas ir kād-
reizējie koristi. Žēl, ka šogad 
biedrības koris vairs nepastāv.

sniega pikām (kokvilnas bum -
biņām), rūķi uzrunāja publiku 
un aicināja iededzināt mazās, 
plakanās galda svecītes. Katram 
galdam bija sava latvju zīme – 
Auseklītis, Jumja zīme  vai kāda 
cita, un svecītes bija jāsaliek 
zīmju kārtībā. Nama saimnieks 
Juris gan bija tīri nobālējis, jo 
tagad uz katra galda dega 20 
svecītes. Mana sieva Ariāna 
nejauši aizdedzi nāja program-

manda rīns. Pie šīs spēles bija 
piesaistīts arī kokļu meistars 
Ilmārs Vil manis. Viņš spēlēja 
dziesmu fragmentus, un klausī-
tājiem bija jānosauc dziesmas 
nosaukums. Veiksmīgākie at -
mi nētāji izpelnījās veselu kurvīti 
saldo mandarīnu.

Pēc visām šīm izdarībām rūķi 
ziņoja, ka saņēmuši vēstuli no 
Ziemsvētku vecīša, ka viņš 
diem žēl nevar Floridā ierasties, 

joli. Pēc vēl pāris kopdziesmām, 
uzmanība tika pievērsta azaidu 
galdam, un visi sanākušie cie-
nājās ar pašu atnesto groziņu 
labumiem.

Liels paldies visiem, kas bija 
pielikuši savu roku, lai izkārto-
 tu šo sarīkojumu, un protams, 
diviem rūķiem – abām Dacēm.

Iedvesmojusies no 2015. gada 
rekorda sniega daudzuma Bos-
tonā, Andra Bowditch bija uz -
rakstījusi ludziņu, ko izrādīja 
Bostonas latviešu skolas bērni. 
Režisore bija Valda Grinberga, 
dziedāšanas skolotāja Krisīte 
Skare, choreografe Māra Bolis. 
Lomās: Meteorologs – Niksis 
Kenny, Puisēns – Henriks Lī -
gurs, Meitene – Elise Dinberga, 
Māte – Diāna Kreišmane, Tēvs 
– Kristofs Ruszczyk. Snieg pār-
sliņas –  Ita Lee, Alma Zielinski, 
Madison Gaudet, Len Arista, 
Gabriel Digilio, Augusts Dix, 
Laila Dix, Gabriels Linards, Ni -
kolas Voldiņš. Kā skaitītāji lugā 
piedalījās Anika Grinberga, Mia 
Lee, Zīle Puriņa, Aija Dilba, 
Maranne Foy, Shannen Holohan, 
Žakelīna Kenny, Pēteris Lipacis, 
Edvards Ruszczyk, Marisa Tums, 
Kira Walker, Tija Dilba, Austra 
Kārkliņa, Sofija Ryan, Aina Sēja, 
Lūkas Subačs. Bērni – Anika 
Grinberga un Mia Lee, Krancis 
Lūkas Subačs, Sniegavīrs – Zīle 
Puriņa, Blēņas – Marija Diglio, 
Laila Lūsis, Lilija Puriņa, Nora 
Voldiņa, Scarlet Holohan, Lilija 
Lūsis, Līvija Sēja, Amanda Tums. 
Kaimiņi – Shannen Holohan, 

Pēteris Lipacis, Edvards Rus z -
czyk, Kira Walker. Kā redzams 
no uzskaites, lugā iesaistīti bija 
visi Latviešu skolas skolnieki. 
Tāpat skatītāji nebija atnākuši 
kritizēt, bet gan priecāties. Var -
būt īpaši par skatiem, kas īsti 
neatbilda režisoru nodomiem. 
Skolas eglīti atklāja pārzine 
Agnese Linarte. Mūzikālos pa  va -
dījumus veica Krisīte Skare. Pie 
Ziemsvētku vecīša pirmie iera-
dās pīlēni ar vecākiem. Pīlēniem 

vēl jākrāj gadiņi, lai varētu sākt 
skolas gaitas. Tiem sekoja pā -
rējie skolēni, pa klasēm skaitot 
pantiņus un saņemot Ziem svēt ku 
vecīša dāvanas. Tika sumināti 
skolotāji un skolas darbinieki. 
Īpaši tie, kas bija atbildīgi par 
svētku eglītes izdošanos. Ziem-
svētku vecīša atnākšanu no -
kavēja Gints Grinbergs. Toties 
līdz ar pārējiem sarīkojuma 
dalībniekiem viņš nenokavēja 
bagātīgo bufetes stila azaidu.

Bostonas latviešu skolas pārzine Agnese Linarte, lugas autore 
Andra Bowditch, režisore Valda Grinberga

No kreisās: Astra Māliņa, Maija Martina, Gunārs Spīlbergs, 
mācītāja Aija Greiema, Ģirts Austriņš, Ligita Ķepīte

Budēļi Lansingas pilsētā ie -
skandināja Ziemassvētkus vietē-
jiem iedzīvotājiem un draudzes 
locekļiem. Svētdien, 13. decembrī, 
maza grupiņa budēļnieku ap -
braukāja vairāku draudzes lo  -
cek ļu mājvietas, novēlot tiem prie -
cīgus svētkus un laimīgu Jauno 
gadu. Budēļu sastāvā bija čigāns, 
divas raganas, maza nāvīte, kāds 
kaķim līdzīgs dzīvnieks un divi 
kungi ar mākslīgām ūsiņām un 
brillēm. Nevis latviešu tautas-

dziesmas, grupiņa laikus bija iz -
lēmusi nodziedāt tradicionālās 
Ziemsvētku dziesmas „Ak, eglīte” 
un „Jūs, bērniņi, nāciet”. Katrā 
mājā budēļi tika pacienāti ar ce -
pumiem, vīnu, kakao, saldu-
miem un citiem našķiem. Budēļi 
bija ļoti apmierināti ar izrādīto 
viesmīlību, tātad tik tuvu Ziem-
svētkiem nebija vajadzības nevie-
nam uzlikt lāstu. Visa Lansingas 
latviešu sabiedrība grib novēlēt 
avīzes lasītājiem priecīgus svēt-
kus un laimīgu Jauno gadu
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Rīgas pils nodota lietošanā 
Rīgas pils, kas piedzīvoja posto-

šu ugunsgrēku 2013. gada vasa -
rā, atjaunota pamatīgāk un labāk, 
ne   kā tas notika iepriekš 1995. ga -
dā. Pēc trīs gadu darba un vērie-
nīgas rekonstrukcijas Rīgas pili 
lietošanā nodeva 18. decembrī. 

Līdz ar to Rīgas pils, Latvijas 
Valsts prezidenta oficiālā reziden-
ce un nozīmīgais 14. – 20. gadsim-
ta vēstures un architektūras pie-
mineklis, 700 gadus senā kultūr-
vēs turiskā mantojuma celtne, ir 
atguvusi tās sākotnējo spozmi un 
varenību.

Rekonstrukcijas veicēji uz pili  
bija uzaicinājuši Valsts preziden-
tu un Rīgas pils saimnieku Rai-
mondu Vējoni (attēlā). Valsts ne -
kustamo īpašumu valdes priekš-
sēdis Mārtiņš Tols paziņoja, ka 
Prezidenta pils pirmā kārta pēc 
ilga remonta ir atjaunota un ofi-
ciāli atklāta. “Rīgas pils ir Latvijas 
kultūras, vēstures un polītiskais 
mantojums. Šajās telpās ir pie-
ņemts simtiem svarīgu lēmumu 
un bijusi darba vieta astoņiem 
Latvijas valsts prezidentiem,” savā 
uzrunā sacīja Raimonds Vējonis, 
iestarpinot, ka tagad arī viņam 
pils būs vieta, kur strādāt.

***
Valsts prezidents izsludinājis 

Patvēruma likumu
Valsts prezidents Raimonds 

Vē  jonis ir izsludinājis Patvēruma 
likumu, liecina paziņojums ofi-
ciālajā izdevumā Latvijas Vēst-
nes is. Likuma mērķis ir nodroši-
nāt personu tiesības Latvijā sa -
ņemt patvērumu, iegūt bēgļa vai 
alternatīvo statusu, kā arī saņemt 
pagaidu aizsardzību.

Saeima pērn decembrī apstip-
rināja šo likumu, kas paredz Sa -
eimas tiesības turpmāk lemt par 
bēgļu uzņemšanu. Likumā ir no -
teikts, ka jautājumos, kas attiecas 
uz patvēruma meklētāju uzņem-
šanu Latvijā no citām dalībvals-
tīm vai trešajām valstīm, Minis - 
t ru kabinets pieņem lēmumus un 
pauž Latvijas valsts nostāju, pa -
matojoties uz Saeimas lēmumu.

Likumā ir noteikts, ka pagaidu 
aizsardzība tiek piešķirta perso  -
n ām, kuŗām tā nepieciešama, ja 
tās ir vai ir bijušas spiestas atstāt 
savu izcelsmes valsti bruņotu 
kon fliktu vai ilgstošas kara dar-
bības dēļ, nopietnu cilvēktiesību 
apdraudējuma gadījumā vai ja ir 
cietušas no sistemātiskiem un 
vis pārējiem cilvēktiesību pārkā-
pumiem. Likumā arī noteikts, kā 
tiek piešķirts bēgļa vai alternatī-
vais statuss un kādos gadījumos 
tas tiek atņemts. Piemēram, bēgļa 

statusu var zaudēt, ka persona 
brīvprātīgi no jauna pieņēmusi 
savas pilsonības valsts aizsardzī-
bu, atgriezusies valstī, ko bija at -
stājusi, baidoties no vajāšanas vai 
kā bezvalstnieks var atgriezties 
savā agrākās pastāvīgās dzīves-
vietas valstī, jo vairs nepastāv 
apstākļi, kuŗu dēļ tā tika atzīta 
par bēgli.

Jau ziņots, ka Latvija ir piekri-
tusi 776 patvēruma meklētāju 
uz  ņemšanai no citām Eiropas Sa -
vienības dalībvalstīm saistībā ar 
krizi Sīrijā. Tas bijis par iemeslu 
liela skaita bēgļu pieplūdumam 
Eiropas valstīs.

***
Okupācijas mūzeja 

piebūves projekta virzība
Pērn martā Mūzeju padome at -

zina, ka nav pamata apturēt pro-
jektu un pārskatīt lēmumu par 
Latvijas Okupācijas mūzeja pie-
būves un Okupācijas upuŗu pie-
miņas memoriāla izveidi. Tagad 
padome iepazinusies ar situāciju 
būvniecībā un aicina visas iesai s-
tītās institūcijas veicināt projek - 
ta nekavējošu tālāko virzību. Šāds 
atzinums nosūtīts Rīgas pilsētas 
architektu birojam, kam savukārt 
jāsniedz savs atzinums Rīgas pil-
sētas būvvaldei.    

*
Jaunais gads Okupācijas mū  ze-

jam sākās ar labu ziņu: pēc mū -
zeja ēkas Latviešu strēlnieku lau-
kumā 1 rekonstrukcijas pa  beig-
šanas – ēkas piebūves uzcelšanas – 
mūzejs saņems dāvinājumu – 
māk  slinieka Aleksandra Karpo -
va grafikas, kuŗās attēlots geno-
cīds pret latviešu tautu. 

***
Eiropas gada cilvēks Latvijā – 

mācītājs Juris Cālītis
Par Eiropas gada cilvēku Latvijā 

šogad atzīts mācītājs un “Zvan-
nieku” mājas bērnu un ģimeņu 
aprūpes centra dibinātājs un va -
dītājs Juris Cālītis (attēlā). 

//Foto: LETA
Eiropas gada cilvēks Latvijā 

no  skaidrots sabiedriskajā balso-
jumā. Desmitniekā iekļuvuši da -
žādi cilvēki – tostarp polītiķi un 
pavārs Mārtiņš Sirmais. Trijniekā 
iekļuva skolotāja Iveta Ratinīka, 
kas saņēma atzinību par mācīša -
nu domāt kritiski un bez bailēm 
paust savu viedokli, plūdmales 
volejbolisti Aleksandrs Samoi-
lovs un Toms Šmēdiņš, kā arī 
mācītājs Juris Cālītis.

***
Igaunijas prezidents mijis 
gredzenus ar latvieti Ievu

2. janvāŗa pievakarē netālu no 
Latvijas-Igaunijas robežas, Hal - 
l is tes baznīcā, gredzenus mija  
kai miņvalsts prezidents Tomass 
Hen driks Ilvess un latviešu ie -
rēd ne Ieva Kupce.

//Foto: Annika Haas

Ceremonija notika šaurā jau -
nā pāŗa tuvāko cilvēku lokā, un 
preses pārstāvjiem baznīcas dur-
vis bija slēgtas. Ceremonija no -
ri sinājās trīs valodās – latviešu, 
igau ņu un angļu, un katrā no tām 
tika arī lasīti Bībeles teksti. Cere-
monijā piedalījās arī latviešu mā -
cītājs Krists Kalniņš.

Valsts prezidents Raimonds Vē   -
jonis Latvijas tautas un savā vār -
dā nosūtījis apsveikumu Igau ni-
jas prezidentam Tomasam Hen-
drikam Ilvesam un Ievai Kup cei 
kāzu dienā. Apsveikuma vēstulē 
Valsts prezidents novēl, lai Igau-
nijas prezidenta un viņa izredzē-
tās nākamie dzīves gadi ir pie-
pildīti ar prieku un laimi.

“Patiesi ceru, ka visa laulības 
dzīve būs tikpat brīnišķīga kā jū -
su kāzu diena. Lai turpmākajos 
gados jūs pavada laime un har-
monija,” raksta Vējonis. Valsts 
pre zidents, apsveicot Igaunijas 
prezidentu Tomasu Hendriku 
Ilvesu un Ievu Kupci kāzu dienā, 
novēl neaizmirstamas svinības, 
kā arī labklājību un uzplauku - 
mu kaimiņvalstij Igaunijai.

***
Pasaules skolotāju 
balvas pretendente

Vairums skolēnu pieraduši, ka 
viņiem visu saka priekšā, nevis 
liek risināt problēmas pašiem – 
pie šāda secinājuma nonākusi  
un nolēmusi to lauzt Cēsu Jau -
nās sākumskolas direktore Dana 
Nar vaiša. Šo ieceri viņa cenšas 
īstenot pašas vadītajā skolā, taču 
cer uz pārmaiņām arī valsts 
līmenī Jaunajā gadā. 

Danu Narvaišu sadzirdējuši ne 
tikai viņas skolēni, bet arī pasau-
les izglītības eksperti. Dana glo-
bālā 8000 skolotāju konkurencē  
iekļauta 50 pasaules labāko sko lo -
tāju sarakstā, liecina 2016 Glo bal 
Teacher Prize mājaslapā publicētā 
informācija.

***
Apbalvoti konkursa “Īsto 

Ameriku meklējot!” uzvarētāji
Ārlietu ministrijā valsts sekre-

tāra vietnieks – polītiskais direk-
tors Eduards Stiprais kopā ar gai-
dāmās Dienvidamerikas ekspe-
dī cijas dalībniekiem – motocik-
listiem Mārtiņu Silu un Andžu 
Ūbeli – apbalvoja konkursa “Īsto 
Ameriku meklējot!” uzvarētājus 
(attēlā).

Uzrunā skolēniem Eduards 
Stiprais uzsvēra, ka ir nepiecie-
šams krāt zināšanas par sabied-
rībā mazāk zināmām Dienvid-
ame rikas valstīm, tādējādi veici-

not skolēnu izpratni par Dienvid-
amerikas kontinenta ģeografiju 
un valstu iekšpolītiku, pētot val -
s tu kultūru, tradicijas, sadzīvi, ar -
chitektūru, vēsturi, kā arī unikā-
lus dabas objektus. Gatavojoties 
nozīmīgajam notikumam Lat-
vijas pastāvēšanas vēsturē – valsts 
simt gadei 2018. gadā –, vienlīdz 
svarīgi ir likt izskanēt arī Latvijas 
vārdam pasaulē. Tādēļ varam būt 
lepni, ka moto ekspedīcijas dalīb-
nieki kļūs par Latvijas vārda ne -
sējiem Dienvidamerikas konti - 
n enta valstīs.

***
Vēstnieks Andris Teikmanis 

apmeklē Austrāliju un 
Jaunzēlandi

Decembrī vēstnieks Andris 
Teik manis uzturējās vizītē Aust-
rālijā un Jaunzēlandē, lai pie da-
lītos polītiskajās konsultācijās 
Kanberā un Velingtonā un tiktos 
ar latviešu diasporu. Līdztekus 
polītiskajām konsultācijām no -
tika arī Latvijas uzņēmēju dele-
gācijas vizīte.

Andris Teikmanis

Polītiskajās konsultācijās Kan-
berā A. Teikmanis tikās ar Aus - 
t rālijas Ārlietu un tirdzniecības 
de  partamenta pārstāvjiem, lai 
pār runātu aktuālos divpusējos, 
kā arī reģionālos un drošības po -
lītikas jautājumus. Vēstnieks ap -
meklēja Melburnas latviešu na -
mu, Melburnas Latviešu biedrī-
bas bibliotēku un Daugavas sko-
las telpas, tikās ar Latviešu ap  vie-
nības Austrālijā un Jaunzēlan dē 
vadību, kā arī tautiešiem Kan-
berā un Hobartā, Tasmānijā.

***
Neplāno kandidēt ANO 

ģenerālsekretāra amatam
Eiropas Kustības Latvijā prezi-

dents Andris Gobiņš sarunā ar 
aģentūru LETA iepriekš bija 
sacījis, ka bijušajai Valsts prezi-
dentei Vīķei-Freibergai būtu ie -
vērojamas izredzes ieņemt ANO 
ģenerālsekretāra amatu, ja viņa 
pieņemtu lēmumu uz to kan-
didēt. 

Vaira Vīķe-Freibega

Tomēr Vaira Vīķe-Freiberga ne -
plāno kandidēt ANO ģenerā l sek-
retāra amatam, aģentūrai LETA 
apliecināja Vīķes-Freibergas sek-
retāre Daina Lasmane. “Nekan-
didēju, jo 2006. gada ANO Dro-
šības padomē saņēmu Krievijas 
veto un nedomāju, ka viņu at -
tieksme pret mani būtu mai nī-
jusies,” sacīja eksprezidente. ANO 
vadītāju desmitgadēm ilgi izrau-
dzījušās piecas Drošības pado-

mes pastāvīgās locekles – Lielbri-
tanija, Ķīna, Francija, Krievija un 
ASV – lielākoties aiz slēgtām 
dur vīm notiekošā procesā. Taču 
Ģenerālās asamblejas septembrī 
pieņemtā rezolūcija noņem daļu 
šīs slepenības, aicinot kandidātus 
iesniegt savus CV un izklāstīt sa -
vu redzējumu par darbu.

***
Karavīriem jauni formas tērpi

Latvijas Nacionālo bruņoto spē-
 ku kaŗavīriem būs jauni formas 
tērpi: uzlabotas pašas formas, kā 
arī ieviests jauns maskēšanās 
raksts, kas kaŗavīrus un visu vie-
nību kaujas apstākļos vairāk aiz-
sargās.

Formas tērpi uzlaboti, ņemot 
vērā kaŗavīru ieteikumus. Līdz-
šinējais apģērbs bijis neērts – 
kabatas par seklu, biksēm nede-
rēja platā josta, turklāt tās bieži 
plīsa pa vīlēm. Turklāt izstrādāts 
arī ugunsdroša auduma variants, 
kas tik ātri neaizdegas un sama-
zina apdegšanas iespējas. Formas 
mainīsies arī vizuāli – līdzās jau 
ierastajam maskēšanās rakstam 
LATPAT kaŗavīriem būs arī   
formas tērpi ar rakstu Multi 
LATPAT, kuŗā dominē brūna, 
zaļa un haki krāsa. 

***
Uz Latvijas-Krievijas robežas 

ierīko žogus
Uz Latvijas-Krievijas robežas 

plāno būvēt žogu 90 kilometru 
gaŗumā. Jau sākta robežjoslas ie -
rī  košana 12 metru platumā, kā 
arī žoga būvniecības sagatavo ša-
nas darbi. Žogs būs papildu ie -
spēja sargāt Latvijas robežu un 
mazināt nelegālo imigrantu ie -
kļū šanu Eiropā. Pērn Latvijā bija 
izdevies aizturēt 470 nelegālos 
imigrantus – gandrīz četras rei - 
z es vairāk nekā aizpērn.  

Uz Latvijas-Krievijas robežas 
jau notiek robežjoslas paplaši nā-
šana līdz 12 metriem, izveidota 
kontrolpēdu josla un vietās, kur 
ir mitrs, rasti risinājumi, lai ro -
bež sargiem būtu iespēja iziet 
patruļtaku. Robežjoslas ierīko-
šanai, infrastruktūras moderni-
zēšanai un žoga izbūvei plānots 
izlietot 17 miljonus eiro, robežas 
joslas iekārtošanas darbus plā-
nots pabeigt līdz 2019. gadam.  
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Kvarteta dalībnieces Meijere, 
Baiba Tauriņa, Katrīna Kivlenie-
ce un Anete Levica Latvijas kon-
cert tūrei sagatavojušas jaunu 
kon certprogrammu, kas izveido-
ta ļoti daudzveidīga, par pamatu 
ņemot kino mūziku. Dāmas caur 
mūziku veido stāstus, sākot no 
Šerloka Holmsa un Erkila Pua - 
ro līdz pat Džekijam Čanam un 
Simpsoniem. Šī ir gan pārdomu, 
gan sirsnības un joku pilna pro-
gramma, kas tapusi, sadarbojo-
ties ar choreografu Jāni Purviņu. 
Aranžējumus veidojusi kvarteta 
vadītāja Meijere. Eiropā visbie žā-
kā sadarbība saksofonu kvar te-
tam n[ex]t move ir bijusi ar Lat-
vijas vēstniecībām dažādās val-
stīs, Zviedrijas koncertaģentū - 
r ām, uzstājoties Zviedrijas skolās, 
kultūras namos un Urkult fes ti-
vālā.

***
Valkā uzstāsies Clannad 

soliste Moija Brenana
4. martā Valkas pilsētas kultū-

ras namā uzstāsies ķeltu mūziķe, 
Grammy balvas laureāte un le -
ģendārās grupas Clannad dzie-
dātāja Moija Brenana un īru ar -
fas virtuozs Kormaks De Bara 
(attēlā).

Abi mūziķi – Moija Brenana 
un Kormaks De Bara nāk no lie-
lām, mūzikālām īru ģimenēm. 
Viņu albums Voices & Harps 
(“Balsis un arfas”) ir kulminācija 
viņu draudzībai un radošajai 
sinerģijai iepriekšējo desmit ga -
du laikā. Viņi apvieno vienkār-
šību, dziļumu un skaistumu savās 
īpašajās prasmēs, kas padara 
viņus tik unikālus savā lauciņā.

Grammy balvas ieguvēja Moija 
Brenana ir leģendārās grupas 
Clannad dziedātāja ar ļoti veik-
smīgi izveidotu solo karjēru. Viņa 
ir uzstājusies uz gandrīz visām 
iespējamām pasaules lielākajām 
skatuvēm un ir sadarbojusies ar 
daudziem pasaulslaveniem māk-
sliniekiem. Moija ieguvusi vai-
rākus nozīmīgus apbalvojumus –  
Ivor Novello un BAFTA balvas, 
kā arī prestižo Grammy balvu 
1999. gadā. Viņas māsa ir pa -
saulslavenā dziedātāja, četru 
Grammy balvu ieguvēja Enja. 
Kormaks De Bara ir starptautis -
ki atzīts daudzpusīgs arfas vir-
tuozs. Viņš nemitīgi cenšas pār-
kāpt robežas īru arfas spēlei sa -
vos darbos kopā ar citiem māk-
sliniekiem, tai skaitā Heizelu 
O’Konoru, Džūliju Fīniju un jau 
pieminēto grupu Clannad. Kor-
maks arī dodas koncertturnejās 
un ieraksta darbus ar saviem 
brāļiem Fjonanu un Īmonu ģi -
menes grupā Barcó.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Par galveno titulu cīnījās dalīb-
nieces no divdesmit vienas valsts. 
Mrs. Top of the World 2015 savie-
sīgos vakarus un šova finālu va -
dīja dziedātājs un televīzijas per-
sonība Roberto Meloni. Par uz -
varētāju  tika pasludināta divu 
bērnu māmiņa no Bulgārijas 
Galena Dimova.

***
Ziemeļlatgalē atklāta atradne 

retam ķērpim – dāsnajai usnejai
Rēzeknes Augstskolas Inže-

nieŗu fakultātes doktorante Va -
lentīna Pužule Ziemeļlatgalē at -
radusi trešo atradni Latvijā retai 
ķērpju sugai – dāsnajai usnejai 
(Usnea florida). 

Dāsnā usneja Ziemeļlatgalē ti -
ka atrasta uz liepu zariem. Suga 
Latvijā ir ļoti reta, aug augstu 
koka vainagā, un tā ir grūti pa -
manāma, bet, nokrītot koka za - 
r iem, tā ir ieraugāma un viegli 
atpazīstama. Tipiska dāsnās us -
nejas atšķiršanas pazīme no 11 
cit ām Latvijā sastopamām usneju 
sugām ir apaļīgie augļķermeņi 
jeb apotēciji.

***
Saksofonu kvartets n[ex]t move 

koncertēs Latvijā
Saksofonu kvartets n[ex]t move 

janvārī atklās savu Latvijas kon-
certtūri, kas turpināsies līdz ap -
rīlim.

strazdu pamatsastāvā ir seši cil-
vēki, no kuŗiem divi jau atgrie-
zušies atpakaļ uz dzīvi Latvijā, 
tomēr, neraugoties uz to, turpina 
palīdzēt citiem.  “Bērzes strazdi” 
dalībnieks Toms Zeltiņš stāsta, ka 
“šī ir ceturtā vai piektā labdarī -
bas akcija, kuŗu mēs esam uz -
taisījuši, un tās sajūtas, enerģija, 
ko mēs dabūjam atpakaļ,  ir ne -
aprakstāmas”.

Skola ir neliela, tajā mācās 65 
skolēni, un ar pašreizējo finan cē-
šanas modeli vajadzību saraksts 
mācību iestādei ir garš. Upītes 
pamatskolas bērniem ciemiņu 
ierašanās ir liels notikums, prieks 
gan par jaunajām mantām, gan 
par sarūpētajiem saldumu paci-
ņām, kas turpat uz vietas tika ap  -
lūkotas un nogaršotas. Upītes vi -
dusskolas direktore Svetlana Bu -
kovska, redzot dāsno mantu 
klāstu – mūzikas instrumentus, 
sporta piederumus, datortechni-
ku, kancelejas preces un pat 
gultasveļu skolas internātam –, 
atzīst, ka pašu spēkiem to ie  gā-
dāties nebūtu iespējams. Līdzekļu 
trūkst gan skolai, gan arī bērnu 
vecākiem.  Par pateicību Upītes 
skolēni ciemiņiem bija sarūpē -
juši koncertu, kurā paldies vārdi 
tika pateikti ne vienu  reizi vien.

***
Izstrādā pirmo 

Latvijas informātīvo bukletu 
korejiešu valodā

Latvijas vēstniecība Korejā, 
Seulā, sadarbībā ar Tūrisma val sts 
attīstības aģentūru (TAVA) ir iz -
strādājusi un publicējusi pirmo 
Latvijas informātīvo bukletu ko -
rejiešu valodā. Aizvien vairāk 
korejiešu izvēlas atklāt jaunus ga -
lamērķus saviem ceļojumiem Ei -
ropā. Tūrisma jomas pārstāvji 
norāda, ka Latvijai ar interesanto 
tūrisma piedāvājumu, kas iekļauj 
gan pasaules mantojumu sarak - 
s tā esošo vēsturisko objektu ap -
skati, dabas, kā arī kultūras un 
gastronomijas tūrismu, ir iespē-
jas piesaistīt arvien vairāk kore-
jiešu tūristu Baltijai. 

***
Latvijas pārstāvei labi 

panākumi Mrs. Top of the 
World 2015 konkursā 

Pērn Turcijā norisinājās skai s-
tumkonkurss Mrs. Top of the 
World 2015, kuŗā Latviju pār stā-
vēja liepājniece Marina Grosa, 
iekļūstot TOP7.

iespējas diasporas bērnu un 
jauniešu izglītībai un piederības 
saikņu stiprināšanai ar Latviju.

***
Dzimtenē pārved latviešu 

leģionāru pīšļus
Vairāk nekā 70 gadu viņi svešā 

purvainē gaidīja uz savu atgrie-
šanos dzimtenē – bet tagad, pirms 
Ziemsvētkiem,  ar Brāļu kapu ko -
mitejas gādību Latvijā no Krie-
vijas atgriezās 236 Otrā pasaules 
kaŗa gados Austrumu frontē Vā -
cijas armijas rindās kaŗojušie un 
kritušie latviešu kaŗavīri.

Lestenes Brāļu kapi // Foto: 
LETA

Pārvestos 236 vīrus, no kuŗiem 
kādiem 30 zināmi piederīgie 
mūs  dienu Latvijā, apbedīja Les-
tenes Brāļu kapos (attēlā). Vairā-
ki kritušie, kuŗiem pēc doku-
mentiem vajadzētu atrasties ka -
pos pie Voronkovas, netika uzieti.

***
EazyOne iekļūst ASV tirgū
Technoloģiju mediju gigants 

TechCrunch jauno Latvijas tech-
noloģiju uzņēmumu EazyOne ie -
rindo starp veiksmīgākajiem iz -
strādātājiem Atlassian platformai. 
EazyOne izstrādātais pārskatu   
un grafiku rīks eazyBI, 2015.gadā 
pārsniedzis $1 000 000 pārdoša-
nas slieksni un Atlassian Market-
place platformā ierindots starp 
labākajiem.

***
Upītes skolai palīdz Anglijā 

dzīvojošo latviešu grupa
Anglijā dzīvojošo latviešu 

draugu grupa, kas apvienoju -   
s ies bezpeļņas asociācijā “Bērzes 
strazdi”, rīko labdarības akcijas, 
lai sniegtu atbalstu cilvēkiem 
Latvijā. Pēdējā palīdzības akcija – 
dažādu skolai nepieciešamu lie -
tu iegāde – bija paredzēta Viļa -
kas novada Upītes pamatskolai 
(attēlā). 

“Bērzes strazdi” ir bezpeļņas 
asociācija, kuru dibināja Anglijā 
dzīvojošie latvieši. Šobrīd Bērzes 

Atspēkos melus  
par Latvijas vēsturi

Ārlietu ministrija (ĀM) par 
7100 eiro noslēgusi līgumu ar ap -
gādu Jumava par grāmatu “Lat-
vijas ārpolītika un diplomātija  
20. gs.” un “Latvija ceļā uz valsts 
simtgadi” krievu valodā izdoša-
nu un iegādi, lai atspēkotu “ne -
patiesības plūdus” par Latvijas 
vēsturē svarīgiem posmiem. ĀM 
ar iepirkumu vēlas veicināt starp-
tautiskās sabiedrības informē tī   -
b  u un izpratni par Latvijas 20. gad-
simta vēsturi. ĀM ir dots uzde-
vums starptautiski skaidrot Lat-
vijas 20. gadsimta vēsturi, veici-
not izpratni par PSRS un na  cis-
tiskās Vācijas okupāciju un šo 
režīmu pastrādātajiem noziegu-
miem Latvijas territorijā. 

***
Viesos pie Baškīrijas latviešiem 

Decembrī Arhlatviešu vidus-
sko lu Baškīrijā  apmeklēja Latvi-
jas vēstniecības Krievijā pārstāv -
ji: Inita Dzene – Latvijas vēstnie-
cības Krievijā Konsulārās noda -
ļas vadītāja, Juris Kalvis – Latvijas 
vēstniecības Krievijā pirmais se -
k retārs, Kaspars Svilāns – Latvi-
jas vēstniecības Krievijā trešais 
sekretārs. Delegācijas mērķis bija 
apmeklēt skolu, satikt vietējos lat -
viešus, uzklausīt to jautājumus, 
iepazīties ar bērniem, kas apgūst 
latviešu valodu, kā arī apzināties 
palīdzības sniegšanas iespējas 
skolai un skolēniem, kas mācās 
latviešu valodu.

“Latvieši ir čakla, draudzīga un 
miermīlīga tauta,” tā Baškor tos-
tānas Republikas galvaspilsētā 
Ufā Latvijas vēstniecei Krievijā 
Astrai Kurmei un viņas delegā-
cijai tika raksturoti Baškīrijas 
latvieši. Ansamblis “Atbalss” prie-
cēja viesus ar dziesmām un de  -
jām, skolēni runāja dzeju latviešu 
valodā. Atbraucēji likās patīkami 
pārsteigti par to, ko redzēja, arī 
bērnos bija jūtams lepnums par 
to, ka viņu dziedāšanas, dejoša -
nas un latviešu valodas prasme 
tika atzinīgi novērtēta. Prieks arī 
par Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrijas pateicības 
rakstiem skolas direktorei Na -
dež dai Freimanei un Latviešu 
vēs turiskā mūzeja radītājai Annai 
Gusarovai. Šos pateicības rakstus 
pasniedza Inita Dzene.

***
Jauna grāmata par diasporas 
bērnu un jauniešu izglītību
Klajā nākusi Latvijas Univer-

sitātes Diasporas un migrācijas 
pētījumu centra (DMPC) grā  -
ma ta “Radot iespējas attīstībai: 
Dia sporas bērnu un jauniešu 
izglī tība”. 

Grāmatā sakopoti 18 pētījumi, 
kuŗus sagatavojuši 16 autori. 
Kop darba mērķis bija gan vēstu-
riski, gan, raugoties ar skatu nā -
kotnē, izvērtēt, kā radīt labākas 

Marina Grosa

Kvartets n[ex]t move
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Svētku burzmā varbūt nepa ma-
nīts palika tas, ka 22. decembrī 
Izraēlā ieradās Ukrainas prezi-
dents Petro Porošenko. Sākumā 
tā bija iecerēta kā darba vizīte, 
tad vizītei tika piešķirts oficiāls 
raksturs, un beigās izrādījās, ka 
tā ir valsts vizīte, t.i.,  augstākajā 
līmenī. Ben-Guriona lidostā Uk -
rainas prezidentu sagaidīja Izra-
ēlas prezidents Reuvens Rivlins, 
kuŗš šajā amatā tika ievēlēts pre-
tēji premjērministra Beņamīna 
Netaņahu vēlmēm. Preses kon -
fe rencē abi prezidenti uzsvēra,  
ka nepieciešams pilnībā īstenot 
Minskā panākto vienošanos, un 
aicināja Krieviju neatliekami 
īste not Krimas deokupāciju un 
atjaunot Ukrainas suverēnitāti 
šajā pussalā.

Tā kā tā bija valsts vizīte, aug-
stajam viesim no Ukrainas tika 
dota iespēja uzstāties ar runu Iz -
raēlas parlamentā – Knesetā.

Svētku burzmā varbūt nepamanīts...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Petro Porošenko arī tikās ar Iz -
raēlas premjerministru Beņa mī-
nu Netaņahu, kurš īsteno izpild-
varu šajā valstī, kamēr prezidenta 
Rivlina loma ir drīzāk repre zen-
tatīva.

Ukrainas prezidents atvainojās 
par ukraiņu piedalīšanos holo-
kaustā un ielūdza prezidentu 
Rivlinu ierasties uz Babij-Jaras 
traģēdijas 75. gadskārtas piemi-
ņas sarīkojumu  Kijevā. Petro Po -
rošenko uzsvēra, ka Izraēla ir de  -
mokratijas priekšpostenis Tuva-
jos Austrumos, bet Ukraina – 
Rie tumos. Tāpat kā Izraēlai, Uk -
rainai ir kaimiņš, kas neatzīst pat 
tās eksistences tiesības. 

Prezidents Porošenko un prem-
jerministrs Netaņahu vienojās 
par abu valstu ciešu ekonomisku 
sadarbību.

Jāatzīmē, ka prezidents Poro-
šenko savas Izraēlas vizītes lai - 
kā īpaši norādīja, ka nacionāli 

orientētā, radikālā cionisma pa -
matlicējs Vladimirs Žabotinskis 
jau pirms Pirmā pasaules kaŗa, 
būdams žurnālists, enerģiski aiz-
 stāvēja ukraiņu tautas pašno -
teik šanās tiesības, un arī Krievi-
jas pil soņkara gados šīs tiesības 
visnotaļ atbalstīja. Piemetināsim, 
ka Žabotinskis 1923. gadā nodi-
bi nāja cionistiskās radikālās jau-
natnes organizaciju Betar, kuŗas 
starptautiskais centrs atradās Rī -
gā, Jumaras (Sadovņikova) ie  lā. 
No Betar rindām nāca vēlākais 
Iz  raēlas premjērministrs Mena-
hems Begins, un uz Žabotinska 
ideoloģiju atsaucas tagadējā va -
ras partija Izraēlā – Likud.

Tagad – uzmanību! Tikko bija 
beigusies oficiālā tikšanās starp 
Ukrainas prezidentu Porošenko 
un Izraēlas premjerministru Ne -
taņahu, kad pēdējais lielā steigā 
piezvanīja Krievijas prezidentam 
Vladimiam Putinam. Var noģist, 

ka Netaņahu gribēja nomie ri-
nāt dusmīgo Putinu...

Tikmēr Putina personības kults 
jau sāk tuvoties kādreizējam  
Mao kultam Ķīnā – vai atceraties 
viņa citātu “sarkano grāmatiņu”? 
Šīs gadmijas gaidās Kremļa ad -
mi nistrācija izdalīja Krievijas va -
došajiem polītiķiem un ierēd nie-
cības elitei Putina izteikumu krā-
jumu “Vārdi, kas maina pasauli”. 
Šīs citātu izlases nosaukums vien 
ir ko vērts!

Labs pretmets šim krājumam 
ir tīmeklī zibensātrumā “uz  pel-
dējušais” satīriskais 2016. gada 
kalendārs “Ves god s prezidentom 
Rossiji” (Visu gadu ar Krievijas pre-
zidentu). Katram mēnesim likts 
klāt kāds banāls Putina izteiciens. 
Te divi piemēri: “Krievijai ir 
neaptverama daba! Un tā tika 
mums, nebaidos to teikt, no Ra -
dītāja!” un “Mums ar suņiem ir 
ļoti siltas savstarpējas jūtas!”. 

Un 25. decembrī laikrakstā The 
New York Times parādījās Ti   mo-
tija Igena (Egan) raksts “Ziem-
svētku brīnumu saujiņa”, kuŗā 
teikts: “Tramps un Putins atrod 
viens otru. Brālīgā roman ce starp 
diviem pretīgākajiem, brutālā ka-
jiem, narcistiskāka jiem tirān iem 
brieda kādu laiku. Nu viņi aplie-
cinājuši savas savstar pējās simpa-
tijas. Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins iebrūk valstīs, apklu-
sina disidentus un apsūdzēts to 
personu slepkavībā, kas viņam 
oponē. Par to, saka Donalds Tramps, 
viņš pelnījis apbrīnu. Tramps zā -
kā sievietes, invalidus, melnād ai-
nos, meksi kāņus, islāmticīgos, 
ve   terānus un katru, kas nav pie-
vilcīgs. “Viņš ir patiešām spīdošs 
un apdāvināts cilvēks,” teica Pu -
tins. Vulgārais tips un kaŗa no -
ziedznieks – bei dzot kopā.” 

Svētku burzmā tas varbūt neti-
ka pamanīts...

Laimīgu Jauno gadu ikkatram 
no jums, godājamie lasītāji!

 Kā zināms, Latvija jauno, 2016. 
gadu iesāka bez jaunas valdības. 
Partijas “noņēmās” attiecībā par  
iespējamiem kandidātiem. Vie-
no  tības pārstāvji iekšējā aptaujā 
konstatēja, ka vislielākais atbalsts 
esot partijas līderei Solvitai Ābol-
tiņai, “zaļie zemnieki” te nāca ar 
domu, ka nākamais premjēr mi-
nistrs varētu būt tagadējais  zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs 
vai varbūt Saeimas deputāts Mā -
ris Kučinskis, te atkal paziņoja, 
ka savu kandidātu vispār  neiz-
virzīs. Tāpat nekādu īpašu pie dā-
vājumu nebija no Nacionālās ap -
vienības. Tā arī kandidāti līdz  
28. decembrim netika nosaukti. 
Vēl vairāk  – “zaļzemnieki” pazi-
ņo ja, ka viņi “ieturēs pauzi.” Vie-
notība laikam saprata, ka S. Ābol-
tiņai premjērministra amats “ne -
spīd,” jo viņai nav vienota atbal-
sta pat savā partijā. Galu galā 
Valsts prezidentam Raimondam 
Vējonim šī situācija apnika, un 
viņš 30. decembrī paziņoja – ja 
reiz polītiskās partijas nav spē-
jīgas atrast kandidātu, kuŗš varē-
tu vadīt “stabilu un rīcībspējīgu 
koaliciju, kuŗa spēs rīkoties un 
atrisināt valsts attīstībai svarī - 
gus un neatliekamus jautāju -
mus”,  tad šonedēļ viņš pats mek-
lēs kan didātus, visticamāk, tomēr 
Vie notības aprindās. Tieši šai 
kon tekstā “zaļie zemnieki” patei-
ca, ka no viņu puses kandidāta 
nebūs, sak, ja reiz Vienotība kopš 
2009. gada marta ir vadījusi val-
dību, tad lai tik vada tālāk. Tas 
arī saprotams, jo  “zaļo zemnie-
ku” vadmotīvs vienmēr ir bijis 
jebkurā koalicijā veidot sava vei-

Par Jauno gadu domājot
da iekšējo opoziciju, un šis polī-
tiskais spēks nemaz tik ļoti ne -
alkst valdības vadītāja posteni, 
jebšu, pirmkārt, tas nozīmētu 
daudz lielāku atbildību kā iekš-
polītikā, tā ārpolitikā, otrkārt, 
po  lītikas vērotāji nav aizmirsuši, 
ka vienīgais “zaļo zemnieku” prem-
jērministrs Indulis Emsis bija 
visnotaļ chaotisks premjērmi-
nistrs, un, treškārt, droši vien lē -
muma pamatos slēpjas arī tas,  
ka pagājušajās Saeimas vēlēša -
nās “zaļie zemnieki” kārtējo reizi 
par savu “premjērministra kan-
di dātu” piedāvāja kompromitē -
to Ventspils pilsētas galvu Lem-
bergu.

Nedēļas laikraksta specifikas 
pēc šo komentāru rakstu nedēļas 
nogalē, un, iespējams, ka brīdī, 
kad laikraksts nonāks lasītāja 
rokās, Valsts prezidents jau kaut 
ko būs izlēmis. Vienotībā netrūkst 
kadru, kuŗiem ir pietiekami lie -
la polītiskā pieredze, turklāt nav 
S. Āboltiņas negātīvās bagāžas. 
Piemēram, pašreizējais ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs, lai arī 
viņš jau preventīvi ir teicis, ka 
premjērministra posteni nevēlas. 
Vienotības spožākās polītiskās 
zvaigznes patlaban dienē Eiro -
pas Parlamentā, iespējams, Valsts 
prezidents mēģinās runāt ar kā -
du no tām, lai arī maz ticams, ka 
kāds īpaši vēlēsies atgriezties 
mājās no Briseles, lai vadītu ga -
na sarežģītu koaliciju (lai arī, kā 
atceramies, 2009. gadā tieši tā 
izdarīja Valdis Dombrovskis, 
kuŗš atkal ir atgriezies Briselē,  
nu jau kā Eiropas komisijas viens 
no viceprezidentiem). 

Vienādi vai otrādi, šī situācija 
ir diezgan dīvaina. Sena paruna 

vēsta, ka “slikts zaldāts ir tas, 
kuŗš nevēlas kļūt par ģenerāli”,  
bet Latvijas polītikā, kā izrādās, 
pārāk lielu ambīciju izrādīšana 
ne vienmēr tiek uztverta pozitī -
vi, drīzāk jau otrādi. Tādā ziņā 
apstākļus Latvijā varam salīdzi-
nāt ar Ameriku, kur šogad, kā 
zināms, būs prezidenta un arī 
Kongresa vēlēšanas. Republikā-
ņu partijas kandidātu plejāde ir 
tik milzīga, ka debašu laikā vi - 
s iem nemaz īsti nav vietas uz ska-
tuves, tāpēc jārīko divas debates. 
Tur nu ambīciju netrūkst pat 
tiem, kuŗiem Balto namu, visti-
camāk, neredzēt kā savas ausis.

Savukārt Latvijai ir vajadzīgs 
kompetents un stingrs premjēr-
ministrs. Pirmkārt, darbs būs sa -
režģīts tieši  no polītiskā vie dok-
ļa, jo “zaļie zemnieki” un it īpaši 
Nacionālā apvienība nekad nav 
bijuši īpaši ērti partneri. Otrkārt 
un galvenokārt,  nākamajai valdī-
bai tomēr būs ļoti svarīgi darāmie 
darbi. Joprojām nav atrasts pat 
kaut cik  pieņemams risinājums 
jautājumā par pedagogu algām. 
Joprojām ļoti aktuāls ir valsts 
dro šības jautājums, tostarp   viedi 
nodrošinot, ka Nacionālie Bru-
ņotie spēki spēs absorbēt  lielo 
fin ancējuma pieaugumu, kāds 
tiem paredzēts šī gada valsts 
budžetā. Valdībai un tās vadī tā-
jam tikpat viedi būs jāpārstāv 
valsts starptautiski gan Eiropas 
Savienībā, gan NATO. Šis solās 
būt ļoti sarežģīts gads. Kaut kad 
tuvākajā nākotnē Latvijā iera  -
dīs ies pirmie bēgļi no Tuvajiem 
Aust rumiem, un svarīgs būs 
veids, kādā valsts un sabiedrība 
šos cilvēkus uzņems un palīdzēs 
tiem šeit veidot pastāvīgu dzīvi. 

Ļoti iespējams, ka bēgļu skaits 
šogad izrādīsies lielāks  par tiem 
700, kuŗus (gana negribīgi) val-
dība ir solījusi akceptēt jau tagad. 
Vienvārd sakot, darāmā netrūks.

Valsts prezidentam tomēr de -
rētu  arī palūkoties ārpus par - 
tiju aprindām. Precedents tam   
ir bijis. Pēc 1995. gada Saeimas 
vēlēšanām, kuru rezultātā Lat -
vija tika pie parlamenta, ko rei - 
z ēm bija grūti raksturot ar citu 
vārdu kā “cirks” (atcerēsimies 
Joachimu Zīgeristu un viņa ba -
nānus, Gundaru Valdmani un 
viņa īsbikses arī Saeimas sēžu 
zālē u.tml.), ievēlētās partijas 
ilgstoši nespēja vienoties par jeb-
kuŗu kandidātu premjērmi nis - 
t -ra amatam, un ar laiku toreizē -
jais Valsts prezidents Guntis Ul -
manis “no atvilktnes” izvilka  maz-
 pazīstamo uzņēmēju Andri     
Šķē li. Viņš par premjērministru 
kļu va 1995. gada decembrī, 1997. 
gadā viņš demisionēja, tomēr 
vei doja arī nākamo valdību, un 
pēc 1998. gada Saeimas vēlēša-
nām, kuŗās A. Šķēle startēja pa - 
ša veidotajā Tautas partijā, viņš 
ama tu ieņēma trešo reizi (lai arī 
tikai pēc tam, kad kādu brīdi 
valsts trešās personas amatā bija 
ne īpaši rezultātīvais Vilis Kriš-
topans no  Latvijas ceļa). Tāpat 
2007. gadā par Valsts preziden -
tu kļuva polītikā nezināmais 
Valdis Zatlers.

Tiesa, kopš Šķēles laika ir pa -
gājuši vairāk nekā 20 gadi,  un  
bū  tu jādomā, ka šajā laikā Lat-
vijas polītiskā sistēma būtu no -
briedusi tiktāl, ka Valsts prezi-
dentam nebūtu jārakņājas skapī, 
lai atrastu kaut cik pieņema -     
mu premjērministra kandidātu.   

Ma  nuprāt, nebūtu pārāk stipri 
teikts, ka tā ir prātam neaptvera-
ma polītiska bezatbildība, jo, kā 
jau minēju, ir brīdis, kad Latvi -
jai un tās valdībai ir milzum-
daudz būtisku uzdevumu, arī 
neaizmirstot, ka sabiedrības lab-
klājība mūsu valstī joprojām ir 
tālu no vēlamās.

2016. gadā parlamenta, prezi-
denta vai pašvaldību vēlēšanas 
būs Austrijā, Čechijā, Gruzijā, Vā -
 cijā, Īrijā, Lietuvā, Portugālē, 
Rumānijā, Krievijā, Slovakijā un 
Lielbritanijā. Arī tās būs svarī -
gas, domājot par Eiropas nākot-
ni. Būs interesanti redzēt, vai 
mū  su lielajā kaimiņvalstī polī-
tiskā opozicija būs kaut mini -
māli spējīga mainīt savu totāli-
tāru un represīvu valsts iekārtu.

Vēlēšanas šogad būs arī manā 
dzimtenē ASV. Zinu, daž iem la -
sītājiem kremt, kad runā ju par 
Republikāņu partijas ne  darbiem,  
tomēr nevar noliegt, ka pēdējo 
gadu laikā partijas pār valdītais 
ASV Kongress ir izcē lies ar nekā 
nedarīšanu, tostarp, piemēram, 
jau kopš pagājušā gada aprīļa 
ASV Senāts  nav bijis spējīgs no -
balsot par tās amatpersonas ap -
stiprināšanu, kuŗa būtu vistiešāk 
atbildīga par terroris  ma finan-
cēšanas identificēšanu un novēr-
šanu... Esmu gandrīz pārlieci-
nāts, ka B. Obama Baltā nama 
atslēgas nodos Demokratu pār-
stāvim vai, visticamāk, pār stā -
vei, jo doma, ka par ASV pre zi-
dentu varētu kļūt, piemēram, 
Donalds Tramps, ir prātam ne -
ap tverama. Amerikā dzīvojoša-
jiem tautiešiem šā gada novem -
brī par to būs jāpadomā pietie-
kami kon krēti.
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Lai arī glezniecībā esmu klasi s-
ki audzināts un fotografiju līdz-
dalību būtībā neatzīstu, tomēr ir 
nācies saprast, ka reizēm portre-
tista darbā foto var arī palīdzēt. 
To ļoti labi ir izpētījis viens mans 
jaunāks kollēga portretists, jo 
viņš savus bagātos, bet steidzīgos 
modeļus safotografē pats, no -
stādot izraudzītajā kompozicijā 
un ar pilnu uzposumu, bet pēc 
tam ar saviem digitālajiem attē-
liem brauc uz laukiem un tur sa -
vā darbnīcā netraucēti rada per-
fektu bildi nomierinošu mūzikas 
ierakstu pavadījumā. Izdevīgi  tas 
pirmām kārtām ir tādēļ, ka nav 
jānomokās ar nevaļīgajiem mo -
deļiem un viss krāšņums un ob -
ligātie smaidi fiksēti ar foto ka me-
ru. Bet vēl foto glābj arī kā ne -
apšaubāms pierādījums, ka por t-
retējamie patiešām tādi izskatī-
jušies un nav iemesla šaubām par 
līdzību. 

Es atzinīgi respektēju šo gud - 
rā kollēgas atklājumu un, lai arī 
turpinu portretus gleznot, mo  de-
ļiem klātesot, tomēr neizslēdzu 
pilnībā fotoaparāta izmantoša -
nu. Labākajā, visatraisītākajā brī-
dī, kad modelis ir parādījies, kāds 
īsti viņš ir, es tomēr fotografēju, 
lai kungam vai dāmai aizejot, va -
rētu pēc tam vēl nepabeigto glez-
nu koriģēt. Un beigās arī man 
būs pierādījums, ka patiesi port-
retētais tāds ir izskatījies. 

Šaubas par līdzību rodas no tā, 
ka katram iekšēji ir izveido jies 
savs iztēles veidols, sava pār lie-
cība par brašumu un labo izska-
tu. Un kad ierauga mākslinieka 
uztverto, tas nesaskan ar nēsāto 
sevī. Tādēļ fotografijas parādīša-
na it kā atdara acis un atvēsina. 
Laika ritējums mūs visus nepār-
traukti pārveido, un, pat ieraugot 
svaigos foto uzņēmumus, negri-
bas ticēt, ka tādi tiešām jau iz -
skatāmies.

Teikšu atklāti, ka mākslinie - 
k am vispatīkamāk gleznot vecos 
cilvēkus, kas jau samierinājušies 
ar likteni, nekautrējas būt līki, 
krunkaini un plikpauraini, kam 
šīszemes satrauktas kaislības jau 
kļuvušas vienaldzīgas. Vecie vairs 
nepretendē uz seksīgi banālo 
skaistumu, un to sejās viss no -
dzīvotais mūžs kā grāmatā ie -
rakstīts. Risks tikai, ka modelis 
pozējot drīz iemigs, galva slīdēs 
uz leju, nāksies darbu pārtraukt 
un ļaut pie mēbelējuma iespē -
jām mazliet nosnausties. Pēc tam 
tie mundri atcerēsies bērnību, 
čerkstīgā balsī smiesies un dzie-
dās veco laiku dziesmiņas. Toties 
pie res un vaigu krunkas, deguna 
un žokļa šķībumus, pirkstu locī-
tavu mezglus un visas zemādas 
cīpslas varēs izzīmēt un uzglez-
not ar tīru un netraucētu pro-
fesionālās varēšanas prieku. Ja te 
jāpastāsta kas mīļš, tad tas pir - 
m ām kārtām par vecajiem cilvē-
k iem, lai gan vecums pārveido 
divē jādi: ir tuklie un ir kārnie. 
Tuklie pārsvarā mēdz būt omu-
līgi, kārnie bieži vien ir nīgri,      
lai gan ne vienmēr ir tā. Vīrieši 
turk lāt mūža nogalē kļūst pat 
skaistāki ar sirmumu matos un 
kuplo bārdu. Veči uzzied kā bal -
tās krizantēmas, un to vienmēr 
es mu centies glezniecībā izmantot.

ULDIS ZEMZARIS
ĢĪMETŅU KUTELĪBAS

Kad mans otrais dēls Alvis vēl 
bija mazulītis, es atvedu vecu 
mīļu auklīti no Tukuma, kas tad 
sāka dzīvot pie mums Mellužos. 
Viņas izskats bija līdzīgs manai 
vecaimātei, kādas jau mēdz būt 
latviešu vecenītes – ar pagaru no -
karenu degunu un asu pievilktu 
zodu – burvestīgās raganiņas. Es 
pat nezinu, vai viņa bija vairāk 
auklīte, vai galu galā pacietīgs 
mo  delis manām gleznām. Ja tei-
cu, ka vecie pozējot aizsnaužas, 
tad ar viņu man gadījās gluži 
otrādi. Kad Alvis bija jau skol-
nieks un auklīte brīva, es tomēr 
uzaicināju viņu atbraukt mums 
līdzi uz laukiem, kur vasarās dzī -
vojām, un papozēt man glez nai 
“Māte gaidītāja”, kas nu jau pa -
zīstams darbs. Un bija tā, ka jau 
sešos no rīta viņa cēlās augšā un 
nepacietīgi modināja mani, sa  - 
k ot: “Māksliniek! Gleznosim nu!” 
Kaut man gluži labi būtu paticis 
pagulēt ilgāk.

 Man ir bieži jautāts, kāda bi  ju-
si ievirze portretu mākslā, kāpēc 
esmu portretists? Vienkārši tā ir 
sagadījies, laikam tāds ir mans 
lik tenis. Bet zīmēt sejas esmu tie-
cies jau bērnībā. Skolā slepus uz -
zīmēju kādu no klases meite nēm 
un īpaši centos uztvert līdzību, 
šaržējot skolotājus. Kad sāku mā -
cīties Rīgas Jaņa Rozentāla māk-
slas vidusskolā, tur glezniecības 
skolotājs Otto Pladers ieteica man 
kā jūrmalniekam, lai ik dienas 
braucot uz Rīgu ar vilcienu turp 
un atpakaļ, lieki nezaudēju lai -  
ku un vagonā vingrinos skicēt 
dī  kos pasažierus. Tur patiešām 
bi   ja por tretējamu tipu liela izvē - 
le, un es arī sazīmēju ļoti daudz 
tādus vagonā snaudējus, un tas 
neapšaubāmi bija pamatā tam,  
ka es izveidojos par veiklu zīmē-
tāju. Portretu mākslā ir nepie cie-

šams labs acumērs, sejas uzbūves 
izpratne un spēja nesaudzīgi   
raksturot. Vēlāk Mākslas akadē-
mijā es mācījos pie portretu 
meistariem Kārļa Miesnieka un 
Jāņa Roberta Tilberga, kas savu-
kārt savus klasiskā reālisma pa -
matus guvuši Pēterburgas māk-
slas augstskolās. Kā portretists es 
beidzu Latvijas Mākslas akadē-
miju un arī savā patstāvīgajā ra -
došajā darbībā izvēlējos portretu 
mākslu. Mani gan vilināja figu-
rālais žanrs, bet es nejutu sev ap -
kārt ierosinošu tematisko vidi, 
un tādēļ portretējamās personī-
bas likās vistuvākās, vissapro ta-
mākās, kas reizē jau paši ir mode-
 ļi gleznu pilnveidošanā. Ja ir pie-
ejams atsaucīgs modelis, tas vien 
jau ir puse no darba. Gleznojot 
tu  viniekus un labi izprastus lai-
ka biedrus, man veidojās visu ap -
vie nojoša pamattēma: “Cilvēka 
dzīve”.  Bet portretistam neizbē-
gami jāsaskaras ar negaidītiem 
pasūtījumiem un jāprot arī tos 
paveikt pēc iespējas nevainojami. 

  Vairāku gadu garumā grafis-
kus ar tušu zīmētus portretus 
man pasūtīja žurnāls “Karogs”, 
kas tolaik tika iespiests uz visai 
slikta papīra, uz kura nebija ie -
spējams nodrukāt tonālās bildes 
rasterā, tādēļ vajadzēja ieturēt 
skaid ru melnbaltu svītru. Tā bija 
poligrāfiska atpalicība, bet man 
tā deva iespēju skicēt un šaržēt 
rakstniekus un pie viena iepazī-
ties un iedraudzēties ar dau - 
dz iem populāriem, gan arī vēl 
to  pošiem literātiem. 

Rakstnieku savienībā notika 
cīņa – jaunie lauza sev ceļu, vecie 
bremzēja. Bet man kā portre tis-
tam visi likās vienlīdz intere san - 
ti. Paveicis grafiskos darbus “Ka -
rogam”, es izteiksmīgākos centos 
sarunāt arī gleznotam por tre - 

t am. Nepieejamos un tālos klasi-
ķus žurnālam nācās zīmēt no 
fotogrāfijām, bet pats vecākais 
rakstnieks, ar kuru iepazinos 
tiešamībā, bija Kārlis Štrāls, kas 
dzīvoja Pļaviņās. Pie viņa mani 
aizveda koktēlnieks Artūrs Bēr-
nieks, kas pazina rakstnieku vēl 
no dekadentu gadiem, bet es vē -
lāk, kad gadījās braukt gar Dau-
gavu uz to pusi, vienmēr iegrie-
zos apciemot Štrālu “Skaldule -
jās”, kur viņš un viņa kundze 
sirs nīgi mani uzņēma. Parādīja 
arī bijušo Jaunsudrabiņa māju, 
kur tad vēl dzīvoja brāļa glezno-
tāja Aleksandra Štrāla atraitne, 
un tur bija arī gleznas. Amizanti 
likās tas, ka visās ciemu reizēs 
iniciatīvu pārņēma enerģiskā un 
runātīgā kundze, kas tad visu 
man izskaidroja un uz jautāju - 
m iem atbildēja, kamēr pats Kārlis 
Štrāls tikai piekrītoši pamāja ar 
galvu.   

No vecākās paaudzes rakst-
niekiem man nācās portretēt īpa-
ši izteiksmīgus vīrus. Jāpiemin 
rakstnieku Robertu Sēli ar balto 
bārdas lāpstu zoda galā, kurš pār-
tika gan vairāk no galdniecības 
un tādā mērā bija īsts darba cil-
vēks, bet tomēr vēl skaitījās neuz-
ticams senās biedrošanās dēļ ar 
sociāldemokrātiem. Īpatni  maigs 
bija lauku klusumā mītošais An -
tons Bārda, daudz slavenākā brā-
ļa un brāļa atraitnes dzīvais pār-
stā vis. Viņa bildēšanu es paveicu 
gluži nesteidzīgi rakstnieku bib-
liotēkā. Un kad no Kalsnavas Rī -
gā iebrauca jau gluži apklusušais 
Ulmaņlaiku romānu rakstnieks 
Jānis Sārts, es turpat žurnāla re - 
d akcijā viņu žigli portretēju. Sārts 
bija izcietis izsūtījumu Sibīrijā, 
tādēļ izskatījās vairāk pēc mež-
strādnieka, bija saguris un no -
mākts. No vecajiem zīmēju  vēl 

Jāni Vainovski, kas, kritiskos ga -
dus pārlaidis, ne ar vienu nesaie-
damies, arī man pozēja klusē-
dams. Jau deviņdesmitgadīgo 
Kārli Krauliņu gāju zīmēt pie 
viņa Teikas rajonā, kur viņš dzī-
voja nelielā dārza mājā un sagai-
dīja mani ar jau uzklātu tējas 
gal du, un spēlējot klavieres. Skai s -
ti un pacilājoši bija zīmēt litera-
tūrvēsturnieku Kārli Egli viņa 
darba kabinetā, kad Misiņa bib-
liotēka vēl atradās Skolas ielā. 
Viņa seja ar pašļukušo pazodi 
bija tik rosinoša zīmēšanai, ka 
aizrautībā paveicu vairākus lie-
kus variantus. Gluži tāpat un ar 
sajūsmu, pētīdams no abām pu -
s ēm, portretos variēju ar Eduar-
du Salenieku, jo viņa seja bija 
eks presīvi asimetriska – katra acs 
ska tījās savā virzienā. Rīgā viņš 
izcēlās ar to, ka pat ziemas salā 
staigāja bez mēteļa. Tērzējot uz -
zināju, ka Salenieks dzimis lat-
viešu kolonijā Mogiļevas guber-
ņā Krievijā, bijis arī izdevniecī -
bas “Prometejs” Maskavas līdz-
strādnieks un latviešu iznīci nā-
šanas kampaņā izsūtīts spaidu 
darbos Kolimā. Rakstnieks stā s-
tīja, ka reiz viņu saķēruši, spī-
dzinājuši un dauzījuši, bet viņš 
nav varējis atšifrēt, vai tie sarka-
nie vai baltie, jo abu metodes bi -
jušas līdzīgas.

Daudz vairāk man nācās zīmēt 
tos rakstniekus, kuriem viņu sla-
vas un varas laiks bija pašā zenī -
tā: Valdis Lukss, Arvīds Grigulis, 
Fricis Rokpelnis, Žanis Grīva, 
Meinhards Rudzītis un vēl citi, 
kas, pēc kara mājās atgriezušies 
ar uzvaru, bija idejiskā toņa no -
tei cēji. Ordeņiem, goda nosau-
kumiem un prēmijām apbalvoti, 
viņi ieņēma atbildīgus posteņus 
literatūras administrēšanā. 

(Turpinājums sekos)

Alvis ar auklīti Natāliju Oliņu

(Turpināts no Nr. 48, 2015)
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Prognozes par to, kuŗas parti-
jas cilvēks vadīs nākamo valdību 
un kādas ministrijas tiks katrai 
partijai, joprojām ir viens no gal-
venajiem Latvijas ziņu tematiem. 
Vai, jūsuprāt, tas, kuŗa partija 
tiks pie premjera amata, var kaut 
ko mainīt valsts polītikā?

Laikam nevaru atbildēt ļoti ob -
jektīvi, jo piederu tai cilvēku ko -
pienai, kuŗi ir pārliecināti, ka ir 
vajadzīgas pārmaiņas – ir vajadzī-
ga cita dinamika, lēmumu pie-
ņem  šanas stratēģija, motivācija, 
pavisam cita drosme Latvijas po -
lītikā. Manuprāt, daudz ko var iz -
šķirt cilvēki, kuŗi veidos valdību. 
Protams, nevajag sapņot, ka tagad 
no kaut kurienes atnāks kāds 
brīnumdaris, lai gan gribētāju ne -
trūkst. Protams, es nepavisam ne -
grasos ticēt Mārtiņam Bonda - 
r am no Latvijas Reģionu apvienī-
bas vai Ingunai Sudrabai no par-
tijas „No sirds Latvijai”. Neko īsti 
nevaru pateikt par Vienotības Sol-
vitu Āboltiņu, izņemot to, ka viņai 
ir problēmas attiecībās ar sabied-
risko domu un vienā vai otrā vei-
dā arī ar daudziem polītiskajiem 
partneriem, lai gan viņas rīcībspē-
ja ir liela un viņa ir daudz motivē-
tāka nekā daudzi citi. Neko neva -
ru pateikt arī par Zaļo un zem-
nieku savienību, jo nav skaidrs, 
kuŗš cilvēks varētu būt viņu prem-
jers. Man personīgi no zaļzem-
niekiem vairāk patīk jau publiski 
minētais Māris Kučinskis, jo viņš 
ir racionāls cilvēks – klusi runā-
jošs un lēni lemjošs, bet viņam ir 
pras me atrast kompromisus un 
nesaasināt attiecības. Gan neesmu 
pārliecināts, vai viņa uzskati gluži 
atbilst kaut kādiem skaļi nepateik-
tiem priekšstatiem, kas valda Za -
ļo un zemnieku partijas iekšienē. 
Turk lāt, iespējams, dažiem cilvē -
k iem zaļzemniekos ir bažas, ka viņš 
ir „Šķēles cilvēks”. Par Jāni Dūk-
lavu, kuŗš arī ir ticis minēts kā ie -
spējamais zaļzemnieku kandidāts, 
varu pateikt tikai to, ka viņš, pēc 
manām domām, ir aizvakardie -
na. Savukārt tas, ka Nacionālā ap -
vienība reizēm saistībā ar premje-
ru min Roberta Zīles vārdu, man 
šķiet kā sibarīta ķircināšana, jo vi -
ņa dzīve ir izdevusies un ērta un 
nedomāju, ka viņš ir gatavs kļūt 
par Ministru prezidentu, aiziet no 
Eiropas Parlamenta. Zīlem patīk 
būt par vietējo notikumu komen-
tētāju un vērtētāju un, manuprāt, 
tā ir izcilākā un ērtākā pozīcija, 
kāda vien Latvijas polītikā var būt.

Vai atsevišķi cilvēki var kaut 
ko mainīt? Aiz katra premjera 
amata kandidāta stāv partija,    
un kādas tās partijas ir, tādas ir. 
Dro ši vien tad vajadzētu mainīt 
Saeimu, bet vai tas ir iespējams? 
Vai ārkārtas vēlēšanās tiktu ie -
vēlēti citi polītiķi un vai vispār    
ir “tādi citi”, kas būtiski atšķiras 
no tiem, kuŗi ir pie varas?

Ja runājam par to, vai kaut kas 
var mainīties, gribu sacīt, ka tā    
nu gluži nav, ka nevar, kaut kas 
tomēr var mainīties. Visu cieņu 
demisionējušai premjerei Laim-
dotai Straujumai gan kā cilvēkam, 
gan kā savulaik izcilai ierēdnei    
un acīmredzot labai zemkopības 
ministrei, bet kā Ministru prezi-
dente viņa tika vienkārši rupji 

Nulles līmenis, nākotnes prognozes un bēgļi
Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras direktors, sociologs Aigars Freimanis

intervijā Sallijai Benfeldei. Pirmā saruna

izmantota. Iespējams, ka viņa pat 
to saprata, bet ierēdņa pieredze  
un gars droši vien neļāva viņai asi 
un izlēmīgi reaģēt. Iedomājos, kā 
daudzās līdzīgās situācijās būtu 
rīkojies kaut vai Ivars Godmanis – 
nu, tur spalvas ietu pa gaisu tā,     
ka visi būtu nepārtrauktā stresā. 
Lielākais, ko premjere varēja pa -
teikt, ka viņai ir šaubas un viņa 
par to parunās, kā tas, piemēram, 
bija vienā no situācijām ar veselī-
bas ministru Gunti Belēviču. Sa -
tiksmes ministra Anrija Matīsa 
at  laišana bija brīnums, bet tas jau 
nu arī bija “augstākais punkts” 
premjeres izmantošanas stāstā. 
Tādēļ neapšaubāmi kaut kas bija 
jāmaina. Varbūt ir vajadzīgs kaut 
kāds pārejas periods. Latvijas si -
tuācija vienmēr ir bijusi īpatnēja, 
jo situācijās, kas rodas negaidīti – 
piemēram, brūk banku sistēma 
vai uzsprāgst nekustamo īpašumu 
tirgus, notiek sapurināšanās un 
tās tiek visai veiksmīgi atrisinā -  
tas vai risinātas. Ikdienas jautāju - 
mus, kas jau ir kļuvuši par mūžī-
gajām problēmām – veselības ap -
rūpe, izglītības reforma, uzņēmēj-
darbības vide, ekonomiskais izrā-
viens risināt neviens tā īsti nespēj, 
tās ir ierakstītas programmās un 
tiek nepārtraukti maltas uz riņķi, 
bet tas arī viss. 

Viens no jautājumiem, kas ir 
“atnācis” no Eiropas Savienības, 
ir bēgļi – vai arī to atrisināsim, 
sapurinoties ?

Nezinu, kas notiks šajā jautā ju-
mā, man nav īpaši pozitīvas prog-
nozes, uz jaukajiem stāstiem par 
to, cik labi ir bēgļi, es raugos maz-
liet no citas puses. Man labi pali-
kusi atmiņā ļoti polītnekorektā 
bijušā Vācijas Bankas viceprezi-
denta Tilo Saracini grāmata, kuŗai 
bija milzīga rezonance. Viņš rak-
stīja par tā saukto migrantu pie-
nesumu Vācijas ekonomikā, pie-
rādot, ka tas patiesībā ir tikai    
mīts. Balstoties uz statistikas da -
tiem, turklāt viņš rakstīja par lai-
ku, kad bēgļu straume nebija tik 
milzīga un neapturama. Vācijā 
grāmata radīja šoku, un neilgi pēc 
tam sekoja Merkeles uzstāšanās, 
kuŗā viņa pateica, ka multikul tu-
rālisms ir izgāzies. Tagad viņa ir 
lielā bēgļu aizstāve, tādēļ jāteic, ka 
šie procesi ir ļoti interesanti un 
mainīgi. Man nav prognožu, un 
ceru, ka jautājums tiks risināts 
mums pēc iespējas mazāk sāpīgā 
veidā.

Atgriežoties pie jautājuma   
par to, vai mums ir lielas izre-
dzes, ka mainīsies Latvijas polī-
tika – vai tas tuvākajā laikā ir 
iespējams? Ar polītikas maiņu 
es nedomāju virziena maiņu un 
pārorientēšanos, piemēram, uz 
Krievijas pusi, tas ir jautājums 
par polītiskajiem lēmumiem un 
to, kā tie tiek pieņemti.

Nē, ko mēs te varam mainīt? 
Esmu skeptiķis. Ko vajadzētu da -
rīt nākamajai valdībai, jebkuras 
partijas premjeram, saprotot, ka šī 
gada budžets ir pieņemts? Domā -
ju, ka vēlreiz būtu jāpārraksta vi - 
s iem labi zināmais darbu sa  raksts, 
kuŗā vienam no darāmajiem dar-
b iem jābūt, piemēram, skolotāju 
algu reformai, kas patiesībā nav 
tikai stāsts par algu reformu. Lie-

lākie reformas pretinieki ir sko-
lotāji pirmspensijas vecumā. Dro-
ši vien, samazinot skolotāju un 
ma  zo vidusskolu skaitu, šī vecu-
ma skolotājiem būtu jāizmaksā 
kompensācija, kas segtu visu zau-
dēto algu līdz pensijas vecuma 
sasniegšanai, lai viņi nejustos ap -
draudēti. Tas valstij būtu lētāk, 
nekā uzturēt visas mazās vidus-
skolas un daudzos skolotājus. Ie -
taupīto naudu varētu ieguldīt at -
balstam ģimenēm ar bērniem, lai 
gaidāmā demografiskā bedre bū -
tu mazāka. Esmu pārliecināts, ka 
vieglāk slēgt nīkuļojošu skolu, ne -
kā ticēt tam, ka slēgtu skolu būs 
grūti atvērt, ja bērnu skaits tajā 
vietā pieaugs. Arī veselības aprūpē 
būtu godīgi jāpasaka, ka veselības 
aprūpe dodas maksas medicīnas 
virzienā. Tas ir pilnīgs cilvēktiesī-

bu pārkāpums, ka cilvēkam pa -
saka – ziniet, ir decembris, kvotas 
beigušās, zvaniet nākamā gada 
martā. Ja varat visu samaksāt, tad 
gan viss notiks tūlīt. Tā nedrīkst 
būt, tā ir ņirgāšanās! Patiesībā 
mak sas veselības aprūpe pastāv, tā 
ir legalizēta sistēma, visi to zina, 
bet neliekas ne zinis. Jā, mums ir 
daudz slimu cilvēku, invalīdu, un, 
protams, maksas medicīnā tomēr 
vajadzētu noteikt cilvēku grupas, 
kuŗām nav jāmaksā pilnā cena. 
Bet jautājums ir jārisina, nevis 
jānorok. Mums ir daudz tādu jo -
mu, kuŗās vienkārši notiek, at -
vainojiet par izteicienu, cūcības! 
Polītiķi un ierēdņi vienkārši muld, 
kaut gan viņus vajadzētu turēt pa 
lielu gabalu no valsts pārvaldes! 
Līdzīgi notiek ar vilcienu iepir-
kumiem, ar AirBaltic un vēl dau-
dzos jautājumos. Cilvēciņi dārgos 
uzvalkos un šlipsītēs kaut ko ne -
pārtraukti stāsta un stāsta, bet 
jēgas nav.

Vai nav tā, ka pēc Reformu 
par tijas iznīkšanas, kas, pro-
tams, notika arī ar ne viena vien 
partijas biedra palīdzību, tie, 
kuŗi tobrīd bija nostumti malā 
un vairs nevarēja tik veikli iz -
mantot valsti savām personī ga-

jām vajadzībām, piesedzoties    
ar patriotiskiem un jūsmīgiem 
tekstiem, tagad atkal atgriežas? 
Nav ticams, ka, piemēram, mūžī-
gajā vilcienu iepirkumu sāgā vai 
airBaltic investoru meklējumos 
nav daži ļoti ieinteresēti Latvijas 
cilvēki. 

Jā, tā tas izskatās. Nezinu, kuŗš 
ko ir ieplānojis un iekārojis, bet 
man palikusi prātā tā preses kon-
ference par airBaltic, no kuŗas vēl 
bija skaidrs, ka ir bezizejas situā-
cija un ka krievu lidmašīnas tiks 
pirktas. No malas skats bija kā ab -
surdā teātŗa izrādē. Satiksmes mi -
nistrs jau bija atlaists, abi divi – 
premjere Laimdota Straujuma un 
satiksmes ministra pienākumus 
pildošais Richards Kozlovskis - stā-
 vēja sagumuši, bet blakus ziedošais 
valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš 

smaidot stāstīja, kas notiks, lai gan 
ne jau viņš ir tas cilvēks, kuŗš pie-
ņem tādus lēmumus. Premjere un 
ministrs acīmredzot saprata, kas ir 
noticis un ka tas ir pavisam ne -
jauki un nezināja, kā tikt ārā no 
patiesībā sadomātā strupceļa. Tas 
bija neiedomājami – valsts neko 
nevar darīt un nevar ietekmēt sa -
va uzņēmuma lēmumus, valsts 
uzņēmums bez valsts ziņas pirks 
krievu lidmašīnas! Tas stāsts, ko 
tobrīd iebaroja sabiedrībai, ka 
valsts nevar lemt par to, ko dara 
tās uzņēmums... ziniet, to pat grūti 
kaut kā nosaukt. Bija skaidrs, ka 
aiz muguras tam visam ir kāda 
milzīga šefte, kas laikam gan tomēr 
neizdevās. Bet varbūt arī izdevās, 
nezinu.

Pesimismu vieš ne tikai tas, ka 
mūsu polītiskā kultūra nemai-
nās, par ko liecina jaunās val-
dības (ne)veidošanas norises. 
Acīmredzot, jūtot, ka tie ir pē -
dējie lielie projekti, kuŗos iegul-
dīta Eiropas fondu nauda, kādi 
darboņi atkal vēlas vēl pēdējo 
reizi to izmantot arī savā labā. 
Turklāt nav polītiskā spēka, kas 
varētu nākt aiz Vienotības. 

Jā, naudiņa laikam pēc viņu iz -
pratnes aiziet garām viņu kaba-

tām, tātad nekontrolējamā virzie-
nā, tādēļ jādarbojas.

Runājot par Vienotību, domāju, 
ka tikai tas, ka nav polītiskā spēka, 
kas varētu nākt viņu vietā, viņiem 
varētu palīdzēt izdzīvot. Nekādā 
gadījumā neliekot vienādības zī -
mi starp visiem Vienotības vēlētā-
jiem, domāju, ka viņiem tomēr ir 
dažas vienojošas iezīmes. Varētu ru -
nāt par eiropeiski orientētajiem, 
kaut gan ikdienā cilvēki diez vai 
par to domā un viņus varbūt tā 
formulēts jautājums pārsteigtu. Es 
teiktu, ka tie ir cilvēki, kuŗi balso 
par varas partiju, ar to saprotot, ka 
šie vēlētāji uzskata, ka šai partijai 
var uzticēt varu, viņi tomēr būs 
prognozējami, nav muļķi un nor-
māli izskatās. Liela daļa no vi - 
ņ iem agrāk balsoja par Latvijas 
ceļu, pēc tam par Tautas partiju, 
tad par Vienotību. Tagad nav ne -
viena, jo, manuprāt, Vienotības 
vē   lētājam pāriet uz Zaļo un zem-
nieku savienību būtu grūti. Vērtī-
bu atšķirības tomēr ir diezgan  
re  dzamas, nacionālkonservatīvi 
cent riskā ne-ideoloģija, kas ir vi -
ņu pamats, neoficiālais līderis un 
sakņošanās reģionā, kas ir viņu 
spēks, Vienotības vēlētājam varētu 
nebūt pieņemama. Nacionālās ap -
vienības ideja ir ļoti simpātiska pa 
gabalu, bet satuvinoties redzams, 
ka ideja kļūst dīvaina, pat sektan-
tiska, tāpēc labāk to skatīties tele-
vizorā un raudzīties uz Robertu 
Zīli, kas smaida un stāsta par na -
cionālām lietām, Eiropu un angļu 
konservatīvajiem. Aizejot uz kādu 
no partijas saietiem, Vienotības vē  -
lētājiem kļūst skaidrs, ka tas nav 
domāts viņiem. Tādēļ liela daļa 
vi  ņu vēlētāju, dusmojoties un kri-
tizējot, tomēr labāk paliek pie Vie-
notības. Ja atnāktu kāds no malas...
bet, piemēram, jaunie liberāļi no 
partijas Latvijas attīstībai diez vai 
būs tie, par kuŗiem balsot, jo par-
tijai vienkārši nav vilkmes. Ir ļoti 
motivēti līderi, kuŗi sastādījuši 
skaistus plānus, viņi ņemas pa tvi-
teri un visos citos sociālajos tīklos 
no rīta līdz vakaram, bet vilkmes 
nav. Varbūt partiju uztaisīs Artuss 
Kaimiņš, bet tā būtu populistisku 
bļauru partija, tas nav nopietni. Ir 
jau gadījies, ka superpopulisti tiek 
iekšā Saeimā – atcerieties Zīgeris-
tu, bet tam nav nekādas jēgas un 
tāda partija drīz izjūk. Jebkurā 
gadījumā Vienotības vēlētājs par 
Kaimiņu noteikti nebalsos. Ir jau 
mums bijuši dažādi dīvainīši un 
arī “Muļķu partija” ir bijusi – ar 
humoru un ironiju par polītiku, 
tomēr latviešu humora izjūta ir 
nopietna, varētu teikt, ka tā nav 
polītiska. Katrā ziņā šobrīd Vieno-
tības aizstājēju pie apvāršņa vēl 
nemana. 

Jūsu sacītais nevieš optimis-
mu.

Es teikšu tā – vārds „pesimisms” 
it kā paredz, ka viss kļūs vēl slik-
tāk. Diez vai tā notiks. Bet, ja uz -
skatām, ka pesimisms ir nulles 
līmenis, kuŗā nekas sliktāk nekļūst, 
bet daudz labāk arī ne, viss tā lēni 
plūst uz priekšu, tad var teikt, ka 
prognozes ir pesimistiskas. Bet 
mēs dzīvosim.

(Sarunas nobeigums nākamajā 
laikraksta numurā.)

Aigars Freimanis: “Mums ir daudz tādu jomu, kuŗās vien-
kārši notiek, atvainojiet par iztei cienu, cūcības! Polītiķi un 
ierēdņi vienkārši muld, kaut gan viņus vajadzētu turēt pa 
lielu gabalu no valsts pārvaldes! Līdzīgi notiek ar vilcienu 
iepirkumiem, ar AirBaltic un vēl daudzos jautājumos. Cil-
vēciņi dārgos uzvalkos un šlipsītēs kaut ko nepārtraukti 
stāsta un stāsta, bet jēgas nav.”
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Kad puteņi sagriež vērpetes, 
pie  sniguši meži un klusi skan 
Ziemsvētku zvani, dzimšanas die-
nu svin dzejniece Velta Sniķere. 
Ie  spējams, tālab viņas dzejā tik 
daudz gaismas, ticēšanas, klusu-
ma, kaut Anglijā, kur dzejniece 
mīt jau gandrīz septiņdesmit ga -
du, tādu ziemu kā Latvijā nepie-
redzēt. Atmiņas un iztēle, radošā 
dzirksts spēj visu – būt atkal tur, 
kur reiz būts. Un ļoti būtiska šķiet 
dzejnieces spēja klausīties sevī un 
otrā. 

Velta Sniķere dzimusi 1920. ga -
da 25. decembrī Veļikije Lukos 
Krievijā ārsta, medicīnas profe-
sora Sniķera ģimenē, Latvijā ar 
ģimeni atgriezusies pāris nedēļu 
vecumā. Latvijas laika ainas, pie-
redzētais, pārdzīvotais veido vien 
nelielu, toties spilgtu dzīves daļu – 
jo tas ir jaunības laiks. Kopš 13 ga  -
du vecuma viņa raksta prāta die-
nasgrāmatu aforismu veidā, kopš 
piecu gadu vecuma dzejoļus; mā -
cās Rīgas 1. valsts ģimnazijā, vienu 
gadu Latvijas Universitātē, Filolo-
ģijas un filozofijas fakultātē, studē 
filozofiju, bet padomju gadā pie-
vēršas vēstures studijām. Par šo lai-
ku Veltas Sniķeres līdzaudze, dzej-
niece Ingrida Vīksna atminas: 
“Latvijas Universitātes siltajā pa -
grabtelpu ēdnīcā pēc lekcijām vai 
lekciju starplaikos pārrunām un 
dedzīgiem strīdiem par mākslu, 
mūziku un literātūru pulcējās vis-
jaunākā, nākamā  “ģeniju” paau-
dze, kas vēl īsti nebija tikusi pie 
vārda, bet bija jau droša par savu 
nosprausto ceļu. Šie jaunie literā - 
ti – viņu vidū Velta Sniķere, An -
drejs Johansons, Ilmārs Bastjānis 
jeb, kā viņu pazīstam tagad, – 
Ilmārs Krasts, brāļi Kroderi, Valts 
Grēviņš, Edgars Andersons. [..] 
Edgars Andersons bija nolēmis, 
ka šai draugu saimei jāvienojas 
kādā cietākā kodolā, ciešā orga-
nizācijā, piemēram, jādibina “Fle-
deronija”, jo tā vislabāk atbilstu    
šo jauno studentu un dzejnieku 
dzīves stilam. [..] Jaunie literāti  
šad tad satikās arī Veltas Sniķe -  
res greznajā mājā Mežaparkā,    
kur starp vecmeistaru un latvie - 
šu māk slinieku gleznām, biezām 
grīdsegām, kristalliem un trausla 
porcelāna kafijas tasēm atskanēja 
dzeju rindas un kaislīgas debates 
pēc lasīšanas. Velta Sniķere jau 
toreiz mūsu vidū ar savu īpatnī -
bu, drosmi kā dzejā, tā dzīvē, ar 
saviem košajiem sarkaniem ma -
tiem.” Šo jauno paaudzi vēstures 
vēji aiznesa dažādās zemēs.

Kopš Latvijas gadiem Veltai  
Sni ķerei līdzi nāk arī interese par 
jogu, kuŗas pamatus apguvusi    
pie Ha rija Dikmana, un atziņa – 
“Esmu pieradusi visu meklēt sevī, 
rast līdzsvaru.”

Velta Sniķere 1944. gada rude -
nī nonāk Austrijā. “Es iegadījos 
starp tiem jauniešiem, kurus aiz-
sūtīja uz Vāciju, uz sanitāru kur-
siem. No turienes aizbraucu uz 
Austriju, uz Vīni, kur dzīvoja 
mana draudzene Aina Jansone.” 
Kaut arī bija iecerēta atgriešanās 
Latvijā, tā vairs nebija iespējama. 
Austrijā Velta Sniķere strādā par 
tulci, bet kopš 1946. gada dzīvo 
Londonā, kur aizrit mājas un ik -
dienas dzīve, literārās jaunrades 
mirkļi, jogas nodarbības (50. ga -

Gadi ir zemes griešanās/ap savu asi
Dzejniecei, jogas skolotājai Veltai Sniķerei – 95

dos ar citiem domubiedriem no -
dibināja organizāciju British wheel 
of yoga, šajā vidē viņu pazīst kā 
Veltu Vilsoni), līdzdalība latviešu 
trimdas sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē. Jāmin, ka ilgus gadus viņa ir 
trimdas PEN kluba Londonas 
nodaļas ilggadēja prezidente, Lat-
vijas PEN kluba biedre un dele gā-
te daudzos starptautiskos kong-
resos, kuŗos ieradusies,  tērpusies 
latviešu tautastērpā, atgādinot par 
Latvijas un latviešu likteni. Pag.  
gs. 70. gados Velta Sniķere saņēma 
godalgu par polītisko rakstu “Par 
ko mēs cīnāmies”. 

Šķiet, no jubilāres strāvo rāms 
miers, līdzsvarotība, atturība, maz-
vārdība – toties ļoti precīzi tvertas 
atziņas, vārdu spēka, jēgas, plū-
duma apjausma. 

Par Veltas Sniķeres pirmo pub-
likāciju uzlūkojama dzejoļu ko - 
pa laikrakstā “Tēvija” pielikumā 
“Zīlē” 1941. gada 29. augustā. 
1942. gadā viņa sāk publicēt       
dze joļus periodikā, tostarp “Rīts”, 
“Latvju Mēnešrakstā”, “Mana 
Māja”, “Laikmets”. Literatūrkriti -
ķis Jānis Andrups atzinis, ka Veltas 
Sniķeres dzeju jau kopš pirmajām 
publikācijām galvenokārt sapra-
tuši īsti dzejnieki un dzejas gard -
ē ži, tostarp dzejnieks Kārlis Skal -
be,  –  viņa pratusi dzejā ienākt bez 
klišejām. 1943. gada 18. februārī 
Veltas Sniķeres dzeja izskan Lat vi-
jas Radiofonā (arī 1944. g. 6. janv.). 

1944. gadā atstājot Latviju, Velta 
Sniķere literārajās aprindās jau ir 
pazīstama dzejniece, iepazinusi 
Austrumu filozofijas atziņas, kas 
viņas daiļradei piešķir papildu 
dziļumu un nozīmi, tomēr līdz 
pirmajam dzejoļu krājumam pa -
iet krietns laiks – viņa nav daudz-
rakstītāja. Austrijas posma dzejoļi 
publicēti Zviedrijā izdotajā mē -
neš rakstā “Daugava”. Par tiem Ed -
gars Andersons teicis: “Gandrīz 
japāniski impresioniska veida dze-
 joļi.” Laikrakstā “Latvju Vārds” 
1946. gada 14. decembrī lasāma 
Latvijas valsts himna Veltas Sni-
ķeres angļu tulkojumā. Viņa at -
dzejojusi Lūcijas Garūtas kantātes 
“Dievs, Tava zeme, deg!” Andreja 
Eglīša tekstu. Velta Sniķere vēl ir 
ceļā uz savu pirmo kopkrājumu 
un vēl ilgākā attālumā līdz pir -
majam dzejoļu krājumam, tomēr 
par viņu raksta – “jaunā, iejūtīgā, 
impresionistiskā dzejniece” (Ed -
gars Andersons), Pēteris Ērma - 
nis uzsver jaunās dzejnieces citā-
do izteiksmes strupumu un la  ko-
nismu, izveidojot pašai savu stilu, 

Veronika Strēlerte atzīmē neat-
darināmo, pastāvīgo un nefiksēto 
formu. 

Trimdas gados Veltas Sniķere 
publicējas latviešu trimdas pe -
riodikā (“Ceļa Zīmes”, “Latvija”, 
“Latvju Vārds”, “Londonas Avīze”, 
“Jaunā Gaita” un citur). Veltas 
Sniķeres dzejoļi publicēti kop krā-
jumā “Trīs autori” (1950, kopā ar 
Ojāru Jēgenu un Dzintaru Sodu-
mu), krājumos “Nemitas mina-
mais” (1961), “Piesaukšana” (1967). 
20. gs. 60. gadu sākumā latviešu 
trimdas jauniešu vidū populāras 
bija viņas dzejas rindas, kas 
rodamas uz žurnāla “Mēs” vāka – 
Šķīrāties šķērsām, / Tiekaties krustu. 
/ Lai jūs viens otram / Vairs ne  pa-
zustu. 

Vērtējot latviešu dzejas attīstī -
bu, Veltas Sniķeres devums veido 
īpašu un neatkārtojamu vietu, arī 
savulaik jaunās dzejas un autoru 
vidū. To ne vienreiz vien akcen-
tējuši viņas laikabiedri – “mērena 
sirreāliste” (Jānis Grīns), “kon-
cent rēta dzeja” (Ruta Spīrsa), “dze-
jas formulās tverta dzeja, kas ir 
pil nīgi un galīgi izkausēta pār-
dzīvojumā” (Jānis Andrups), “tie-
ša zemapziņas dzejniece” (Zina -
īda Lazda), “impresioniste”, kuŗas 
dzejā jo būtiska nozīme skaņām, 
vārdu ārējai formai (Valdemārs 
Dambergs), dzeja ir “subjektīva es 
pasaules atminēšana” (Andrejs 
Irbe), “stāstošā proza” (Jānis Vese-
lis), “burvju formulu dzeja” (An -
drejs Eglītis). 

Velta Sniķere raksta angliski, 
tulkojusi latviešu dzeju (Andreja 
Eglīša dzejas izlase “Hand holds 
hand” (2001), kopā ar Robertu 
Fernliju Zinaīdas Lazdas dzejas 
krājums “A green leaf”, kā arī 

An  dreja Eglīša “Gallows Over 
Euro pe (1984) un atdzejojusi cit-
tautu dzeju (R. M. Rilkes, I. Jeli-
neka, Č. Miloša u. c. dzeju), to -
starp an  gliski tulkojusi arī lat -
vju dainas. Angliski tapuši arī 
viņas dzejoļu krājumi “Smile of 
the Unknown” (1979, izdota 35 
eksemplāros) un “Husks” (2000). 
Velta Sniķere ar dažiem dze-
joļiem kopā ar Andre ju Eglīti, 
Astrīdi Ivasku, Margari tu Au -
salu pārstāvēta pasaules dzejas 
antoloģijas 2. sējumā (World 
Poetry. 2. Poetry Europe, 1982) 
1974. gadā izdots Veltas Sniķe-
res un Andreja Eglīša kopkrā-
jums angļu valodā “No such pla-
ce lasts summerlong”; angliski 
publi cē jusies žurnālā “Zintis”. 
Viņa bijusi Latvijas redaktore 
Trimdas rakstnieku PEN kluba 
Londonā literā rā žurnāla angļu, 
vācu un franču valodā redak cijā.

Šajā jubilejas reizē mazāk pie-
skaršos būtiskai Veltas Sniķeres 
dzīves šķautnei – jogai. Tās nozī -
me atklājas arī dzejoļos, piemē - 
r am, “Biografija”: “Es esmu dejotāja 
(kā latviete esmu dzejniece), kā 
cilvēks esmu jogas skolotāja”, cit-
viet: “Mana lielā mīlestība ir deja.” 
Austrumu zināšanu un mākslas 
nozīme Veltas Sniķeres dzīvē ir 
izpaudusies vēl vienā jomā – dejā. 
Būtiski ir minēt dzejnieces īpašo 
dzejas lasījumu kustīgumu. Pēc 
Veltas Sniķeres viesošanās 1979. 
gadā Čikāgā K. Ezermalietis 
(Kārlis Ķezbers) rakstīja: “Ne tikai 
klausīties – izjust, stiprināties lat-
viskai piederībai. Redzēt dzeju.  
[..] Dzejnieces rokas, pirksti liek 
lotosam plaukt, putnam šauties 
pretim saulei, ugunij liesmot. 
Delnas, plaukstas, pirksti runā 

valodu, ko teiktie dzejas vārdi tikai 
papildina.” 

Veltas Sniķeres atgriešanās Lat-
vijā bija ilga. Tikai 1989. gada ru -
denī Veltas Sniķeres plaša dzejas 
kopa tika publicēta žurnālā “Jau-
nās Grāmatas”. Pirmo reizi Lat -
vijā viņa atgriezās tikai pēc 45 ga -
diem – 1991. gadā. Latvijā izdota 
dzejas izlase “Lietus mutes” (1991), 
krājums “Pietuvoties vārdiem” 
(2003; 2009. gadā izdota arī klau-
sāmgrāmatas tverts (CD)), “Piere-
dze” (2010). Īpatna grāmata – “Sa -
vādībiņas” (2009) – pašas dzejnie-
ces piedzīvojumi, īsi, asprātīgi at -
stāstīti, sava veida autobiogrāfiska 
proza. Grāmata “Gaisma un no -
slēpums” (2010) Anitas Rožkalnes 
sakārtojumā  ietver rakstus, re -
cenzijas, domas par Veltu Sniķeri 
un viņas dzeju. 2004. gadā Velta 
Sniķere saņēma PBLA balvu, bet 
2007. gadā Triju Zvaigžņu ordeni. 
Re  žisore Maruta Jurjāne uzņē-
musi arī filmu par Veltu Sniķeri 
“Spod rā bradātāja”, kas suģestē -
joši at klāj dzejnieces personību, 
domas, ikdienu, fizisko esmi Lon-
donā un garīgo plašumu. 

Rakstnieks Guntis Zariņš, kuŗa 
trimdas gadi aizritēja Anglijā un 
kuŗš šogad svinētu deviņdes mit-
gadi, rakstīja: “Nekad nemitēsies 
minamais par cilvēka eksistences 
noslēpumu, mūžīgi tas stāvēs no -
slēpumainā Visuma un Mūžības 
priekšā – bet šī stāvēšana var būt 
saplūšana, apskaidrība un jauna 
atklāsme. Katrs dzejolis ir jauna 
atklāsme, bet lai par to spriež katrs 
lasītājs pats.” Tāds ir dzejnieces 
Veltas Sniķeres mūžs un viņas 
dzeja. Lai dzejniecei netrūkst 
spēka minēt un atminēt – dzīvi 
(pasauli) un dzeju! 

INGUNA
DAUKSTE-SILASPROĢE

Velta Sniķere: “Dzeja ir esa mībā urbšanās skaidas. Dzeja ir urbšanās 
reālitātē. Tā urbjoties, var būt arī sāpīgi.”

Aizsaules taurētāj, baltais,
Griez savu vara tauri,
Lai ietu taures auri
Pasaulei cauri.
Aizsaulē, šai saulē
Laukmalēs dusošos.
Spēkvārdus klusušos
Sasauc. 

(“Saulgriežos”. Velta Sniķere)
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JURIS GRIŅEVIČS, Latvijas Mūzikas akadēmijas un Lutera akadēmijas docētājs, 
Rīgas Augšāmcelšanās un Vangažu draudzes ērģelnieks

Šogad izcilais latviešu kompo-
nists Pēteris Vasks atskatīsies uz 
mūža septiņdesmit gadiem. Viņa 
darbu klāsts ir plašs, aptverot da -
žādus žanrus, tomēr tajā izteikti 
dominē instrumentālā mūzika. 
Nu jau vairāk nekā pusgadsimtu 
kādas mūzikas popularizēšanai 
pasaulē vairs nepietiek ar nošu 
izdevumu vien. Tos parasti izdod 
nelielos metienos, un līdz ar to 
arī cena ir augsta. Tāpēc arī pat 
profesionāļu aprindās iepazīša-
nās ar jauno mūziku notiek gal-
venokārt ar skaņu ierakstu starp-
niecību, un, ja jaunais darbs iein-
teresē, tiek iegādāts nošu mate-
riāls un top jauns atskaņojums. 

Lielākā daļa Pētera Vaska skaņ-
darbu ir ieskaņoti studijā, turklāt 
daudziem darbiem ir pat pieci, 
seši ieraksti. Un tomēr – vislielākā 
vērtība ir pašam pirmajam trak-
tē jumam, kas lielā mērā nosaka 
arī skaņdarba tālāko virzību, 
tāpēc arī apskata sākumā kāda 
sevišķi spilgta interpretācija, 
ku ŗai vērā ņemama konkurence 
diez vai drīz sagaidāma. 

Viens no visnozīmīgākajiem 
notikumiem jaunākās mūzikas 
skaņu ierakstu jomā pasaulē 
2015. gadā bija P. Vaska 2. čella 
koncerta “Klātbūtne” pirmais stu -
dijas ieraksts, ko veikusi šī dar -
ba tapšanas iniciatore un pirm-
atskaņotāja Argentīnā dzimusī 
un tagad Šveicē dzīvojošā fran-
ču-krievu izcelsmes čelliste Sola 
Gabetta. Man bijusi laime šo 
kon certu viņas sniegumā dzirdēt 
trīs reizes, ieskaitot lielisko inter-
pretāciju Rīgā. Ierakstā S. Gabet -
ta sadarbojusies ar teicamo “Am -
sterdam Sinfonietta” kameror-
ķes tri K. Tompsonas vadībā (viņa 
nav diriģente, bet gan pirmā v  i-
jolniece). Koncerta mūzika ie -
miesota perfekti, radot sevišķi 
iespaidīgu emocionālo skanē ju-
mu. Tieši šī emocionālā dimen-
sija būtiski atšķir P. Vaska mūzi-
ku no daudzu citu laikabiedru 
konstruktīvā intelektuālisma. 
Vēr tīgs papildinājums ir arī ag -

Pētera Vaska mūzikas jaunākie ieskaņojumi

rāk ieskaņotā “Grāmata” čellam 
solo, kas tagad sastopama vai ik -
katra čellista repertuārā un kam 
ir kādi seši ieskaņojumi, tomēr  
S. Gabettas sniegums ir vispār-
liecinošākais. Vēl programmā ie -
kļauta arī “Vakara mūzika” (ori-
ģinālā mežragam) ar ērģeļu pa -
vadījumu, ko ieskaņojusi čellis -
tes māte. Apgāds Sony. 

Firma Wergo savukārt izdevusi 
autordisku ar simfonisko mūzi-
ku, ko ieskaņojis Liepājas simfo-
niskais orķestris un diriģents 
Atvars Lakstīgala. Elēģija “Sala” 
(2006) komponēta pēc Kalifor ni-
jas orķestru pasūtījuma, “Credo” 
(2009) – pēc Brēmenes Filhar-

moniķu lūguma, bet “Musica 
Appassionata” (2002) sarakstīta 
Ostrobotnijas (Somija) kameror-
ķestrim, kuŗš jau vairākas des-
mit gades intensīvi propagandē 
latviešu skaņraža mūziku. Pērnā 
gada novembrī šis kolektīvs Ju -
has Kangasa vadībā atskaņoja arī 
visjaunāko sacerējumu “Mucica 
serena”. Ja arī šķiet, ka liepājnie-
ku sniegums nevar līdzināties 
Eiropas labāko orķestru līmenim, 
tomēr globāli šis veikums jāap-
brīno, jo – kā gan var tik labi 
spē lēt par tik niecīgu atalgoju-
mu, ja muzicēšanas prasmes ie -
gūšanai veltīti divi gadu desmi -  
ti intensīva darba! Liepājnieku 

sniegumā dzirdams aizrau tī -
gums, ko tik reti varam saklausīt 
pasaules izcilāko kolektīvu spē -
lē, kas visbiežāk nepaceļas pāri 
profesionāli korektam līmenim 
(visbiežāk tāpēc, ka orķestris ir 
labāks par diriģentu tā priekš-
galā. Te nu ideāla simbioze tagad 
ir Bostonā ar Andri Nelsonu – 
ce  rēsim, ka viņa program mās 
kādreiz parādīsies arī lat viešu 
mūzika). Kopumā atzīs tams vei-
kums, un divām kom pozīcijām 
arī pirmais komer ciā lais ie -
raksts. 

Spīķeru kvarteta albumā ie -
tvertais P. Vaska 5. stīgu kvartets 
piedzīvojis savu pirmo ierakstu. 

Šajā ansamblī spēlē trīs Sinfo - 
n ietta Rīga mūziķi – Marta Spār-
niņa, Antti Kortelainen, Ineta 
Aba kuka un Liepājas orķestra 
čel  lu koncertmeistars Ēriks Kirš-
felds. Viņus tiešām var nosaukt 
par mūzikas entuziastiem, jo pa -
saules prakse liecina, ka stīgu kvar-
teta spēles specifika to neļauj 
apvienot ar solo vai spēli orķestrī. 
Arī šo albumu izdevis apgāds 
Wergo. Abus darbus šķiŗ divi ga -
du desmiti, un šajā laikā kom-
ponista muzikālajā domāšanā 
notikušas būtiskas izmaiņas. 2. 
kvartets “Vasaras dziedājumi” 
sai stīts ar P. Vaskam tik tuvās 
Latvijas dabas iespaidiem, te 

dzir damas putnu dziedājumu at -
balsis, tomēr nekopējot 20. gs. 
visdižāko “ornitologu” O. Mesiā-
nu. Iespējams, ka šis emocionāli 
daudzveidīgās pastorāles iztul-
kojums nav tik spilgts kā 5. stīgu 
kvartetā (2004). Iespējams, ka 
Latvija ir vienīgā Eiropas kultū-
ras valsts, kur nav sava “pilna lai -
ka” stīgu kvarteta. Katrā ziņā pal-
 dies Spīķeru kvartetam par  uz -
drīk stēšanos un veiksmi turp-
mākajā darbībā!

Apgāds Odradek Records Ame-
rikā izdevis albumu ar cittau tie-
šiem un arī pašiem latviešiem 
mītisku nosaukumu Kurland 
sounds. Kurzeme cittautiešiem 
būtu eksotiskāka, bet savējiem – 
saprotamāka. Arī te muzicē lie-
pāj nieki, programmā iekļaujot   
P. Vaska 1999. g. komponēto 2. 
simfoniju, kuŗai šis ir jau otrais 
studijas ieskaņojums. Plašajā (38 
minūtes) darbā nav noslēgtu 
pos mu. Tomēr jāteic, ka mono-
grafiskajā programmā gan orķes-
tra spēle, gan ieraksta techniskā 
kvalitāte ir labāka. Kad Latvijas 
pūtēji iemācīsies spēlēt arī klu-

sākā dinamikā, nedominējot pār 
stīgām? Varbūt vaina ir diriģen-
tos, kuŗi tādējādi cenšas sakāpi-
nāt emocionalitāti?

Britu apgāds Nimbus records 
iz  devis kontrabasa virtuoza Niek 
de Groot solo albumu ar Brām -
sa, Gubaiduļinas, Hindemita un 
Vaska mūziku, kas vainago visu 
programmu, kā arī izceļas ar to, 
ka stīgu intruments te spēlē bez 
klavieru atbalsta. Kuŗš cits 20. 
gs. komponists tik labi pārzinā -
tu kontrabasa emocionālās ie -
spē jas, je ne P. Vasks, kuŗa dar-
bība jaunībā bija saistīta ar šī 
instrumenta spēli. N. de Groot 
spēle ir meistarības paraugstun-
da, to mēr klausoties rodas ie -
spaids, ka emo cionālais saturs 
pilnībā nav atklāts – interpre-
tācijai raksturīga zināma distan-
cēšanās, pārob jek tivizēts skatī-
jums. Tomēr šis in  strumenta li -
te ratūrā būtībā uni kālais darbs 
nu iegūs plašāku po  pulāritāti 
vismaz kontrabasistu vidū. Pro-
tams, šis gads ieprie cinās ar  jau-
niem P. Vaska mūzi kas ieska-
ņojumiem. 

Sola Gabetta // FOTO: Uwe Arens

Pēteris Vasks kopā ar mūziķiem pēc koncerta Gaismas pilī      
13. decembrī. Aizmugurē (pa kreisi) Antti Kortelainen, (pa 
labi) Ēriks Kiršfelds // FOTO: Ligita Kovtuna

Aizvadītā gada rudenī mūsu 
redakcijā izdotajā grāmatu serijā 
“Laika grāmata” nāca klajā izcilā 
latviešu grafiķa, Latvijas simbola 
“Mildas” un valsts ģerboņa, kā 
arī naudaszīmju autora atmiņu 
grāmata, ko rosināja un financēja 
viņa mazdēls dr. Aivars Celmiņš. 
Par šo darbu ieinteresējās Zvied-
rijā, un nu tā ar mākslas vēstur-
nieces Dianas Krūmiņš-Engstedt 
laipnu gādību nonākusi Stokhol-
mas mākslas mūzejā Walde mar-
sudde, kur no 2015. gada 19. sep -
tembŗa līdz š. g. 24. janvārim 
skatāma izstāde “Simbolisms un 
dekadence”. Tajā izstādīti darbi 
no Zviedrijas, Norvēģijas, Dāni-
jas, Somijas un Latvijas. Mūsējos 
pārstāv:

Rūdolfs Pērle. “Saule” (1916);
Vilchelms Purvītis. “Ziema” 

(1908);
Janis Rozentāls. “Nāve” (1897); 

Richarda Zarriņa atmiņu grāmata dodas pasaulē

“Kārdināšana” (1913); “Princese 
ar pērtiķi” (1913); “Pēc pirmajiem 
gaiļiem” (1905); uzmetums deko-
ratīvam tripticham Rīgas Lat vie-
šu biedrības ēkas fasādei (1910);

Grāmatu LR vēstniecības bibliotēkai nodeva Diana Krūmiņš-
Engstedt

L.K.

Jochans Valters. “Birzs” (1903) 
un Richards Zarriņš. Trīs motīvi 
no cikla “Ko Latvijas meži šalc” 
(1908-1911) un “Dzejnieka kaps” 
(1913).

LR vēstnieks Gints Jegermanis nodod R. Zarriņa atmiņu grāmatu 
Waldemarsudde direktorei Karinai Siden
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS  

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 48) atrisinājums
Līmeniski.  7. Stotinka. 

8. Raudenes. 10. Mango. 
11. Krons. 12. Eklektika. 
16. Batika. 19. Poruks. 20. 
Toronto. 21. Tiāra. 22. Sē -

des. 23. Niķi. 24. Mača. 25. Har-
ta. 27. Grupa. 29. Strūkla. 31. 
Garūta. 32. Azaids. 36. Numis-
māts. 40. Asnot. 41. Rauts. 42. 
Amizanti. 43. Rupeklis. 

Stateniski.  1. Gongs. 2. Antīks. 
3. Sakse. 4. Prast. 5. Lusaka. 6. 
Onorē. 7. Skarlati. 9. Sintakse. 
13. Kito. 14. Akvanauti. 15. Kok-
sagīzs. 17. Korinte. 18. Stimuls. 
26. Arabeska. 28. Pediatrs. 30. 
Ūdas. 33. Kulons. 34. Stelpe. 35. 
Locis. 37. Ieris. 38. Maurs. 39. 
Rablē.   

Latvijas vēstniecībā Londo -
nā 8. decembrī Britu-latvie -     
šu apvienības (BLA) rīkotajā 
sa  nāk smē par Baltijas jūras val-
stu drošību un to apdraudēju-
mu referēja bijušais Lielbrita-
nijas vēstnieks Latvijā Ians 
Bonds. 

Sanāksmi atklāja BLA pārstā-
vis Māris Ozols,  apsveicot kuplo 
apmeklētāju skaitu un iepazīsti -
n ot klātesošos ar lūgto viesi – re -
ferentu. 

Ians Bonds ir Ārzemju polīti-
kas direktors Eiropas reformas 
centra domnīcā un ir speciālists 
Eiropas, Krievijas un ASV po lī-
tikā. 

Sava referāta ievadā Ians   
Bonds pieminēja 1992. gadā 
dibināto Bal tijas jūras valstu pa -
domi un tagad sabangotos jūras 
ūdeņus, ko radījusi Krievijas ag -
resija Ukrainas austrumdaļā un 
Krimas okupācija. 

Apskatā par draudiem, kas 
vērsti Baltijas jūras valstīm, re -
ferents vērsa uzmanību uz četru 
tipu draudiem: militārā, ener ģē-
tikas, financiālā un manipulētās 
informācijas. Par katru nozari 
tika sniegts plašs informātīvs 
klāsts. 

Militārās mācības gaisa telpā 
un Baltijas valstu pierobežā jau 
notiek vairākus gadus, kuŗu vi -
dū aktivitāte Zapad 2009 simulē-
ja Baltijas valstu okupāciju. No -

Baltiešu drošība un tās nozīme
pietna un draudoša militārā 
apmācība notika šī gada sākumā, 
kad 30 000 karavīru lielais ka  ra-
spēks simulēja Alanda salas, Got-
landes un Bornholes oku  pā ciju. 
Ar šo akciju Krievija de  mon-
strēja, ka  spēj nobloķēt NATO 
piekļūšanu Baltijas valstīm. Šo 
ideju, kas nodēvēta par A2AD- 
AntiAccess and Area Denial, krie-
vi esot pārņēmuši no ķīniešiem 
ko tagad izmanto pret baltie - 
 š iem.

Attiecībā uz enerģētiku ir ne -
pieciešams atrast risinājumu, kā 
samazināt dabasgāzes atkarību 
no Krievijas. Šajā ziņā labākā stā-
voklī esot Lietuva. Baltijas val-
stīm un Polijai ir pamats uztrau k -
ties par plāniem būvēt jaunu 
Nordstream 2 gāzes vada ceļu, 
kas ir līdzīgs jau pastāvošajam 
Nordstream 1. 

Pieminot Latvijas financiālo 
sektoru, referents izteica bažas 
par apjomīgajiem Krievijas no -
guldījumiem Latvijas bankās. 
Nav zināms, cik tīri vai netīri ir 
šie ieguldījumi un kādus riskus 
tie var sagādāt ne tikai bankām, 
bet arī valstij. Jāņem vērā arī, cik 
lielu ietekmi var sagādāt šie 
bagātnieki valstij nelabvēlīgo lē -
mumu pieņemšanā. Kā nelab vē-
līgu parādību referents piemi-
nēja uzturēšanas atļaujas nodro-
šināšanu nerezidentiem Latvijā, 
dodot tiem iespēju brīvi pār vie-

toties Šengenas valstu zonā. Šo 
priekšrocību nodrošina 300 000 
eiro deposits bankā. 

Krievijas piekoptā propagan-
das mašinērija, kas jau tiek uz -
skatīta par karadarbību, beidza-
mā laikā ir plaši aprakstīta. Arī 
Ians Bonds šim kaŗa ierocim 
veltīja uzmanību. Referents norā-
dīja, ka plaši izplatītā informāci-
jas kaŗadarbība ir stratēģijas ie -
rocis, ar kuŗu varot panākt uz  va-
ru bez neviena šāviena. Šo kaŗa 
ieroci Krievija ar iebiedēšanu 
pie lieto arī Zviedrijā un Somijā, 
brīdinot  ar sekām, ja tās paradī -
š ot vēlmi pievienoties NATO. 
Vācijā savukārt tiek kultivētas 

ekstra labā spārna grupas un arī 
pret Eiropas Savienību un ārzem-
niekiem noskaņotās grupas. 

Referents lielu nozīmi piešķī -
ra NATO klātbūtnei Baltijas 
valstīs un Polijā. Taču savai aiz-
sardzībai jāatvēl nepieciešamais 
budžets. 

Diezgan kritiski referents iz -
teicās gan par NATO, gan po  lī-
tiķu, ieskaitot prezidenta Oba-
ma, nepietiekami stingro nostā -
ju pret Putinu. Ko līdz runāt par 
“sarkano līniju”,  ja nosacījums 

Ians Bonds

netiek izpildīts. 
“Ja arvien Putins turpinās va -

dīt Krieviju pa pašreizējo agresī-
vo ceļu, tad es neredzu citu labā-
ku ceļu, kā nodrošināt drošību 
Baltijas apgabalā, kā pārliecināt 
viņu, ka arī mēs esam, tāpat kā 
viņš,  gatavi karam,” deklarēja re -
ferents Ians Bonds. 

Sekoja daudzi jautājumi, kas 
liecināja, ka referātā skartais te -
mats izraisīja interesi. 

Pārrunas turpinājās arī pie 
sagādātajiem atspirdzinā jum iem.  

Līmeniski.  4. Grieķu alfabēta 
burts. 5. Satrunējis koka gabals. 
7. Jēdziens grāmatvedībā. 10. 
Pār vedu vekselis. 11. Nodarbība 
izklaidei vai priekam. 12. Gaiš pe-
 lēks, plastisks metalls. 13. Kau-
čuk augu sula. 16. Latviešu reži-
sors (1911 – 1973). 19. Italiešu 
glez notājs (1888 – 1978). 22. Pel-
došu tiltu balsti. 23. Fazānu 
dzim tas putns. 24. Lielākā sala 
Mazo Zunda salu grupā. 25. 
Valsts Eiropā. 26. Apdzīvota vie-
ta Dobeles novadā. 28. Tēls Rai-

ņa lugā “Zelta zirgs”. 30. Salī dzi-
nošais vērtējums. 35. Liels brau-
camais ceļš (kalnos). 37. Dž. Ver-
di opera. 38. Kuģa kāpnes. 39. 
Sīkie un vidējie bruņinieki Spā-
nijā viduslaikos. 40. Rupja malu-
ma miltu maize. 41. Kongo lie-
lākā pieteka. 

Stateniski.  1. Latviešu tekstil-
māksliniece (dz. 1941). 2. Jeb-
kur as darbības rezultāts. 3. Māk-
s linieku biedrība Latvijā. (1924 – 
1938). 5. Valsts galvaspilsēta Ei -
ropā. 6. Stāvoklis dažās sporta 

spēlēs. 8. Franču rakst -
nieks (1895 – 1971). 9. 
Grau  zēju kārtas dzīvnieki. 
14. Nelieli sporta burinie-
ki. 15. Skalbju dzimtas 
augi. 17. Apdzīvota vieta 
Vecpiebalgas novadā. 18. 
Izjukt. 20. Apdzīvota Rū  jie -
nas novadā. 21. Cīnīties. 
27. Populārs mūzikas stils. 
29. Vēsturisks novads 
Fran  cijas dienvidaustru-
mos 31. Sena Hanzas tirdz-
niecības pilsēta Vācijā. 32. 
Vācu kinoaktieris (1926-
1991). 33. Bangladešas gal-
vaspilsēta. 34. Apdzīvota 
vieta Saldus novadā. 36. 
Kaŗa dievs seno romiešu 
mītoloģijā. 

       

Lielbritanijas latviešu labdarības organizācija Giving for Latvia 
gadu mijā iepriecināja Latvijas 18 pilsētu 20 nevalsts organizāciju 
centru projektus, kur katrs saņēma no 200 līdz 1500 eiro. Biedrību 
Giving for Latvia 2009. gadā dibinājuši Londonā strādājošie latvieši, 
izvirzot par mērķi atbalstīt bērnus un vecākus Latvijā, kuŗi cietuši no 
emocionālas un fiziskas vardarbības, kā arī, kuŗi nonākuši grūtībās 
vecuma, invaliditātes, finanču un citu problēmu dēļ. 

SIA “Laima” Sirds siltuma namiņu Rīgā gadu mijas svētkos līdz 
2. janvārim apmeklēja liels labvēļu skaits – gandrīz 1 000, kas palī-
dzēja piepildīt vairāk nekā 1000 bērnu no maznodrošinātām ģime-
nēm sapņus par sen lolotām dāvanām. Pirmo viņu veidoto kartīti ar 
uzrakstīto vēlamo dāvanu no namiņa egles paņēma Latvijas prezi-
denta R. Vējoņa kundze Iveta Vējone. Viņas un citu sabiedrībā pa -
zīstamu cilvēku nopirktās dāvanas nogādātas Mazsalacas (80 bēr - 
n iem), Rūjienas (102), Līvānu novada (75) un citu reģionu mazno-
dro šināto daudzbērnu ģimeņu bērniem. “Laima” sadarbībā ar Ziedot.lv   
un Bērnu slimnīcas fondu pateicas visiem labdariem par sarūpēta -
jām svētku dāvanām mazturīgo ģimeņu bērniem visā Latvijā.

Siguldas novada domes priekšsēdis Uģis Mitrevics 2016. gadu 
atklāja 1. janvārī ar peldi ledainajos Gaujas ūdeņos. Tā aicinot 
sportiski un veselīgi aizvadīt visu gadu. Viņam līdzās bija arī Latvijā 
un pasaulē titulēto skeletonistu Martina un Tomasa Dukuru mam-
ma – Marina Dukure un Vispārējo Latviešu Deju svētku virsvadītājs 
un choreografs Agris Daņiļevičs. Tuvākajā nākotnē Siguldā plānots 
uzbūvēt sporta kompleksu ar baseinu, kur būs iespējams peldēt visu 
gadu. 

Ikšķiles novada vācu kaŗavīru kapsētā “Sili” beigušies restaurā-
cijas darbi, kuŗu laikā atjaunots piemineklis un kapsētas vārtu stabi. 
Novada territorijā ir pavisam piecas vācu kaŗavīru kapsētas. Padomju 
okupācijas laikā “Sili” tika gandrīz pilnībā nopostīti. Pirms diviem 
gadiem šeit sākās atjaunošanas darbi, kuŗus organizēja Kultūras 
mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”, bet financiāli atbalstīja Ikšķiles 
novada dome. 

Latvija jau 2014. gadā eksportēja 18 200 Ziemsvētku eglīšu, kas 
bija septiņas reizes vairāk nekā iepriekš. 2015. gadā tas veikts vēl 
lielākā apjomā. Pēdējos 10 gadus galvenokārt tās nonāca Igaunijā   
un Krievijā. No 2009. gada eksportē arī uz Norvēģiju, Horvātiju un 
Lietuvu. 2014. gadā Latvija importēja 1 700 Ziemsvētku eglīšu 8 900 
eiro vērtībā no Vācijas, Nīderlandes un Igaunijas. No 2005. līdz 
2008. gadam ieveda tikai no Vācijas un Lietuvas, bet no 2009. līdz 
2012. gadam – visvairāk no Dānijas. 2013. gadā netika importēta 
neviena Ziemsvētku eglīte. 

Rīgas Pašvaldības policijas darbinieki jau 22. reizi rīkoja Ziem-
svētku labdarības akciju, lai sniegtu atbalstu daudzbērnu ģime -    
n  ēm Latvijas lauku reģionos. Šoreiz viņu sarūpētie apģērbi, apavi, 
saimniecībā noderīgās lietas, mēbeles, kā arī pārtikas preces tika 
nogādātas četrām daudzbērnu ģimenēm Līvānu novadā. Uzzinot,  
ka vienas meitenes sapnis ir iemācīties šūt, tika sarūpēta šujmašīna 
un audumi. Zēnam, kurš apgūst galdnieka profesiju un paša spē - 
k iem pagalmā jau izveidojis rotaļu laukumu mazākajiem brāļiem un 
māsām, kā arī mammu iepriecinājis ar paša būvēto siltumnīcu, 
policisti uzdāvināja elektrisko ēveli un urbjmašīnu.

Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļā pērn 23. decembrī pie -
dzima 1500. mazulis. Slimnīcā ieguldītas ievērojamas investīcijas 
un iegādātas mūsdienīgas medicīnas iekārtas kvalitātīvai topošo mā -
miņu un jaundzimušā aprūpei. Ik gadu palielinās dzemdību skaits, 
tādēļ paplašinātas arī nodaļas telpas. Iekārtotas 23 ģimenes palātas. 

Dobele no pērnā gada nogales līdz 10. februārim ir kļuvusi       
par dižāko sniegavīru galvaspilsētu Latvijā. Baltijā un Eiropā tā     
ir vienīgā pilsēta, kur visu ziemu neatkarīgi no laika apstākļiem        
var redzēt 30 augumā varenos dažādu profesiju atdarinātāju sniega- 
vīrus. Tā tas ir jau sesto gadu, kas veicina tūristu pieplūdumu         
Do  belē. To izgatavošanā tēlnieces Inta Berga un Agnese Rudzīte-
Kirillova izmantojušas vietējā tenapora ražotāja SIA “Tenax” un 
sveču gatavotāja SIA “Baltic Candles Ltd” materiālus. Sniegavīru 
saimi katru gadu papildina jaunas figūras. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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(Turpinājums 19. lpp.)

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 mākslinieka Voldemāra Skultes gleznas

ar Rīgas un citu Eiropas pilsētu skatiem,
kā arī S.Vidberga, L.Liberta, J.Tīdemaņa,

S.Vidberga, N.Strunkes, V.Tones, R.Sutas,
V.Purvīša, J.Rozentāla, Skulmes u.c. darbus.  

Interesē arī citi latviski mākslas darbi un senlietas.
Tālr.: 727-421-9658

E-pasts: latgalerija@gmail.com

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lvwww.307.lv

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

Palīdzēšu cilvēkiem aprūpē,
mājas satīrīšanā vai remontā un dārza darbos.

Esmu laipns, iejutīgs, ar pieredzi vecu ļaužu aprūpē.
Man ir pieredze visa veida darbos un māju apsaimniekošanā.
Būšu Jums arī labs sarunu biedrs, jo esmu ar humora izjūtu.
Ir nepieciešamās zināšanas par medicīnu un medikamentu
lietošanu, kā arī ārstniecisko vingrošanu. Labprāt aprūpēšu
un izpildīšu Jums nepieciešamās vajadzības uz ilgu laiku.
Pārvaldu arī techniku. Darbu varu uzsākt pēc vienošanās.

Jebkurā laikā varam arī skype pārrunāt Jūsu vajadzības.

Mans skype name: aseiko4.

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

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183 St. 

Bronksa NY 10453)
9. janvārī 14:00 Ņujorkas DV 

apv. ielūdz gavilēt atsvētīt Ziem-
svētkus, DV dibināšanas 70 gadu 
jubileju, Jaunā gada atnākšanu 
kopā ar DV biedriem, draugiem 
un ANO vēstnieku god. Mažeika 
kungu. Programmā Improvi sa-
tional Chamber Music, Ilona Ku -
diņa (Lat.)flauta un klavieres. 
Eddy Khaimovich (Lit.) bass. 

Mūzika: Jānis Porietis, Viktors 
Ritovs un tautasdziesmas. Ieeja 
$20. Svētku pusdienas pret zie-
dojumu. Darbosies bārs kluba 
telpā pie kamīna.

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 pēc biedrības valdes 
sēdes. Info: Māra Prāvs, tālr.: 
727-851-9414. 

12. janvārī 13:00 videoizrāde – 
Dzintras Gekas veidotā dok.

filma „Dieva putniņi”, kuŗā 
parādīti 1944. gadā no Latvijas 
uz Vāciju izceļojušo ģimeņu lik -
teņi. Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas zied., sākot ar $3.

26. janvārī 13:00 videoizrāde- 
Ziemeļu un Baltijas valstu VIII 
Dziesmu svētku ieskaņas kon-
certs „Esi sveicināta, saule!” 
Koncertā uzstāsies leģendām ap -
vītā maestro, koŗdiriģenta Iman ta 
Kokara radītais koris AVE SOL 
un Latvijas koŗdiriģentu koris. 
Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas zied., sākot ar $3.

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
• Denveras latv. ev. lut. dr.: 

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
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 Folkmane Gibbs, e-pasts: folk-
 mane@hotmail.com Dievkalpo-
jumu laiks 14:00. Pēc dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 17. janvārī 
dievk., māc. Helena Godiņa (Den-
vera). 21. februārī dievk., diak. 

Indriķis Kaņeps (New Jersey). 20. 
martā dievk., diak. Abija Vents 
(Deerfield Beach).

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles. CA 90039). 10. janvārī 
11:00 dievk. ar dievg., prāv. Daira 
Cilne. 17.janvārī 11:00 dievk., 
māc. Aivars Ozoliņš.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk. 
notiek 11:00. Māc. Ieva Dzelz gal-
vis. 10. janvārī dievk. 17. janvārī 
dievk. ar Sv.vak. Pēc tam dāmu 
komitejas gada pilnsapulce – vi  sas 
dāmas laipni lūgtas! 24. janvārī 
dievk. Pēc tam Draudzīgais Ai  ci-
nājums. Māc. Jāņa Siliņa stipen-
dijas fonda izloze.

• 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 trešdie-
nā. Baptistu dr. dievk. notiek 
svētdienās 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. 16. janvārī 
11:00 dievk. ar dievg., māc. Dr. 
Jānis Keggi.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Arhibīskape Lau  ma 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. 
Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070. 
Dievk. notiek katru svētdie nu 
10:00.  

• Mineapoles St.Paulas dr.: 
10. janvārī 11:00 dievk. ar Sv.vak., 
bērnu uzruna, sv. skola, sa  drau-
dzība. 17. janvārī 11:00 dievk., 
sadraudzība. 21. janvārī 11:00 rīta 
Bībeles stunda. 24. janvārī 11:00 
dievk, sadraudzība. 26. janvārī 
19:00 vakara Bībeles stunda. 31. 
janvārī 11:00 dievk., sadraudzība; 
LOAM gada sapulce. 7. februārī 
11:00 dievk. ar Sv. vak., sadrau-
dzība; dāmu saimes gada sapulce.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 

• 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  
10. janvārī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. 17. janvārī 12:30 
Leikvudā dievk.
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Mūsu mīļais filistrs
phil.

BERTRAMS V. KEIRE
1958 – I

Dzimis 1932. gada 17. oktobrī Rīgā, Latvijā,
miris 2015. gada 23. novembrī Vankuverā, WA, ASV

Mūsu mīļais filistrs
rer. nat.

ARESTĪDS VĪGNERS
1964 – I

Dzimis 1929. gada 25. oktobrī Latvijā,
miris 2015. gada 29. oktobrī Melburnā, Austrālijā

Mūsu mīļais filistrs

ZIGURDS KLAVIŅŠ
Dzimis 1929. gada 18. maijā Rīgā,

miris 2015. gada 28. oktobrī Bradford, Anglijā

Pēkšņi mūžībā aizgāja mans mīļais brālis,
mūsu onkulis un mans draugs

ANDRIS DANILAUS
Dzimis 1950. gada 15. martā Minchenē, Vācijā,
miris 2015. gada 30. oktobrī Eaton Rapids, MI

No mums aizgājis

MAIGONIS VĪKSNA
5.12.1924 – 11.21.2015

Mūžībā aizgājis

OLĢERTS PŪRIS
Dzimis 1930. gada 10. martā Ogrē, Latvijā,

miris 2015. gada 11. decembrī Sakramento, Kalifornijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

JORDIS ELFA TERINS,
dzim. TEBERGS

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

No mums aizgājusi

MARUTA KĀRKLE,
dzim. RUDZIS

Dzimusi 1940. gada 11. janvārī Rīgā,
mirusi 2015. gada 2. septembrī Virdžīnijā

Sērās piemin
SIEVA LUĪZE

DĒLS NORMANS
MEITAS LORITE UN TINA AR ĢIMENĒM

MĀSA ASTRA AR ĢIMENI LATVIJĀ
UN RADINIECE VERONIKA ZVERINA AR ĢIMENI

DĒLS ĒRIKS PŪRIS AR JULIE
UN MAZMEITIŅĀM VIJU UN MINNU

DĒLS EDVĪNS PŪRIS AR ANDRU
UN MAZBĒRNIEM LŪKAS, VILNI UN ANNU

BRĀLIS ULDIS, IEVA PŪRE
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mīlestība nekad nebeidzas!

MEITA IVETTE
MAZMEITAS ELFA UN LARA AR VELJKO

MAZMAZMEITAS EMMA UN MILA
VALDIS KERIS

RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
LATVIEŠU FONDA PADOME

Sēro
LETTGALLIAS KONVENTS

Sēro
LETTGALLIAS KONVENTS 

Dziļi sēro
KORPORĀCIJA FRATERNITAS LETTICA

Mīlestībā viņu piemiņā paturēs
MĀSA VIJA MARKOVS AR VĪRU ATI, ĒRIKS UN PAULS

UN DRAUDZENE MĀRA STEVENS

2015. gadā no mums ir
aizgājuši draugi un kollēģi

BORIS MANGOLDS
1919 – 2015

JĀNIS GEDROVICS
1911 – 2015

MAIJA SKRULIS NEIMANIS
1939 – 2015

Amerikas latviešu mākslinieku apvienība
ALMA

Kad mana dvēs’le šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.
(Fricis Bārda)

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad saule šī riet,
Nevajag nopūtu, nevajag asaras,
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā. Elksne)

Sit tibi terra levis

Sit tibi terra levis

Lai notiek, Dievs,
Tavs svētais prāts –
Mums paliek tas,
Kas sirdīs krāts.
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No mums šķīrusies mūsu mīļā filistre

VERA KĻAVIŅA SILIŅA,
dzim. ZĒBERGA

16.01.1923. – 12.11.2015.

Rakstnieks, filologs, literātūras zinātnieks

ALEKSIS RUBULIS
Prof. Emeritus Notre Dame University

Dzimis 1922. gada 11. novembrī Rundānu pag.,
miris 2015. gada 20. decembrī Čikāgā

Mūžībā aizgājusi

RUTA (ZVIRGZNIŅŠ) GRANTS,
dzim. KRĒSLIŅŠ

Dzimusi 1924. gada 25. decembrī Alūksnē, Latvijā,
mirusi 2015. gada 13. decembrī Beavertonā, OR, USA

EDĪTE ĀBOLINŠ
BS Linguistics Georgetown University

MA Russian Studies Georgetown University
* Dzimusi 1945. gada 28. maijā Tīringā, Vācijā,

+ mirusi 2015. gada 7. novembrī Ziemeļkarolainā, ASV

(Turpināts no 17. lpp.)

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info arī materiāli,

veicot mērķa ziedojumus. Šis ir unikāls projekts, kuŗam 

nav analoga pasau lē. Mēs tveŗam pasaules aizejo šo vēsturi, 

par centrālo asi, ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.

Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs,

ja ne mēs paši?!

Skatiet – www.nekropole.info!

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

Piemiņā paturēs 
LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN

AKADĒMIĶU APVIENĪBA “DZINTARS”

Ar mīlestību viņu vienmēr atcerēsies
MEITA IRENE PATIL UN VĪRS ŠIVA

MAZBĒRNI EVA (MATT) UN ALEX, MĀSAS DĒLS PĒTERIS AR DĒLU CHRISTOFER
PORTLANDES DRAUGI: LELDE UN PĒTERIS, VĒSMA UN IVARS, SILVIJA UN JURIS

INĀRA UN MĀRIS, RITA
RADI UN DRAUGI KANADĀ, LATVIJĀ, VĀCIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Sēro
KRUSTMEITA KERSTI FRANCIS AR ĢIMENI

RICKS UN INGA FRANCIS, ŅINA EGLITIS UN SUNĪTIS SHANE

Dziļās sērās
S!K! GAUJMALIETE KONVENTS

Mans Dievs,
es tieštiešām par daudz aizrāvies lūdzu,
lai Tu man palīdzētu īstenot to, ko es gribu. 
Tas bija aplam.
Kungs, lūdzu, palīdzi man
Darīt to, ko Tu gribi.
(A. Rubulis)

Kas kait man negulēt
Baltā smilšu kalniņā:
Vēji pūta, meži šalca,
Kalna gali gavilēj`.

Ziedēj’ visi kapa kalni
Košajās puķītēs;
Kā tiem bija neziedēt,
Pilni dārgu dvēselīšu.

“Kā putni atrod mājas – Pie Tevis miers mums tiek.”

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J. Silazars)

LĪDZJUTĪBA
Noriet saule vakarā,

Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,

Saules ceļu aiziedama.

Latvijas vēstniecības ASV diplomāti un darbinieki izsaka 
visdziļāko līdzjutību Latvijas vēstniekam ASV Andrim 

Razānam un kundzei Guntai Razānei ar ģimeni, tēvu, vīra 
tēvu, vectēvu STAŅISLAVU RAZĀNU mūžībā pavadot.

24. janvārī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. 31. janvārī 13:30 Īstbran-
svikā – mūzikas un meditācijas 
dievk. 7. februārī 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 10. februārī 10:00 
Īstbransvikā Pelnu dienas svēt-
brīdis un Bībeles stunda. 14. feb-
ruārī 13:30 Īstbransvikā dievk. 
ar dievg. 21. februārī 12:30 Leik-
vudā dievk. 28. februārī 13:30 
Īstbransvikā dievk.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany NJ)
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 

NY)
10. janvārī 10:00 Jonkeru bazn. 

dievk., māc. Saivars. Novada in -
formāc. sapulce. 

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

13:30 St. Andrew bazn. dievk. 
ar dievg., māc. Saivars.

17. janvārī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. dievk., māc. 
Saliņš.

24. janvārī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. dievk., māc. 
Saliņš. Novada informāc. sapulce.

13:30 St. Andrew bazn. dievk., 
māc. Saivars. Novada informāc. 
sapulce.

31. janvārī 10:00 Jonkeru bazn. 

dievk., māc. Saivars. Kultūras 
dienas.

10:30 Salas bazn. dievk., māc.
Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 10. janvārī 14:00 
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg. 
Strēlnieku atceres sarīkojums DV 
izkārtojumā. 24. janvārī 14:00 
At  spīdēšanas laika 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 17. janvārī 13:00 dievk., 
māc Aija Graham. 21. februārī 
13:00 dievk., māc. Roberts Fran-
klins. 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 Rube-
nis. 16. janvārī 11:30 ticības 
mācība bērniem. 12:00 dievk. ar 
dievg. Kafija un groziņu 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 10. jan-
vārī Zvaigznes dienas dievk. 
Kalpos Inese un Ēriks Raisteri. 
17. janvārī angļu val. dievk. ar 
dievg. Bībeles stunda. 24. janvārī 
dievk. Bībeles stunda. 31. janvārī 
dievk. ar dievg. Kursas drau dzī-
gais aicinājums. 

• 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. 
Paziņojums visiem dievk. ap -
meklētājiem! Sākot ar 2016. ga -
du, katrs pirmās svētdienas 
dievk. notiks Biedrības namā 
plkst. 14:00. Katrs trešās svēt-
dienas dievk. notiks Our Savior 
baznīcā plkst. 14:00. 8. janvārī 
11:00 dr. valdes sēde. 10. janvārī 

Bībeles stunda. 17. janvārī dievk. 
baznīcā.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, 
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, 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 Ko -
rule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse, 
tālr.: 416-221-4309, e-pasts: 
sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
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. 
10. janvārī Zvaigznes dienas 

dievk. Skolai atsākas mācības. 
16. janvārī 18:30 prof. Richarda 
Pļavnieka referāts par Arāja ko -
mandu. Rīko Vašingtonas S!K!K! 
un Vašingtonas konvents. 17. jan-
 vārī Sv. vak. dievk. 24. janvārī 
Draudzīgā Aicinājuma dievk. un 
sarīkojums. 31. janvārī Sv. vak.
dievk. decembŗa un janvāŗa ju  bi-
lāru sveikšana.

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bach-
 muts, tālr.: 860-644-3268. 9. jan-
 vārī 11:00 Zvaigznes dienas dievk. 
ar dievg., diak. Indriķis Kaņeps.

• 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 nu -
muram ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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S P O R T S  A M E R I K Ā

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

Kristaps Porziņģis – 
Ņujorkas Knicks 

basketbola 
brīnums! 

Ņujorkas latvieši jau pieraduši 
pulcēties pilsētas kultūras namos 
atbalstīt mūsu latviešu māksli-
niekus, bet tagad latvieši arvien 
biežāk tiekas slavenajā Madison 
Square Gardenā skatīties mūsu 
jauno latviešu sporta zvaigzni 
Kristapu Porziņģi. Sezonas sāku-

tējie Ņujorkas latvieši, mūsu vidū  
gadījās jauns latviešu tūristu 
pārītis no Rīgas ciemos. Viņi bija 
pārsteigti, ka viņiem apkārt tik 
daudz latviešu un aicināja uz 
grupas fotografiju. Vēlāk pēc čet-
rām dienām Salas baznīcā uzzi-
nā jām, ka uz sacensībām bija ie -
radušies vēl vairāki latvieši, bet 
bez karogiem un plakātiem.

Decembŗa vidū Kristaps Por-
ziņģis spēlēs  izcēlās ar lieliem 
punktu guvumiem un viņa foto 
parādijās visos Ņujorkas laikrak-

stos. 16. decembŗa spēlē Knicks 
uzvarēja Timberwolves  – 107:102.  
Kristaps guva 11 punktus, bloķēja 
septiņus metienus (shots) un no -
drošināja knickiem uzvaru. Ņu -
jorkas Post šo nosauca par Block 
Party. Reportieris Marc Berman 
17. decembŗa avīzē rakstīja „Kris-
taps Porzingis threw another spec-
tacular Garden block party.” Pēc 
uzvaras Latvijas karogi tika sa  lo-
cīti un tautieši devās mājās prie-
cīgi par piedzīvoto un lepni par 
jauno cilvēku Kristapu. Vietējie 
Ņujorkas latviešu jaunieši un 
pusaudži ir sajūsmināti par Kris-
tapa panākumiem Knicks vienībā.

Liels pārsteigums bija svēt die-
nas rītā, lasot slaveno New York 
Times, kur Metropolitan nodaļas 
pirmajā lapā liels raksts ar Kris-
tapa Porziņģa  fotografiju „The View 
from 7 Foot 3, The New York 
Knicks needed a hero, Enter Kris-
taps Porzingis, a rookie from Lat via”. 
Alans Feuer raksta ka Porzingis 
ir „the cities hottest athlete.” bet 
nopietns, pieklājīgs un strādīgs.  
Kristapa ģimenes fotografija re -
dzama 8. lappuses turpinājumā. 
Basketbolista ģimene dzīvo West-
chesterā, un mamma gatavo pui-
sītim spēkbarību.

Ņujorkas latviešu draudze Lin-
das Rences vadībā rīko nākamo 
lielo Knicks spēles apmeklējumu 

18. janvārī pukstenis vienos Mār-
tiņa Lutera Kinga nedēļas nogalē. 
Knicks spēlēs pret Philadephia 
76ers. Šoreiz latvieši sēdēs kopā 
vai tuvumā. Latviešiem sarunāts 
latviešu nodaļas blocki 318.-323., 
kur viss izpārdots, bet vietas vēl 
brīvas 315., 316. un 317. blokā.

Cerams ka Kristapam turpi nā-
sies veikties jo ir baumas, ka vi  ņam 
var pieškirt „Rookie of the Year” 
balvu. Nāksim uz spēlēm ar lat-
viešu karogiem un plakātiem 
atbalstīt mūsu jauno tautieti.  
Nevar ņemt līdzi karogus ar kā -
tiem, jo sardze neļaus tos ienest.

ĒRIKS NIEDRĪTIS

***
Kristaps Porziņģis ieņēmis 

astoto vietu Nacionālās Bas ket-
bola asociācijas (NBA) Visu 
zvaigžņu spēles Austrumu kon-
ferences komandas gaŗo spēlētāju 
līdzjutēju balsojumā.

Latvijas labākie 
sportisti – Martins 

Dukurs un Laura 
Ikauniece-Admidiņa

Par 2015. gada Latvijas labā-
kajiem sportistiem nosaukti ske-
letonists Martins Dukurs un 
vieglatlētikas septiņcīņas spor-
tiste Laura Ikauniece-Admidiņa, 
tādējādi savā īpašumā iegūstot 
valsts “Gada balvas sportā 2015” 
apbalvojumus.

Divkārtējais olimpisko spēļu 
vicečempions Martins Dukurs 
šo balvu ieguvis jau trešo gadu 
pēc kārtas. Pērn viņš jau trešo 
reizi uzvarēja pasaules meistar-
sacīkstēs, sesto reizi triumfēja Ei -
 ropas meistarsacīkstēs, kā arī 
sesto reizi ieguva Pasaules kausu. 

Laura Ikauniece-Admidiņa pēr nā 
gada augustā sensacionāli izcīnīja 
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Līderis Austrumu konferencē 
gaŗo spēlētāju pozicijā ir 
Klīvlendas Cavaliers zvaigzne 
Lebrons Džeimss, kuŗš saņēmis 
357 937 balsis.

***

mā tautieši paši individuāli pirka 
biļetes uz Knicks basketbola spē-
lēm, bet tagad arvien vairāk tiek 
organizēti latviešu grupu apmek-
lējumi. Latvijas Goda konsuls 
Ņujorkā Daris Dēliņš izsūtīja 
e-pasta aicinājumu tautiešiem 
apmeklēt 16. decembŗa spēli pret 
Minesotas Timberwolves. Gata vo-
joties spēlei, visi sporta krekli ar 
Porziņģa attēlu bija izpirkti, bet 
tieši dienu pirms 16. decembŗa 
veikalā atkal parādījās. Vairākiem 
tautiešiem šie Porziņģa sporta 
krekli ar 6. numuru bija mu  gu rā.

Šoreiz latvieši bija izkaisīti par 
visu arēnu, notālēm varēja redzēt 
latviešu karogus. Vairākas reizes 
lielajā ekrānā parādījās tautieši ar 
lieliem latviešu karogiem un Por-
ziņģa plakātiem. Mūsu 102. sek-
cijā tieši aiz groza bijām 12 vie-

Vietējā avīze Newsday Kristapu 
Porziņģi iekļāvusi gada sporta 
notikumu topā, kur īpaši pie -
minēta Ņujorkas Knicks Latvijas 
basketbolista veiksmīgākā spēle 
Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) debitanta statusā. 
Savukārt The New York Post 
Porziņgi izvēlējies kā vienu no 
piecām sporta personībām, kuŗa 
veikums iekļauts Ziemsvētku 
korāļa vārdos.

Ņujorkas apgabala izdevuma 
Newsday vēsturiski izcilu gada 
faktu topā NBA basketbolu pār-
stāv tikai divi notikumi. Viens no 
tiem ir Goldensteitas Warriors 
izcīnītais pirmais čempionu tituls 
kopš 1975. gada.

Par Porziņģi topā uzsvērts, ka 
Knicks fenomenālais basketbo-
lists 21. novembrī uzvarētajā 
spēlē pret Hjūstonas Rockets guva 
24 punktus, izcīnīja 14 atlēku-
šās bumbas un bloķēja septiņus 
metienus. Tik iespaidīga statis-
tika NBA debitantam nebija 
fiksēta kopš Tima Dankana re -
zultātīvās spēles 1998. gadā, bet 
20 gadu vecs basketbolists to 
paveica pirmoreiz kopš Šakila 
O’Nīla 1992./1993.gada sezonā.

The New York Post par Porziņģa 
izvēlēšanos NBA draftā cildina 
Knicks prezidentu Filu Džek-
sonu. “Kurš gan tagad smejas par 
Porziņģi?,” beidzas korāļa teksts, 
kas dziedams Have Yourself a 
Merry Little Christmas melodijā 
un ieteikts Džeksonam Ziem-
svētku repertuārā.

bronzas medaļu pasaules meistar-
sacīkstēs, turklāt ar 6516 punktiem 
sasniedza jaunu Latvijas rekordu. 
Sezonas beigās viņa izcīnīja pir mo 
vietu Starptautiskās Vieglatlētikas 
savienības (IAAF) Combined 
Events Challenge kopvērtējumā 
starp septiņcīņas sportistēm. 

Latviešu talantīgais basketbo-
lists Kristaps Porziņģis tika no -
saukts par Latvijas gada uzlēcošo 
zvaigzni sportā. Latvieti Nacio nā-
lās basketbola asociācijas (NBA) 

draftā ar augsto ceturto numuru 
izvēlējās leģendārais Ņujorkas 
Knicks klubs. Par spīti skeptiķiem, 
viņš šobrīd aizvada lielisku debi-
jas sezonu pasaules spēcīgākajā 
basketbola līgā.

Citās nominācijās bija šādi 
rezultāti: Labākais treneris – 
Sandis Prūsis, Labākais technis-
ko sporta veidu sportists – Pauls 
Jonass, Gada komanda – vīriešu 
basketbola izlase, Labākā ko -
manda individuālajos sporta 
veidos- bobslejisti Melbārdis/
Dreiškens/Vilkaste/Strenga,
Gada notikums sportā – Eiropas 
basketbola meistarsacīkšu  
apakš grupas spēles, Mūža 
ieguldījums – BMX Jānis Siliņš, 
Labākā sporta skolotāja – Na -
taļja Gorškova, TV speciālbalva 
– Māris Verpakovskis, Paraugs 
sportā – Daumants Dreiškens, 
Tautas sporta notikums – Vie -

nības velobrauciens, Parao   lim-
piskās komitejas speciālbalva 
– Edgars Bergs.

Siguldā notiks 
Pasaules kausa 
izcīņas posms

Decembrī neierasti siltos laika 
apstākļos Siguldā risinājās Eiro-
pas kausa izcīņas posms bobslejā 
divnieku ekipāžām un skeletonā. 
Tās  kādā no šiem sporta veidiem 
bija pirmās oficiālās sacensības 
pēc vairāku gadu pārtraukuma. 
Uz sacensībām bija ieradies Starp-
tautiskās Bobsleja un skeletona 
federācijas (FIBT) prezidents Ivo 
Feriāni.

Feriāni slavēja kausa izcīņas 
posma organizātorus, teikdams, ka 
„šeit ir lieliska trase, bet gaisotne 
šoreiz Eiropas kausa izcīņā ir 
labāka nekā dažos Pasaules kausa 

izcīņas posmos. Eiropas kausa 
izcīņā mēs redzam jaunos spor-
tistus, mūsu nākotni. Pirmo reizi 
Siguldā biju 1985. gadā, pēc tam 
vairākas reizes, un jau iepriekšējā 
reizē apsolīju atgriezties ar starp-
tautiskām sacensībām, kas tagad 
realizējušās.” Kaut Latvijas Bob-
sleja un skeletona federācija 
(LBSF) vairākkārt izteikusi vēlmi 
Siguldā rīkot Pasaules kausa iz -
cīņas posmu divnieku ekipāžām 
un četriniekiem, Feriāni apsolīja, 
ka šādas sacensības Latvijā nā  kot-
nē noteikti būs. “Latvijā ir daudzi 
lieliski čempioni, jums ir ar ko 
lepoties. No Latvijas nāk gan divi 
no pasaules labākajiem skeleto-
nistiem Martins un Tomass Du -
kuri, gan arī viens no šī brīža pa -
saules labākajiem bobsleja pilotiem 
Oskars Melbārdis,” sacīja Feriāni.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


