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Lāpu gājiens Vecrīgas ielās

Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzrunā tautu pie Brīvības pieminekļa

Svētku uguņošana Daugavmalā

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Andris Ritmanis  

KURSIM LIELU UGUNSKURU!

Kursim lielu ugunskuru
Gaiziņkalna  galotnē,
Lai tas dāvā  gaismas starus 
Mūsu tēvu zemītei! 

Lai tas nekad nenodzistu, 
Lai tas nekad nenorimtu.
Lai tas sasildītu visus,
Lai tas labestību sētu.

 Bieži lielas vētras plosās,
Tumši, melni  mākoņvāli
Aizsedz sauli, aizsedz gaismu,
Draugs vairs draugu nesaredz.

Pasaule tik nemierpilna.
Klausies, palīgā tā sauc!
Sauc tā tevi, sauc mūs visus.
Arī tos, kas  pasaul' jauc.

Kursim lielu ugunskuru,
Gaiziņkalna  galotnē –  
Lai tas dāvā gaismas starus 
Mūsu tēvu zemītei. 
Lai tas dāvā  gaismas starus 
Visai plašai pasaulei!

Mums ir vajadzīgi līderi, kas 
spētu iedvesmot sasniegumiem, 
Latvijas Republikas 98 gadu ju -
bilejas svinīgajā uzrunā pie Brī-
vības pieminekļa sacīja Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.

Viņš atzina, ka dažbrīd sa  bied-
rībai netiek pietiekami skaidroti 
valsts pārvaldē pieņemtie lē  mu-
mi, tādējādi rodas augsne neiz-
pratnei, neapmierinātībai un da -

Latvija svin 98. dzimšanas dienu
„Mūs vieno ticība neatkarīgai Latvijas valstij”

žādām sazvērestības teorijām, 
ta  ču mēs nedrīkstam pieļaut, ka 
Latvijas iedzīvotājus šķeļ pārlieku 
atšķirīgs labklājības līmenis. “So -
ciālā nevienlīdzība ir tā netais nī ba, 
kuŗu solīja nepieļaut Latvijas 
valsts dibinātāji 1918. gada 18. no -
vembrī. To novērst ir mūsu pie -
nākums,” uzsvēra prezidents.

Atskatoties pagātnē, varam teikt, 
ka esam sasnieguši daudz, jo 
šodien baudām iespējas, par ku -
ŗām, stāvot sadevušies rokās Bal-
tijas ceļā, tikai sapņojām, norādīja 
prezidents, atzīstot, ka 25 gadi pēc 
neatkarības atjaunošanas reizēm 
ir bijuši grūti un nežēlīgi un 
tomēr arī ražīgi un attīstoši. 

“Esam kļuvuši par dalībvalsti 
pa saules spēcīgākajās un presti-
žākajās organizācijās. Šodien vai-
 rāk nekā jebkad agrāk varam 
paļauties uz sabiedroto atbalstu, 
kas Latvijai tik ļoti pietrūka Otrā 
pasaules kaŗa priekšvakarā,” uz -
svēra Vējonis. Viņš stāstīja, ka ik -
dienā nereti ir brīži, kad zaudējam 
ticību Latvijas valsts dibinātāju 
ideāliem un līdz ar to arī pašai 

mums jāspēj sadarboties citam 
ar citu. Latvija plauks, ja tās cil-
vēki būs pieraduši strādāt kopīgi, 
uzticēties un sniegt palīdzīgu 
plecu cits citam, uzslavēt un le -
poties, nevis apsmiet un nonie-
cināt viens otru. Mēs nedrīkstam 
zaudēt cilvēcību savās attiecībās. 
Tas, vai būsim cilvēcīgi un at  bil-
dīgi cits pret citu ‒ polītiķi pret 
vēlētājiem, ierēdņi pret iedzī vo-

visu nozaŗu vidū.
Mums ir vajadzīgi līderi, kas 

spētu mūs iedvesmot sasniegu-
miem. Tā vietā mēs redzam, ka 
dažbrīd sabiedrībai netiek pie -
tiekami skaidroti valsts pārvaldē 
pieņemtie lēmumi, tādējādi ra -
dot augsni neizpratnei, neapmie-
rinātībai un dažādām sazvēres-
tības teorijām. Mēs nedrīkstam 
pieļaut, ka Latvijas iedzīvotājus 
šķeļ pārlieku atšķirīgs labklājības 
līmenis. Sociālā nevienlīdzība ir 
tā netaisnība, kuŗu solīja ne  pie-
ļaut Latvijas valsts dibinātāji 
1918. gada 18. novembrī. To 
novērst ir mūsu pienākums.

Eiropas Savienībā jau kādu 
laiku tiek runāts par “vairāku 
ātrumu Eiropas” izveidošanās 
bīs tamību. Mēs pašu mājās sa   -
vukārt nedrīkstam noskatīties, 
kā veidojas “vairāku ātrumu Lat-
vija”, kā turpina pieaugt plaisa 
starp pārtikušajiem un trūcī-

gajiem, starp pilsētām un lau -
kiem. Sociālā vienlīdzība ir sva-
rīgs priekšnoteikums mūsu valsts 
drošībai. Katrs nams, katra 
dzimtā sēta būs drošāka, ja visi 
mūsu cilvēki izjutīs valsts rūpes 
par savu labklājību, par pieejamu 
veselības aprūpi un kvalitātīvu 
izglītību, par atbalstu jaunajām 
ģimenēm un senioriem.

Latvijas nākotnes pamats ir 
radoša pieeja, jauni atklājumi, 
mūsu ekonomikas konkurētspēja 
un droša uzņēmējdarbības vide. 
Uzņēmējiem ir jājūtas Latvijā kā 
mājās, veicinot labklājību un 
ražīgu darbu. Vienlaikus valstij 
kopā ar uzņēmējiem ir jāno-
drošina, lai ekonomikas izaugsme 
nestu labumu arī tiem, kam 
klājas visgrūtāk. Tas ir mūsu ko -
pīgais uzdevums, tā ir mūsu 
kopīgā atbildība.”

(Vairāk par 18. novembŗa 
svinībām 9. lpp.)

Latvijas valstij. Savu ikdienas 
rūpju pārņemti, mēs reizēm pa -
zaudējam svarīgākos orientierus, 
ko savukārt izmanto tie, kuŗi ne -
vēlas stipru un par sevi pārlie-
cinātu Latviju.

Prezidents vērsās pie visiem 
Latvijas iedzīvotājiem un valsts-
piederīgajiem ārpus mūsu zemes 
robežām, norādot, ka mūs vieno 
ticība neatkarīgai Latvijas valstij, 
apņemšanās ievērot cilvēka tie-
sības, latviešu valoda un cieņa 
pret Latvijas unikālās kultūras 
tradicijām.

“Mēs varam paveikt ļoti daudz, 
ja būsim vienoti un saliedēti. 
Mums ir viens mērķis, tāpēc 

tājiem, priekšnieki pret saviem 
darbiniekiem, ir ķīla Latvijas nā -
kotnei,” savā svētku uzrunā tau-
tai norādīja Valsts prezidents.

„Atbalstīsim cits citu. Postošs 
negatīvisms ir problēma, kas vis-
pirms ir jāpārvar ikvienam pa -
šam sevī. Patriotisms ir katra 
cilvēka izvēle un atbildība. Bet 
sabiedrībai kopumā šobrīd ir ļoti 
vajadzīga līderība – spēja skaidri 
nosaukt pastāvošās problēmas, 
apzināties valsts attīstībai nepie-
ciešamos mērķus un uzņemties 
atbildību un vadību, lai šos mēr-
ķus sasniegtu. Iedvesmo jo šiem 
līderiem ir jābūt polītikā, paš val-
dībās, uzņēmēju, zinātnieku un 
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Kādēļ mums
jāabonē LAIKS? 

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:
četrus 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

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!

ALBERTS
LEGZDIŅŠ

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Mums jābūt informētiem,
Mums jābūt inteliģentiem,
Mums jābūt izredzētiem
Un nevis mietpilsoņiem.

Mums jāzina, kas notiek ALA
Un kongresos PBLA,
Par ko reportēs Ligita Kovtuna,
Bet Jānim Kukainim vērtīga runa,
Kā Latvijas valdībai valdīt.

Cik tālu Kristaps Porziņģis basketā tiks,
Cik miljonus ofšora bankās liks;
Kaut nekļūtu iedomīgs, bet kluss
Un samaksātu NATO Latvijas parādus.

Lasītāja vēstule

Jau divdesmit gadus dzīvoju 
Vašingtonā. Strādāju valsts die -
nestā, Senātā un Baltajā namā. 
Sadarbojos ar republikāņiem 
un demokrātiem, bet pēdējos 
deviņus gadus biju saistīts ar 
demokratu valdību. Pēdējās vē -
lēšanās balsoju par Hilariju 
Klintoni. Kad 8. novembrī Do -
nalda Trampa uzvara bija skaid-
ra, es biju sašutis, bet tagad 
mums ir jācer uz labāko iz -
nākumu un jāpalīdz nākama-
jam prezidentam sekmīgi vadīt 
mūsu patvēruma valsti. Bet, jau 
nākošā dienā, 9. novembrī, es 
izjutu kaunu, kad Latvijas Avīzē 
izlasīju, ka vadošie Amerikas 
latviešu sabiedrības pārstāvji 
lepojas, ka nodevuši savu balsi 
par Trampu. Bija kauns sastāvēt 
Amerikas latviešu sabiedrībā. 
Radās jautājumi. 

Mēs esam 40 000 no tiem 
100 000, kuŗi atstāja savu tēv-
zemi, lai bēgtu no kaŗa bries-
mām un svešas varas okupā ci-
jas. Mūsu vecāki un vecvecāki 
atrada patvērumu Amerikā. Kā 
varam liegt patvērumu 23 000 
Sīrijas bēgļu, kuŗu stāvoklis lī -
dzinās mums pirms 70 gadiem? 
Kā mēs varam piekrist pieprasīt 
visaugstāko pārbaudi (DP, “ex -
treme vetting”), ko daudzi no 
mūsu vecākiem vai vecvecā-
kiem nebūtu izturējuši? Vai mēs 

un mūsu senči būtu labāki par 
šodienas bēgļiem? Sestdienas 
skolā es mācījos, ka visi esam 
Dieva bērni.

Otrā mīkla par latviešu bal-
sotājiem ir viņu šķietamā vien-
aldzība pret Trampa attieksmi 
pret Putinu. Amerikas nāka-
mais prezidents nebeidz slavēt 
Krievijas valdnieku un atkār-
toti solīt ierobežot sadarbību 
un atbalstu NATO sabiedrotām 
valstīm, tostarp Latvijai. Kā mēs 
varam būt vienaldzīgi par Lat-
vijas drošību, kad Krievijas kaŗa 
lidmašīnas pastāvīgi pārlido 
Latvijas robežas un Krievija ir 
anektējusi daļu no Ukrainas. 
Vai, baudot pīrāgus un skandi-
not tautasdziesmas, ir aizmir-
susies reālpolītika? Pēc Rand 
Domātavas kalkulācijas Krievu 
armija varētu ieņemt Rīgu 60 
stundu laikā. Tā faktiski ir 
optimitiskā versija. Īsts pret-
spēks būtu septiņas brigādes, 
ieskaitot trīs smagi bruņotas 
brigādes, atbilstoši gaisa spēki 
un zemes vienības, kuŗas preto-
tos tūlīt, iesākoties kaŗa darbī-
bai. Kā tas pagājis gaŗām Ame-
rikas latviešu balsotājiem? 

Nesūdzēsimies par labāko no 
diviem sliktiem kandidātiem. 
Ieskatīsimies sevī!

JĀNIS PAULIS LAZDA
Vašingtonā

Klīvlandes 
Latviešu Kre -

ditsabied rības 
gadskārtējā
pilnsapulce

Klīvlandes Latviešu kredit sa-
biedrība ir lielākais latviešu fi -
nanciālas dabas pasākums ASV. 
Par kreditsabiedrības biedriem 
var kļūt baltiešu izcelsmes perso-
nas un viņu tuvākie ģimenes 
locekļi, kuŗi pieder kādai atzītai 
baltiešu reliģiskai organizācijai, 
kā arī Amerikas Latviešu ap  vie-
nības biedri. 

124 biedri pulcējās kopā skaistā 
rudens pēcpusdienā, Klīvlandes 
latviešu draudzes namā 2016. ga -
da 1. oktobrī, lai piedalītos Klīv-
landes Latviešu Kreditsabied-
rības pilnsapulcē. Tika pārrunātas 
pērnā gada finances un budžets, 
kā arī nākotnes plāni. Pašreizējā 
valdē ir Andris Celcherts –  
priekšsēdis, Nora Hurley – vice-
priekšsēde, sekretārs Gints Straut-
nieks un locekļi – Zenta Apīne, 
Kristaps Daukšs, Pēteris Grava, 
Laura Tomko, Paul Bert un Jonas 
Muliolis. Vēlēšanu rezultāti ap -
stiprināja valdes amatā sekretāru 
Gintu Strautnieku un jaunie vē-
lētos valdes locekļus Zentu Apīni 
un Jonas Muliolis. Kredit sabied-
rības galvenais biroja vadītājs un 
CEO ir Roberts Junge. Biroja 
darbinieces ir Karmena Cicko v-
ska, Inta Konsen, Ingrida Wolf un 
Līga Zemesarājs. 

Pilnsapulce beidzās jaukā sa -
biedriskā noskaņā pie lietuviešu 
pavāru gatavotām siltām pus-
dienām un atspirdzinājumiem, 
bija arī izloze ar vairāk nekā 35 
laimestiem.  

Liels paldies visiem, kas pie -
dalījās mūsu biedru sapulcē!

Informē
Kreditsabiedrības darbinieki
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LAIMA MARTINSKIS

KRISTĪNA PUTENE

MĀRĪTE LEIMANE. Senā Rīga. 1978. gads

LAIKA Mākslas kalendārs 2017
ceļā pie Jums!

Pošoties Latvijas simtgadei, šo kalendāru 
ar gleznu reprodukcijām veltām mūsu 

valsts galvaspilsētai.

2017. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $19,00 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

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

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

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

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

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

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

Pasaules vējiem, kas brīžiem nemaz nav silti un labvēlīgi, 

pakļauts arī mūsu ilgdzīvotājs Laiks – drukātās preses

lasītāju skaits rūk, līdz ar ko sarūk arī izdošanas budžets. 

Vairs nevaram atļauties kalendāru saviem abonentiem 

piesūtīt bez maksas.

Šogad abonentiem kalendārs netiks piesūtīts.

Kalendārus var iegādāties par USD 19,–

plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

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

Kokles skaņu uzburtie stāsti
Laimas Jansones koncerts Sanfrancisko latviešu namā

Sanfrancisko latviešu namā 
15. oktobrī viesojās koklētāja 
Laima Jansone. Jau ar pirmajām 
skaņām sapratu, ka šajā kon-
certā nebūs kokles mūzika tās 
tradicionālajā izpratnē. Laimas 
pirkstu pieskārieni to pārvērta 
spilgtos stāstos. Brīžiem tas bija 
stāsts par agru pavasari, kad 
pirmie saules stari, pamodinot 
no dziļā ziemas miega mežmalā 
snaudošo sniega segu, pārvērš 
to jautri čalojošā ūdens tērcītē. 
Tā traucas uz priekšu, sākumā 
lēnāk, kā taustoties un ceļu 
meklējot, bet pamazām arvien 
straujāk un neprātīgāk, līdz ne -
valdāmais prieka skrējiens ir 
pārņēmis visu klausītāju zāli. 
Un tad, tikpat negaidīti kā 
sācies, tas norimst, vēl kādu 
brīdi paturot mūs savā varā. 
Laimas radītā mūzika lido pāri 
Latvijas ģeografiskajām robe-
žām – radošās iedvesmas mū  zai 
nav telpas un laika ierobežo-
jumu – stāsts aizved mūs uz 
vietām, kas valdzina ar kaislī-
giem spāņu deju ritmiem, un 
tad atkal vēstī par vēju auļojošu 
zirgu krēpēs savvaļas plašajās 
prērijās.

Laima mūziku, ko izpilda, 
rada pati. Un šķiet, mēs, klau-
sītāji, esam šī brīnuma liecinie-

Laima Jansone koncertē Sanfrancisko latviešu namā
// FOTO: Albīns Martinskis

ki. Mani pārņēma sajūta, ka 
Laima spēlē to, ko jūt, un izjūtas 
vada viņas pirkstu pieskārienus 
koklei. Piesakot kādu impro-
vizāciju par agra rīta noskaņu, 
Laima tā arī teica – skatīsimies, 
kur tā mūs aizved. Kad rīta 
saules stars noglāstot pārskrien 
pļavu, tas smiedamies paspo-
guļojas rasas pilienā, kas, glā-
žainas kristāla skaņas pavadīts, 
saplīst smalkos dimantos. Tā 
pamazām uzmostas diena, līdz 
darbīgais možums ir pārņēmis 
it visu. Vēl tikai skrējiens caur 
atpazīstamu Kurzemes tautas-
dziesmu virkni, un no rāmās 
rīta noskaņas vairs nav ne 
vēsts. 

No Laimas stāstījuma uzzi-
nājām, ka kokle viņai ir no 
Latgales. No citām koklēm tā 
atšķiras ar to, ka tai ir spārns, 
kas skaņu padara daudz spē-
cīgāku. Laimas koklei ir 11 
stīgas, taču klausoties māksli-
nieces izpildījumā, brīžiem šķita, 
ka melodija skan vairāku kokļu 
un sitaminstrumentu kopbalsī. 
Koncertu Laima noslēdza ar 
improvizāciju “Atdzimšana” un 
labprāt atbildēja uz skatītāju 
jautājumiem. 

Daudz stāstu tika izstāstīts 
šajā koncertā, un ļoti ceru, ka 
dzirdēsim tos vēl kādu reizi. Bet 
tad tie jau būs atkal citi stāsti.

Daudzi Laika lasītāji būs droši 
vien jau redzējuši fotografijas no 
nesen apsnigušās Latvijas. Kad 
lasīsit šo, latviešu centros būs jau 
nosvinēta Latvijas neatkarības 
pasludināšanas 98. gadskārta. 
Abas pazīmes rāda, ka rudens iet 
uz otru pusi un tuvojas ziema. 
Ņujorkas latviešu korim tas no -
zīmē cītīgu otras programmas 
apgūšanu, proti, gadskārtējā Ad -
venta koncerta programmas sa  ga-
tavošanu. Koris pirmajā rudens 
posmā gatavojās diviem koncer-
tiem, kas papildināja komponista 
Ērika Ešenvalda lekcijas par viņa 
darbu tapšanu. Nepilnus divus 
mēnešus vēlāk koris dziedās savā 
Adventa koncertā “Pacel savu 
dvēseli.”

Koncerta programmā būs dzir-

Adventa koncerts
“Pacel savu dvēseli”

dami divu Mārtiņa Brauna dzies mu 
“Sniedziņš” un “Bērna lūgšana” 
pirmatskaņojumi. Abas kompo-
nētas tieši Ņujorkas latviešu korim. 
Turpinot iejušanos Ērika Ešen-
valda darbu pasaulē, skanēs ko  rim 
2015. gadā komponētā kan tāte 
“Ziemassvētku vakarā”. Gata vo jo-
ties Ešenvalda lekciju koncertiem, 
koris izveidoja mazāku ansambli 
dziesmas “Only in Sleep” pa  snieg-
 šanai, to arī dziedāsim šai kon-
certā. Ilggadīga koŗa tradicija bi -
jusi griezties pie slaveniem lat-
viešu komponistiem, pasūtinot 
Ziemsvētku kantātes (kā, pie mē-
ram, jau minētā Ešenvalda kan-
tāte). Šā gada Adventa koncertā 
skanēs arī 2012. gadā ierakstītā 
Valta Pūces “Ziemassvētku kan-
tāte”. Tas ir enerģisks skaņdarbs, 

pārsvarā ar tautiskām temām, 
toties sākumā un beigās ir me  di-
tatīvas daļas latīniski. Kā allaž, 
Bronksas kamerorķestris pavadīs 
gandrīz visas dziesmas koncertā.

Ar šo koncertu, koris novēl 
vi siem klausītājiem šai pirms-
svētku laikā neļaut sevi nospiest 
nedz ziemas tumsai un aukstu-
mam, nedz apkārt notiekošajam, 
bet gan ar dziesmu un mūzikas 
iedvesmu pacelt savu dvēseli. 
Ņujorkas latviešu koŗa Adventa 
koncerts notiks svētdien, 11. de -
cembrī, pulksten 11 Ņujorkas lat -
viešu ev. lut draudzes Jonkeru 
dievnamā, 254 Valentine Lane, 
Yonkers, NY. Pusdienas pēc kon-
certa ieskaitītas $25 ieejas maksā. 
Pusdienu laikā darbosies arī 
Ziemsvētku tirdziņš.

Darbi bij. Latvijas skautu 
prezidenta ģenerāļa Kārļa Gop -
pera fonda balvām literā tūrā, 
mūzikā, tēlotājmākslās, kā arī 
tādi darbi, kas neatbilst šīm 
katēgorijām, bet ir nozīmīgi 
jaunatnes latviskai audzināša-
nai, iesūtāmi vai piesa kāmi 
fonda valdei līdz 2017. gada 
31. janvārim, tos adresējot: 
Goppera Fonds PO Box 376, 
Three Rivers, MI 49093.

Godalgos tikai tos jaundarbus 
– oriģināldarbus, kas publicēti 
vai radīti 2016. gadā ārpus Lat-
vijas vai kuŗu manuskripti pie-
sūtīti vai pieteikti fonda valdei 
līdz 2017. gada 31. janvārim. 
Darbi iesūtāmi četros eksem-
plāros. Iesūtītājs var arī nebūt 
pats autors. Balvu nepiešķiŗ vie-

Ģen. Kārļa Goppera fonda valdes ziņojums

nam autoram divus gadus pēc 
kārtas.

Godalgošanas komisija lē  mu-
mus izsludinās ģene rāļa Gop-
pera dzimšanas atceres dienā, 
2017. gada 2. aprīlī.

Balvu literātūrā piešķirs dar-
bam, kas veicinātu jaunatnes 
audzināšanu latviskā garā, pie-
mēram, dzejoļu krājumam vai 
gaŗākai poēmai, balādei, ro  mā-
nam, plašākam stāstam, pastās-
tam, novelei, tēlojumam vai arī 
stāstu, pastāstu, noveļu krāju-
mam. Balvu mūzikā piešķirs 
dar  bam, kas veicinātu jaunat-
nes audzināšanu latviskās mū -
zikas izpratnei, piemēram, 
dziesmu krājumam solo balsij 
vai jauniešu ansamblim, instru-
mentālai oriģinālmūzikai vai 

folkloras apdarei, mūzikai ska-
tuves uzvedumiem un mūzikas 
mācībmateriāliem. Balvu tēlo-
tājmākslā piešķirs darbam, kas 
veicinātu jaunatnes audzinā-
šanu latviskās glezniecības iz -
pratnē, piemēram, tēlotāj māk-
slas ciklam ar latvisku tematiku, 
skatuves ietērpam jaunatnes 
uzvedumam vai illustrācijām 
literāram darbam. Piesakot 
grūti pārsūtāmus, lielus tēlo tāj-
mākslas darbus, jāatsūta foto-
attēli. Ipašu balvu var piešķirt 
darbam, kas neatbilst piemi-
nētajām katēgorijām, bet ir 
nozīmīgs jaunatnes latviskai 
audzināšanai.

Ikvienas balvas lielums ir ASV 
1000 dolari.
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LAIMA MARTINSKIS

Floridieši svin Mārtiņdienu

Dārzs Latvijai
Likteņdārzs – dāvana Latvijas simtgadē

Piecdesmit priecīgi budēlīši 
ieradās Latviešu biedrības tel-
pās, lai atzīmētu Mārtiņdienu, 
kas pēc senlatviešu tradicijām 
bija bagātīgi rudens svētki. Juris 
Epermanis sveica visus atnācē-
jus un uzsvēra, cik labi, ka mēs 
floridieši vēl kopjam senlatviešu 

ka tik daudzi bija paklausījuši 
acinājumam nākt uz šo 
sarīkojumu maskās. Bija kungi 
kā kovboji, kā lauku puiši un 
dāmas kā čigānietes. Bija iera-
dusies arī viena pirāta sieva un 
viena austriete Aus trijas tau-
tastērpā.

čigāni, dziedādami un ar lielu 
troksni. Čigānietēs varēja sazī-
mēt divas Daces – Hohlovu un 
Nebari. Ar čigānpuisi gāja grū-
tāk, jo tas bija ļoti labi no  mas-
kējusies Brigita Gahr. Dziedā-
damas un dancodamas, pianista 
Vladimira Hohlova brašā kla-

Tā mums visiem dziedot, 
čigānietes ķērās pie darba – 
zīlēja vakara viesiem nākotni. 
Čigānu trijotne bija arī izdo-
mājusi jautras dažadu ēdienu 
nogaršošanas sacensības. Kat-
ram galdam bija jāizvēlas viens 
pārstāvis, kuŗš varētu būt ar 

Novembris ir Latvijas dzim-
šanas dienas mēnesis. Šogad 
atzīmējam Latvijas deviņdesmit 
astoto dzimšanas dienu. Vēl 
pāris gadu, un svinēsim tās 
simtgadi. 15. oktobrī Sanfran-
cisko latviešu namā viesojās 
“Kokneses fonda” valdes priekš-
sēdētāja Valda Auziņa, lai pa -
stāstītu par Likteņdārzu – dā -
vanu, ko visi kopīgiem spēkiem 
varam pasniegt Latvijai 100. 
dzimšanas dienā. Kā vēsta lik-
tendarzs.lv mājas lapa, “Likteņ-
dārzs ir vieta, kur satiekas pa -
gātne, tagadne un nākotne. Gan 
cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai 
dotu mierinājumu pagātnei, 
spēku šodienai un iedvesmotu 
piepildīt savus sapņus nākotnē. 
Kā pagājušajā gadsimtā paau-
dzes aiz sevis atstāja Brīvības 
pieminekli, tā mēs aiz sevis 
atstāsim Likteņdārzu”. Tiem, 
kas nedzirdēja Valdas stāstī-
jumu klātienē, varu pastāstīt, ka 
ikvienam no mums ir iespēja 
piedalīties Likteņdārza tapšanā 
un desmitiem tūkstošu cilvēku 
jau to dara, ziedojot gan naudas 
līdzekļus, gan laiku, gan pakal-
pojumus un materiālus. Man 
interesants šķiet fakts, ka ano-
nīmā, vairāk nekā 200 projektu 
konkursā tieši Japānas ainavu 
architekta Shunmyo Masuno 
darbs tika atzīts par labāko un 
piemērotāko. Dziļas sāpes lai-
kam nepazīst valstu nospraus-
tās robežas – viņu uz pie  da-

līšanos konkursā rosināja ja  pā-
ņu tautas pārdzīvotās ciešanas 
gulaga nometnēs.

Ģeografiski Likteņdārzs atro-
das uz salas Daugavā, Koknesē. 
Katram mums droši vien ir sava 

vismīļākā vieta Latvijā, kas 
saistās vai nu ar īpašām atmi-
ņām, vai tēva mājām, vai bēr-
nības un jaunības takām un 
šķiet visskaistākā. Kāpēc tieši 
Koknese ir Likteņdārzam izre-
dzētā vieta? Idejas autoriem 
Vilim un Martai Vītoliem tam 
ir savs skaidrojums. Lai kāds tas 
būtu, manu prāt, atbilstošāku 
tautas garīgā spēka stiprinājuma 
vietu būtu grūti izvēlēties. Kā 
liecina ģeoloģiskie dati, Dau -
gavas pirmsākumi meklējami 
jau pirmsledus laikmetā – tai ir 
sens, pārdzīvojumiem piepil-
dīts mūžs. Rakstnieces Māras 
Svīres vārdiem runājot, “Dau-
gavas ceļš slacīts asinīm, kas 
sajaukušās ar ūdeņiem. Tāpēc 
Daugava tek tumša, dunēdama, 
pilna mīļu dvēselīšu”. Daugava 
ir mūsu tautas likteņupe, un 
saka, ka likteņupei cirstās rētas 
nedzīst. Jā, sirds asiņo ik reizi, 
atceroties, kā padomju vara – 
ļauna un nesaudzīga kā Kangars 
– iznīcināja latviešu tautai un 
kultūrai vēsturiski tik nozīmīgo 
Kokneses viduslaiku pili un 
mums visiem mīļo Staburagu. 
Daugava kā sēru plīvuru tiem 
pārklājusi pāri savus tumšos 
ūdeņus un raud. Latviešu tauta, 
pārdzīvojot šos un vēl drūmā-
kus brīžus, iemācījās – lai iz -
dzīvotu, emocijas ir greznība, 
ko nevar atļauties. Varbūt tagad, 
kad 25 gadus jau esam brīvā 
Latvijā, ir laiks ļaut emocijām 

vaļu un dziedēt dziļi cirstās 
rētas. Kristieši māca – lai at -
dzimtu, ir jāmāk piedot. Pāri-
darījumu un netaisnības slānis 
pār latviešu tautas dvēseli ir 
sagūlies tik smags un biezs, ka 
tā, noslēgusies aiz cietas garo-
zas, dus sastingusi. Tai jāļauj 
uzplaukt un varbūt ar laiku arī 
piedot, jo tikai tad, kad pagātnes 
rēgiem vairs neļaujam pār sevi 
valdīt, mums būs spēks piecel-
ties un būvēt savu ceļu stipras 
tautas nākotnei. Ar katru Lik-
teņdārza dzīvības artērijā ie -
klāto bruģakmeni kāds sava-
žotās dvēseles ķēdes posms krīt 
– pa vienam vien, pa vienam 
vien. Pa vienam vien, viens 
blakus otram gulst bruģakmens 
– līdz kopā mēs esam spēks. Lai 
dvēsele plaukst, un varbūt tā 
kādreiz arī uzziedēs ar jaunu 
spēku, kā Likteņdārza ābeļu 
aleja ik pavasari, mostoties no 
dziļa ziemas miera.

Varbūt arī Daugaviņa, glāstot 
Likteņdārza krastus un norau-
goties uz ziedu pļavu kalnā, kas 
ziemā ir kā simbols pagātnei, 
spēs remdēt smeldzi un dot 
mieru dziļi dzelmē dusošajām 
dvēselēm. 

Noglabāsim mūsu tautas 
gruz  došo sāpi Likteņdārza 
dziedējošā šūpulī, lai tas “dotu 
mierinājumu pagātnei, spēku 
šodienai un iedvesmotu pie -
pildīt savus sapņus nākotnē”!

Kokneses fonda priekšsēdētāja Valda Auziņa ciemos pie San-
francisko latviešiem. Attēlā kopā ar ZK Apskats redaktori L. Mar-
tinskis // FOTO: Albīns Martinskis

Juris Epermanis un Irēne Ezeriņa – Mārtiņvakara atklājēji
// FOTO: Gundega Vilemsone

Čigānu trijotne Dace Hohlova, Brigita Gahr un Dace Nebare 
uzdod dziesmas toni
// FOTO: Gundega Vilemsone

Viens no ražas Mārtiņiem
// FOTO: Gundega Vilemsone

tāja, pati lieliska saimniece, 
Mārīte Rubīns. 

Čigānu ierosinātās jautrās 
izdarības mijās ar dziesmām, 
jokiem un smiekliem. 

Par Mārtiņiem ir tik daudz da -
žādu dziesmu, visas tās nevar ne 
aprakstīt, ne vienā vakarā iz  dziedāt. 

Kā aprakstīts vairākās dzies-
mās, ķekatnieki nāca dziedā-
dami, spēlēdami kādu mūzikas 
instrumentu, bet ja tāda nebija, 
iztika ar sadzīves priekšmetiem: 
pannām, katliem, veļas dēļiem 
utt, bet galvenais – bija jātaisa 
liels troksnis. Tā arī mūsu zālē 
ienāca trīs vareni ķekatnieki – 

vieŗu pavadījumā, čigānietes 
publikā meklēja Mārtiņu. Tā kā 
Mārtiņu neatrada, viesiem pie 
katra galda bija no dažādām 
saknēm Mārtiņš jāuzmeistaro. 

Dievs dod rītu labu laiku,
Tad es iešu čigānos.
Ziņģēt māku, Dievu lūgt
Par maizītes gabaliņu.

visprofesionālāko garšas izjūtu. 
Ikvienam no šiem pārstāvjiem 
aizsēja acis un deva garšot da -
žadus ēdienus. Izrādījās, ka nere-
dzot, ko cilvēks liek mutē, ne -
maz nav tik viegli pateikt, kāds 
ēdiens tiek piedāvāts. Vispa rei-
zāk visus ēdienus uzminēja mūsu 
Biedrības dāmu komitejas vadī-

Paldies visiem, kas šo vakaru 
padarīja tik interesantu, kopīgi 
izstaigājot mūsu tautas sendie-
nu tradicijas. Tad pienāca laiks 
vakariņām, un mūsu vakara saim-
niece Anda Bērziņa visus cie-
nāja ar īsti senlatvisku mielastu.

Vakars noslēdzās ar maestro 
Ilmāra Dzeņa deju mūziku.

tradicijas. Tālāko vakara pro-
grammu iesāka Irēne Ezeriņa, 
aicinot visus ciemiņus vienoties 
dziesmā. 

Labvakar, nama māte,
Vai gaidīji budēlīšus?
Ja gaidīji budēlīšus,
Aver durvis līdz galam.
Tiešām, mums bija liels prieks, 
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RŪTA UPĪTE

(continued from Laiks no. 42)

(to be continued)

The Russians told us how they 
had been brought to this loca-
tion to farm the land, build 
houses and start a new life for 
themselves. Many had suffered 
from scurvy due to a lack of 
proper food. They began to pick 
and cook herbs and grasses, par-
ticularly this kolba, and that 
seemed to cure their illness. Ever 
since then, the plant had been 
valued very highly, indeed. My 
friends and I hunted for kolba. In 
spring, the plant was soft an juicy, 
though by summer it hardened 
and became unpalatable. It tasted 
best raw, with salt and bread. 
There was also a plant similar to 
a carrot, but with a tiny root. 
Many plants were poisonous.

My fifteenth birthday arrived. 
Mother baked me a cake. Of 

Dear God, how I wanted to live!

No Laika archīva 

course, it was tiny and made of 
rye flour, but it was in the tradi-
tional pretzel shape. We also had 
some coffee substitute.

Life became harder every day. 
We had traded most of our cloth-
ing for food, and the Russians, 
now nicely dressed in our gar-
ments, had very little to offer, 
because they themselves were 
impoverished.

Another autumn. We had to 
prepare as best we could against 
the hardships of winter. We gath-
ered lots of straw and encased 
the walls of our hut in a thick 
layer, hoping that that would 
protect us against the wind.

Late in the autumn, we went 
mushroom hunting again. One 
could swap a basket of mush-
rooms for a bit of bread and some 

money. There were plenty of nuts 
in the distant Chigas forest, which 
was huge. Cedar trees had small, 
tasty nuts in their cones, and after 
big storms, the ground would be 
blanketed with the cones. We 
gathered them to shake the nuts 
out of the cones. We fried the nuts 
in a pan. They were rich and oily 
and tasted good.

The Russians made chewing 
gum from fried fir resin and sold 
it at the market. The taste was 
somewhat bitter, but we all chewed 
it, whether young or old. 

Building barracks
We were told that our first job 

would be to build barracks to live 
in. The building was to be 
approximately 80 metres long 

and five metres wide, and it 
would be made of turf. We dug 
posts into the ground and laid a 
foundation. Turf was ploughed 
into strips, which were cut into 
pieces of sod, loaded onto a 
stretcher, and carried to the build-
ing site. The pieces were stacked 
one up another to make a metre-
wide wall, and later they would 
merge together into a solid mass. 
Openings were left for doors and 
windows. When the nearby turf 
was used up, the ploughing was 
done farther way, and it was 
much harder to tote each load 
back to the building site.

We were all weakened by a lack 
of proper nourishment. When-
ever we could snatch a moment 
of relaxation, we plopped down 
and immediately slept. Russian 
brigade leaders supervised us. 
We laboured from early morn-
ing until late at night. After work, 
we would queue up for bread. 
The ration was soon cut to 600 
grams, with children and old 
people only getting 400 grams. 
Once a month we were given a 
kilogram of salt.

Rainstorms hit hard and often, 
with water pouring through the 
roof of our hut. Our clothing got 
soaked, and sometimes we woke 
up at night because water was 
dripping on our heads. In the 
morning, the stretch of grass in 
front of the building site was 
covered with wet garments dry-
ing in the sun. Sometimes it 
rained for weeks, and nothing 
dried. What clothes we still had 
began to deteriorate from the 
dampness.

On Summer Solstice Eve, most 
Latvians gathered on a small hill 
nearby. Nearly all of the young 
people were there, some 50 of us 
in all. We built a big campfire and 
sat around it, singing traditional 
Solstice songs. A young man 
began the festivities with a few 
well-chosen words. Among us 

was a very old granny who had 
participated in all of the great 
Latvian Song and Dance Festivals   
in her day. She performed for us, 
in a gentle voice, a song called 
“Homeland,” as well as the cantata 
“To My Fatherland,” which had 
been composed many years 
before by the Latvian composer 
Jāzeps Vītols. We were all deeply 
moved. Then we joined her in 
Summer Solstice songs, and our 
young and powerful voices filled 
the air all night long, until the 
bonfire died out.

During hot weather we slept 
on the roof despite the omni-
present mosquitoes and mosh-
kas, because it was cooler there. 
Each evening, we went swim-
ming. There were 200 Latvians 
and 100 Bessarabians there. The 
latter group were known to be 
light-fingered. They particularly 
turned rainy weather to their 
advantage, pilfering the clothes 
that we had put out to dry in the 
sun. Many of them were ordi-
nary peasants.

There were many infants and 
small children in our group, and 
their mothers begged for permis-
sion to stay in a closed room or a 
cabin, because many children 
were becoming ill after sleeping 
on the damp ground. One cabin 
was emptied of fishermen and 
given to mothers with babies. I 
sometimes managed to go there 
and spend the night under a 
bunk when it was raining.

Soon the mothers received 
additional foodstuffs that could   
be cooked into porridge for the 
children once a day.

During our first days on the 
island, a little boy passed away.    
A teacher conducted a funeral 
service, and we sang hymns.   
The poor little boy was placed in 
a primitive wooden coffin and 
buried not far from the bar-
racks.

Tā ir sirsnīga un 
aizkustinoša 

grāmata
Laiku pa laikam mūsu presē 

parādās ierosinājumi un mudi-
nājumi, bet tie izskan, neviena 
neievēroti. Saprotams, nav viegli 
izvēlēties tulkošanai un publi-
cēšanai kādu atsevišķu sace rē-
jumu, bet patlaban parādījusies 
neliela, bet ārkārtīgi iespaidīga 
dokumentārgrāmata – Rūtiņas 
U. “Vēl tā gribējās dzīvot.” Žīdi 
steidzīgi publicēja Annas Fran-
kas dienasgrāmatu, ko bija sarak-
stījusi meitene, kas gāja bojā 
hitleriskajā žīdu vajāšanas pro-
cesā. Tā ir sirsnīga un aizkusti-
noša grāmata, kas populārīzēja 
žīdu sūdzības pret vācu nacio-
nālistu varmācībām daudz ie  spai  -
dīgāk nekā statistika un teo rētiski 

apcerējumi. Rūtiņas U. skopais 
dokumentārstāsts savā nemāk-
slotajā pasniegumā paveŗ vēl sa -
tricinošāku liecību pret krievu 
komūnistu režīma necilvēcībām. 
Rūtiņas vienkāršā valoda viegli 
pārtulkojama un nelielā apjoma 
dēļ grāmata arī viegli publicē-
jama. Domājams,  ka nevienam 
gan nevarētu būt iebildumu pret 
tieši šīs grāmatas izvēli – pēc 
iespējas plašākai izplatīšanai.

ANŠLAVS EGLĪTIS

Vēstule Rūtiņai
Lasot Rūtiņas U. grāmatu “Vēl 

tā gribējās dzīvot”, es raudāju. 
Mīļā Rūtiņa, Tu biji 14 gadu 
veca, kad Tevi izdzina no mājām 
verdzībā. Es biju 18 gadu veca un 
varēju nejauši būt bijusi Tavā 
vietā. Bet es nebiju. Piedod man, 
Rūtiņa!

Es aizbraucu uz Vāciju. Kamēr 
viņi dienu dienā kropļoja Tavu 
jauno dzīvību, mums bija “vīna 
krāsas dienas un samta naktis”, 
dzīve sita augstu vilni, mēs tei -
cām. Piedod man, Rūtiņa.

Kamēr Tu izklepoji savas 
plaušas, es pētīju Amerikas un 
Austrālijas karti, lai izšķirtos, kur 
būtu izdevīgāk dzīvot. Esmu ta -
gad Amerikā. Mums te visādi 
gudri vīri. Kaut viņi iedomātos 
pārtulkot Tavu dzīvesstāstu visās 
pasaules valodās tā, ka Tavas sā -
pes nebūtu bijušas veltīgas. Jābūt 
akmenim, lai Tavu saucienu ne -
sadzirdētu. Bet vai tas ko palī-
dzētu? Cilvēki saprot tikai tad, 
kad pātaga noplīkšķ uz pašu ādas.

Tavs vienīgais gandarījums ir, 
ja to tā varētu teikt, ka mums visa 
Tava pieredze vēl stāv priekšā. 
Paklausies domātāja Malkoma 
Mageridža teoriju: Rietumu kul-
tūra ir uz pašiznīcināšanās ceļa. 

Tā klausās sērīgo, neatvairāmo 
sirēnas dziesmu. Bet esam ska-
tījuši brīvību, un neviens mums 
šo atmiņu nevar atņemt. Liekas, 
tuvojas tumsas laiki. Taču, gais-
ma atkal ausīs. Gribētos ticēt, ka 
Tavs sauciens nav bijis velts. Man 
liekas, visas pasaules gudrie un 
rakstu mācītāji nav vienas Tavas 
asaras vērti. 

Es noliecos tavā priekšā.
DZIDRIA Sanfrancisko, CA

Laiks, 1978. gada 18. janvāris

Ieteikums
Paldies Grāmatu Draugam par 

Rūtiņas U. grāmatu “Vēl tā gri-
bējās dzīvot”. Tā ir grāmata, kuŗai 
vajadzētu būt katrā latviešu mājā, 
lai ģimenē būtu paliekams lieci-
nājums, ko “varenais” krievu ko -
mūnisms nodarījis mūsu un ci -
tām okupētām tautām. Visu cil-
vēku pienākums būtu rūpēties, lai 

šo grāmatu izlasa katrs jaunietis.
V. GOLDMANE

Milvokos, WI

Baiga
apsūdzība

Lai paldies Grāmatu Draugam 
par grāmatas “Vēl tā gribējās 
dzīvot” izdošanu. Šī grāmata ir 
brīdinājums visiem, kas kliedz, 
ka dzīvei nav jēgas. ALA Kultū-
ras birojam vajadzētu iegādāties 
šo darbu un piesūtīt visām lat-
viešu skolām par brīvu. Tad visi 
jaunieši varētu iepazīties ar Rū -
tiņas U. dzīves baigo īstenību. Šī 
grāmata rāda Rūtiņas aiz  kus ti no-
šo pieķeršanos dzīvei vis lielākajā 
postā un ir baiga tās varas ap  sū-
dzība, kas okupējusi Latviju.

A. BRŪNIŅŠ
Mineapolē, MN

“Vēl tā gribējās dzīvot” ir latviešu meitenes Rūtas Upītes 
skarbo atmiņu stāsts par viņas ciešanām Si  birijā, ko mēdz 
salīdzināt ar Annas Frankas zināmo dienasgrāmatu. Rūtiņas 
grāmata nāca klajā Ame rikā 1978. gadā apgādā Grāmatu 
Draugs. 

To vēlamies darīt pieejamu pēc ie  spējas plašākam lasītāju 
lokam, jo nekas taču tā nepārlieci na un neuzrunā kā perso nisku 
pārdzīvojumu stāsts. Pasaulei ir jāzina, cik daudz ļaunuma 
nodarījusi totālitārā vara un tās pakalpiņi kā pavisam konkrētam, 
nevainīgam cilvēkam, bērnam, tā visai mūsu tautai. 

Ieņēmumus no grāmatu pārdošanas ziedosim Okupācijas 
mūzejam.

Dāvāsim šīs grāmatas Latvijas bibliotēkām un skolām! 
Dāvāsim arī saviem cittautu draugiem un paziņām!

Rūtiņas grāmata JAU IZNĀKUSI!
Interesentiem Amerikā lūdzam sazināties ar RASMU ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770, Tālr.: 727 953 6313, e-pasts: rasma@laiks.us
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“Dāvināt vajag klātbūtni...”
Divu kungu – roka un akadēmiskā žanra – kalps Mārtiņš BraunsDAIGA

MAZVĒRSĪTE

Komponistam jau sen vairs mati 
nesniedzas līdz pleciem, toties viņa 
neparastais humors dzirkstī jo -
projām un arī skaņu paletē krāsu 
netrūkst. Diemžēl zu  dusi liela 
kāre spēlēt klavieres – to Mārtiņš 
dara vien tik daudz, lai uzturētu 
sevi formā. “Man neder tas un 
nevajag to, kas ir visiem,” tā 
Brauns raksturo sevi. Arī viņa 
mūzika nav tāda kā visiem, un 
varbūt tieši tur slēp jas viņa 
panākumu atslēga...

“Nē, nekādas intervijas. Kad 
sie  va uzzina, ka pie mums brauks 
žurnālisti, viņa sāk mazgāt grī das 
un logus, bet viņai jau tā ir daudz, 
ko darīt,” ierosinājumu tik ties no -
raida komponists Mār tiņš Brauns. 
Viņš nu jau 10 gadus dzīvo Balt-
ezerā, savu vecāku va  sarnīcā, 
kuŗu nosiltinājis un ie  kārtojis 
pastāvīgai dzīvei. Uz gal vaspilsētu 
skaņradis atbrauc labi ja divas, 
trīs reizes nedēļā, kad kaut kas 
darāms. Un ko stāstīt  arī neesot 
– komponists vēlas runāt tikai 
“par lietu”, proti, savu mūziku. 

Kaut gan īstais Mārtiņa Brauna 
65. dzimšanas dienas datums bija 
17. septembris, lielkoncerts Nacio-
nālajā teātrī notiks Valsts svētku 
mēneša laikā, 23. novem brī. 

Bet tieši dzimšanas dienā, 17. sep-
 tembrī, Mārtiņš devās uz Stren-
čiem, kur vietējie paš darb nieki 
rādīja, kā prot izdziedāt un izde-
jot viņa mūziku. Jubilārs uz  stājās 
arī pats. Piedevām, sākot ar 20. no -
vembri, notiks Brauna jubilejai 
par godu rīkotā konc er t turneja 
Darbi un nedarbi. Līdz te kus dzir-
dētiem un popu lā riem skaņdar-
biem skanēs viņa radītas jaunas 
vai maz dzirdētas dziesmas ar 
Broņislavas Mārtu že vas un Plū -
doņa vārdiem solistu Aijas Vīto-
liņas, Ievas Sutugovas, Dau manta 
Kalniņa, Ata Ieviņa u.c. Latvijas 
jauno mākslinieku snie gumā. Pro-
tams, Mārtiņš nesēdēs mājās, bet 
būs klāt koncertos pie taustiņdēļa 
– šo turneju viņš gai dījis ar lielu 
prieku, jo tāpat kā vecam cirka 
zirgam arī Braunam rampas gais-
mas uzvēdī sirdi sil došas atmi ņas.

Kad jaunās paaudzes klausītā-
jam palūgsi nosaukt kādu Dzies-
mu svētkos skanošu dziesmu, 
viņš pirmām kārtām minēs tieši 
Mārtiņa Brauna himnu Saule, 
Pērkons, Daugava. Kopš sacerē-
ša nas tā kļuvusi neatņemama ik -
vienu Dziesmu svētku sastāvdaļa 
Latvijā un ārpus tās. 

Taču Brauns nav milzīgu audi-
toriju cienītājs, kaut gan viņam 
nekas nav pretī spēlēt lielā zālē, 
taču ar noteikumu, ka var kat - 
r am klausītājam ielūkoties acīs. 
Skaņradim nepieciešams kon - 
t akts un enerģijas apmaiņa ar pub -
liku, un, arī pateicoties Mār tiņa 
neparastajai, pat aktieriskajai atrai-
sītībai uz skatuves, katra viņa uz -
stāšanās kļūst par ne  pa rastu noti-
kumu. Iespējams, vis  oriģi nā lākie 
koncerti Braunam Latvijā un pie 
trimdas tautie š iem noti kuši kopā 
ar populāro dzie došo aktieri Ed -
garu Liepi ņu, kad tapa program-
ma Gods tev un tavam suņam jeb 
Tas, ko Zenta neatļāva (1984). 

Sazin’ no kā mantots Mārtiņa 
Brauna artistiskums, ja viņa ve - 
c āki bija ievērojami mediķi. Taču 
mamma spēlēja klavieres, tēvs – 
vijoli, un jau agrā bērnībā at  klā-

jās, ka puikam ir absolūtā dzir de, 
par ko tās īpašnieks nekādā sa -
jūsmā nebija. Varētu pat teikt, ka 
pret paša gribu zēna ceļš ve da uz 
E. Dārziņa mūzikas vidus skolu, 
kur, iestājies klavieŗklasē, Brauns 
vēlāk pārcēlās uz zēnu kori un 
pēc balss lūzuma – uz koŗdiri ģē-
šanas nodaļu. Taču čet ru stundu 
ilga klavieŗu spēlēš a na katru 
dienu jauneklim nebija pa spē-
kam, turklāt samērā agri Mār  tiņš 
saprata, ka grib spēlēt ne  vis uzdo-
to, bet pats savas kompozicijas. 
Un ‒ kā daudzus viņa vienaudžus 
padsmitnieka gados ‒ Mārtiņu 
Braunu sāka vilināt džezs un 
rokmūzika. Modē bija Rolling 
Stones un Animals, kuŗus kopēja 
Brauna pirmā rokgrupa – Dzin-
tara lelles. Mārtiņš šai an  sam blī 
spēlēja klavieres, ģitaru un mutes 
harmonikas.

Sešdesmito gadu beigās Brauns 
bija viens no retajiem džins kos-
tīma īpašniekiem Rīgā, hipijs ar 
matiem līdz elkoņiem. Tāds viņš 
spēlēja blūzus savā nākamajā 
ansamblī Sfinksi, kas gādāja par 
deju mūziku kultūras namā 
Ziemeļblāzma. 

Kāda tieši būs viņa radītā mū -
zika, Brauns tolaik vēl īsti nezi-
nāja – viņš tika pieņemts Ādolfa 
Skultes kompozicijas klasē, un, 
kā saka pats, kļuva par “divu kun-
gu kalpu” – prasmīgi orientējas 
gan rokmūzikas izteiksmes lī -
dzekļos, gan akadēmiskā žanra 
smalkumos. Un patiesībā brīžam 
grūti nodalīt, kur pie teikšanas 
bijusi Mārtiņa rokera personība, 
kur akadēmiskā skola guvusi virs -
ro ku – iznācis neatdarināmais 
Brauna oriģinālstils!

Svarīga Mārtiņa dzīvē bija drau -
dzība ar kursabiedru, gados ve -

cāko skaņradi Vilni Šmīd bergu, 
kas vēlāk kļuvis par Lat vijas Lielās 
mūzikas balvas laure ātu ar aka-
dēmiskiem skaņdar b iem, bet to -
laik bija viens no lat viskās rok mū-
zikas celmlaužiem. Tieši Šmīd-
bergs un tagad slavenā pianista 
Vestarda Šimkus tēvs Gu  nārs iz -
veidoja pirmo īsti latvisko grupu 
Katedrāle, kas at ska ņoja pašsa ce-
rētas dziesmas dzim tajā valodā. 
70. gadu sāku mā tā izjuka, taču 
Šmīdbergs bija kaismīgs nacio-
nālists un ieskaidroja Mārtiņam, 
ka pietiks spēlēt no Rietumiem 
kopētus “firmas gabalus” – jākom -
ponē pašam! Vil nim Tukumā bija 
grupa, kuŗas priekšgalā abi no -
stājās 1975. ga  dā, bet drīz vien va -
doņa lomā pa  lika viens pats Brauns. 
Viņš iz  domāja sīvi kodīgo nosau-
kumu Sīpoli, kas padomju ierēd-
ņiem varbūt izsauca pa asarai. 
Sīpoli gan nepiedzīvoja Raimonda 
Pau la vai Imanta Kalniņa feno-
menam līdzīgu populāritāti. Taču 
šī ansambļa priekšgalā bija ļoti 
ne  ordināra personība, kas atteicās 
rakstīt šlāgerus. Mārtiņa Brauna 
lielā kaislība bija teātris – tiešā un 
pārnestā nozīmē. Tiešā bija tāda, 
ka no 1975. līdz 1982. ga   d am Brauns 
bija Nacionālā, tolaik Drāmas, 
teātŗa mūzikālās daļas vadītājs, 
bet pārnestā – par Mār tiņa pirmo 
sievu kļuva šī teātŗa aktrise Iveta 
Brauna. Mār tiņam precoties bija 
tikai div desmit viens gads, Ivetai 
– vēl mazāk. Viņi bija Rīgas 
skaistā kais pāris…

Tolaik mazliet huliganiskais 
Brauns bija sacerējis blūzus ar 
melnādainā dzejnieka, Padom ju 
Savienības drauga Lengstona 
Hjūza dzeju, kā citādi viņiem ļau-
tu tolaik dziedāt blūzus?

 Dažus Mārtiņa blūzus iestu-

dēja arī dumpinieciskā Liepājas 
rokgrupa Līvi. Tos dziedāja arī 
Brauna ansamblis Sīpoli, kuŗu 
pirmā virsotne bija uzvara Tbilisi 
rokfestivālā Gruzijā 1980. gadā. 
Pēc šī notikuma par ansambli 
sāka runāt skaļā balsī, taču Mār-
tiņš nemācēja komponēt vieglas 
dziesmiņas, kam pēc pirmās no -
klausīšanās varētu dungot līdzi. 
Viņam padevās nopietns ātrroks, 
kuŗā sakausējās akadēmiski rū -
pīgi un vērienīgi izstrādāta te ma 
ar nesamaitāti dabisku roka ener-
ģiju un aizrautību. Brauns, kā jau 
vitāli šarmanta un nedaudz eks-
trēma personība, koncertos uz  ve-
dās ne sliktāk kā Rietumu slave-
nības. Protams, televizorus pa 
viesnīcas logiem viņam ne  ļautu 
mest... Piedevām Mārtiņš šad tad 
dziedāja pats, ar ko at  šķī rās no 
saviem līdzgaitniek iem – skaņ-
ražiem. Turklāt šad tad sa  ce rēja 
arī dzeju vai vismaz pie dzejoja, 
kā tas notika ar Ulža Bēr ziņa vār-
diem dziesmām izrā dei Mauglis 
Jaunatnes teātrī. Par latvju roka 
tautasdziesmas Jau na ēra pie  dzie-
dājumu kļuva tieši Brauna izdo-
mātās rindas “jauna ēra nāk, nu 
tu esi beksaidā…” Bērziņš bijis 
nikns, ka viņa dzejo lis sacūkots, 
bet dziesmu jopro jām dzied un 
skandē radio.

Kolibri, Moljērs, Saniknotā slie-
ka, Mauglis, Alberts, Gaidīšanas 
svētki, Suns un kaķe – šīm un 
citām izrādēm sacerētās dzies-
mas ieguva dzīvi ārpus teātŗa, tā -
pat kā Valmieras teātrī iestu dē tās 
lugas Sirano de Beržeraks gal venā 
tema Mīla ir kā uguns, kuŗas pa -
reizais nosaukums ir Dzimte ne. 
Tas bija tikai 1985. gads, kad 
Brauns rakstīja tik drosmīgu 
dziesmu. Un bija tikai 1988. gads, 
kad turpat Valmieras teātrī Va - 
  l entīns Maculēvičs iestudēja Rai-
ņa poēmu Daugava ar Mār tiņa 
mūziku. Tās fragmentu Saule. 
Pēr kons. Daugava ar Raiņa dzeju 
2014. gadā par savas neatkarī bas 
himnu pasludināja katalāņi, bet 
jau iepriekš izskanēja aicinā jums 
to padarīt par Latvijas him nu. 

Milzu gandarījumu sagādājusi 
sadarbība ar Radio kori un diri-
ģentu Sigvardu Kļavu, iestudē- 
j ot dziesmu ciklu ar Broņislavas 
Mār tuževas dzeju. “Es dzejnieci 
labi pazinu, braucu pie viņas cie-
mos,” saka komponists, kā pēdējo 
gadu darbu piesaucot arī savas 
sešas dziesmas Kartupeļu operā 
– ļoti interesantā mūzikāli ska tu-
viskā darbā par mazā kartupeļa 
piedzīvojumiem, kas gan piedzī-
voja pavisam nedaudzas izrādes. 

Par savas daiļrades augstāko 
sa  sniegumu rokmūzikā Brauns 
sauc ciklu Mēness poēma ar Mā -
ras Zālītes dzeju, viņa pēdējo dar-
bu kopā ar Sīpoliem pirms aiz-
iešanas no ansambļa vadības 
1986. gadā. Tolaik virsroku guva 
Mārtiņa akadēmiskā mūzikālā 
gaume – viņš iesaistījās radošās 
jaunatnes kamerkoŗa Sindi Put nu 
dārzs darbībā, kļuva par tā māk-
sliniecisko vadītāju. Sa  dar bī bas 
sākumā viņš koŗa vajadzīb ām 
aranžēja Karla Orfa kantāti Ca -
tulli Carmina ar Ievu Akura teri 
un Niku Matvejevu galvena jās 
lomās, uz skatuves bija arī pats. 
Putnu dārzam Mārtiņš sa  rak  stīja 
vairākas koŗa dziesmas, iestudēta 

kopīga Ziemsvētku pro gramma, 
kori ar ovācijām uzņēma Italijā, 
Izraēlā, Somijā. Tolaik vispār viņš 
ceļoja daudz. Arī ciemojās pie 
trim  das latviešiem, un, 1992. ga  dā 
sniegdams autorkoncertu Stok-
holmā, Brauns iepriecinājis klau-
sītājus ar blūziem un teātŗa mūzi-
ku paša priekšnesumā un palepo-
jies, ka pēdējos gados kon certējis 
arī Afrikā un Aust rālijā. 

Vēl tālāk par komponistu aiz-
ceļojuši viņa darbi, tostarp filmas 
ar Brauna mūziku – Aveņu vīns, 
Emīla nedarbi, Fotografija ar sie -
vieti un mežakuili un Spēle, kuŗā 
tituldziesmu dziedāja to  reizējā 
Rīgas Operetes teātŗa so  lists Val dis 
Tālis. Teātŗa vairs nav, Tālis mīt 
Amerikā, bet dziesma palikusi 
iemīļota latviešu klau sī tājiem. Un 
visu vecumu skatī tā jiem noteikti 
patikušas arī Avā rijas brigādes 
animācijas filmi ņas – tikai retais 
ievērojis, ka arī tām mūziku kom-
ponējis Mār tiņš, kas tūdaļ pēc kon-
 servāto rijas beigšanas sacerēja di -
vas simfoniskās poēmas, kas guļ  
at  vilknē. Vai varbūt pazudušas, jo 
Brauns nav no krājējiem – savu 
skaņdarbu notis nav sakrāmējis 
mapēs, un nu nākas pašam no 
ierakstiem šifrēt vecas dziesmas, 
lai tās varētu atskaņot un notīs 
izdot. Vien šī, komponista 65. ju -
bilejas gada sākumā klajā nāca 
pirmais Mārtiņa Brauna nošu 
krājums ar dziesmām no izrā- 
d ēm Sirano de Beržeraks, Alberts, 
dziesmas ar Plūdoņa dzeju un 
uzveduma Sensācija. 

Varbūt ar laiku tiks izdots arī 
Mārtiņa koŗdziesmu krājums, kur 
par virsotni viņš pats uzska ta 
dziesmu Ziedu kompozīcija, kas 
uzrakstīta, mūžībā aizejot viņa un 
Ivetas dēlam Jānītim. Ne  tik dami 
pāri sāpēm, skaistais pāris izšķī-
rās, bet ar laiku atkal satu vinājās 
un bija domubiedri līdz Ivetas 
nāvei. To pārdzīvot palī dzēja arī 
Mārtiņa meita Austra, kuŗai viņš 
atrādīja savas kompozicijas. 

Savu trakulīgo rokera tēlu un 
jaunajai paaudzei nepazīstamo 
koncertazartu Mārtiņš Brauns 
atdzīvināja jau 2008. gada rude nī, 
kad pēc 33 gadu ilgas klusē šanas 
Dailes teātrī atjauninātā sastāvā 
kopā sanāca grupa Sīpoli uz kon-
certu Kamēr tu šo spēli spē lē.

Starp citu, padzirdis, ka raksts 
top arī avīzei Laiks, Mārtiņš Brauns 
saminstinājās. “Esmu p  arādā Ņu -
 jorkas latviešu korim, kas man 
lūdza sacerēt Ziemsvētku kant āti, 
ko viņi katrugad pasūtina kā  dam 
latviešu komponistam. Man sa -
nāca tikai divas dziesmiņas, kuŗas 
aizsūtīju un pieteicu, ka pat naudu 
man nevajag. Trūkst labas dzejas,  
un pantiņi par silīti un pipar-
kūkām man neder. Pats esmu 
ticības meklējumos, katru dienu 
šaubos, tāpēc gribu cilvēk iem dot 
kaut no sevis, nevis tos mūžīgos 
stereotipus. Mana Ziem  svētku 
lūgšana ir: Dievs, atbrīvo mani no 
dāvanām un dāvināša n as. Pēc 
manām domām, dāvināt vajag 
klātbūtni. Tas ir tas foršā kais, 
nevis kaut kādas ma  nti ņas!”

Tad arī dāvināsim kompo nis-
tam jubilejā klātbūtni – ie  klau-
soties viņa mūzikā vai lasot no -
vembrī gaidāmo Otto Ozola 
grāmatu par Mārtiņa Brauna 
dzīvi un daiļradi.

Mārtiņš Brauns // FOTO: Jānis Deinats
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Filmēšanas process

Skats no filmas. Melānija ar dēlu Andreju Sibirijā

Režisors Viesturs Kairišs

Ilgi gaidītā latviešu lielfilma
“Melānijas chronika” ir klāt!

Melānija Vanaga. Stiprāka par Sibiriju

Ir pagājuši 75 gadi kopš pa -
domju okupācijas 1941. gadā un 
25 gadi kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas 1991. gadā, un bei-
dzot esam sagaidījuši latviešu 
filmu par padomju genocīdu, kas 
pret mūsu tautu tika īstenots 
1941. un 1949. gadā. Tā ir tra  ģis-
kākā lappuse mūsu tautas vēsturē, 
un tā ir ne tikai vēsture, bet arī 
dzīva reālitāte šodien, kad tik 
daudz mūsu tautiešu, glābdamies 

TAIRA
ZOLDNERE

gan arī režisējis dokumentālās 
un mākslas filmas (“Tumšie brieži”, 
“Pa ceļam aizejot”). Būdams vies-
režisors, viņš iestudējis operu iz -
rādes vairākos Vācijas oper teāt-
ŗos – Berlīnē, Ķelnē, Darmštatē. 

“Melānijasc hronikas” stāsta 
pamatā ir žurnālistes Melānijas 
Vanagas atmiņu grāmata “Veļ upes 
krastā”. 1941.gadā Melānija kopā 
ar dēlu Alni (filmā – Andrejs) 
tika aizvesta un nometināta Si -

bilstošs apstākļiem, kad bads un 
nogurums vairs neatstāj vietu ci  tām 
emocijām, pat ne izmisumam – 
tikai spītīgai dzīvotgribai. Filmā 
redzam arī populārās aktrises 
Astrīdu Kairišu, Lilitu Ozoliņu, 
Baibu Broku, Gunu Zariņu, Maiju 
Doveiku. Dēla Andreja lomā Ed -
vīns Mekšs, skolēns no Latgales, 
vīrs Aleksandrs – Ivars Krasts. 

Kā skatītājai man svarīgi, ka 
filmā labi ieturēts līdzsvars, Me -

lānija pēc sešpadsmit nebrīves ga -
diem atgriežas dzimtenē, un arī 
apliecina varones gara spēku, kad 
var atņemt visu, bet ne prātu, in -
teliģenci un sevis apzināšanos.

Man ar filmu “Melānijas chro-
nika” arī savas, īpašas attiecības, 
jo piedalījos 2013. gada “Sibirijas 
bērnu” fonda rīkotajā braucienā 
uz Sibiriju, kad līdzi devās arī 
filmas režisors Viesturs Kairišs un 
mūsu maršruts veda uz Tjuhtetu. 

glāba dzīvību. Kaŗa gados Melā-
nija, būdama uzticīga savai žur-
nālistes un rakstnieces dziņai, 
iemanījusies sadabūt pat rak stām-
mašīnu un papīru un izdevusi 
avīzīti ar frontes un vietējām 
rajona ziņām, bet lapas otrā puse 
bijusi veltīta izsūtīto latviešu sa -
dzīves notikumiem. 

Domāju, ka līdz ar šo filmu Me -
lānija Vanaga ieies mūsu tautas 
vēsturē kā autore liecībai par lat -

Kinoteātrī Splendid Palace 1. no -
vembrī pirmizrādi piedzīvoja 
jauna latviešu filma – režisora 
Viestura Kairiša un operātora 
Ginta Bērziņa uzņemtā „Melā-
nijas chronika”. Filmas pamatā ir 
rakstnieces Melānijas Vanagas 
dzīvesstāsts. Tas ir vēstījums par 
garā stipras sievietes likteni, pie -
dzīvojot Sibirijas izsūtījumu, un 
tas ir vēstījums par visām savu-
laik deportētajām latviešu sie  vie-
tēm, kam bija jāizcieš nežēlīgie 
Sibirijas moku ceļi. Filma atklāj 
vienas sievietes un visas tautas 
iekšējo spēku, kas neļāva salūst 
tālu no dzimtenes un saviem 
tuviniekiem.

Filmas seansi Rīgā un visur 
citur Latvijā ir kupli apmeklēti, 
pirmajā nedēļā vien to noska tī-
jušies 13 000 skatītāju. Zīmīgi, ka 
šis kinostāsts neatstāj vienaldzī-
gus nevienas paaudzes skatītājus. 
Pēc noskatīšanās seko daudz pār-
domu, pārrunu, arī publisku dis-
kusiju.Sakarā ar filmas plašo 
rezonansi ir vērts ieklausīties 

režisora Viestura Kairiša dažā-
dās intervijās izteiktajās atziņās.

– Neuzskatu, ka jāglorificē 
upuŗi, mums jāglorificē uzva-
rētāji, tādi kā Melānija Vanaga, 
kuŗa tika pāri šausmām un iz -
rādījās nesalaužama. Šādu cil vē-
ku dēļ  Latvijas neatkarība varēja 
pastāvēt, jo viņi iznesa šo vēsti 
cauri visiem moku ceļiem. Me -
lānija visam bija lieciniece. Viņai 
līdzīgie pelnījuši būt varoņi. Bet 
patlaban par varoņiem uzlūko-
jam tos, kas sapelnījuši miljo-
nus... Varbūt viņi ir veiksmi nieki 
un gudri cilvēki, taču ne jau uz 
tādiem var balstīt nacionālo 
identitāti.

– Filmas izskaņā ir aina, kur 
Melānijai vaicā: „Nu kā tur ir, 
Sibirijā?” Viņa mierīgi atbild: 
„Visu laiku snieg.” Taču šajā ārējā 
mierā, pāris ekrāna sekundēs ar 
šo frazi un acīm viņa izstāsta 
visu, ko tikko pieredzējām, ska-
toties filmu divu stundu gaŗumā. 
Es to uztveŗu kā Melānijas tri-
umfu pār nežēlīgo ārprātu, kā 

lielu cilvēcisku uzvaru.
– „Melānijas chronikas”, dau-

dzie viņas sarakstītie atmiņu 
sējumi, ir vairāk nekā tikai bio-
grafija. Viņas personības suģes-

no padomju režīma, pēc II pa -
sau  les kaŗa devās uz Rietumiem 
un vēl šodien kopā ar ģimenēm 
dzīvo ārpus savas dzimtenes. Tā 
ir reālitāte šodien, kad daļa iz -
sūtīto latviešu neatgriezās, bet jo -
projām ar ģimenēm dzīvo Krie-
vijā. Tā ir reālitāte šodien Latvijā, 
kad normālas Rietumvalsts attīs-
tības vietā vēl joprojām cīnāmies 
ar padomju pēcokupācijas se  kām. 
“Melānijas chronika” ir filma, ko 
ne tikai gaidījām, tā ir filma, 
kuŗu mums vajadzēja. 

Filmas veidotājs Viesturs Kai-
rišs ir pieredzes bagāts režisors, 
savu darbību sācis studiju gados 
nodibinātajā „Nepanesamā teāt ŗa 
artelī” un 1997. gadā Jaunajā 
Rīgas teātrī,  strādājis gan teātŗa 
izrāžu, gan operu iestudējumos, 

birijā, nelielā ciematā 300 kilo-
metru no Krasnojarskas, Tjuh-
tetā. Vīrs Aleksandrs, tāpat kā 
citi latviešu vīri, no ģimenes tika 
atšķirts uz aizgāja bojā jau 1942.
gadā. Savukārt nelokāmi sīkstā 
Melānija izdzīvoja, izaudzināja 
dēlu, atgriezās dzimtenē Latvijā 
un sarakstīja vairākas grāmatas, 
tajā skaitā arī “Veļupes krastā”. 

Filmas galvenās varones izvēle 
varētu šķist neparasta – šveiciešu 
aktrise Sabīne Timoteo. Ko gan 
šveicieši varētu zināt par padomju 
varu, dzīvi izsūtījumā, par Sibi-
riju? Tomēr jau filmas pirmajos 
kadros piemirstam, ka klusās, maz-
 liet pat pelēcīgās, bet pašcieņas 
pilnās varones atveidotāja nav 
latviete. Aktrises pieklusinātais, bet 
sprieguma pilnais tēlojums tik at -

lānijas un tautas traģiskais likteņ-
stāsts izstāstīts patiesi un skaudri, 
tomēr tik mākslinieciski, ka spē-
jam to skatīties, nejuzdamies emo  -
cionāli iztukšoti. Izvēlētais meln-
baltais formāts atbilst gan četr des-
  mito gadu vizuālajai identitātei, 
gan neļauj mums pārlieku sajūs-
mināties par Sibirijas dabas vareno 
skaistumu, atgādinot, ka reālitāte 
bija baisa un melnbalta. Filmas 
gredzenveida kompozicija atbilst 
reālās dzīves notikumiem, jo Me -

Pilsēta šobrīd ir vietējā rajona 
centrs, ar joprojām pamatīgu Ļe -
ņina pieminekli centrālajā lau-
kumā. Tomēr vietējā novad pēt-
niecības mūzeja vadītāja ir īsta 
Si  birijas vēstures entuziaste, un no 
viņas uzzinājām diezgan daudz 
par Melānijas Vanagas un citu 
izsūtīto likteņgaitām. M. Vanaga 
kaŗa gados palīdzējusi citiem iz -
dzīvot, “izmānot” sasalušu asiņu 
gabalus no lopkautuves, kur viņa 
strādājusi, šīs asinis daudziem iz -

tijas spēks ir ļoti iespaidīgs.
– Sabīne Timoteo piesaista kā 

suģestējoša personība. Viņai ir 
ķermeniskā mūzikālā uztvere. Es 
gribēju atrast tādu Melānijas at -

veidotāju, kuŗa nav tipiska aktrise 
un vairāk izdzīvos un piedzīvos 
nekā nospēlēs, meklēju sieviešu 
dzimuma Klausu Kinski. (..) 
Man būtiskākais bija tas, ka viņa 

ir profesionāla dejotāja. Turklāt 
ļoti laba. Ķer menis un prāts viņai 
ir tik vie nots veselums, ka ne -
gribēju zaudēt viņas emocio-
nalitāti, viņas balsi. Viņa pati 

skaņu ie  rakstu studijā ierunāja 
tekstu. Tas ir brīnums, kā viņa 
spēja to izdarīt. 

– Sabīni Timoteo Šveicē mācīja 
valodas konsultante, sūtījām ak -

trisei ierakstītus paraugus, un 
katru reizi, kad viņa brauca 
filmēties, latviešu valodu bija 
apguvusi arvien labāk.

viešu nesalaužamo garu, spītīgo 
izdzīvošanas dziņu un dzimtenes 
mīlestību. Viestura Kairiša filma ir 
nozīmīgs un pārliecinošs darbs, 
viena no labākajām latviešu fil-
mām šajā gadsimtā. Ceru arī, ka 
“Melānijas chronika” ir tikai sā -
kums īstām, labām, spēcīgām fil-
 mām par latviešu tautas likteņ-
gaitām nesenās vēstures griežos.

P.S. Filmas atbalstītāju pulkā ir 
arī ALA – Amerikas latviešu ap -
vienība. (Red.)
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(Turpināts 18. lpp.)

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

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr. baznīca (58 Irving St, 
Brook line MA). 

4. decembrī 12:00 – 15:00 
(pēc dievk.) Trimdas draudzes 
Ziemsvētku tirdziņš. Galdus, 
lūdzu, pieteikt draudzes kan-
celejā. Info: e-pasts: bostonas-
trimdasdraudze@gmail.com 
tālr.: 617-232-5994

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

DIENVIDFLORIDA (FL)
Dienvidfloridas latviešu bied-

rība aicina uz jauku pasākumu 
(Pines West Condominiums, 
2700 SW 15th St, Delray Beach 
FL).

4. decembrī baudīsim Dzies-
musvētku (2013.g.) deju uzve-
dumu "Tēvu laipas" (DVD). 
Sekos saviesīgā daļa ar mie-
lastu. Visi laipni gaidīti! Info: 
Jānis Cigusis, tālr.: 561-246-
4122.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St).
Vai Tu Ziemsvētkos vari iz -

tikt bez piparkūkām, pīrāgiem, 
kāpostiem ar desiņām, bez dā -
vanām, bez draugiem? Ja ne, 
tad ierodies uz mūsu gads-
kārtējo Ziemsvētku tirdziņu 
un svētku iesildīšanu 3. de -
cem brī 12:00 – 18:00 ar iespēju 
satikties, saēsties, sapirkties, pa -
dziedāt un arī laimēt visā dus 
vinnestus! Sekos saviesīgs va -
kars ar mūzikāliem priekš ne-
sumiem. Ieeejas maksa $1; ie -
skaitīta loterijas biļete. Info: 
w w w. l a t v i a n s o c i e t y. c o m , 
phillytirdzins@gmail.com 

Regulārās pensionāru 
decembŗa sanāksmes vietā – 

10. decembrī 12:00 Ziem-
svētku eglīte. Iesāksim ar svēt-
brīdi, tad padziedāsim Ziem-
svētku dziesmas, apmainīsi-
mies ar dāvanām un paēdīsim 
kopīgas pusdienas, par kuŗām 
viesi maksās $5. Ieteiktā līdz-
ņemamo dāvanu vērtība – $5 
vai vairāk. Nevien pensionāri, 
bet visu vecumu viesi laipni 
gaidīti! Nākamā regulārā pen-
sionāru sanāksme notiks 3.
jan vārī.

KLĪVLANDE (OH)
Latviešu dr.nams (1385 An -

drews Ave, Lakewood OH).
MANČESTERA (CT)
21 Garden St, Manchester 

CT 06040.
MINEAPOLE (MN)
Guthrie Theater (818 S 2nd 

St,Minneapolis MN 55415), 
tālr.: 612-377-2224, Info: www.
guthrietheater.org 

No 19. nov. līdz 31. dec. 
Laila Robiņa piedalās Džeimsa 
Goldmana lugā „Lauva ziemā” 
(The Lion in Winter). Lugas 
no  tikumi risinās 1183. g. bei -
gās. Anglijas ķēniņš Henrijs II 
savu dzīvesbiedri Eleonoru tur 
apcietinājumā. Ziemas saul-
griežos viņai atļauj pabūt kopā 
ar ģimeni: trīs varaskāriem 
dēliem. Situācija ir sarežģīta, 

attiecības saspīlētas. Luga to -
mēr nosaukta par komēdiju.

ŅUJORKA
4. decembrī 10:30 Salas bazn.

(4 Riga Ln,Melville NY) diev-
kalpojums. Sekos siltas pus-
dienas, izloze un tirdziņš. Pār-
dosim piparkūkas, pīrāgus, ru -
dzu maizi, dzeltenmaizi, put-
raimdesas, pelēkos zirņus, jā -
ņusieru, galertu, šprotes un 
citus gardumus. Laipni ielūdz 
Salas novada Dāmu komiteja!

PRIEDAINE (NJ)
Priedaine (1017 Hwy 33, 

Free hold, NJ).
SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 
www.seattlelatviancenter.com 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus 
vairs nepieņem. Par vēlmi iz -
ņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-941.

1. decembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

10. decembrī 15:00 Ziem-
svētku eglītes sarīkojums prie  -
cīgā pirmssvētku noskaņā ar 
egles iedegšanu, mācītāja A. 
Pelda uzrunu, sirsnīgu mū  zi-
kālu programmu, ko sniegs 
dziedātāja Jenifer Reel. Ziem-
svētku vecīša gaidīšana un mie -
lošanās ar pašnestu groziņu 
labumiem. Ja kāds vēlas ieprie-
cināt savu tuvinieku, draugu 
vai vienkārši labu cilvēku ar 
mazu dāvaniņu, pirms sarī ko-
juma, lūdzu, to nodot Ziem-
svētku vecīša palīgiem. Palīgi 
arī lūdz groziņu gardumus nest 
jau izsaiņotus no kastēm, pa -
kām, turzām. Vislabāk, ja tie 
jau sagriezti un sakārtoti uz 
šķīvjiem. Ieejas zied., sākot ar 
$10. Laipni ielūdzam uz Ziem-
svētku sarīkojumu!

31. decembrī 16:00 Vecgada 
vakars jaunās noskaņās! Sa -
gaidīsim Jauno, 1917. gadu vien-
  laikus ar tautiešiem Latvijā! 
Šampanieša glāzes pacelsim un 
uz Jaunā gada laimi iedzersim 
tai pat laikā, kad tas tiek darīts 
Latvijā. Par šampanieti rūpēsies 
Biedrība, par omulīga laika 
pavadīšanu gādās īpaša rīcības 
komiteja, par mielastu katram 
jādomā pašam, līdzi ņemot 
groziņus. Lai priecīgi varētu 
iedejot Jaunajā gadā, mūzicēs 
mūsu maestro Ilmārs Dzenis. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $10. 
Visi mīļi ielūgti!

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:00 Centrā. Info: 514-
992-9700. 

TORONTO 
Kanadas latv.centrs (4 Credit 

Union Dr, Toronto Ont.).
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.

Trimdas dr: (58 irving St, 
Brookline, MA 02445). Info: 
617-232-5994, e-pasts: bosto-
nastrimdasdraudze@gmail.
com. Sazinieties ar draudzes 
kanceleju, tālr. 617-232-5994.. 
Dievk. notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciā-
nas dr.: (6551 W Montrose 
Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 
773-725-3820; E-pasts: cianas-
draudze@gmail.com; www.
facebook.com/Čikāgas-Ciā-
nas-draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Pēc dievk. kafijas galds. 
Māc. Gundega Puidza, tālr. 
birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puid-
za@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pētera dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš-
dienās 15:00 – 17:00 un ce -
turt dienās 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). Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! Dievk. 
notiks 18. decembrī, 15. jan-
vārī, 19. februārī.

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
River side Ave, Los Angeles CA 
90039). 

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, dr. sekretāre Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-
0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 27. novembrī 
1.Adventes angļu val.dievk. ar 
Sv. vak. 4. decembrī 2. Adven-
tes dievkalpojums. Atzīmēsim 
mācītājas Ievas 10 kalpošanas 
gadus. 11. decembrī 3. Adven-
tes dievkalpojums. Skolas eg  -
līte. 18. decembrī 4. Adventes 
dievkalpojums. Vilmingtonā 
(1530 Foulk Rd.-Rt.261) 15:00 
dievk. Kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996). Māc. A.
Graham. Pēc dievk. kafijas galds. 
27. novembrī 10:00 1. Adven-
tes dievk. ar dievg. Kafija.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews 
Ave, Lakewood, OH 44107). 
Baptistu draudzes dievk. no -
tiek svētdienās 14:30. Bībeles 
stundas notiek 10:00 katra 
mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville 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: ziedo-
nis@ptd.net

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1. un 4. svēt-
dienā 10:00. 2. svētdienā 
dievk. angļu val. Pensionāru 
saiets katrā otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Archi bīs-
kape Lauma Zušēvica, tālr.: 414-
421-3934, e-pasts: pastorlau-
ma@gmail.com, Dr. pr. Sandra 
Kalve, tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Pēc dievk. sadraudzība. 27. no -
vembrī 11:00 1. Adventes 
dievk. 3. decembrī 11:00-15:00 
Ziemsvētku tirdziņš. Ēdienu 
pārdos 12:00 – 14:00. 4. de -
cem brī 11:00 dievk. 11. decem-
brī 11:00 dievk. 15. decembrī 
11:00 Bībeles stunda. 18. de -
cembrī 11:00 dievk. ar koŗa 
piedalīšanos un Latviešu sko-
las lugu, bērnu uzruna. Sekos 
skolas Eglīte dr. nama lielajā zālē 
un skolas saimes gādātas siltas 
pusdienas. Visi sirsnīgi aicināti! 
24. decembrī 17:00 Ziemsvēt-
ku vakara dievk. Sprediķis būs 
angļu valodā. Piedalīsies drau-
dzes koris. 25. decembrī 11:00 
Ziemsvētku dienas dievk. ar 
Sv. vak. 27. decembrī 19:00 va -
kara Bībeles stunda. 31. decem-
brī 16:00 Vecgada vakara dievk. 
ar Sv. vak. 1. janvārī dievk. ne -
notiks! 8. janvārī 11:00 Zvaig-
znes dienas dievk.

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau-
dze.org. Dievk. notiek 14:00. 
Mācītāja vieta vakanta! 4.de -
cembrī 14:00 Otrās adventes 
dievk. 24. decembrī 16:00 Nor-
vēģu bazn. Svētku vakara dievk.

• Ņubransvikas un Leik vu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com 4. dec. 
13:30 Dievkalpojums ar diev-

galdu, II Adventa svētdiena. 
11. dec. 11:00 Adventa kon-
certs: vijolniece Una Tone, seko 
Draudzes Eglītes sarīkojums, 
siltas pusdienas un svētku 
tirdziņš. 24. dec. 17:00 Ziem-
svētku vakara dievkalpojums.

• 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, Mel-
ville NY).

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY).

27. novembrī Jonkeru baz-
nīcā 10:00 Dievkalpojums, māc. 
Saivars. Salas baznīcā 10:30 
Dievkalpojums, māc. Saliņš

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY 14450). Diakone 
Linda Sniedze-Taggart. 27. no -
vembrī 14:00 Mirušo piemiņas 
dienas dievk. ar dievg. 4. de -
cembrī 14:00 Adventa laika 
dievk. Skolas eglīte. Lūdzam 
nest groziņus! 25. decembrī 
14:00 Kristus piedzimšanas 
svētku dievk. Diakone Linda 
Sniedze-Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Kon-
taktpersona Mary Beth Dzirnis: 
989-781-1163,e-pasts: dzirnis@
chartermi.net 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. 
Mārtiņš Rubenis. Dievkal po-
jums notiek 12:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. 10. decembrī 
Ziemsvētku Dievk. ar dievg. 
Kafijas galds un Ziemsvētku 
vecīša sagaidīšana.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. notiek katra 
mēneša 3. svētdienā 14:00. 
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). Dievk. notiek 
10:30. Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-
674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seat-
tlelatvianchurch.org 27. nov. 
10:30 Mirušo piemiņas dienas 
dievkalpojums ar dievgaldu.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady 
NY 12308). 

• St. Pētersburgas 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. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Katras 1. svētdienas dievk. 
notiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 27. novembrī baznīcā 
Mirušo piemiņas dievk.
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Latvija svin 
98. dzimšanas dienu

18. novembrī tika svinēta Lat-
vijas Republikas 98 gadu jubi le -
ja. Latvijas Republika tika prok-
lamēta 1918. gada 18. novembrī 
plkst.16 Otrajā pilsētas teātrī, ta -
gadējā Latvijas Nacionālajā teāt-
rī. Latvijas Tautas padome, atzī-
dama sevi par vienīgo augstākās 
varas nesēju Latvijas valstī, pa -
sludināja, ka “Latvija, apvienota 
etnografiskās robežās (Kurzeme, 
Vidzeme, Latgale), ir patstāvīga, 
neatkarīga, demokratiski repub-
likāniska valsts, kuŗas Satversmi 
un attiecības ar ārvalstīm no -
teiks tuvākajā nākotnē Satver - 
s mes sapulce, sasaukta uz vispā-
rēju, abu dzimumu tiešu, vienlī-
dzīgu, aizklātu un proporcionālu 
vēlēšanu tiesību pamata”.

***
Ekumēniskais 

dievkalpojums Domā 
Svinības sākās ar ekumēnisko 

dievkalpojumu Rīgas Domā. 
Latvijas Republikas dibināšanas 
gadadienai veltītajā uzrunā Ro -
mas katoļu baznīcas Rīgas archi-
bīskaps-mētropolīts Zbigņevs 
Stankevičs savā sprediķī pie vēr - 
s ās arī korupcijas problēmātikai, 
atzīstot, ka šī sērga ir smags grēks, 
kas grauj sociālās dzīves pamatus 
un traucē raudzīties nākotnē ar 
cerību. “Cilvēciska sabiedrība bez 
patiesības taisnīguma izšķīst,” 
viņš izteicās. Archibīskaps pauda 
cerību, ka notiekošās pārmaiņas 
Valsts ieņēmumu dienestā un 
Korupcijas novēršanas un apka-
rošanas birojā novedīs pie pozi-
tīva rezultāta.

Stankevičs arī pieminēja šī ga -
da pasaules polītiskās dzīves ak -
tuālitātes ‒ Lielbritanijas izstā ša-
nos no Eiropas Savienības un 
Donalda Trampa ievēlēšanu par 
ASV prezidentu. “Raugoties uz 
Latvijas situāciju starptautiskā 
kontekstā, jāatzīmē, ka Rietumu 
pasaules medijos un polītiķu ap -
rindās valdošais apjukums pēc 
Brexit un Trampa ievēlēšanas  
par ASV prezidentu apliecina, 
cik ļoti polītiskās elites ir attāli-
nā jušās no vienkāršās tautas.” 
Pēc archibīskapa teiktā, valstu 
elites “riņķo pa savām orbītām 
un neizprot sabiedrības lielākās 
daļas vajadzības”. Stankevičs 
aicināja Latvijas polītisko un 
kultūras eliti, gatavojoties valsts 
simtgadei, neaizmirst par eko-
nomikas un saimniecības sfēru, 
bet kā pirmo prioritāti tomēr iz -
vēlēties humāno un garīgo per-
spek tīvu ‒ rūpes par Latvijas dvē-
 seli, par to, kā humānizēt mūsu 
sabiedrību un tās ikdienu. Lai arī 
pēdējos gados ir vērojamas po  -
zi tīvas tendences attiecībā uz 
jaun dzimušo bērnu un noslēgto 
laulību skaitu, tomēr Latvijā ar -

vien ir ļoti augsti šķirto laulību 
rādītāji un liels ārlaulībā dzimu -
šo bērnu skaits. 

***
Sabiedrība ir pilsoniski aktīva

Mūsu valstij ir ļoti svarīgi, lai 
pamatlietās mēs būtu vienprātīgi 
un lai Latviju uzturētu kā vieno -
tu veselumu, nedalāmu vērtību 
kopumu, svinīgajā Saeimas sēdē 
par godu Latvijas Republikas di -
bināšanas 98. gadadienai sacīja 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece (VL-TB/LNNK).

“Mēs nedrīkstam ļaut Latviju 
sadalīt reizinātājos. Mums ir jā -
prot uzturēt un stiprināt to centr-
tieces spēku, kuŗam pateicoties, 
mūsu valsts radās un pastāv visu 
šo laiku,” sacīja Saeimas vadītāja. 
Viņa norādīja, ka tagad cilvēki 
Latvijā spilgtāk nekā jebkad ap -
zinās savu individuālitāti un pie-
saka savas tiesības. Dažādas sa -
biedrības grupas ‒ profesionālās, 
interešu, nozaru organizācijas ‒ 
prot sevi pārstāvēt arvien labāk. 
“To, ka mūsu sabiedrība ir pil-
soniski aktīva, mēs redzam arī 
pašlaik, kad Saeimā tiek ap -   
spriests budžets,” sacīja Mūrnie -
ce. Mūrniece vērsa uzmanību, ka 
latviešu nācijas veidošanos gad-
simtu gaŗumā visspēcīgāk ietek-
mēja Rietumu civīlizācija un ka 
latviešos visdziļāko atbalsi guva 
Rietumu pasaulē izauklētā ideja 
par tautu tiesībām uz pašnoteik-
šanos.

***
Pie Brīvības pieminekļa 

Latvijas Republikas Proklamē-
šanas dienā ziedus pie Brīvības 
pieminekļa bija ieradušās nolikt 
gan valsts augstākās amatperso-
nas un polītiķi, gan daži simti 
ie  dzīvotāju. Pieminekļa pakājē 
tika guldīti dažādi ziedi, galve-
nokārt sarkanā un baltā krāsā. 
Ziedu pušķus rotāja ne tikai Lat-
vijas, bet arī citu valstu, tai skaitā 
Ukrainas, Krievijas un Zviedri-
jas, karogi.

Ziedus pie Brīvības pieminekļa 
noliek (no labās) Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, Valsts 
prezidenta kundze Iveta Vējo-
ne, Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece // Foto: LETA

Skanot Nacionālo Bruņoto 
spēku orķestrim, ziedus pie pie-
minekļa nolika arī iedzīvotāji ‒ 
visu paaudžu cilvēki, tai skaitā 
ģimenes ar bērniem. Notikumu 
no malas vēroja daudzi ārzemju 
viesi.

***
NBS ir valsts drošības stūŗakmens

Spītējot nelabvēlīgajiem laika 
apstākļiem, 11. novembŗa krast-
malā skatīties Latvijas Republi-

kas proklamēšanas 98. gadadie-
nas militāro spēku parādi bija 
ieradušies vairāki tūkstoši cilvē-
ku. Militāro spēku parāde Dau-
gav malā pulcēja dažādu vecumu 
cilvēkus, tostarp lielā skaitā bija 
ieradušies vecāki ar bērniem. 
Lielai daļai cilvēku pie apģērba 
bija piespraustas sarkanbalt sar-
kanās lentītes. Parādes apmeklē-
tāji ar interesi vēroja dažādu 
militāro spēku pārstāvju un ba -
taljonu sasveicināšanos ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni un 
aizsardzības ministru Raimon -
du Bergmani (ZZS).

Pēc sasveicināšanās ar vienī - 
b ām Valsts prezidents teica uzru-
nu, norādot, ka Nacionālie bru-
ņotie spēki (NBS) ir valsts drošī-
bas stūrakmens. Viņš atgādinā -
ja, ka Latvijas kaŗavīri patlaban  
lī dz ās sabiedroto spēkiem pie  da-
lās sarežģītās starptautiskās mi -
sijās. Prezidents pateicās militā-
ra jiem spēkiem par valsts aizsar-
dzību. Prezidents norādīja, ka 
NBS ir stipras un stabilas valsts 
stūrakmens. Izšķirošajās Brīvī -
bas cīņu kaujās pirms 97 gadiem 
Latvijas armija nosargāja tikko 
izveidotās valsts neatkarību. “Ta -
gad mūsu kaŗavīri piedalās bīs-
tamās un sarežģītās starptautis-
kajās misijās, dodot savu ieguldī-
jumu svarīgu globālo konfliktu 
risināšanā. Tas ir veids, kā visla-
bāk varam rūpēties arī par savas 
valsts drošību, jo Latvijas sar - 
dzē mūsu kaŗavīri stāv līdzās 
uzticam iem sabiedroto valstu 
spēkiem,” sacīja Vējonis.

Pēc tam sekoja militārās tech-
nikas parāde. Tika demonstrēts 
Latvijas un ASV bruņoto spēku, 
kā arī NATO un Valsts robež sar-
dzes bruņojums, technika un 
transports. Sauszemes spēku kāj-
nieku brigāde parādē piedalījās 
ar 15 dažādu modeļu kaujas iz -
lūkošanas kāpurķēžu bruņuma-
šīnām, kas bruņotas ar ložmetē-
jiem, ar automātiskajiem balsta 
granātšāvējiem  un prettanku va -
dāmajām raķešu sistēmām Spike, 
kā arī ar kāpurķēžu visurgājē -
jiem Bandvagn 206.

***
“Mēs esam latvieši!”

Aptuveni 15 tūkstoši cilvēku, 
skandējot saukli “Mēs esam lat-
vieši!”, devās nacionālās apvie nī-
bas Visu Latvijai!-Tēvzemei un 
brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) 
rīkotajā valsts svētku lāpu gājie-
nā pa Rīgas ielām. Tradicionāli 
18. novembŗa Lāpu gājiens sākas 
pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa un 
beidzas pie Brīvības pieminekļa. 
Līdz 2012.  gadam gājiens notika 
pa šaurajām Vecrīgas ieliņām, 

taču kopš 2013. gada, ņemot vērā 
gājiena pieaugošo vērienu, tas 
notiek pa jaunu maršrutu.

Lāpu gājiens sniedz patriotisku 
saviļņojumu un gandarījumu   
vēl ilgi pēc gājiena nobeiguma. 
Gā  jiena mērķis ir pateikties Lat-
vijas valsts dibinātājiem un brī-
vības cīnītājiem, kuŗu ticība lat-
viešu tautas nākotnei un nestie 
upuŗi deva iespēju latviešiem būt 
starp tām retajām pasaules tau-
tām, kuŗām ir sava valsts. Gājiena 
devīze ir “Latvija ir mūsu!” Par 
vienu no gājiena tradicijām ir 
kļuvis pulcēšanās vietā kopā 
skandināts sauklis “Mēs esam 
latvieši!“.

Latvijas 98. dzimšanas dienas 
svinības beidzās pulksten 21 ar 
krāšņu uguņošanu 11. novembŗa 
krastmalā.

Noskatīties svētku salūtu bija 
ieradušies vairāki tūkstoši Lat-
vijas iedzīvotāju, savukārt pirms 
uguņošanas sanākušie cilvēki 
vienojās kopīgā Latvijas valsts 
himnas dziedāšanā.

***
58 personām pasniedz Valsts 

augstākos apbalvojumus
Latvijas Republikas prokla mē-

šanas 98. gadadienā Rīgas pilī 
notika Triju Zvaigžņu ordeņa, 
Viestura ordeņa un Atzinības 
krusta svinīgā pasniegšanas cere-
monija, kuŗā pie valsts augstā ka-
jiem apbalvojumiem tika 58 per-
sonas. Ceremonijā Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis pauda 
lepnumu, ka Latvijā ir tik daudz 
cilvēku, kuŗi ar savu pašaizliedzī-
go darbu un Tēvzemes mīlestību 
veido valsti labāku un gaišāku.

Par nopelniem Latvijas valsts 
labā III šķiras Triju Zvaigžņu 
ordenis pasniegts operdziedā-
tājai Elīnai Garančai // Foto: 
LETA

Valsts apbalvojumus šogad sa -
ņēma visdažādāko profesiju pār-
stāvji no visiem Latvijas reģio - 
n iem ‒ kopumā 58 izglītības un 
zinātnes, kultūras un mākslas, 
pašvaldību darbinieki, tautsaim-
nieki, lauksaimnieki un meža 
no  zarē strādājošie, sabiedrisko 
profesiju pārstāvji, sporta tre -
neŗi, iekšlietu sistēmas un glāb-
šanas dienesta darbinieki, ro bež-
 sargi, zemessargi un kaŗavīri. Vē -
jonis apbalvojumu saņēmējiem 
pateicās par padarīto un novēlē -
ja ar godu un lepnumu nest šo 
valsts atzinības zīmi. Valsts pre-
zidents klātesošos aicināja ceļā 
uz Latvijas valsts simtgadi kopī -
gi padarīt mūsu zemi vēl skais-
tāku un valsti ‒ vēl stiprāku.

***
Godina nacionālos partizānus

Latvijas Kaŗa mūzejā notika 
aizsardzības ministra Raimonda 
Bergmaņa un Nacionālo bruņo-
to spēku komandieŗa Raimonda 

Graubes svinīgā pieņemšana 
Latvijas nacionālajiem partizā - 
n iem par godu Latvijas Repub -
li kas proklamēšanas 98. gada-
dienai (attēlā).

Pieņemšanā piedalījās arī Lat-
vijas Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. 29 nacionālos partizā-
nus apbalvoja ar Aizsardzības 
mi nistrijas Goda rakstu, patei -
co ties par tēvzemes mīlestību, 
ieguldījumu Latvijas neatkarības 
atgūšanā un Latvijas vēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā.

Biedrība Latvijas Nacionālo 
partizānu apvienība ir viens no 
Aizsardzības ministrijas sadar bī-
bas partneriem, kas organizē 
jaunatnes patriotiskās audzinā-
ša nas sarīkojumus un piedalās 
sabiedriskās aktīvitātēs, kas veltī-
ti Ziemassvētku kaujām, Kalpaka 
dienām, Cēsu kaujām, Lāčplēša 
dienai, kā arī Otrā pasaules kaŗa 
kaujām Vidzemē un Kurzemē.

***
Saeimas priekšsēde Īrijā 

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece 21. novembrī Dublinā, Īri-
jas Karaliskajā akadēmijā, atklāja 
Daiņa Īvāna lekciju “Izšķirošie 
brīži Latvijas cīņā par brīvību   
un neatkarību 1986 – 1991” un 
Lat vi jas Nacionālā archīva izstā-
di “Lat vija 1991”.

“Latvijas un Īrijas draudzība 
sakņojas 20. gadsimta divdesmi-
tajos gados, kad abas valstis ple -
cu pie pleca sadarbojās Tautu 
Sa  vienībā. Īrija tolaik dibināto 
abu valstu draudzību nekad nav 
pametusi novārtā ‒ Īrija stingri 
īstenoja Latvijas okupācijas neat-
zīšanas polītiku, okupācijas laikā 
palīdzot mums uzturēt dzīvu 
ideju par neatkarības atgūšanu,” 
uzrunājot klātesošos, sacīja Saei-
mas priekšsēde. “Īrija bija viena 
no valstīm, kas nevilcinoties jau 
1991. gadā atzina Latvijas neatka-
rības atjaunošanu. Kopš tā laika 
Latvijas un Īrijas attiecības kļu-
vušas tikai ciešākas. Šodien esmu 
patiesi gandarīta vizītē apmeklēt 
Īriju, lai svinētu abu valstu diplo-
mātisko attiecību 25. gadadienu. 
Izstāde, kuŗu esam atveduši uz 
Īriju, ļauj atskatīties uz Latvijas 
neatkarības atjaunošanu, kad 
simtiem tūkstoši cilvēku mier-
mī līgās demonstrācijās piepra-
sīja savu brīvību. Liels prieks, ka 
izstāde tiek atklāta,  klātesot Lat-
vijas Tautas frontes priekšsēdim 
Dainim Īvānam, kuŗš lekcijā da -
līsies atmiņās par šiem izšķiro -
ša jiem notikumiem.”

Zbigņevs Stankevičs // Foto: 
LETA

Lāpu gājiens 18. novembrī
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vārdus: “... Mēs degam, liesmo-
jam, mēs zinātkāro cilts …”. Aina 
Muceniece pašaizliedzīgi strā-
dāja zinātnē un medicīnā, palī-
dzēja vēža pacientiem un attīstīja 
viroterapiju kā jaunu pieeju vēža 
ārstēšanā.

***
Pie Brīvības pieminekļa 

bronzas informatīvās plāksnes 
četrās valodās

Rīgas domes priekšsēdis Nils 
Ušakovs un domes priekšsēža 
vietnieks Andris Ameriks atklāja 
pie Brīvības pieminekļa izvei-
dotās informātīvās plāksnes.

Informatīvo plākšņu atklāšana 
notika 17. novembrī, datumā, 
kad pirms 85 gadiem tika ielikts 
Brīvības pieminekļa pamatak-
mens un pirms pieciem ga d iem ‒ 
svinīgi atklāta Goda telpa.

No bronzas veidotās trīs plāk-
snes iestrādātas asfalta segumā 
un uz tām četrās valodās ‒ lat-
viešu, angļu, krievu un vācu – iz -
vietota informācija par piemi-

nekļa autoriem, izveidošanas ga -
du un to, ka Brīvības piemineklis 
celts par tautas ziedojumiem. 
“Man ir liels prieks, ka pēc tik 
ilga saskaņošanas procesa un 
techniski sarežģītiem risināju - 
m iem beidzot esam tikuši pie 
tieš ām kvalitātīvām informācijas 
zīmēm. Tagad katrs pilsētas vie -
s is, kuŗš apmeklēs Brīvības pie-
mi nekļa laukumu, varēs izlasīt 
in  formāciju par pieminekli četrās 
valodās,” sacīja Ušakovs.

Plākšņu uzstādīšanu organi-
zēja Rīgas Pieminekļu aģentūra. 
Bronzas plāksnes izgatavoja tēl-
nieks Kārlis Alainis, projektu iz -
strādāja SIA “Architektu birojs 
Vecumnieks un Bērziņi”, archi-
tekts Edvīns Vecumnieks, bet uz -
 stādīšanas darbus veica SIA “Ak -
mens apstrādes centrs AKM” ‒ 
Pēteris Zvaunis un Guntis Pan-
dars.

Trīs informatīvās zīmes ie -
vietotas Brīvības pieminekļa lau-
kuma asfalta segumā – divas 
priekšā, viena aizmugurē. Katra 
zīme veidota no 120 kilogra - 
m iem bronzas un kopā ar granīta 
apmali sver vairāk nekā pustonnu.

***
Latvijas uzņēmumi 

starptautiskā izstādē Taškentā 
TransUzbekistan 2016

  16. novembrī Taškentā atklāja 
13. starptautisko transporta un 
loģistikas izstādi “Transports un 
loģistika – TransUzbekistan 2016”. 
Atklāšanas ceremonijā Lat viju 
pārstāvēja Satiksmes mi  nistrijas 
valsts sekretāra viet nieks Uldis 
Reimanis un vēst nieks Uzbe kis-
tānā Edgars Bon dars. Latvijas 
uz  ņēmumi šādā izstādē  piedalās 
jau sesto gadu. Izstādē piedalās 
arī citas Latvijas ekspeditoru un 
transporta pa  kalpojumu 
kompānijas – SIA Alpa Centrum, 
SIA TFS Trans, SIA RUT un SIA 
“Transporta in  formācijas centrs”.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

NATO, kā arī Ekonomiskās sa -
darbības un attīstības organizā-
cijā (OECD).  “Šogad svinam 25 
gadus kopš diplomātisko attie-
cību atjaunošanas un 95 gadus, 
kopš Francija atzina Latviju de 
iure. Latvija arī turpmāk vēlas 
uzturēt augstu polītiskā dialoga 
intensitāti un to padziļināt ar 
Franciju,” sacīja E. Rinkēvičs.

***
NATO kaŗakuģi Rīgā

Rīgas Pasažieŗu ostā bija iera-
dušies NATO 1. pastāvīgās jūras 
pretmīnu grupas (SNMCMG1) 
kuģi, kuŗi piedalās sprādzien-
bīstamu priekšmetu neitralizē-
šanas operāciju veikšanā un pēc 
Otrā pasaules kaŗa palikušo mī -
nu meklēšanā. Šogad valsts svēt-
kos Rīgas ostā, tāpat kā pagāju-
šajā gadā, iedzīvotājiem bija ie -
spēja apmeklēt NATO valstu ka -
ŗakuģus.

Rīgas Pasažieru ostā iera dušies 
NATO kaŗakuģi

***
Piemin Zolitūdes traģēdiju
Pirmdien, 21. novembrī, apri-

tēja trīs gadi kopš traģiskajiem 
notikumiem, kad,  sabrūkot liel-
veikalam Maxima, dzīvību zau-
dēja 54 cilvēki, bet vairāki desmi-
ti guva smagus ievainojumus. 

Vēlā pēcpusdienā traģēdijas 
vie tā pie pagaidu memoriāla no -
tika piemiņas sarīkojums, uz 
kuŗu bija pulcējušies aptuveni 
300 cilvēku, kuŗi, pieminot upu-
rus, nolika ziedus un svecītes.  

***
Pirmo reizi pasniegts 

apbalvojums “Par mūža 
ieguldījumu viroterapijā”

17. novembrī, Latvijas valsts 
dzimšanas dienas priekšvakarā,  
trīs Latvijas zinātnieces Rūta 
Brū vere, Rita Garklāva un Olga 
Kaminska saņēma apbalvoju - 
mu ‒ ordeni “Par mūža ie -
guldījumu viroterapijā”.

Apbalvojums “Par mūža ie -
guldījumu viroterapijā” tika pa -
sniegts pirmo reizi. Ordenis ir 
izstrādāts saules formā, simbo-
lizējot profesores Ainas Muce-
nieces atklāto Rīgas vīrusu, ko 
izmanto vēža ārstēšanā,  un viņas 

Pirmajam Latvijas iekšlietu 
ministram Miķelim Valteram 

velta ceļojošo izstādi
Liepājā, koncertzālē “Lielais 

dzintars”,  atvērta ceļojošā izstā -
de “Latvija būs un dzīvos”, kas 
veltīta polītiķim, diplomātam un 
literātam, Liepājā dzimušajam  
Miķelim Valteram (1874. gada  
7. maijs – 1968. gada 27. marts).

Miķelis Valters 1919. gadā // 
Foto: J. Bokums

Izstāde atspoguļo šīs izcilās 
personības dzīves gājumu un 
veikumu. Tās dominējošā tema – 
Miķelis Valters un Liepāja. Bēr-
nība un jaunība, Latvijas Pagai -
du valdības darbs Liepājā 1919. 
gadā, diplomāta M. Valtera saik-
ne ar dzimto pilsētu. Miķelis Val-
ters no 1912. līdz 1913. gadam 
dzī vo Londonā, no 1913.  gada – 
Somijā. 1917. gada maijā atgrie-
žas Latvijā, tiek ievēlēts Vidze-
mes zemes padomē. 1918. – 
1919. gadā – pirmais Latvijas 
iekšlietu ministrs. Vēlāk strādā 
diplomātiskajā dienestā: sūtnis 
Romā (1920), Parīzē (1924 – 
1925), ģenerālkonsuls Karalau-
čos, sūtnis Varšavā  (1934 – 1937) 
un Briselē (1937 – 1940). Pēc tam 
dzīvo Šveicē un Francijā, no   dar-
bojoties ar jurisprudenci un pub-
licistiku.  Miķelis Valters apgla-
bāts Nicā, Francijā.

***
Latvijas un Francijas ārlietu 
ministri svin 25. gadadienu 
kopš diplomātisko attiecību 

atjaunošanas
16.  novembrī Parīzē par godu 

Baltijas valstu un Francijas dip-
lomātisko attiecību atjaunoša -
nas 25. gadadienai ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs tikās ar 
Francijas Republikas ārlietu un 
starptautiskās attīstības ministru 
Žanu Marku Ero (Jean-Marc 
Ayr ault), lai pārrunātu divpusē-
jās sadarbības jautājumus.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs pa -
teicās Francijai par līdzšinējo at -
balstu un sadarbību divpusējā 
un daudzpusējā līmenī, tostarp 
Eiropas Savienības (ES) un 

IGAUNIJA. 21. novembrī Tallinā pirmo reizi aiz Latvijas ro -  
bež ām tika izrādīta režisora Viestura Kairiša mākslas filma “Melā-
nijas chronika”. Filma ir veidota pēc rakstnieces Melānijas Vanagas 
atmiņu romāna “Veļupes krastā” motīviem, kas vēsta par 1941. gada 
deportācijām uz Sibiriju. “Melānijas chronika” tika demonstrēta 
Talli nas starptautiskā kino festivāla Black Nights ietvaros. Pēc pirm-
izrādes notika tikšanās ar filmas veidotājiem, bija iespēja uzdot jau-
tājumus un apmainīties viedokļiem. Latvijas vēstniecība Igaunijā 
sadarbībā ar Mistrus Media, 8Heads Productions un Inland Film 
Com pany  arī organizēja pieņemšanu filmas veidotājiem.

LIELBRITANIJA. 16. novembrī Birmingemas Lordmērs Karls 
Raiss (Carl Rice)  un Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē Baiba 
Braže atklāja Latvijas goda konsulātu Birmingemā. Latvijas konsu-
lāro pārstāvniecību Birmingemā no 1922. līdz 1940. gadam vadīja 
Federiks Gustavs Danielsens (Federick Gustav Danielsen). Jaunieceltā 
Latvijas goda konsule Karena Treisi (Karen Tracey) ir uzņēmēja, kas 
jau vairākus gadus aktīvi veicina Latvijas biznesa iespējas Birminge-
mā un West Midlands reģionā. Latvijas goda konsules apstiprinā -
šana ļaus veiksmīgāk pārstāvēt Latvijas tautiešu intereses, kā arī 
paplašinās kultūras, tūrisma un ekonomisko sadarbību starp Latviju 
un Birmingemu.

SPĀNIJA. Salamankas universitātes rektors un mācībspēki 
atsaucās uz Latvijas  vēstnieces Spānijā Argitas Daudzes aicinājumu 
atjaunot saites ar latviešu filozofiem pēc vēstnieces vizītes š. g. aprīlī. 
16. novembrī Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas 
institūta direktore profesore Maija Kūle savas vizītes Spānijā ietvaros 
apmeklēja slaveno Salamankas universitāti, lasīja lekciju par filozo-
fiskās domas attīstību Latvijā un saikni ar Spāniju. Sakarus ar spāņu 
filozofu Migelu de Unamuno trīsdesmitajos gados aizsāka latviešu 
rakstnieks, tulkotājs, domātājs Konstantīns Raudive. Profesore Maija 
Kūle apmeklēja vēstniecības rīkotās aktīvitātes Latvijas dzimšanas 
dienas svinību ietvaros un tikās ar latviešu diasporu.

LUKSEMBURGA. 19. novembrī Latvijas vēstniece Beļģijā, 
Luksemburgā un Nīderlandē Ilze Rūse piedalījās asociācijas “Luk-
semburga ‒ Latvija” un Latvijas Goda konsula Luksemburgā Anrī 
Dīderiha (Henri Diederich) organizētajā Latvijas Neatkarības 98. 
gadadienas sarīkojumā Štainzeles kultūras namā, Luksemburgā. 
Notikums pulcēja aptuveni 120 latviešu.

AUSTRIJA. Austrijā Latvijas Neatkarības dienas svinību 
sarīkojumu nedēļa tika ievadīta ar latviešu diasporas kopā sanākšanu 
Gašteinā 10. novembrī.  Gašteinas ielejā dzīvo un strādā visai ievēro-
jams skaits Latvijas diasporas pārstāvju. Ar Latvijas Goda konsulu 
Zalcburgā Karla Vindinga atbalstu vietējiem latviešiem izdevās no -
organizēt emocionāli piesātinātu un sirsnīgu sarīkojmu, piedaloties 
Zalcburgas federālajā zemē dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas vēst-
niekam Austrijā E. Skujam, Goda konsulam K. Vindingam un  Lat-
vijas vēstniecības darbiniekiem. • Latvijas Republikas Neatkarības 
proklamēšanas mēnesī Austrijā tika atklātas un ir aplūkojamas    
divas latviešu mākslinieku izstādes – Burgenlandes federālajā zemē,  
un Štīrijas federālajā zemē. Obervartē, Burgenlandes federālajā zemē 
tika atklāta  četru Latvijas mākslinieku – Agnijas Ģērmanes, Silvijas 
Meškovas, Ievas Liepiņas un Juŗa Ģērmaņa ‒ darbu izstāde.

Vēlaties uzzināt par tautiešiem 
Lielbritanijā?

www.latviesiem.co.uk
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ESAM PIEEJAMI GAN DRUKĀTĀ, 
GAN DIGITĀLĀ VERSIJĀ

Bija Rīgā divi Aleksandri – Ge -
niss un Gilmans. Abi, Gilmana 
vārdiem runājot, bija vienā stu-
dentu kompānijā. Izbraukumos 
sēdēja pie ugunskura, dzēra lētu 
vīnu un diskutēja. Geniss, kurš 
bija beidzis Latvijas Universitātes 
Filoloģijas fakultāti, 1977. gadā 
emigrēja uz ASV un pēc PSRS 
sa  brukuma kļuva ļoti populārs 
krievvalodīgo lasītāju vidū visā 
pasaulē ar savām grāmatām par 
kultūru un literātūru, par dzīvi 
un sadzīvi daudzās pasaules val-
stīs. Gilmans palika Rīgā un pēc 
PSRS sabrukuma iemantoja bē -
dīgu “slavu” ar saviem pretlatvis-
kajiem rakstiem Rīgas krievva-
lodīgajos plašsaziņas līdzekļos. 
Man reizumis nācās “Latvijas 
Avīzē” viņam oponēt.

27. oktobrī Aleksandrs Geniss 

Divi rīdzinieki – Geniss un Gilmans. 
Kāds kontrasts!
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

delfi.rus.lv portālā atbildēja uz 
jautājumu, par ko viņš balsotu 
ASV prezidenta vēlēšanās 8. no -
vembrī. Viņš kategoriski pazi  -
ņo ja: “Tikai ne par Trampu!” 
In  ter vijas gaitā Geniss uzsvēra: 
“Tramps vispār nezina, kas tā 
tāda Latgale, kas tā tāda Latvija, 
viņš zina tikai tās zemes, no 
kurām atved sievas.”

Aleksandrs Geniss: “Esmu uz -
audzis Rīgā, uzskatu Latviju par 
savu dzimteni. Mani šausmina 
tas, ka Putina režīms draud Bal-
tijai. Kad Latvija iestājās NATO, 
es uzskatīju, ka šī diena ir mani 
nacionālie svētki (...) Putins do -
mā, kas tad aizstāves Latgali, 
kuŗu eiropiešu vairākums pat 
neatrod uz kartes. Bet viņš mal-
dās, kamēr pastāv NATO.”

 Geniss norāda, ka Trampam 

NATO ir tikai līdzeklis naudas 
izsūknēšanā. Sak, ja 73% no Ei  ro-
pas valstīm nenokārto pilnībā 
sa  vas biedru maksas, kāpēc Ame-
 rikai par tām jāmaksā? Tramps 
nesaprot, ka nebūtu noticis ne 
Pirmais, ne Otrais pasaules kaŗš, 
ja būtu bijusi NATO. 

ASV prezidenta vēlēšanu die-
nā, 8. novembrī, tai pašā portā - 
lā parādījās Aleksandra Gilma - 
na atbilde – ar virsrakstu “Slazds 
emi grantam”. Gilmans, kā izriet 
no viņa raksta, smagi vīlies savā 
vienaudzī, ar kuŗu kopā sēdējis 
pie ugunskura: mūsdienu Ge -
niss, viņaprāt, “neko nesajēdz 
par Krie  viju”. Gilmans liek sa -
prast, ka Padomju Savienību – un 
tagadējo Krieviju – par ienaid-
nieku varot uzskatīt amerikānis, 
kam šīs zemes nav žēl. Bet kā gan 

var tā spriest “vakarējais emig-
rants, kam dzimtenē (Krievijā. – 
F.G.) palikuši draugi un radi?”

Gilmanu šausmina (!), ka “cil-
vēks, kas runā krievu valodā, par 
galveno kvalifikācijas mērogu 
uzskata nākamā prezidenta spē-
ju sariebt Krievijai”.

Aleksandrs Gilmans pārmet 
Aleksandram Genisam “primitī-
vās rietumu propagandas kli-
šeju” pārņemšanu. Genisu šaus-
minot “fakts, ka Putina režīms 
draud Baltijai”. Gilmans ir pilnīgā 
neizpratnē: “Kam tas (Putina re -
žīms) draud, un galvenais – kā -
lab?”

Gilmans sava rakstā neviļus at -
klāj paša īsto būtību: pēc PSRS 
sabrukuma “pēkšņi emigrācijā 
no  kļuvām mēs visi. Es zinu, ka 
lat vijciem (latvijiešiem. – F.G.) 

ne  patīk, kad tā runā, bet tā ir pa -
tiesība: kādā dienā mēs pamo-
dāmies savā dzīvoklī, bet svešā (!) 
valstī. Zināmā mērā man bija 
vieglāk – saglabājās ierastās man-
tas, savs savstarpējās saziņas  loks, 
bet zināmā mērā arī grūtāk: 
mums apkārt nav labsirdīgo ame-
rikāņu, no kuriem katrs at  ceras, 
ka arī viņu senči reiz at  brauca no 
tālienes uz savu jauno dzimteni, 
bet nez par ko sanik notie latvieši, 
kas uzskata par sa vu pienākumu 
uzvelt mums savas pārestības”. 

Latvija, kur dzīvo un grasās arī 
turpmāk dzīvot Gilmans, viņam 
ir sveša zeme.

Kāds kontrasts, salīdzinot ar 
otro Aleksandru – Genisu, kuŗš 
uzaudzis Rīgā un, apmeties Ame-
rikā, uzskata Latviju par savu 
dzim teni.

Pēc ASV prezidenta vēlēšanām 
un ziņām par Krievijas prezi-
denta Vladimira Putina un 
jaunievēlētā ASV prezidenta 
Donalda Trampa savstarpējām 
laipnībām ne reizi vien jau iz -
skanējušas prognozes par lielo 
pasaules sadalīšanas plānu, kas 
mīt Putina prātā, un Donaldu 
Trampu, kuŗa morālei maz sa -
kara ar morāli un ētiku. Par šo 
iespējamo darījumu, kas pēc 
būtības daudz neatšķirtos no 
Minchenes vienošanās 1938. ga -
dā vai Jaltas konferences 1945. 
gadā, savā komentārā raksta arī 
Economist apskatnieks, Aus - 
t rum eiropas jautājumu eksperts 
Edvards Lūkass britu tabloī-
dā Daily Mail. Jāpiebilst, ka Lū -
kass tā īsti nekad nav kļūdījies, 
spriežot par Austrumeiropu – 
tātad arī par Baltijas valstīm,  
turklāt minētajā komentārā    
viņš atsaucas uz izlūkdienesta 
ekspertu datiem. Par Lūkasa ko -
mentārā pieminēto Minchenes 
vienošanos vēsturnieki ne reizi 
vien pauduši, ka tā bijusi licen -
ce Otrajam pasaules kaŗam –   
kā zināms, tas bija līgums, kas 
tika noslēgts 1938. gada septem-
brī Minchenē un ļāva Vācijai     
anektēt Čehoslovākijai piederošo 
vāciešu apdzīvoto Sudetu apga-
balu. Vienošanos parakstīja Liel-
britanija, Francija, Italija un Vā -
cija konferencē, kuŗā pašas 
Čechoslovākijas pārstāvji ne -
pie dalījās. Savukārt Jaltas kon -
fe rencē tika sadalīta uzvarētā 
Vācija un Austrumeiropa, un 
Staļins Baltijas valstis “pievāca” 
sev. Latvieši droši vien vēl atce-
rētos arī Molotova – Ribentropa 
līgumu. Lai kā, vēsture liecina, 
ka lielvalstis savā starpā var 
vienoties un var teikt, ka vismaz 

Pasaules sadalīšanas lielais plāns
pagājušajā gadsimtā Austrum-
eiropa, ieskaitot Baltijas valstis, 
vairāk vai mazāk tāda maiņas 
monēta vien bijusi.

Ko raksta Edvards Lūkass? 
Tātad, atsaucoties uz izlūkdie-
nesta ekspertu datiem, viņš rak-
sta, ka nākamajā gadā Putins  
var piedāvāt Trampam “Lielo 
darījumu”, kuŗa ietvaros Rietumi 
atceļ sankcijas, piever acis uz cil-
vēktiesību pārkāpumiem Krie-
vijā un Austrumeiropu uzskata 
par Maskavas interešu zonu ap -
maiņā pret sadarbību cīņā pret 
terrorismu, Sīrijas konflikta at -
risināšanu un spriedzes noņem-
šanu pie Krievijas Rietumu ro -
bežām. Rezultātā Eiropai nāk - 
s ies tikt galā ar Krievijas agresiju 
vienai, bez ASV palīdzības, ir 
pārliecināts Lūkass.

Teorētiski Rietumiem būtu 
jāuzvar šajā “jaunajā aukstajā 
karā”, raksta Lūkass, tomēr reā-
litātē, “pateicoties Putina arse -
nā lam – naudai, propagandai, 
manipulācijām un netīriem pa -
ņēmieniem” –, Maskavas ietek-
me izplatīsies aizvien plašāk 
ārpus Krievijas robežām. Kā pie-
mēru Lūkass min prokrievisko 
kandidātu uzvaru vēlēšanās Bul-
gārijā un Moldāvijā, kā arī Ungā-
rijas premjēra Viktora Orbana 
atbalstu Maskavai. Žurnālists tā -
pat arī raksta par Trampam pie-
tuvināto sakariem ar Krieviju, 
piebilstot: “Daži vaicā, vai Tram-
pa sakari ar Krieviju nozīmē, ka 
viņš apzināti ir kļuvis par Krem-
ļa marioneti. Diez vai, pilnīgi 
pietiek ar to, ka viņš, lietojot ļe -
ņinisko terminoloģiju, ir “no -
derīgs idiots”. Abiem līderiem   
ir nihilistisks pasaules uzskats, 
tomēr, atšķirībā no Putina, biju -
šā VDK virsnieka, Tramps ir 

“sīka, sevī iemīlējusies bagātas 
ģimenes atvase”, un tādēļ demo-
kratisko Rietumu perspektīvas  
ir blāvas un drūmas, uzskata 
Lūkass. “Bez Amerikas autoritā-
tes, kas spēj visus apvienot, Rie-
tumi – ķīviņos iestiguši, bez gri-
bas un bez īstiem līderiem – ta -
gad ir labs laupījums Kremlim,” 
savu rakstu nobeidz eksperts.

Ko te piebilst? Par to, ka Putins 
ir iecerējis šādu darījumu, šau -
bu patiesībā nav. Šaubas gan ra -
da tas, ko Putins it kā ir gatavs 
piedāvāt, jo tāds darījums ASV 
tā īsti neko nedotu. Tiesa gan, ir 
kāds interešu strīds, ko sarunās 
par pasaules sadalīšanu ASV 
varētu izmantot. Proti, jau pirms 
vairākiem gadiem WikiLeaks 
publiskoja ASV diplomātisko 
sa   raksti, no kuŗas noprotams,  
ka cīņā par Arktikas dabas re - 
s ur su bagātībām iesaistījušies   
trīs galvenie pretendenti – Ame-
rika, Krievija un Kanada. Eks-
perti no   rāda, ka arktiskie ledāji 
kūst un pēc vairākiem desmi - 
t iem gadu Ziemeļu Ledus okeanā 
varēs iegūt naftu un gāzi. Krie-
vijas pieprasītajā territorijā, pēc 
tās aplēsēm, atrodas 4,9 miljardi 
tonnu ogļūdeņražu. Vēl pagāju-
šajā gadā plašsaziņas līdzekļi 
vēstīja, ka Krievija sāk izvietot 
kaŗavīrus Arktikas bāzē pie So -
mijas robežas, tika rīkotas arī 
militārās ziemas mācības. Mācī-
bās piedalījās 38 tūkstoši kaŗa - 
v īru, 50 kuģu, zemūdenes un 
vairāk nekā simt lidmašīnu. Ar 
vārdu sakot, Krievija nedomā 
atkāpties jautājumā par Arktiku, 
jo tas ir jautājums par to, kurš 
iegūs kontroli Arktikā un līdz ar 
to arī naftas un gāzes tirgos? 
Solījumi mazināt spriedzi pie 
Krievijas robežām un līdzīgi 

izteikumi nav nekā vērti, it 
sevišķi, ja sola Krievija. Līgums 
par Arktiku jau būtu nopietni.   
Ja runājam par Austrumeiropu 
kā par ietekmes zonu, tad, no 
vienas puses, būtu vismaz dīvai-
ni, ja NATO mierīgi noraudzī-
tos, ka tiek slēgta tāda vienoša-
nās. No otras puses, t.s. “informa-
tīvais karš” nav nekas jauns un 
jāteic, ka Krievijai tajā ir labi 
panākumi arī bez kādas vieno-
šanās ar ASV vai kādām citām 
valstīm. Turklāt plašsaziņas lī -
dzekļu izpratne par ētiku bieži 
vien piekāpjas peļņas priek -      
šā, un nav nekādas vajadzības 
mek lēt kādu ideoloģiju un īpa -
šu ietekmi. Ne velti Oksfordas 
vārd nīcas redakcija ir nosauku - 

si savu “gada vārdu”, un latvie - 
šu valodā to varētu tulkot kā 
“pēcpatiesība” (post-truth angļu 
val.). Redakcija uzskata, ka tas ir 
jēdziens, kas raksturo masu in -
formācijas līdzekļu attīstību 
laikā, kad patiesība vairs nav 
principiāli svarīga. “Vārds rak-
sturo situāciju, kad objektīvie 
fakti nav tik svarīgi, veidojot 
sabiedrisko domu, kā emocijas 
un personīgie uzskati,” redak-
cijas izvēli skaidro vārdnīcas 
veidotāji.

Protams, ja Putins un Tramps 
gribēs tikties un runāt par pa -
saules sadalīšanu, tad viņi to 
darīs. Sabiedrībai atliek vien se - 
k ot ziņām un mēģināt ietekmēt 
polītiku. 



LAIKS 2016. ga da 26. novembris – 2. decembris12

EDUARDS
SILKALNS

Pateikties nekad nevarot par 
daudz. Drukātā formā pateicī -
bas visbiežāk lasāmas zinātnisku 
grāmatu ievadā vai pēcvārdos,   
jo gluži kā neviens cilvēks neva -
rot būt no citiem izolēta sala, tā 
neviens zinātnieks nevar lepo ties 
ar oriģinālatklājumiem vien. Re -
t  āk pateicības atrodamas pirms 
vai pēc daiļliterāriem sacerē ju - 
m iem, reizēm tās lasāmas tad, ja 
kāds palīdzējis apzināt un izpētīt 
rakstnieka iecerētajā sižetā ie  til-
pināmas vēsturiskas, biografis-
kas vai ar kādu ļoti specifisku 
dzīves nozari saistītas detaļas.

Jūrmalā dzīvojošā Dace Vīgan-
te savā pirmā stāstu krājuma ie -
vadā par draudzību, uzticēšanos, 
pacietību, “iedvesmojošām deta-
ļām” un tā joprojām pateicas ve -
selām divdesmit astoņām gan 
vārdā, gan uzvārdā, gan tikai 
vārdā nosauktām personām. 

Cerīga debija
Dace Vīgante, Ledus apelsīns, stāsti, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2016. g.,172 lpp.

Jādomā, ka Zintai, Vilim, Valen-
tīnai, Sigurdam u.c. būs bijis 
in teresanti, grāmatā pirmoreiz 
ieskatoties, uziet tikai to “iedves-
mojošo detaļu”, ko viņi katrs  
jaunajai rakstniecei piespēlējuši. 
Iznākumu tai pēcpusdienai, ko 
Ledus apelsīna autore pavadī-
jusi “sarunās par Ēriksona per -
so nības attīstības križu teoriju”, 
stāstu sižetos gan būs spējīgi 
uziet tikai paši viedākie lasītāji.

Krājumā ir viens garš stāsts, 
Ledus okeāns, un desmit īsu. 
Grāmatas virsraksts veidots,  
sapludinot kopā ledu no Ledus 
okeāna ar otra stāsta, Apelsīns, 
virsrakstu. Ledus okeāna nori - 
s es vieta ir Latvija un Sibirija lai -
kā no 1945. līdz 1991. gadam, arī 
pārējie stāsti noris lielākoties 
1970. gadā dzimušās rakstnieces 
jaunībā iepazītajā padomju Lat-
vijā. Vairākiem stāstiem grūti 
atrast kodolu, pat ja to detaļām 
netrūkst pievilcības. Varbūt Da -
ce Vīgante pārcentusies, neat stā - 
 j ot stāstos neietilpinātus savu 
daudzo draugu ierosinātos pa -
vedienus, un tādējādi kaitējusi 
darbu struktūrai, to viengaba  -
lai nībai?

Ledus okeāns ir variācijas par 
izsūtījuma un tā seku tēmu. Ģi -
menēm, kuŗu kāds loceklis bijis 
izsūtīts, pēc viņa atgriešanās Lat-
vijā var arī nebūt viegli atjaunot 
īstu ģimenisku tuvību. Lūk, ci -
tēšanas vērta rindkopa par to, 
kādu pēc atgriešanās no Sibirijas 
Irma atrod savu māju:

Māja ir kā viņa, Irma – kropla, 
novalkāta, piesmietu spozmi, pie-

vilgusi svešām dzīvēm, atmiņām, 
nāvi, riebumu, svešu valodu, citā-
d ām domām un paražām. Tur 
aiz klusējošām brezenta durvīm, 
aiz viņas mājas durvīm elpo tie 
citi, kas guļ viņas gultās, sedzas  
ar viņas palagiem. Laimes mek-
lētāji. Vai viņi tik tiešām ir gan-
darīti, krākdami svešā mājā, zi - 
n ot, kur palikuši tās saimnieki? 
Nē, viņi nezina, kā tas ir, kad ir 
sava istaba, virtuve un buduārs, 
savs pods un savs dārzs. Savas 
drēbes viņi glabā Irmas skapjos 
un izmazgātas izvēdina viņas 
dārzā. Brīvi no kauna un nezinoši. 
Pie raduši. (58. lpp.)

Kā jaunu Daces Vīgantes stila 
paraugu varētu citēt arī kādu 
frag mentu no Irmas mazmeitas 
Māras daudzajām bērnišķīga -
jām nesaprašanām un pārpra-
tum iem 27. – 30. lpp.,  ja vien šī 
sa  daļa tik ļoti neatgādinātu sa -
mērā nesenos (2013. g.) bērna 
pārpratumus Māras Zālītes Pie-
cos pirkstos.

Ledus okeana jēdziens tiešajā 
nozīmē saistās ar Sibirijas neiz-
mērojamiem plašumiem un sa -
lu, bet pārnestā nozīmē to var 
sa  skatīt kā cilvēku attiecību rak-
sturotāju. Lai kā arī māte dēlā 
Kasparā meklētu sava 1942. ga -
dā bojāgājušā vīra atspulgu, tas 
viņai neizdodas.  

Nu ko, piesiesimies pāris sī -
kum iem? – Uz kartupeļu bieze -
ni attiecināms svešvārds ir pirē, 
nevis pjurē (14.) Uzruna Liebe 
Edvard (pareizi būtu Lieber Ed -
vard ‒ red.) par Irmai piedēvēto 
vācu valodas prasmi neko labu 

neliecina (21.) Nav konsekven-
ces, ja 35. lappusē krievu teksts 
citēts kiriliešu burtiem, bet citi 
krievu izteicieni nākamajās divās 
lappusēs – latīņu alfabētā.   

Trīs īsajos stāstos dominē ne -
uz ticīgu laulības partneŗu un 
šķi ršanās motīvs. Veikli veido-
tajā stāstā Cita maza meitene 
pār dzīvo sava tēva šķiršanos no 
mātes un aiziešanu dzīvot pie 
“citas”. Stāstā Diptichs Verners 
iemīlējies Elzā, tāpēc viņš grib 
pa   mest sievu Nadīni. Nadīne ar 
dēlu ierodas pie Elzas un lūdz,  
lai Elza viņiem vīru un tēvu ne -
atņem. Puika skaita:

Tante, lūdzu, lūdzu, neatņem 
man tēti. Tante, lūdzu, neatņem 
man tēti. Tante, lūdzu...

Stāstā Skatiens māte, kas nav 
labi tikusi galā ar attiecībām 
(zaudējusi vīru, pēc tam arī pie-
lūdzēju Eiženu),  dominē pār sa -
vu meitu un ne atcerēties negrib 
dienu, kad viņa mazo meiteni 
palaidusi iet cauri mežam vienai 
pašai no stacijas uz bērnudārzu. 

Pēc Paula Bankovska Trako 
veču vai Jaunā Rīgas teātŗa ie -
studēto Latviešu stāstu parauga 
Dace Vīgante divus stāstus vei -
do kā izdomātu personu mono -
lo gu. Stāstā Nekādu ķep-ļep la - 
s ām pašapzinīgas šuvējas runā-
ju mu, kamēr viņa pielaiko tērpu 
savai klientei. Stāstā Barankas 
kāda dēla tēvs atceras savu jau-
nības dienu nedarbus.

 Dace Vīgante raksta liegi, sub-
tili. Viņā ir lasītājam pašam at - 
ši frējami zemteksti. Lasītājam 
atkārtoti nākas sev jautāt: ko viņa 

ar to īsti domā? Lasītājs var līdz 
galam neuztvert, kāda ir trušu 
un ģērēto trušādiņu loma Dip -
ti chā. Kāpēc viens no stāstiem 
no  saukts par Ziemeļbriedi, un 
kā nosaukums sasaucas ar stāstā 
būtiskāko? Nav jau sacīts, ka uz 
jautājumiem ir tikai pa vienai 
atbildei un ka lasītājam jāuzlūko 
uztaustīt rakstnieces ieceri, nevis 
jācenšas formulēt pašam savu 
sapratni.

Jautājums paliek: vai stāsts la -
sītāju pietiekami ieinteresējis, lai 
viņš būtu gatavs savu laiku zie-
dot tā vēlreizējai izskatīšanai un 
pilnīgākas izpratnes iegūšanai? 
Te nu dažam labam lasītājam par 
dažu labu stāstu atbilde varētu 
būt “nē”. Autore raksta simpātis-
ki, neforsēti, brīžiem it kā paru-
nājoties, bet viņai trūkst īsti dra-
matisku notikumu vai arī, ja tāds 
ir, viņa tam pieskaras un pārslīd 
pāri, nevis izvērš to plašumā, lai 
angažētu lasītāja līdzi jušanu cie-
tējam vai izraisītu viņā apbrīnu 
par varoni.  

Stāstu Kustība ir gandrīz ne -
manāma un Barankas pirm-
pub licējumi bijuši Satori tīmekļa 
žurnālā, bet stāsta Cita pirm-
pub licējums bijis žurnālā Domu-
zīme. Visi pārējie stāsti pirmo 
reizi parādās nupat izdotajā grā-
matā. Daces Vīgantes debija grā-
matniecībā uzskatāma par cerī-
gu. Uz grāmatas aizmugurējā vā -
ka atzinīgus vārdus savai kollē  -
gai rakstu mākslā veltījuši Latvijā 
jau pazīstamības pakāpi sasnie-
gušie Ieva Melgalve un Osvalds 
Zebris. 

Pārlūkojot mūsu valsts Satver-
smi un likumus,  kas nosaka Mi -
nistru kabineta darbību un Saei-
mas deputātu vēlēšanas, arvien 
esmu pārsteigts par to radītiem 
savādiem praktiskiem rezultā-
tiem. Mūsu Satversme un valsts 
iekārta īsti neatbilst nevienam 
no diviem starptautiski atzītiem 
modeļiem: nedz Vestminsteres,  
nedz arī prezidenciālas, uz ASV 
Satversmi modelētai valsts iekār-
tai. Vestminsteres sistēma ir pa -
saulē ļoti izplatīts demokratijas 
veids. Tajā valdošās partijas no 
ievēlētiem deputātiem izvēlas 
mi  nistrus, kuŗi tad darbojas par-
lamentā un atbild par savām mi -
nistrijām kā parlamenta locekļi. 
Viņi ir oficiālie ministriju vadī-
tāji, kas vienmēr parlamentā pie-
ejami, lai informētu par savu 
ministriju darbību un atbildē -   
tu uz jautājumiem. Ārpus parla-
men ta stāvošas personas ne  -
drīkst ieņemt nedz ministru prezi-
denta, nedz ministru amatus. 
Otra alternātīva ir ASV modelis, 
kur ministri, nedz prezidents, 
kas reizē kalpo arī kā ministru 
prezidents,  nav un nedrīkst būt 
parlamenta (Kongresa) locekļi. 

Latvijas Satversme. PārdomasALEKSANDRS GĀRŠA,
jurists un polītologs Austrālijā

Tos izvēlas prezidents, parasti sa -
gaidot,  ka viņiem jābūt eksper-
tiem viņu vadītās ministrijas 
laukā.

Latvijas iekārta diemžēl neat-
bilst nedz vienam,  nedz otram 
no šiem modeļiem. Manuprāt, tā 
ir neveikls mēģinājums it kā 
ņemt no viena un no otra mo -
deļa, turklāt ar neveikliem un 
neveik smīgiem rezultātiem.

Latvijā, ar nedaudziem izņē -
m umiem, ministri un Ministru 
pre zidents nāk no ievēlēto depu  - 
t ātu rindām. Partijas, pārstāvot 
deputātu vairākumu, sastāda Mi -
 nistru kabinetu, tātad ‒ valdību. 
Viss jau būtu labi, bet nelaime ir 
tā, ka par deputātiem kļuvuša -
jiem, tikko tautas ievēlētiem, pēc 
neilga laiciņa, pat lāgā neiesildī-
jušiem savus krēslus Saeimā, 
viņiem pēkšņi tā jāatstāj un viņu 
vietā nāk nākamais, līdz tam 
neievēlētais kandidāts aizgājušā 
deputāta vēlēšanu apgabala par-
tijas listē. Nav svarīgi, ka tauta 
nav vēlējusies viņu redzēt Saei-
mā un ka viņš varbūt pat saņē-
mis ļoti maz vēlētāju balsu. Šādus 
deputātus,  manuprāt,  nevar uz -
ska tīt par demokratiski ievēlē-

tiem, un tādējādi tas ir pret de -
mokratijas pamatprincipiem un 
pret Latvijas Satversmes 6. para-
grafa jēgu. Šādai praksei maz 
attaisnojumu var rast it kā admi-
nistrātīvās un izpildvaras atdalī-
šanas pricipos, kuŗus ASV Sat-
ver  smē mēģinājuši piemērot vi -
ņu Satversmes tēvi.

Vēl jo pārsteidzošāk ‒ ja nu 
valdība ar tās kabinetu zaudē Sa -
eimas uzticību un tā krīt, tad 
mi  nistrs atgriežas Saeimā un vi -
ņa aizvietotāju izmet ārā. Agrāk 
valdības bieži mainījās, un šāds 
cirks, līdzīgs bērnu “mūzikālo 
krēslu” rotaļai, bieži atkārtojās. 

Pēdējā laikā valdības gan bi -
jušas stabilākas, bet šī savādā 
prak se noteikti atkal atkārtosies 
nākotnē. Nedomāju, ka tā veici-
na Saeimas deputātu darba kva-
litāti un kontinuitāti. Interesanti 
atzīmēt, ka par Ministru prezi-
dentu un ministru arī var kļūt 
per sona, kas nav Saeimas deputāts.

Tas viss manā uztverē ir pret-
runā Vestminsteres tipa par - 
la mentārās iekārtas praksei un 
teo  rijai un neveicina valsts aug -
s tāko pārvaldes organu – Saeimas 
un Ministru kabineta sekmīgu 

darbību, nedz atspoguļo tau -    
tas gribu, Saeimas deputātus 
ievēlot.

Pēdējā laikā gan Latvijas val-
dības ir bijušas stabilākas un ilg-
stošākas, bet tas šo problēmu nav 
atrisinājis.

Vestminsteres sistēma gan 
samērā labi darbojas daudzās 
pasaules demokratijas valstīs, tai 
skaitā,  piemēram, Lielbritanijā, 
Kanadā un Austrālijā, kā arī dau-
dzās Eiropas Savienības valstīs.

Otra alternātīva, kam labākais 
piemērs ir ASV, ir tā sauktā pre-
zidenciālā sistēma. Tajā tautas 
vēlēts Prezidents izvēlas savu mi -
nistru kabinetu. Ne no tautas ie -
vēlētiem Kongresa deputātiem, 
bet gan no ārpus stāvošiem pil-
soņiem ar pieredzi viņiem uzti-
cēto ministriju laukos vai vis maz 
ar piemērotību savu minist riju 
vadīšanā. Tā tiek ieturēts teo  rē-
tiskais izpildu un likumdošanas 
varas atdalīšanas princips, kuŗu  
iemiesot centusies ASV Satver-
sme.

Man radies iespaids, ka Latvijas 
vēlētāji dažādu iemeslu pēc ne -
būtu ieinteresēti tautas vēlētā 
prezidentā un ASV tipa sistēmā. 

Kā gan tad varētu “salāpīt” esošo 
sistēmu? Pie Latvijas vēlēšanu 
iekārtas nav iespējams pārvēlēt 
deputātus, tiem kļūstot par mi -
nistriem un no Saeimas aizejot.

Bet ko tad var darīt, lai šo 
problēmu risinātu? Abilde, ma -
nu prāt, ir ļoti vienkārša un, do -
māju, būtu pieņemama kā Lat-
vijas tautai, tā arī polītiķiem. Pro-
ti, īstenot visus nepiecieša mos 
soļus,  lai pārietu uz “tīru” Vest-
minsteres tipa sistēmu. Tas no -
zī mē, ka deputātiem, kas kļūst 
par ministriem, vienkārši jāpa-
liek Saeimā un viņi savus man-
dātus nav tiesīgi nolikt. Perso -
nas, kas nav deputāti,  par minis-
triem ne  drīkst kļūt. Ministru 
pienākums tad būtu apmeklēt 
Saeimas sē des, informēt Saeimu 
par viņu ministriju darbību, tā -
dējādi iz  jūtot  atbildību par to, 
un būt vie nmēr gataviem atbil - 
d ēt uz jautājumiem par savu mi -
nistriju darbību. Domāju, ka tas 
būtu svētīgs un lietderīgs solis,  
lai uz  labotu valsts augstākās pār-
val des darbību, izskaustu dažas 
no likstām un radītu Saeimu,     
kas vairāk atspoguļotu vēlētāju 
gribu.
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Helmuts Meškonis ar sievu un 
četrām meitām Lielbritanijā dzī -
vo kopš 2009. gada. Vieniem viņa 
vārds un balss zināma no radio 
sarunu ierakstiem ar kopīgo no -
saukumu “Latvieši UK” portālā 
anglobalticsnews.co.uk jeb ABN, 
kur viņš savus sarunbiedrus iz  vai-
cā par visdažādākajām lietām un 
vietām. Citi izmanto Helmuta pa -
kalpojumus mājaslapu izveidē un 
citās, ar datoriem saistītās lietās. 
Kaut gan atgriezties Latvijā Hel-
muts neplāno, par sevi viņš teic, 
ka viņam nav vienalga, kā lat-
viešiem klājas, un viņš vēlas palī-
dzēt, kā prot. Tiesa gan, kad saru -
nā tiek pieminēta polītika, viņš 
visai asi teic, ka polītika viņu ne -
interesē, bet pasmejas un mier-
mīlīgi piekrīt, kad atgādinu seno 
teicienu – ja tu neinteresējies par 
polītiku, tā noteikti interesēsies 
par tevi.

Jūsu maizesdarbs ir mājasla -
pu izstrāde un apkalpošana, bet 
ne reizi vien esat pieminējis arī 
savus projektus. Vai arī tos var 
saukt par “maizesdarbu”?

Pirms dažiem gadiem Facebook 
ieraudzīju latviešu grupu, kur viss 
bija krievu valodā. Tas mani pār-
steidza un arī aizvainoja, jo es to -
mēr esmu nacionāli noskaņots. 
Tagad esmu izveidojis lielāko lat-
viešu Facebook grupu “Latvieši UK”. 
Tas ir mans lepnums, kaut gan  
tajā it kā nav nekā sevišķa. Šī gru-
pa palīdz cilvēkiem runāt citam  
ar citu, arī gadījumos, kad vaja-
dzīga pavisam konkrēta palīdzī -
ba. Reizēm gadās, ka cilvēks aiziet 
viņsaulē, atbrauc radinieki, lai ves-
tu viņu mājās, bet tas nav ne vien-
kārši, ne lēti, vajadzīgs padoms un 
reizēm arī draudzīgs atbalsts. 
Vienmēr var pajautāt, ja ir kāda 
problēma vai kaut kas jāuzzina, 
un pārējie dalīsies ar to, ko zina. 
Protams, vienmēr gadās kāds, 
kur am gribas atbrīvoties no savām 
negatīvajām emocijām un kurš 
cenšas tās izliet pār citu galvām, 
bet, ja tas notiek bieži, cilvēks no 
grupas tiek izslēgts. Šajā grupā 
latvieši var justies kā mājās, ne -
traucē sludinājumi un reklāmas, 
jo brīvprātīgie administratori p a-
līdz grupu uzturēt tīru. Šī grupa 
pilda noteiktu sociālu lomu, un 
man prieks, ka tas izdevies. Izvei-
doju arī formu, arī podkāstu, kurā 
tikties ar draugiem un paziņām, 
lai pārrunātu dažādus jautāju -
mus. Šogad sarunas internetā no -
klausījušies aptuveni 10 tūkstoši 
cilvēku,  un kādi 70 procenti klau-
sītāju ir Lielbritanijas latvieši. 
Ka trā valstī ir lietas, kas pašsa pro-
tamas, bet ienācēji tās nezina, ne -
saprot,  un tādēļ bieži vien gadās 
nepatīkamas situācijas, no kurām 
varētu izvairīties. Katrai tautai ir 
savi jociņi, kas saistās ar kādu 
notikumu vai cilvēku, ko visi zina, 
bet iebraucējs nesaprot. Mēs ne -
esam un laikam nekad līdz ga - 
l am nebūsim daļa no britu sabied-
rības. Turklāt savās mājās cilvēks 
dzird un saprot visu, kas apkārt 
skan, par ko sarunājas garāmejošie 
cilvēki, bet citā valstī savā ziņā, 
vismaz sākumā, esi kā izolācijā arī 
tad, ja labi zini valodu. Tādēļ ir 
vajadzīga sava vide, savējie, kuri 
saprot no pusvārda. Tas ir mans 
pienākums, tā ir mana vieta lat-
viešu sabiedrībā Lielbritanijā – 
vismaz es to tā jūtu un saprotu.

Par drosmi un patriotismuSALLIJA BENFELDE

Šie projekti ir kā sirds darbs, 
tie prasa laiku, bet ir taču arī 
jānopelna ģimenei. Tam kalpo 
mājaslapas?

Šobrīd esmu tādās kā krustcelēs 
un domāju par to, ka varbūt varu 
pilnībā strādāt latviešu komūnai. 
Protams, tad būtu jāpiesaista rek-
lāmas, būtu vajadzīgas vēl kādas 
lietas, bet laiks rādīs. Man gribē-
tos, lai latvieši zina, kādas ir viņu 
tiesības, ka birokratija arī Lielbri-
tanijā reizēm izspēlē nelāgus joci-
ņus. Daudziem dzīve būtu gaišā-
ka, ja viņi zinātu likumus un no -
teikumus, tādēļ gribētos vairāk 
darīt, lai katrs var uzzināt sev va -
jadzīgo. Mēs esam maza tauta, šeit 
mēs esam kādi simts tūkstoši, 
varbūt vairāk. Esam izkaisīti pa 
visu valsti, ikdienā daudz netie - 
 k amies un nesarunājamies, jo kat-
ram savs darbs, sava dzīve,  un ne 
jau vienmēr kaimiņos ir latvieši. 
Tādēļ arī veidoju savu podkāstu, 
lai dalītos ar domām, parunātos.

Kādēļ ar ģimeni pārcēlāties uz 
Lielbritaniju?

Tas ir garāks stāsts. Man Jelgavā 
bija savs digitālās drukas uzņē - 
m ums. Nodarbojāmies ar sietspiedi, 
reklāmām. Vienai manai meitai ir 
Dauna sindroms,  un viņu negri-
bēja ņemt nevienā bērnudārzā,   
arī privātais bērnudārzs atteicās. 
Piedāvāja vienu speciālo dārziņu, 
bet tas bija tāds, ka sapratu, ka 
nevaru tur sūtīt savu meitu. Jautā-
jums bija – ko tālāk darīt? No Lat-
vijas aizbraucām meitiņas dēļ. 
Vispirms domājām pārcelties uz 
Zviedriju, aizbraucu, bet sapratu, 
ka darbu tur neatrast – nevis tā -
dēļ, ka negribu strādāt arī vien-
kāršos darbus, bet tādēļ, ka darba 
tur vien kārši nav. Darba aģentūrās 
nelīdzēja ne mans Latvijā iegūtais 
bakalaura grads socioloģijā, ne   
arī savulaik Korejā pabeigtais 

institūts korejiešu valodas skolo-
tāja speciālitātē.

Jūs mācījāties korejiešu valo-
du? Kāpēc?

Tā savulaik ienāca prātā (sme-
jas), bet tas bija sen, pagājušajā 
gad simtā, turklāt šobrīd valodu 
esmu pavisam aizmirsis.

Tā nu 2009. gadā uzklausīju 
drauga aicinājumu un pārcēlā-
mies uz Lielbritaniju, kur ierados 
ar simt mārciņām kabatā. Pro-
tams, sākumā strādāju noliktavā, 
pamazām sāku ar mājaslapām. 
Pēc maiņas noliktavā vairākas rei zes 
nedēļā izvadāju arī ķīniešu ēdie-
nus. Tā pamazām vien tikām uz 
kājām. Un gribu sacīt, ka ir va  ja-
dzīgi draugi vai paziņas, kuri sā -
kumā var atbalstīt un palīdzēt, ja 
pārcelies uz citu valsti. 

Par Lielbritaniju ir dzirdēti 
atšķirīgi viedokļi. Vieni saka,    
ka parastajās skolās izglītības 
līmenis nav labs un ka noteiku-
mi, kas nosaka, ko vecāki drīkst 
un ko nedrīkst, ir pārāk skarbi. 
Otri uzskata, ka bērni Lielbri-

tanijā ir lielākā drošībā, jo ir la -
ba sociālās palīdzības sistēma.

Lielbritanijā cilvēkiem ir pil -
nīga sociālā drošība, ja tu strādā 
un maksā nodokļus. Tādēļ es ne -
piekrītu visām tām runām par 
sliktajiem britiem un slikto sistē-
mu. Par to, ko saņem mana slimā 
meitiņa, Latvijā mēs nevarētu pat 
sapņot. Jā, es saprotu, ka Lielbri-
tanijai ir piektā lielākā ekonomika 
pasaulē un ka bagāta valsts var at -
ļauties to, ko nevar Latvija. Jā, es 
tomēr esmu patriots – varbūt 
tādēļ, ka mans vectēvs bija leģio-
nārs, bet es nevaru domāt par at -
griešanos Latvijā, jo meitas vese-
lība un dzīves apstākļi mums ar 
sievu ir vissvarīgākais. Mani ļoti 
aizvaino uzskats, ka mēs, aizbrau-
kušie, esam nodevēji. Ziniet, lai 
pārceltos ar visu ģimeni, ir vaja-
dzīga zināma drosme. Latvijā 
daudz runā par atbalstu ģime - 
n ēm, bet tas tomēr ir vairāk vārdos, 
nevis darbos, bet Sofijai ir vaja-
dzīga konkrēta speciālistu palī  -
dzī ba, piemērota vide. Rēķinos arī 

ar to, ka bērni pieaug, viņiem šeit 
ir draugi, te ir viņu dzīve. 

Dzīvē daudz kas var notikt, tādēļ 
pieļauju iespēju, ka kādreiz var -
būt atgriezīsimies, kaut gan šobrīd 
to neplānoju.

Vai nekad sirds neietrīcas, do -
mājot par Latviju?

Esmu ticis pāri pirmajām ilgām. 
Ir tā, ka pēc pirmā gada cilvēku 
ļoti velk atpakaļ uz mājām, un pēc 
pieciem gadiem nāk tāds kā otrais 
lielais vilnis, kas velk atpakaļ uz 
mājām. 

Savulaik Korejā man piedāvāja 
filmēties, jo viņiem nevajadzēja 
ak    tiera prasmes, neko, tikai eiro-
pieša izskatu, un par tādām 
“lomām” viņi bija gatavi maksāt 
labu algu. Varēju turpināt mācī -
ties un par maģistrantūru nebūtu 
jāmaksā – viss bija, varēju palikt 
un dzīvot. Es neizturēju, atgrie - 
z os Latvijā, stāvēju Rīgas stacijā  
uz perona ar saviem koferiem, 
gaid ot vilcienu uz Jelgavu, un jutos 
laimīgs. 

Uz Latviju ciemos nebraucu 
bieži, sieva gan – viņa iesēdina vi - 
s as četras meitas mašīnā un dodas 
paciemoties uz Latviju. Un godīgi 
jāteic, ka cilvēki Latvijā man bieži 
vien šķiet pārāk drūmi, viņi ne -
prot smaidīt. Tas nomāc.

Vai vajag salīdzināt Latviju un 
Lielbritaniju? Pēdējā gadsimta 
pieredze Latvijai bijusi skarba, 
bet cilvēki tomēr ir spējuši no -
turēties un atgūt savu neatka-

rību? Pasaulē nav tādas laimes 
valsts, kurā viss ir ideāli.

Savā ziņā tā ir, jo nevar salīdzi n āt, 
piemēram, aitu un briedi. Lat vijā 
vairs nav pat divi miljoni ie  dzī-
votāju, bet Lielbritanijā ir vai rāk 
ne  kā 70 miljonu. Kaŗi un oku pāci -
ja ir nodarījusi ļoti gauži Latvijas 
cilvēkiem, jo nepakļā vī gā kie vai nu 
aizbrauca, vai tika no  g alināti. To -
mēr redzu arī to, ka Latvijā par cil-
vēkiem īpaši ne  do mā. Jā, polītiķi 
gan visur ir līdzīgi, bieži vispirms 
domā par savu populāritāti un kar-
jēru. Un jā, esmu saskāries ar to, ka 
uz mani skatās greizi, jo neesmu 
brits. To  mēr, manuprāt, Lielbrita-
nija ir atvērtākā Eiropas valsts. Lat-
vijā uz citu tautību cilvēkiem rau gās  
ar lielām aizdomām un aizsprie-
dumiem. Stāsts nav par to, ka Liel-
britanija ir labākā pasaules valsts 
un laimes zeme, bet par to, ka šeit 
var dzīvot un ģimenēm ar bēr - 
n iem pārcelties uz Lielbritaniju 
bieži bija labākā izvēle. Tāda ir dzī-
ve, un nevar pārmest cilvēkiem, ka 
viņ iem ir drosme mainīt savu dzīvi.

Helmuts Meškonis ar meitām

Helmuts Meškonis: “Jā, es tomēr esmu patriots – varbūt tādēļ, ka mans 
vectēvs bija leģionārs, bet es nevaru domāt par atgriešanos Latvijā,   jo 
meitas veselība un dzīves apstākļi mums ar sievu ir vissvarīgākais.”
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ļevska Dezdemonas lomā Džu ze-
pes Verdi operā “Otello”, Teatro 
Degollado Mexico

Vācija
5. decembris, 15. janvāris, Maija 

Kovaļevska Mimi lomā Dža ko -
mo Pučini operā “Bohē ma”, Säch-
si sche Staatsoper, Dresden

ZANDA ŠVĒDE

ASV
26., 29. novembris; 1., 4. de - 

c embris Zanda Švēde Suzuki lo -
mā Džakomo Pučīni operā “Ma -
dama Butterfly”, San Francisco 
Opera, CA

2. decembris Zanda Švēde Galā 
koncertā, Herbst Theatre, San 
Francisco, CA

27., 28., 29. janvāris Zanda 
Švēde Suzuki lomā Džakomo Pu -
čīni operā “Madama Butterfly”, 
Palm Beach Opera, West Palm 
Beach, FL

wan dhausorchester, Gewandhaus 
zu Leipzig

ELĪNA GARANČA

Francija
30. novembris 3., 6., 9., 12., 15. 

decembris Elīna Garanča Santu-
cas lomā Pjetro Maskanji operā 
“Zemnieka gods”, Opéra national 
de Paris

Meksika
11. janvāris Elīna Garanča uz -

stā jas Sala Nezahualcóyotl, Mexico
14., 17. janvāris Elīna Garanča 

uzstājas Teatro Bicentenario-Gua-
najuato León, Mexico

20. janvāris Elīna Garanča so -
lokoncertā FAOT Music Festival
Alamos, Mexico

MARINA REBEKA

Austrija
26., 29. novembris; 1. decem - 

b ris Marina Rebeka Violetas Valerī 
lomā Džuzepes Verdi operā “Tra-
viata”, Wiener Staatsoper, Wien

14., 15., 16. decembris Marina 
Rebeka koncertā, Musikverein Wien

Horvātija 
3. decembris Marina Rebeka 

solokoncertā, Velika Dvorana 
Lisinski, Zagreb

MAIJA KOVAĻEVSKA

Meksika
27., 30. novembris, Maija Kova-

haus Dortmund
27. janvāris Andris Nelsons un 

Philharmonia Orchestra, Konzert-
haus Freiburg

AINĀRS RUBIĶIS

Šveice
20., 29. novembris; 11., 16., 

23. decembris; 8. janvāris Ai -
nārs Rubiķis diriģē Džuzepes 
Verdi operu “Likteņa vara”, Basel 
Opera

KRISTĪNE OPOLAIS

ASV
26., 29. novembris; 3. decemb-

ris Kristīne Opolais Mimī lomā 
Džakomo Pučīni operā “Bohēma”, 
Metropolitan Opera, New York, NY

7., 10. decembris Kristīne Opo  - 
l ais Manonas Lesko lomā Džako -
mo Pučīni operā “Manona Lesko”, 
Metropolitan Opera, New York, NY

Vācija
29., 30., 31. decembris Kristīne 

Opolais, Andris Nelsons un Ge -

rischen Rundfunks, National 
Taichung Theater, Taichung

1.,2 . decembris Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, National 
Concert Hall, Taipei

Vācija
26., 27. janvāris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, Herkulessaal, 
München

ANDRIS NELSONS

Apvienotā Karaliste
17., 20., 22. decembris; 8., 11., 

14., 17., 24. janvāris Andris Nel-
sons diriģē Riharda Štrausa operu 
“Rožu kavalieris”, The Royal Opera 
House Covent Garden, London

12. janvāris Andris Nelsons un 
City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Sympho ny Hall Birm-
ing ham

19. janvāris Andris Nelsons un 
Philharmonia Orchestra, Royal 
Festival Hall, London

ASV
18.,19. novembris Andris Nel-

sons un Boston Symphony Orch-
estra, Boston Symphony Hall, MA

Vācija
29., 30., 31. decembris Andris 

Nelsons un Gewandhausorches -
ter, soliste Kristīne Opolais, Ge   - 
w andhaus zu Leipzig

25. janvāris Andris Nelsons un 
Philharmonia Orchestra, Gasteig 
Philharmonie, München

26. janvāris Andris Nelsons un 
Philharmonia Orchestra, Konzert-

MARISS JANSONS

Austrija
29., 30. janvāris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Baye-
ris chen Rundfunks, Wiener Musi k-
verein, Wien

Dienvidkoreja
4., 5. decembris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, Seoul Arts 
Center, Seoul

Francija
31. janvāris Mariss Jansons un 

Symphonieorchester des Bayeri - 
s chen Rundfunks, Philharmonie de 
Paris

Japāna
26. novembris Mariss Jansons  

un Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, Muza Kawa saki 
Symphony Hall, Kawasaki-City

27., 28. novembris Mariss Jan-
sons un Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Suntory 
Hall, Tokio

Taivāna
30. novembris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Baye-

MĀRIS BINDERS MŪSĒJIE PASAULĒ

(Turpinājums 15. lpp.)

Dodoties pa Liepājas šoseju uz 
Rīgu vai atpakaļ, aptuveni pusceļā 
atrodas kāds krustojums, kam 
pabraukt garām, kā to parasti da -
ra steidzīgi ļaudis, kam darīšanas 
galvaspilsētā, nebūtu vēlams. Par 
to izdevās pārliecināties kādā sest-
dienā, jau vēlā rudenī, sekojot no -
rādei, kas atrodas pie šī ceļu krus-
tojuma. Runa ir par pagriezienu, 
kas ved uz Jaunpili un, protams, 
tās “dārgakmeni” – Jaunpils pili. 
Tur ciemojoties, ir ne tikai iespē-
jams gida pavadībā izstaigāt seno 
architektūras pieminekli un ēkas 
senākajā dzīvojamā daļā iekārtoto 
Jaunpils mūzeju, bet arī tikt pie 
garšīgas maltītes viduslaiku krogā 
un pat pārnakšņot kādā no pilī 
iz   veidotās viesnīcas numuriņiem. 
Fantāzijas lidojumu rosinoši ir to 
nosaukumi vien: “Barona istaba”, 
“Baroneses istaba”, “Viduslaiku 
istaba” vai “Baltā istaba”. 

Ieejot Jaunpils pils pagalmā, 
mūs laipni sagaidīja gīde Mārīte 
Knisle. Viņas pirmais jautājums 
bija: “Kuŗā gadā dibināja Rīgu?” Ja 
zina pareizo atbildi uz šo jautā ju-
mu, pavisam viegli būs atcerēties 
arī pils būvniecības gadu. Tātad 
Jaunpils pils ir tieši par simt ga -
diem jaunāka nekā Latvijas gal-
vas pilsēta, tās celšanas laiks ir 
1301. gads. 

Dažādu iemeslu dēļ daļai cil-
vēku par viduslaikiem, tai skaitā 
laiku, kad Jaunpils pils tika celta 
kā Livonijas ordeņa cietoksnis, iz -
veidojies īpatnējs priekšstats. 

Viduslaiku dvesma Jaunpils pilī

Pirm kārt, dēvēt šo laika periodu 
par tumšajiem gadsimtiem ir kļū-
daini, jo tieši viduslaikos atklāja 
lietas, bez kā mūsdienu dzīve ne -
būtu iedomājama. Otrkārt, tā kā 
Jaunpils pili tās pirmsākumos ap -
dzīvoja nelielas bruņinieku vienī-
bas, vēlams no apziņas kliedēt arī 
mītu par šai kārtai piederīgajiem 
kā bezgala romantiskām perso - 
n ām, kuru dēļ sievietes juka prātā 
un zaudēja samaņu. Bruņinieki  
kā romantiskie varoņi iespējami 
tikai filmās vai pasaku grāmatās. 
Kāpēc? “Viņi mazgājās vienu reizi 
gadā, kas nozīmē, ka šo cilvēku 
ķermeni bija apsēduši dažādi 
mošķi. Un ieturot maltīti pils 
pagrabiņā, iecienītas šo vīru 

ēdienkartes sastāvdaļas bija ķip-
lociņš un alus. Iedomājieties, pēc 
kā tā visa rezultātā viņi smaržoja, 
ja tā var izteikties? Nav brīnums, 
ka ģība katra dāma, kas nokļuva 
šo vīru tuvumā,” ar smaidu stāsta 
gīde. 

Apmeklējot Jaunpils pili mūs-
die nās, bruņinieku vai viņa sirds 
dāmu sastapt neizdosies, taču vie-
nā no pils senākajām daļām cie-
miņi var apmeklēt bruņinieku 
ēdamzāli, kur zem velvju gries-
tiem ierīkots viduslaiku krogs. Kas 
gan var būt jaukāk par viduslaiku 
mielasta baudīšanu sveču gaismā, 
skanot senajai mūzikai? Ja vēlē ša-
nās sastapt bruņiekus ir ļoti liela, 
uz Jaunpili jābrauc augusta pir-

majā sestdienā, kad pils pagalmā 
ik gadu noris bruņinieku cīņas 
par dāmas uzmanību, kā arī amat-
nieku tirdziņi, koncerti un izrā-
des. Taču,  tā kā līdz augustam  
jā  gaida vēl ilgi, var braukt arī           
1. janvāŗa vakarā uz ikgadējo kar-
nevālu – varbūt kādu bruņinieku 
izdodas sastapt arī tur.

Vēl kāds no mītiem, kam mūs-
dienās tic ļoti daudz cilvēku, ir, ka 
agrākajos laikos ļaudis bijuši 
daudz īsāka auguma nekā mūs-
dienās. “Apmeklētāji Brīvdabas 
mūzejā vai Rundāles pilī apskata 
mazās gultiņas un domā – jā, 
redz, kādi mazi cilvēciņi dzīvoju-
ši,” stāsta M. Knisle. “Šāds uzskats 
ir aplams. Agrākajos gadsimtos 
kalpi un strādnieki gulēja uz grī-
das, nevis gultās, savukārt bagāt-
nieki naktsmieru baudīja pussē-
dus – pusguļus, jo uzskatīja, ka, 
atrodoties šādā pozā, nāve viņus 
neskars.” Ja pēc šāda skaidrojuma 
turpināt ticēt mītam par īsajiem 
cilvēkiem, tad nokāpiet pils pa -
grabā, paturiet rokās kādu no vi -
duslaiku ieročiem, pavērtējiet tā 
lielumu un svaru. Cilājot bruņi-
nieka zobenu, loģisks būtu jautā-
jums, kā maza auguma vīram ie -
spējams noturēt gaŗu un smagu 
ieroci, turklāt spēt sevi aizsargāt 
un uzbrukt naidniekam. Turklāt 
jānes bija ne tikai ierocis, bet arī 
bruņas, kam bija pamatīgs svars. 

Bez ieročiem pils pagrabā var 
aplūkot arī īstu tikumības jostu un 
klausīties gīdes stāstā, kā šāda lieta 

agrākajos gadsimtos nēsāta. 
Kas gan būtu pils bez spoka? 

Protams, tāds ir arī Jaunpils pilij. 
Pagrabā uzzinājām  stāstu par rē -
gu, kuŗš vīna malkošanas laikā 
parādījies pils īpašniekiem baro -
n am Tīsam fon der Rekem. Gīde, 
pa pusei jokojot un pa pusei no -
pietni, apmeklētājiem, īpaši kaš-
ķīgām laulātām sievām, iesaka 
uzvesties kārtīgi, lai spoku neiz-
provocētu parādīties atkal!

Ne mazāk interesanta par ie  kš-
telpām ir Jaunpils pils ārpuse. Pa -
ceļamā tilta un velvēto vārtu gan 
vairs nav. Tagad pili no trim pu - 
s ēm apņem dzirnavu dīķis, kas 
ap  kārtnei piešķiŗ īpašu romanti-
ku. Pirms aizbraukšanas vēlams 
apiet pilij apkārt, lai apskatītu vie-
tu, kur par nepaklausību tika 
sodīti cilvēki. Šī vieta kalpo kā vēl 
viena pretruna mītam par mazā 
auguma ļaudīm. Uzmanību pie-
saistošs ir Jaunpils pils apaļais stū-
ŗa tornis ar šaujamlūkām, ko uz -
būvēja vien 15. gadsimta beigās. 
Savukārt dažas detaļas pils eks ter-
jērā apmeklētājiem liks atplaukt 
smaidā. Tāda ir velna figūra no -
tekcaurules galā, kas lietainā laikā 
“atvemj” ūdeni, radot šim fizio lo-
ģiskajam aktam identu skaņu. Un 
nobeigumā jāpiemin arī pils tua-
letes balkons, kā apskate palīdzēs 
izprast apstākļus, kādos viduslai-
kos bija jādzīvo augstdzimušām 
personām, jo, kā zināms, naba -
giem speciālu mazmājiņu tolaik 
nebija. 

Ieejot Jaunpils pils pagalmā, uzmanību piesaista aka, kas vidus-
laikos tikusi apsargāta. Tagad tā kalpo kā krāšņuma elements:  
virs akas izvietotajā statīvā aug dažādu krāsu un šķirņu puķes
// Foto: Lāsma Gaitniece

LĀSMA
GAITNIECE
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PĒTERIS VASKS

Apvienotā Karaliste
26. novembris Pēteris Vasks, 

“Klusuma auglis ”, atskaņo Stoke 
Poges Singers and Ensemble, St 
Andrew’s Church Hall, Stoke Poges, 
Buckinghamshire

Austrija
21. janvāris Pēteris Vasks, “Mu -

sica dolorosa stīgu orķestrim”, 
atskaņo Symphonieorchester Vo -
rarl berg, Montforthaus, Feldkirch 

22. janvāris Pēteris Vasks, “Mu -
sica dolorosa stīgu orķestrim”, 
atskaņo Symphonieorchester Vor-
arl berg, Festspielhaus, Bregenz 

Francija
26., 27. janvāris Pēteris Vasks 

“Koncerts vijolei un stīgu orķest-
rim”, atskaņo Orchestre Philhar-
monique de Strasbourg, Palais de 
la musique et des congrès, Salle 
Érasme Strasbourg

Honkonga
29. novembris Pēteris Vasks,  

“2. koncerts “Klātbūtne””, atskaņo 
Hong Kong String Orchestra, City 
Hall, Hong Kong 

Luksemburga
27. novembris Pēteris Vasks, 

“Klusuma auglis”, “Musica adven-
tus stīgu orķestrim”, atskaņo Chor 
Maîtrise de la Cathédrale Luxem-
bourg un Orchestre de Chambre 
du Luxembourg, Cathédrale Notre- 
Dame, Luxembourg

Nīderlande
15. decembris Pēteris Vasks, 

“Tāla gaisma”, atskaņo Nederlands 
Philharmonisch Orkest, Muziek-
gebouw, Amsterdam

Vācija
29. novembris; 3., 11., 15., 21., 

25. decembris; 5., 12., 21., 27. jan-
vāris Pēteris Vasks, “Pater Noster”, 
Mainfrankentheater, Würzburg

26. novembris Pēteris Vasks, 
“Vox amoris”, atskaņo Jugendsin-
fonieorchester Altensteig, Stadt-
kirche, Altensteig 

27. novembris Pēteris Vasks, 
“Viatore stīgu orķestrim”, atskaņo 
Orchester collegium musicum 
Bocholt, Christuskirche, Bocholt 

11. decembris Pēteris Vasks, 
“Klusuma auglis”, Kirche Baum - 
s chulenweg, Berlin 

13. decembris Pēteris Vasks, 
“Musica adventus stīgu orķest rim”, 
atskaņo Niederrheinische Sin-
foniker, Seidenweberhaus, Krefeld 

14. decembris Pēteris Vasks, 
“Musica adventus stīgu orķest -
rim”, atskaņo Niederrheinische Sin-
foniker, Theater Mönchengladbach

15. decembris Pēteris Vasks, 
“Musica adventus stīgu orķest -
rim”, atskaņo Niederrheinische Sin-
foniker, Kaiser-Friedrich-Halle, 
Mön chengladbach

18. decembris Pēteris Vasks, 
“Da Pacem, Domine”, atskaņo Sin-
 fonietta Frankfurt un Kantorei 
Bergen-Enkheim, Laurentiuskirche 
Enkheim, Frankfurt/Main 

13., 15., 17. janvāris Pēteris 
Vasks, “Vēstījums”, “3.stīgu kvar  - 

t ets”, Staatstheater, Stuttgart 
31. janvāris Pēteris Vasks, “Con-

certo per timpani e strumenti di 
percussione”, atskaņo Brasscussion, 
Evangelische Stadtkirchengemein-
de Köpenick, Berlin

INGA KALNA

Vācija
26. novembris Inga Kalna Bau-

das lomā Georga Frīdriha Hen-
deļa oratorijā “Laika un vilšanās 
triumfs”, Staatsoper im Schiller 
Theater Berlin

LIENE KINČA

Itālija
20., 24., 28. janvāris Liene 

Kinča Elizabetes lomā Riharda 
Vāgnera operā “Tanheizers”,    
Teat ro La Fenice, Venezia

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO

Apvienotā Karaliste
26., 29. novembris; 2., 5., 9., 

12. decembris Aleksandrs Anto - 
 ņ enko Kavaliera de Grijē lomā 
Džakomo Pučīni operā “Manona 
Lesko”, The Royal Opera, London

11., 14., 18., 21. janvāris Alek-
sandrs Antoņenko Dika Džonso-
na lomā Džakomo Pučīni operā 
“Meitene no Rietumiem”, The 
Royal Opera, London

EGILS SILIŅŠ

Francija
18., 21., 24., 27., 30. janvāris 

Egils Siliņš Karaļa herolda lomā 
Riharda Vāgnera operā “Loen - 
g rīns”, Opéra National de Paris

Spānija
18. novembris Egils Siliņš un 

Orquesta Sinfónica Castilla y León, 
Auditorio Miguel Delibes, Valla-
dolid

ĒRIKS EŠENVALDS

Apvienotā Karaliste
3. decembris Ēriks Ešenvalds 

“Magnificat”, izpilda Sherborne 
Chamber Choir, Sherborne Abbey

10. decembris, Ēriks Ešenvalds 
“Mistletoe” (pasaules pirmat ska-
ņo jums), izpilda Notorious Choir, 
St. John’s & St. Peter’s Church with 
Ladywood ARC, Birmingham

10. decembris Ēriks Ešenvalds 
“O Emmanuel”, izpilda The Fourth 
Choir, Church of St Clement Da -
nes, London

16., 17. decembris Ēriks Ešen-
valds koŗmūzika, izpilda The 
Choir of Westminster Cathedral, 
Westminster Cathedral, London

19., 20., 21., 22. decembris 
Ēriks Ešenvalds “Tāls ceļš”, izpilda 
Ex Cathedra Choir, St Paul’s 
Church, Birmingham

ASV
2. decembris Ēriks Ešenvalds 

“Zvaigznes”, izpilda Lakeside Sin-
gers, Music Institute of Chicago, 
Evanston, IL

3. decembris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Accord Treble 
Choir, Old First Reformed Church, 
Brooklyn, NY

3. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Tāls ceļš”, izpilda The Northeas t-
ern University Choral Society, The 
Fenway Center, Boston, MA

3., 4. decembris Ēriks Ešen-
valds “Zvaigznes”, izpilda Halalisa 
Singers, TBA, Boston, MA

3. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Salisbury Uni-
versity Chorale, Holloway Hall 
Auditorium, Salisbury, MD

5. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Lakeside Sin g-
ers, Metropolis Performing Arts 
Centre, Arlington Heights

9. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Trinity Te Deum”, izpilda Mont-
gomery County Choral Society, 
First United Methodist Church, 
Conroe, TX

10. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Seattle Pro 
Musica, First Baptist Church, 
Seattle, WA

10., 11. decembris Ēriks Ešen-
valds koŗmūzika, izpilda Harmo n-
ium Choral Society, St. Peter’s 
Episcopal Church, Morristown, NJ

16. decembris Ēriks Ešen valds 
“Zvaigznes”, izpilda Lakeside 
Singers, The Fourth Presbyterian 
Church, Chicago, IL

17. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Peninsula Wo -
men’s Chorus, St Mark’s Epis co pal 
Church, Palo Alto, CA

17. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Seattle Pro 
Musica, Bastyr University Chapel, 
Kenmore, WA

17. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Pittsburgh 
Camerata, Mt. Lebanon Lutheran 
Church, Pittsburgh, PA

17. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Lakeside Sin g-
ers, The Wentz Concert Hall, 
Naperville, IL

17. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Seattle Pro 
Musica, Bastyr University Chapel, 
Kenmore, WA

18. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Peninsula 
Women’s Chorus, Mission Santa 
Clara, Santa Clara, CA

18. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Pittsburgh Ca -
merata, Shadyside Presbyterian 
Church, Pittsburgh, PA

18. decembris Ēriks Ešenvalds 

“Only in Sleep”, izpilda Cathedral 
Schola, The Cathedral of St. Philip, 
Atlanta, GA

Indonēzija
2.,3. decembris Ēriks Ešen -

valds koŗmūzika, izpilda St. Louis 
and Alouisia Choir, St Louis High 
School, Surabaya

Polija
18. decembris Ēriks Ešenvalds 

“Ziemeļblāzma”, izpilda NFM 
Choir, Main Hall, Wrocław

Spānija
14. janvāris Ēriks Ešenvalds 

“Only in Sleep”, izpilda Coro Juvenil 
del Orfeón Donostiarra, Donostia, 
San Sebastián

Vācija
3. decembris, Ēriks Ešenvalds 

koŗmūzika, izpilda Kölner Kan-
torei, St. Agnes, Köln

10. decembris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Madrigalchor 
Überlingen, Rathaus Herdwangen-
Schönach

14. decembris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Chamber 
Choir of the University of the Arts 
and the University of Bremen, St. 
John’s Church, Bremen

17. decembris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Vokalensemble 
St. Jacobi, Hauptkirche St. Jacobi, 
Hamburg

17. decembris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Kölner Kan to  -
rei, Franziskuswerk Schönbrunn, 
Röhrmoos

18. decembris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Kölner Kan-
torei, Herz-Jesu-Kirche, München

26. janvāris Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Chamber 
Choir of the University of the Arts 
and the University of Bremen,       
St. Peter’s Cathedral, Bremen

LAUMA SKRIDE

Vācija
22.,23.,24. janvāris Lauma 

Skride, Volkstheater, Großes Haus, 
Rostock

IVETA APKALNA

Vācija
11., 12. janvāris Iveta Apkalna, 

Elbphilharmonie, Hamburg

 BAIBA SKRIDE
Austrija
25., 26., 27. janvāris Baiba 

Skride un Wiener Symphoniker, 
Musikvereinsaal, Wien

Spānija
26., 27. novembris Baiba Skride 

un Orquestra Simfònica de Bar-
celona, L’Auditori de Barcelona

Somija
6. decembris Baiba Skride un 

Tampere Filharmonia, Tampere 
Hall

Norvēģija
12. janvāris Baiba Skride un 

Bergen Filharmoniske Orkester, 
Grieghallen, Bergen

18. janvāris Baiba Skride un 
Bergen Filharmoniske Orkester, 
Basingstoke

KSENIJA SIDOROVA

Apvienotā Karaliste
17., 18., 20., 22., 23. decembris 

Ksenija Sidorova, Liverpool Phil-
har monic

Vācija
13. decembris, Ksenija Sidorova, 

Kloster Polling
14. decembris, Ksenija Sidorova, 

Stadttheater Furth
15. decembris, Ksenija Sidoro-

va, Kultur und Kongresszentrum 
Lie derhalle Stuttgart

KREMERATA BALTICA

ASV
31. janvāris Kremerata Baltica, 

Armstrong Concert Hall, Win ches-
ter, VA

Šveice
6. decembris, Kremerata Bal-

tica, Martinskirche, Basel

SINFONIETTA RĪGA

Nīderlande
21. janvāris Sinfonietta Rīga un 

diriģents Normunds Šnē, Muziek-
gebouw Eindhoven

22. janvāris Sinfonietta Rīga un 
Storioni Trio, De Doelen, Rotter-
dam

(Turpināts no 14. lpp.)
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MĀRIS
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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31 32 33

34 35 36 37 38

39
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42

43 44

Krustvārdu mīklas (Nr. 43) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Metrese. 6. Bie-
tags. 10. Kļava. 11. Druknas. 12. 
Laistīt. 13. Retas. 14. Kreve. 15. 
Tiesa. 16. Auts. 19. Paketes. 23. 
Kars. 25. Ara. 26. Isa. 27. Sāmi. 28. 
Nestors. 29. Sana. 30. Rāt. 31. Līt. 
32. Vega. 34. Ironija. 37. Akas. 42. 
Rūgti. 43. Metrs. 45. Rangi. 46. 
Aknīste. 47. Rintala. 48. Sakta. 49. 
Auskari. 50. Saskaņa. 

Stateniski.  1. Moderna. 2. Tau-
stīt. 3. Etnoss. 4. Eksakta. 5. Kal-
me. 6. Balsene. 7. Edikts. 8. Aptie-
ka. 9. Satraps. 17. Ugāle. 18. Saira. 
19. Panti. 20. Kasko. 21. Tropi. 22. 
Sisla. 23. Kasta. 24. Renda. 32. Vir-
cava. 33. Gigants. 35. Ramzesi. 36. 
Jestras. 38. Kandava. 39. Spitaka. 
40. Siesta. 41. Grants. 44. Treks.   

Līmeniski. 9. Sekmēt, veicināt. 
10. Pašgājēja mašīna. 11. Papa-
gaiļu dzimtas putns. 12. Bez dar-
bīgi. 13. Jūras ceļojums pa no -
slēg  tu maršrutu. 14. Hošiminas 
agrākais nosaukums. 15. Apdzī-
vo ta vieta Jelgavas novadā. 17. 
Vel mēta speciāla šķērsprofila   
tē  r auda sija. 19. Kaŗa dievs seno 
ro miešu mītoloģijā. 22. Sena 
verg turu valsts. 24. Māksli nie-
ciskās izteiksmes līdzekļi. 26. 
Izejviela maizes mīklas gata vo  - 
ša nai. 27. Jūras krasta daļa. 29. 
Dau dzgadīgi sukulenti. 31. Bal -

to mālu šķirne. 34. Zivs skeleta 
kauli. 37. Dārza puķe. 39. Iepriekš 
nodzīvots laika posms. 40. Ro -
tas lietas. 41. Transportlīdzekļi 
dažās austrumu zemēs. 42. Lat-
viešu tēlnieces Davidovas-Mede-
nes vārds. 43. Viena otrai pretī 
nostatītas parādības vai norises. 
44. Liela glezna ar telpisku, rel-
jefu priekšplānu. 

Stateniski.  1. Laicīgās literātū-
ras aizsācējs latviešu literātūrā.  
2. Pilsēta Turcijas rietumos (ag -
rā kais nosaukums). 3. Sprauga.  
4. Vilcienu pieturvieta. 5. Elek-

triskās mašīnas nekustīgā daļa.  
6. Noteikta parauga galvassegas 
galvas aizsardzībai. 7. Samērā īsi, 
paresni. 8. Būt par priekšsēdi, 
vadīt. 16. Apdzīvota vieta Kocē -
nu novadā. 18. Kūtras. 19. Franču 
mīms (1923–2007). 20. Gaujas 
pieteka. 21. Sermuļu dzimtas 
dzīv nieks. 23. Skuju koks. 25. 
Liels, nelidojošs Austrālijas putns. 
28. Aizkuņģa dziedzera hor - 
m ons. 30. Dzēlīgs izsmiekls. 32. 
Nelieli malkas gabali. 33. Latvie-
šu aktieris, režisors (1907–1968). 
35. Zemnieka darbarīks. 36. Asi-
nāt. 37. Ārstniecisks preparāts 
pret jūras slimību. 38. Seklas, 
mālainas ieplakas Vidusāzijas 
tuksnešos. 

Cēsīs 16. novembrī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” Draudzīgā 
aicinājuma fonds (priekšsēdis Jānis Endele) pasniedza izcilības   
balvas Latvijas skolām. Balvu “Lielā pūce” (labākie centralizēto eksā-
menu rezultāti kopvērtējumā) saņēma Rīgas Valsts 1. ģimnazija 
(Lielo pilsētu ģimnaziju grupā), Daugavpils Krievu vidusskola–li -
cejs (Lielo pilsētu vidusskolu grupā), Andreja Upīša Skrīveru vi -
dusskola (Lauku skolu grupā) un Rīgas Doma koŗa skola (Speciālizē-
to vidējo mācību iestāžu grupā). Kopumā dažāda kaluma balvas 
saņēma 53 Latvijas skolas.

Gulbenē patriotisma nedēļas laikā pie Valsts ģimnazijas tika 
uzstādīts saules pulkstenis pilsētas simbola gulbja formā, kas ir 
pirmais novada domes izsludinātās akcijas “100 gulbji Latvijas simt-
gadei” vides objekts. Projekta autors ‒ Mārtiņš Gills, Rietumu banka 
piešķīra 5 000 eiro, bet kopējās izmaksas bija 9 339 eiro.

Rīgas farmācijas uzņēmums “Grindeks” apbalvoja izcilākos 
Latvijas zinātniekus ar savā vārdā nosauktā latviešu izcelsmes Tēr-
batas Universitātes ķīmijas un farmācijas profesora, rektora Dāvida 
Hieronīma Grindeļa (1776 – 1836) balvu. Nominācijā “Par mūža 
ieguldījumu” tika apbalvots Paula Stradiņa klīniskās universitātes 
slimnīcas hepatoloģijas un uztura terapijas centra vadītājs, augst-
skolas profesors un monografijas “Gastrointestinālā endoskopija” 
autors Juris Pokrotnieks. Apbalvojumu “Zelta Pūce” saņēma aka-
dēmiķis, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes 
priekšsēdis, profesors Ivars Kalviņš. 

Rēzeknē Teātra studijā “Joriks” ar pirmizrādi pēc J. Poruka dar -
ba “Pērļu zvejnieks” motīviem sevi pieteikusi jauna latviešu teātra 
trupa (režisors Toms Treinis). Aktieri ir Latvijas Kultūras akadē -
mijas (LKA) absolventi. Tās izveides iniciators ir Nacionālo biedrību 
kultūras nams. Toms Treinis vēl studē LKA 4. kursā, bet par izrādēm 
“Stāsti no abām kabatām” (2015) un “Medus garša” (2016) ieguvis 
balvu kategorijā “Labākā režija” LKA skatuves mākslas festivālā 
“Patriarha rudens”.

Priekules vidusskolas darbmācības kabinetā pirmo reizi notika 
kokļu darbnīca meistara Ģirta Laubes vadībā. Vēsturiski latviešu 
kokļu izgatavotāji ir bijuši vīrieši, bet šoreiz arodprasmes pārsvarā 
vēlējās apgūt dāmas. 

Zemkopības ministrija (ZM) jau otro gadu pasniedza gada 
balvu “Lielais loms” labākajiem zivsaimniekiem. Balvu nominā-
cijā “Gada zvejas/akvakultūras uzņēmums” ieguva Ventspils SIA 
“Verģi” (pastāv 23 gadus), “Gada uzņēmums zivju apstrādē” ‒ Skultes 
SIA “Baltijas zivis – 97”, kas ražo vairāk nekā 150 zivju produkcijas 
veidus, bet nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības populārizē-
šanā” apbalvoja Carnikavas SIA “Krupis” ‒ 20 gadus nodarbojas ar 
nēģu pārstrādi, populārizējot arī tūristiem. 

Latvijas Banka izsludinājusi bērnu (līdz 13 gadiem) zīmējumu 
konkursu Latvijas simtgades kollekcijas monētas “Mana Latvija” 
dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādei. Darbu iesniegšanas termiņš – 
2017. gada 10. janvāris. Pirmās vietas ieguvēja darbs pārtaps jaunā 
monētā. Informācija par konkursa norisi – www.naudasskola.lv

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Īsi pirms mūsu valsts pro kla-
mēšanas svinību dienas – 16. no -
vembrī Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas mūzejā no -
tika ārkārtīgi zīmīgas izstādes 
atklāšana, kas ievada Latvijas un 
Lietuvas valsts simtgades svinī-
bas 2018. gadā. Gan jelgavnieki, 
gan Šauļu mūzeja “Aušros” (tul ko-
jumā “Rītausma”) kollēģi, gai dot 
šo jubileju, vienojās kopējā sa - 
d arbības līgumā – izveidot izstādi 
“Neatkarīgo valstu – Lietuvas un 
Latvijas – veidotāji Jelgavas ģim-
nazijā”. Runa ir par hercoga Pēte-
ŗa dibināto “Academia Petrina”, 
kas bija celta kā speciāla mācī - 
bu iestāde un atklāta 1775. gada 
29. jū  nijā. Kurzemes un Zemgales 
hercogistei kļūstot par cariskās 
Krievijas sastāvdaļu, tajā 109 die-
nas atradās pirmā universitāte 
Baltijā, vēlāk tā kļuva par ģimna-
ziju, pēc Pirmā pasaules kaŗa 
darbojās kā reālģimnazija, no 
1922. gada – kā valsts klasiskā 
ģimnazija, bet no 1934. gada – kā 
Hercoga Pē  teŗa ģimnazija. Pa  -
domju okupā ci jas laikā tā atjau-
nojās kā Jelga vas 1.vidusskola   
un ieguva citas telpas, un šobrīd 
to sauc par Jel gavas valsts ģim-
naziju, kamēr pašā ēkā “Academia 
Petrina” kopš 1952. gada atrodas 
minētais Jelgavas mūzejs.

Studentu sapņi īstenojās dzīvē
Izstāde “Neatkarīgo valstu – Lietuvas un Latvijas – veidotāji Jelgavas ģimnazijā”

19. gs. II pusē un 20. gs. sākumā 
Jelgavas ģimnazija bija labākā 
vidējā mācību iestāde Baltijā. Te 
bez vāciešiem un krieviem izglī-
tību ieguva gan latvieši, gan lie-
tuvieši un poļi. Viņu vidū te 
mā   cījās vēlākie Latvijas prezi-
denti Jānis Čakste un Alberts 
Kviesis un Lietuvas prezidents 
Antans Smetona, nerunājot par 
abu valstu kultūras un izglītības 
darbiniekiem. Par Antanu Sme-
tonu vēsta plāksne pie “Academia 
Petrina” sienas, bet, kā liecina 
izstādes grāmata un pati izstāde, 
tad šeit izglītību ieguva ne viens 
vien vēlākais Lietuvas Ministru 
prezidents (pavisam četri), dau-
dzi ministri, augstskolu rektori, 
zinātnieki un citi, par kuŗiem 
Jelgavā nekas nebija zināms. 

No latviešiem šeit mācījies   
latvju dainu vācējs Krišjānis 
Barons (starp citu, dainu pirmais 
sējums arī iznāca Jelgavā), lat-
viešu teātŗa tēvs Ādolfs Alunāns, 
Latvijas Saeimas pirmais priekš-
sēdētājs Fridrihs Vesmanis, teo-
logs un deputāts Francis Trasuns 
un droši vien arī citi, tikai tie šajā 
izdevumā nav minēti. 

Diemžēl vācu, krievu un poļu 
audzēkņu nozīme vienas vai 
otras valsts dzīvē nav pētīta.

Gan latviešu, gan lietuviešu 

studentiem nonākot Jelgavas  
vis ai demokratiskajā gaisotnē, 
nereti dzima daudzas progresī  -
v as idejas, ko visi apsprieda savos 
nacionāli noskaņotajos pulciņos. 
Te nobrieda viņu nacionālā paš-
apziņa, radās sapņi par nacionā-
las valsts nepieciešamību. Vēlāk 
šie sapņi īstenojās dzīvē – neat-
ka rīgā Latvijas un Lietuvas Re - 
p ublikā. 

Izstādes atklāšanas ceremonijā 

piedalījās gan Jelgavas pilsētas 
domes priekšsēdētājs Andris Rā -
viņš, gan jaunais Lietuvas vēst-
nieks Latvijā Antans Vinkus. Bet 
visu ievadīja Jelgavas Spīdolas 

Spīdolas ģimnazijas audzēkņi uzvedumā

ģimnazijas teātŗa kopa Elīnas 
Apsītes vadībā. Jaunieši saģēr-
bušies ģimnazistu formastērpos 
un sava laika kostīmos, bildēs at -
dzīvināja gaisotni ģimnāzijā,     
tās militāro disciplīnu, audzēkņu 
attiecības ar pedagogiem, ikdie-
nas notikumus un nacionālās 
paš apziņas mošanos. Uzveduma 
veidotāji nebaidījās parādīt, kā 
mūsu tālie priekšgājēji iekarsa 
rapieru divcīņā un pulcējās sle-
penās sapulcēs, kur dzima nāka-
mie buntavnieki un savas valsts 
veidotāji. Spīdolieši šajā izstā - 
des atklāšanā runāja četrās va -
lodās – vācu, krievu, latviešu un 
pat lietuviešu, izsakot pagātnes 
jauniešu cēlākās domas. Uzve-
dums bija ārkārtīgi dzīvs un 
emocionāli iespaidīgs, tas vaina-
gojās ar abu valstu himnu no -
dziedāšanu.

Izstāde nākamajā gadā ceļos uz 
Šauļiem un pēc tam arī uz citām 
pilsētām.

Tā Jelgava un Šauļi ievadīja 
mūsu valstu simtgades svinības.
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PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS
Necaurspīdīga dzintara  

apaļas un ovālas krelles, 
lielus  kulonus  un brošas, 

lielus dzintara gabalus.
Tālr. :  813-4189525

E-pasts:
latgalerija@gmail.com

PĒRK
Darījumi ar Nekustamo īpa šu-
mu Latvijā. Tālr. +371 20151111
e-pasts: 20151111@inbox.lv.

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums 

BALTINAMI
piedāvā

apsaimniekot vai pirkt
Jūsu daudzdzīvokļu namu 

vai tā daļu Latvijā
A. Padegs 845-462-3317 (NY) 

apadegs@optonline.net

S P O R T S  A M E R I K Ā

Ņujorkas ev. lut. draudze meklē apkopēju / saimnieku 
Katskiļu nometnei / lauku īpašumam

Pienākumi:
– pārvaldīt 78 akru īpašumā kārtību,
 drošību, tīrību un administrāciju
– apkopt/tīrīt 56 guļamistabas 5 ēkās 
– uzturēt 15 ēkas un veikt vieglus remontus
– apzināt īpašuma sistēmas, piem.,
 kanalizāciju un uguņu drošību
– veikt dārzniecības darbus un sniega šķūrēšanu
– veicināt latvisku gaisotni un
 viesmīlīgi uzņemt visus nometnes viesus

Nepieciešami legālie darba papīri –
ASV pilsonība vai zaļā karte

Sīkāku darba aprakstu var saņemt, rakstot Ervīnam 
Kurēnam: ekurens@gmail.com

Lūdzu, piesakieties līdz 13. novembrim

ŅUJORKAS LATVIEŠU EVAŅĢELISKI
LUTERISKĀ DRAUDZE

Kooperatīvs MŪSU MEŽS veic 
privāto mežu apsaimniekošanu 
Latvijā. musumezs@inbox.lv.
Tālr. 29161237.

Porziņģis ar
35 punktiem labo 

savu rekordu un 
palīdz Knicks gūt 

smagu uzvaru
Kristaps Porziņģis parādīja iz -

cilu sniegumu, gūstot 35 punktus 
un labojot savu Nacionālās basket -
bola asociācijas (NBA) rezultāti-

vitātes rekordu, kā arī palīdzot 
Ņujorkas Knicks komandai tikt 
pie uzvaras grūtā cīņā ar Detroitas 
Pistons komandu.

Porziņģis 25 punktus sameta jau 
pirmajā puslaikā, un Knicks savā 
laukumā svinēja panākumu ar 
105:102. Līdzšinējais Porziņģa per-
 soniskais rekords NBA bija 29 gū -
tie punkti, kuŗus viņš iepriekšējā 
sezonā sameta divās spēlēs, bet 
šosezon viņš vienā spēlē bija guvis 

28 punktus, kuŗus divas reizes 
sakrāja arī pērn. Porziņģis laboja arī 
NBA spēlējušo latviešu NBA rezul-
tātivitātes rekordu, jo savulaik 
Andris Biedriņš 2006. gadā pret 
Denveras Nuggets guva 31 punktu.

Nākamajā spēlē Kristaps Por-
ziņģis izcēlās ar gūtajiem 16 punk-
tiem, tomēr Knicks ar 112:119  vie-
sos zaudēja Vašingtonas Wizards 
basketbolistiem un pārtrauca divu 
uzvaru seriju.

Kristaps Porziņģis iekļuvis NBA 
nedēļas skaistāko bumbas trie cie-
nu grozā no augšas TOP 10. Vis-
pirms Porziņģis topā redzams 
desmitajā vietā, kad viņam pāri 
“dankoja” Jūtas Jazz centra spē lē-
tājs Rūdijs Gobērs. Savukārt de -
vītajā pozicijā latvietis iekļuvis ar 
savu skaisto epizodi spēlē pret 
Toronto Raptors, kad viņš devās 
garāmgājienā un trieca bumbu 
grozā.

Kristaps Porziņģis trešo reizi 
karjērā, bet pirmo reizi šosezon 
ticis izvirzīts NBA aizvadītās 
nedēļas labākā spēlētāja godam.

Plānoja
kopīgus treniņus

Kristaps Porziņģis un Dalasas 
Mavericks vācu spēlētājs Dirks 
Novickis cer nākamvasar aizvadīt 
kopīgus treniņus.

Pērn pēc abu basketbolistu ko -
mandu savstarpējās spēlēs No  vic-
kis iedevis Porziņģim savu kon-
taktinformāciju, paužot gatavību 
palīdzēt latvieša izaugsmē. „Esmu 
sasniedzams, ja nepieciešams. 

Kristaps Porziņģis un Dirks 
Novickis // FOTO: AP/Scanpix

Vienalga kādā jautājumā dod 
ziņu. Ja vēlies aizvadīt kopīgus tre-
 niņus vasarā, varam noorganizēt,” 

Porziņģis citēja Novicki, kurš ir 
latvieša elks kopš bērnības. „Tas 
patiešām bija jauki no viņa paust 
gatavību palīdzēt tādam jaunam 
basketbolistam no Eiropas kā es, 
lai sasniegtu nākamo līmeni. Tas 
daudz nozīmē. Jutos pagodināts, 
ka viņš sazinājās ar mani un deva 
iespēju. Diemžēl nekas neiznāca.” 
Novickis esot mēģinājis sarīkot 
kopīgu treniņu septembrī, taču 
nav sakritis abu basketbolistu 
gatavošanās kalendārs, jo vācietis 
vēl bija dzimtenē, bet Porziņģis 
jau uzsāka treniņus ar komandu.
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Māte Latvija Brāļu kapu ansamblī

(Turpināts no 8. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I
Pēkšņi mūžībā ir aizgājis mūsu mīļais papiņš un ezervectēvs

MARĢERS CAUNE
Dzimis 1932. gada 12. martā Jaunjelgavā, Latvijā,
miris 2016. gada 24. oktobrī Trejupēs, Mičiganā

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

Dr. SIGURDS O. KROLLS
Dzimis 1931. gada 12. novembrī Rīgā,

miris 2016. gada 26. oktobrī Mississippi

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ARNOLDS ANDRIS LELIS, Ph.D.
Dzimis 1952. gada 11. februārī Akron, Ohio,

miris 2016. gada 9. jūlijā Green Bay, Wisconsin

Aijā žūžū, mīļais mazais brālīti,
mierīgu gulēšanu, žū žū žū

ANDIS BUŠMANIS
1959 – 2016

Dziļās sērās, bet pateicībā par mūža gādību un mīlestību piemin
ASTRĪDA TRAUTMANE AR VĪRU TOMU, ANDRIS AR DIĀNU, MĀRTIŅŠ AR DESIREE

IRĒNE KREILIS AR VĪRU GEORGE, MIĶELIS, SILVIJA UN ASTRĪDA
VALDIS CAUNE

Viņu mīļā piemiņā paturēs
EGILS KROLLS UN CAROL MAYWOOD, ZAIGA UN EDVINS TUMS

ARNOLDS UN DAINA TUMS AR ĢIMENI, LAURA UN PĒTERIS BLUMBERGS AR ĢIMENI

Mīļā piemiņā viņu paturēs
SIEVA HEIDI, MĀSA MAIJA, BRĀĻI GUNĀRS, ILGVARS UN AIVARS ASV

JURIS AR ĢIMENI, RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Sirdī paturēsim, līdz atkal tiksimies 
BAIBA UN GUNDARS

Ir sāpes, ko nespējam dalīt,
Nav vārdu, kas mierināt spētu…

Lielais miers nu klusi, klusi
Tavai sirdij pieskāries...

Saldu dusu un vieglas smiltis 
Mīlestība nebeidzas…

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: 4. decembrī dievk. 
Biedrības namā. 11. decembrī 
Bībeles stunda. 18. decembrī 
Bībeles stunda. 25. decembrī 
16:00 baznīcā Ziemsvētku 
dievk.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. 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. Jan-
sons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr. vietn. Si -
billa Korule. Dāmu kom. pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-
4309, e-pasts: sukse@sympati-
co.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@ver-
izon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārs-
berga Pāža, mob.tālr.: 301-302-
3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, 
tālr.: 703-264-0089. Svētdie-
nās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. Dievkalpojums notiek 
11:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268. 10.decembrī 12:00 

Adventa dievk.ar dievg. Diak. 
Indriķis Kaņeps. Draudzes 
Ziemsvētku eglītes iedegšana 
un kafijas galds lejas zālē. Visi 
būs mīļi gaidīti!

24. dec. plkst. 14:00 – 2:00 pp
Ziemsvētku, Svētvakara 

dievkalpojums.
Svētvakara dievk. vadīs māc. 

Daina Salnīte
Visi gaidīti!
• Ziemeļkalifornijas latv.

ev.lut.dr.: (425 Hoffman Ave, 
San Francisco).

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 

rasma@laiks.us, 

vēlākais – 

SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numu-

ram ziņas uz redakciju 

tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.
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Mūsu mīļais Beveronijas filistrs

VALDIS IVANSONS
Dzimis 1931. gada 29. oktobrī Taurkalnē,

miris 2016. gada 14. oktobrī Rīgā
Viņu piemin

LATVIJAS KORPORĀCIJU KOPA FILADELFIJĀ

Uz mūža mājām aizgājis mans mīļais dzīves draugs, labais patēvs un ļoti mīlētais grandpa

JĀNIS VOLDEMĀRS VENTS
Dzimis 1923. gada 28. aprīlī Rundālē, Latvijā,

miris 2016. gada 3. oktobrī Lake Wynonah, Pa, USA

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

ELMĀRS RUDZĪTIS
Dzimis 1931. gada 15. oktobrī Rīgā,

miris 2016. gada 29. oktobrī Milford, USA

Dieva mierā mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ELMĀRS RUDZĪTIS
Dzimis 1931. gada 15. oktobrī Rīgā,

miris 2016. gada 29. oktobrī Milford, PA, USA

Smagas slimības pieveikta, mūžībā aizgāja

RITA KĻAVIŅŠ-PĒTERSONS
Dzimusi 1925. gada 23. augustā Irlavas pag. Spulgās,

mirusi 2016. gada 21. oktobrī Rīgā
Trimdas latviete: Londonā, Čikāgā, Dienvidkalifornijā

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA ABIJA, MEITAS INESE UN ANITA

UN 6 MAZBĒRNI

Mīļā piemiņā
VIJA

AUSMA, JURIS
LITA, INDULIS

Mīlestībā un mīļā piemiņā viņu paturēs
MĀSA RITA, ARTIE, MELISSA UN MIKEY

Skumst
VĪRS ARNOLDS

Kad zemes dzīve stājas,
Tad visu pārņem Dievs.
Un Viņa debess mājās
Mēs atkal tiksimies!
/Jānis Vents/

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom...
/Ā. Elksne/

Gurdenam mirstīgam ceļiniekam
Dievs debesīs iededzina zvaigznīti,
Kas mūžam nedzisīs.

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds nu mieru atradusi.
/Māc. A. Lūsis/

Dr. Sigurds Otto Krolls, 84, of 
Madison, MS, was called home 
to be with the Lord on October 
26, 2016, in Jackson, MS.

A man who joyfully embraced 
all that life has to offer, Sig 
achieved successful careers in 
the U.S. military, medicine and 
academics, and established a rich 
legacy of family and faith, all 
after coming to America from 
Europe as a young man follow-
ing the onset of World War II.

Sigurds Krolls
1931 – 2016

Obituary Condolences

Sigurds O. Krolls
Madison, MS

Sig was born in Riga, Latvia on 
November 12, 1931, to the late 
Otto and Elza Krolls. Forced 
from his homeland by Soviet 
occupation, he ultimately came 
to America in 1949, arriving by 
U.S. troopship in New York 
Harbor to a display of Inde-
pendence Day fireworks, a story 
he recounted often.

In time he attended the Uni-
versity of Illinois in Chicago 
where he received a Bachelor of 
Science Degree and Doctor of 
Dentistry. He was awarded a 
Master of Science Degree in Oral 

Pathology from Indiana Uni ver-
sity and, following that, a Master 
of Science Degree in Education 
from Jackson State University.

Following dental school, Sig 
began a 20-year career in the 
U.S. Air Force where, among 
many accomplishments, he rose 
to the rank of colonel, was named 
vice chairman of the Department 
of Oral Pathology, and was 
awarded the nation’s second 
highest peacetime award, the 
Legion of Merit. 

In 1977, Sig transitioned to a 
career in higher education at the 
then newly established Univer-
sity of Mississippi Dental School, 
where over the course of 38 years 
he taught oral pathology to every 
student at that school and, prior 
to his 2014 retirement, served as 
chairman of the university’s De -
partment of Diagnostic Sciences. 
He authored more than 100 
scien tific papers and was the 
recipient of many local, state and 
national awards for science and 
academics.

Sig is survived by his loving 
wife, Ruth (Staprens), of Madison, 
MS; brother Egils of Tucson, AZ; 
sister Zaiga (Edvins Tums) of 
Washington, DC; daughter Larisa 
(Scott Phillips) of Chicago; son 
Sigurds (Martina Streips) of 
Scotts dale, AZ; granddaughter 
Aleksa Krolls; and grandson 
Konrad Krolls.

Services will be held the sum-
mer of 2017 at Arlington National 
Cemetery.

I have fought the good fight, I 
have finished the race, I have 
kept the faith.

2 Timothy 4:7
Published in Clarion Ledger 

on Oct. 30, 2016

Vispirms, es personiski izsaku Marģera ģimenei un tuviniekiem 
visdziļāko līdzjutību saistībā ar Marģera aiziešanu mūžībā. 

Man ir bijis liels gods iepazīties un sadarboties ar Marģeru, kaut arī 
tas bija tikai īsu laika sprīdi. Sirsnīgs paldies Marģeram par sniegta-
jiem padomiem un par ieguldījumu Daugavas Vanagu organizācijas 
darbos, lai mūsu organizācija plauktu un zeltu. Viņš bija balsts, uz 
kuŗu mēs visi varējām paļauties un kuŗam tuvu pie sirds bija mūsu 
tēvzeme un mūsu tautas smagais vēsturiskais liktenis.

Mēs visi esam zaudējuši izcilu Latvijas patriotu, neatvietojamu In -
dianapoles latviešu kopienas locekli un uzticīgu Daugavas Vanagu.

Liels paldies tev, Marģer, par visu, ko tu esi darījis Daugavas 
Vanagu, mūsu tautas, mūsu tēvzemes un mūsu brīvības cīnītāju, 
leģionāru, labā; nododu tev pēdējos atvadu sveicienus no mūsu lielās 
Daugavas Vanagu saimes plašajā pasaulē. Novēlam tev vieglas smiltis!

Andrejs Mežmalis,
DV priekšnieks

Marģers Caune mūžībā!
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Divas minūtes
prieka pret 

čempioniem 
Portugale – Latvija 4:1 (1:0). 

Kārtējā Pasaules kausa izcīņas 
kvalifikācijas  spēlē Faru pilsētā, 
Portugalē, Latvijas izlases futbo-
listi parādīja labu sniegumu pret 
Eiropas čempioniem, kaut arī 
zaudēja ar 1:4. Pirmais puslaiks 
beidzās ar rezultātu 1:0 laukuma 

ne tikai apliecināts favorīta sta-
tuss, bet arī iegūta zelta godalga. 
Piecus kilometrus gaŗo distanci 
Andris Pertā veica 24 minūtēs 
un 22 sekundēs.

Arī 10 km distancē Alksnis 
apliecināja, ka šobrīd savā ve -
cuma grupā ir pats spēcīgākais. 
Viņa rezultāts ir 50 minūtes un 
42 sekundes. Tādējādi Andris 
Aksnis kļuvis par divkārtēju 
pasaules čempionu. 

Valensijas
maratonā

Latvijas skrējēja Jolanta Lie-
piņa  izcīnīja 11. vietu Spānijas 
pilsētā Valensijā notikušajā ma -
ratona skrējienā. Šī gada Latvi-
jas čempione desmit kilometru 
distancē šosejā un pusmaratonā 
42,195 km gaŗo distanci noskrēja 
divās stundās, 46 minūtēs un 
astoņās sekundēs (2.46:08). Uz -
varēja kenijiete Valērija Dže -
meli Aijabē – 2.24:46. Vīriešu 
konkurencē 22. vietu izcīnīja 
Jānis Girgensons –2.19:05. Arī 
šeit dominēja Kenija, uzvaru 
gūstot Viktoram Kipčirčiram – 
2.07:36. 

Nacionālajā basketbola aso ciā-
cijā devīto uzvaru 12 spēlēs iz -
cīnīja Sanantonio Spurs, kas iz -
braukumā ar 110:105 pieveica 
Sakramento Kings. Izšķirošajos 
mirkļos laukumā bija arī Dāvis 
Bertāns, kuŗš guva septiņus 

Dāvis Bertāns

punktus, sasniedzot labāko rā -
dītāju sezonā.

Dāvis Bertāns pirmoreiz savā 
NBA karjērā uzsāka spēli pa -
matsastāvā, palīdzot Spurs ar 
rezultātu 96:91 savā laukumā 
pie  veikt šosezon neveiksmīgu 
sniegumu rādošo Dalasas Ma -
vericks. Bertāns laukumā bija 
20 minūtes, sasniedzot jaunu 
kar jēras rekordu, guva trīs pun-
ktus, trāpot vienu no trijiem iz -
pildītajiem tālmetieniem. Viņa 
rēķinā bija divas atlēkušās bum-
bas, kā arī Spurs šajā laikā ielaida 
par pieciem punktiem vairāk 
nekā iemeta.

Bertāns palīdz Spurs uzvarēt

Paraolimpieši pieņemšanā pie Ministru prezidenta // FOTO: 
Valsts kanceleja

Ministru prezidents pateicas 
paraolimpiešiem 

Ministru prezidents Māris Ku -
činskis 17. novembrī, tikās ar 
Latvijas paraolimpiešiem, kuŗi, 
piedaloties 15. Vasaras para olim-
piskajās spēlēs 2016. gadā, guva 
ļoti augstus rezultātus, kā arī ar 
Latvijas Paralimpiskās komitejas 
un sportistu delegācijas vadību.

Tikšanās laikā Ministru pre-
zidents pasniedza sportistiem, 
kā arī Paralimpiskās komitejas 
un delegācijas vadītājiem Patei-
cības rakstus, tādējādi godinot 
viņus par pozitīvu Latvijas vārda 
nešanu pasaulē. Latvijas para-
lim pieši guva izcilus panākumus 
15. Paralimpiskajās spēlēs Rio-
dežaneiro, izcīnot divas zelta un 
divas bronzas medaļas, kā arī 
vienu piekto un vienu sesto 
vietu.

Ministru prezidenta Pateicības 
rakstus par augstiem sasniegu-
miem saņēma sportisti Aigars 
Apinis, Diāna Dadzīte, Edgars 
Bergs un Richards Snikus, tre -
neri Aldis Šūpulnieks, Ināra 
Ape rāne, Maija Ukstiņa, Olga 
Šellere, kā arī sporta darbinieki 
Gunta Ozoliņa, Daria Tiho mi-
rova, Latvijas Paralimpiskās ko -
mitejas prezidente Daiga Da  dzīte 
un delegācijas vadītāja Zane 
Skujiņa.

 Kučinskis uzsvēra, ka lepojas 
ar paralimpiešu sasniegumiem. 
“Jūs smagi un mērķtiecīgi strā-
dājat, lai sasniegtu iecerēto, nevis 
gaužaties par to, ka viss ir grūti, 
slikti un neviens nepalīdz. Dau-
dziem Latvijā ir, ko mācīties no 
jums,” sacīja Ministru prezidents.

saimnieku labā. Vienīgos vārtus 
ar 11m soda sitienu guva slave-
nais Ronaldu.  Portugaļiem ner-
vus drusku pakutināja Zjuzins, 
kad viņš otrajā puslaikā rezul-
tātu izlīdzināja ‒ 1:1. Mūsu fut-
bolistu prieki ilga gan tikai divas 
minūtes.  Vaņinu vēlreiz pārspēja 
Ronaldu, kā arī Karvaļu un Alvešs.

Portugāles futbola izlases gal-
venais treneris Fernandu San-
tušs pēc uzvaras pār Latviju (4:1) 
bija ļoti neapmierināts ar pirmā 

puslaika kvalitāti un atzina, ka 
pārliecinošais rezultāts neataino 
to, cik daudz problēmu laukumā 
mājiniekiem bija. Jā, Kvarežma 
izšķīra spēli. Mums nācās daudz 
ciest. Latvijas izlasei ir daudz at -
lētisku un fiziski spēcīgu spē lē-
tāju. Pirmajā puslaikā mēs labi 
kontrolējām bumbu, taču mums 
pietrūka intensitātes. Centāmies 
mainīt uzbrukuma malas, bet 
nedarījām to pietiekami ātri, lai 
radītu pretinieku aizsardzībai 
problēmas. Latvijas izlase labi 
tika galā ar mūsu uzbrukuma 
darbībām.

Mūsu grupā vēl Ungārijas fut-
bolisti pārspēja Andoras vienību 
– 4:0 (2:0), Šveice – Fēru salas  
– 2:0 (1:0). 

Turnīra tabula. Uzvaras, neiz-
šķirti, vārti, punkti.
1. Šveice         4   0   0    9:3    12
2. Portugale   3   0    1   16:3   9
3. Ungārija    2    1    1   8:3    7
4. Fēru salas  1    1    2   2:8    4
5. Latvija      1    0    3    2:8     3
6. Andora     0    0    4   1:13   0 

Kvalifikācijas turnīra B apakš-
grupas kopvērtējumā līdere 
Šveice guvusi maksimāli iespē-
jamos 12 punktus četrās spēlēs, 
kamēr tai ar deviņiem punktiem 
seko Portugale. Septiņus punk-
tus iekrājusi Ungārija, bet ar 
četriem seko Fēru salas. Tikmēr 
Latvijai ir trīs punkti, bet četrus 
zaudējumus tikpat spēlēs pie -
dzī vojusi Andora. Nākamā spēle 
mūsu futbolistiem būs martā.

Andris Alksnis  – 
pasaules čempions 

soļošanā senioriem
Austrālijā, Pertā, risinājās pa -

saules meistarsacīkstes vieg lat-
lētikā senioriem. Sacensībās ar 
lieliem panākumiem startēja Lat-
 vijas pārstāvis – Ikšķiles novada 
iedzīvotājs Andris Alksnis (35+ 
grupā).

Krištians Ronaldu (Nr. 7) visā 
spožumā

Vispirms pienāca priecīga  
ziņa par soļojumu 5 km distancē. 
Vecuma grupā virs 35 gadiem 
zelta medaļu un pasaules čem-
piona titulu izcīnīja Andris 
Alksnis. Šajā pašā vecuma grupā 
pasaules meistarsacīkstēs Alk-
snis startēja arī pirms gada 
Francijas pilsētā Lionā, kur 
viņam izdevās izcīnīt augsto 
sesto vietu, bet šogad Austrālijā 
sasniegums pamatīgi uzlabots – 

Jolanta Liepiņa

Jānis Girgensons

Bobslejs
 Divas Latvijas bobsleja div-

nieku ekipāžas Kēnigszē trasē 
iekļuva labāko desmitniekā 
Eiropas kausa izcīņas posmā, 
bet pirmais piecinieks spēcīgā 
konkurencē ar mājiniekiem vā -
ciešiem palika nesasniegts. Vēl 
viena Latvijas ekipāža ieņēma 
vietu trešajā desmitā. Uģis 
Žaļims ar stūmēju Daumantu 
Dreiškenu divu braucienu 
summā ieguva sesto vietu, bet 
septītie bija Oskars Ķibermanis 
ar Matīsu Mikni. Izlases debi-
tants Ralfs Bērziņš ar Kasparu 
Brezinski ierindojās 27. vietā. 
Vāciju pārstāvēja tās labākie 
piloti – Frančesko Frīdrichs, Jo -
hanness Lochners un Niko Val-
ters. Uzvarēja Lochners. Startēja 
32 divnieku ekipāžas. Žaļims no 
uzvarētāja atpalika 0,89 sekun-
des, Ķibermanis ‒ vienu sekun-
di. Bērziņš veica tikai vienu 
braucienu, jo otro reizi uz starta 
stājās tikai 20 ātrākās ekipāžas.

DAŽOS VĀRDOS
 8. novembrī ASV apprecējies 

latviešu BMX riteņbraucējs 
Māris Štrombergs un viņa 
ilggadējā draudzene Nataša 
Paulo, kas pēc kāzām pārgājusi 
vīra uz  vārdā.

 TTT Rīga Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 
Eirokausa spēlē uzvarēja Sam-
sunas Canik vienību, kuŗas sa -
stāvā spēlē Latvijas izlases bas-
ketboliste Elīna Babkina, – 
98:62.

 Digna Strautmane kļuvusi 
par pirmo Latvijas basketbolisti, 
kuŗu savās rindās vēlas redzēt 
pašreizējās NCAA vicečem-
piones Syracuse (ACC). 13. no -
vembrī, parakstīta vienošanās 
par mācīšanos augstskolā, sākot 
no 2017. gada rudens,

 Divkārtējais Baltijas čem-
pions boksā rīdzinieks Ričards 
Bolotņiks Spānijā pirmajā 
raundā ar technisko nokautu 
uzvarēja Spānijas čempionu 
Sezāru Kordobu. Bolotņiks pa -
saules reitingā svara katēgorijā 
– 90,7 kg paceļoties uz 55. 
vietu.

 Ķīnā, hokeja klubā Kunlun 
Red Star komandā strādā lat-
viešu speciālists Raitis Pilsēt-
nieks. Tieši viņu pieaicināja 
strādāt ar šo Kontinentālās 
hokeja līgas (KHL) klubu, lai 
izveidotu infrastruktūru, sākot 
no nulles.

 Notika Latvijas Riteņ brauk-
šanas federācijas biedru kop-
sapulce, kas reizē bija arī prezi-
denta vēlēšanas. Uz riteņ brauk-
šanas prezidenta amatu kan di-
dēja līdzšinējais federācijas va -
dītājs Igo Japiņš, kā arī 22 gadus 
vecais uzņēmējs, riteņbrauk ša-
nas entuziasts Lauris Špillers. 
Federācijas biedru balsojumā 
par Japiņu nobalsoja 39 un viņš 
amatu ieņems vēl četrus gadus, 
bet par Lauri Špilleru atdotas 18 
balsis.

 Riteņbraucējs Māris Bog da-
novičs izcīnīja otro vietu Starp-
tautiskās Riteņbraukšanas sa -
vienības (UCI) viendienas velo-
braucienā (150 km) Ķīnā, trešajā 
vietā ierindojās viņa komandas 
biedrs Emīls Liepiņš.

 Latvijas skeletonists Ivo 
Šteinbergs izcīnīja ceturto vietu 
Kēnigzē trasē Vācijā notikušajās 
Starpkontinentālā kausa sezo-
nas ceturtajās sacensībās. Lat vi-
jas skeletonists pirmajā brau-
cienā bija ceturtais, bet otrajā 
ieņēma sesto vietu, taču divu 
braucienu summā ierindojās 
ceturtajā vietā. Par sacensību 
uzvarētāju kļuva vāciešu skele-
tonists Kilians fon Šleinics, kurš 
bija ātrākais abos braucienos.

 Latvijas vadošais plūdmales 
volejbola duets Aleksandrs Sa -
moilovs/Jānis Šmēdiņš turpi-
nās spēlēt kopā un, visticamāk, 
varētu to darīt līdz pat 2020. ga -
da Tokijas Olimpiskajām spē -
lēm, sociālajos tīklos pavēstījuši 
volejbolisti. Pēc šīs plūdmales 
volejbola sezonas bija infor mā-
cija par iespējamu Šmēdiņa un 
Samoilova dueta izjukšanu, taču 
šādas runas nav piepildījušās.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


