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VANDA DAUKSTA, nometnes vadītāja

PBLA Kultūras fonda
apbalvojumi 2016. gadā

GODA BALVA 
Frankam Gordonam (Izraēla) – par izcilu un 

ilggadīgu veikumu publicistikā

KRIŠJĀŅA BARONA PRĒMIJA
Uldim Gravam (Latvija) – par grāmatu ”Tālumā, 

bet ne svešumā” 

GODA DIPLOMS 
Vijai Zuntakai-Bērziņai (ASV) – par ilggadīgu un 

nesavtīgu ieguldījumu PBLA Kultūras fonda vadībā 
un darbā

ATZINĪBAS RAKSTS
Laurai Laurušaitei (Lietuva) – par latviešu lite-

ratūras un kultūras atpazīstamības veicināšanu Lie -
tuvā un veiksmīgiem un daudzskaitlīgiem latviešu 
literatūras tulkojumiem lietuviešu valodā

Vijai Spoģei-Erdmanei (Austrālija) – par ilggadīgu 
māksliniecisko izcilību, par pašaizliedzīgu darbu, 
sniedzot nozīmīgu kultūras pienesumu latviešu 
sabiedrībai, kā arī godam nesot Latvijas vārdu ārpus 
latviešu sabiedrības

Linai Ikšei (Zviedrija) – Par ieguldījumu mākslā 
un mākslas ekspozīciju “Tēvzeme Latvija – vai nē”

Emmeli Skrapstei – Malmquist (Zviedrija) – Par 
ieguldījumu mākslā un mākslas ekspozīciju “Tēvzeme 
Latvija – vai nē”

Gaidai Rullei (Zviedrija) – par ilggadīgu darbību 
un izciliem sasniegumiem koŗa mākslā un devumu 
latviešu mūzikas dzīvē

Jānim Dambītim (Krievija) – par Maskavas latviešu 
kultūras biedrības izveidi un vadību 18 gadu gaŗumā, 
kā arī par neatlaidīgu un nesavtīgu darbu latviešu 
kultūras jomā, par latviskās izglītības un tradīciju 
saglabāšanu un popularizēšanu Krievijā

XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku rīcības 
komitejai (ASV) – par sekmīgu XVI Rietumkrasta 
Dziesmu svētku sarīkošanu un norisi 2015. gada 
septembrī – par latviešu dziesmu un deju tradīcijas 
uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu ASV

Eiropas latviešu kultūras svētku rīcības komite-
jai – par sekmīgu Eiropas latviešu kultūras svētku 
sarīkošanu un norisi 2015. gada jūnijā – par latviešu 
dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu 
kultūras veicināšanu Eiropā

“Te nu mēs esam” producentu grupai (ASV) – par 
“Te nu mēs esam” koncertiestudējumu un izrādes 
izplatīšanu ASV un Kanadā

Metai Bāzei (Kanada) – par lugu iestudēšanu To -
ronto latviešu biedrības Sestdienas skolā 

2017. gada vasarā no 6. līdz 
14. jūlijam “Mežrozēs”, netālu 
no Cēsīm, norisināsies trešais 
2x2 seminārs (nometnes stilā) 
Latvijā. Pieteikties aicināti gan 
ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie 
jaunieši no 18 līdz 30 gadu 
vecumam.

Programma būs piesātināta ar 
aktīvām un radošām lekcijām, 
debatēm un projektiem, ko vadīs 
dažādu nozaŗu profesionāļi. Va -
karos jauniešiem pašiem būs 
iespēja parādīt savus talantus, 
iepazīt citus jauniešus, diskutēt 
par Latvijai svarīgiem jautā ju-
miem, izdziedāt un izdejot lat-
viešu dziesmas un dejas. Izbrau-
kumos uz Vidzemes reģiona pil-
sētām būs iespēja iepazīt folklo-
ristus, tikties ar vietējiem uzņē-
mējiem un citiem iedvesmo jo-
šiem cilvēkiem. Aktīvajās no  dar-
bībās nu jau kā tradīcija – iespēja 
kalt, dziedāt, dancot, gatavot, 
izbaudīt latvisko dzīves mākslu, 
orientēties dabā u.c. 

„Metieniņš” populārizē Latviju
Milvoku deju grupa “Metieniņš” 

(vadītāja Inta Veldre) no 18. līdz 
20. novembrim piedalījās ik  ga-
dējos Tautību svētkos (Holiday 
Folk Fair International) ar G. Bau-
 maņa deju “Trejdeviņi tēvu zeme” 
un J. Purviņa deju “Galdiņam 
četri stūri”.  Dejotāji turpinās 

Sākusies pieteikšanās 
pasaules latviešu

jaunatnes semināram

mācīties jaunas dejas, lai pie -
dalītos nākamvasaras Dziesmu 
un deju svētkos Balti morā. Pir-
majā rindā vidū: Annele Kau-
gars, otrajā rindā no kreisās:  Vita 
Wangall, Kaija Zušēvica, Sandra 
Bērziņa, Anna Strautmane, Ūve 
Strautmane, Kaija Petrovska, 

Sandra Mednis, Elisa Sīpola, Līva 
Kalve, Astrīda Kaugars un Inta 
Veldre; trešajā rindā no krei sās: 
Krišs Mednis, Miķelis Reynolds, 
Ēriks Puķite, Gunārs Vilciņš, 
Valdis Kaugars, Intars Salenieks 
un Sigurds Strautmanis.

Lūdzam ikvienu pievienoties Daugavas 
Vanagu apvienību Ziemsvētku ziedojumu 

vākšanas akcijai par labu organizācijas 
mērķiem ‒ bijušo leģionāru atbalstam. 

Ziedojumi atskaitāmi no valsts nodokļiem. 

Lūgums tos nosūtīt
līdz 2017. gada 1. janvārim

vietējai DV apvienībai vai DV ASV kasierim: 
Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle, 

Greendale, WI 53129 Čeki rakstāmi uz: 
Latvian Welfare Assn. DV ASV, Inc.



LAIKS 2016. ga da 3. decembris – 9. decembris2

Ciems Latvija un Gaŗezers Latvijas 
valsts dibināšanas svētkos

(Turpināts no 1. lpp.)

ĀRIJS VILEMSONS 

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!

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

“2x2 nometne tika izveidota 
pagājušā gadsimta sešdesmitajos 

VANDA DAUKSTA, nometnes vadītāja

Sākusies pieteikšanās pasaules latviešu
jaunatnes semināram

gados, un toreiz pulcēja trim-
das latviešus Ziemeļamerikā. 
Mērķis bija stiprināt latvietību 

to jauniešu vidū, kuŗi dzimuši 
un auguši ārpus Latvijas, 
nezaudējot saikni ar tiem, kuŗi 
atstāja Latviju bēgļu gaitās. 
Kopš 2015. gada vasaras 2x2 
notiek arī Latvijā, turpinot 
piecdesmit gadu gaŗumā 
notiekošo nometņu tradicijas. 
Tikai šoreiz 50% dalībnieku ir 
Latvijā dzimuši jaunieši,” stāsta 
nometnes vadītāja Vanda 
Dauksta.

”2x2 lieliski apvieno ārzemēs 
un Latvijā dzimušos latviešu 
jauniešus. Tas ir veids, kā citam 
citu labāk saprast. Mācāmies, 
kas ir latvietība un kā tā iz  -
paužas. Katram sava izpratne 
vēstures, vecāku un vecvecāku 
pieredzes dēļ. Tas palīdz diskutēt 
un kopīgi saprast, kas ir tauta,” 
stāsta nometnes dalībnieks 
Kalvis Mikelšteins no Kanadas.

Video par nometni: https://
vimeo.com/192643826

Kā pieteikties? 2x2 semināram 
var pieteikties, reģistrējoties 
mājas lapā: 2x2pasaule.lv vai 
rakstot: info@2x2pasaule.lv. 

Vairāk informācijas: www.
facebook.com/2x2pasaule, 
www.2x2pasaule.lv

Ir skaidrs, ka visskaistākā 
vieta virs zemes ir mūsu dārgā 
Latvija, bet otra vieta, kur lat-
vietis var dzīvot latviskā vidē,  ir 
ciems Latvija pie Gaŗezera. 

Tā arī šogad svinējām 18. no -
vembri Gaŗezera telpās – ar 
karogiem, pie skaisti klātiem 
galdiem, ļaudis bija sanākuši no 
malu malām. 

Sarīkojums sākās ar ciema 
prezidenta un ceremonijmeis-
tara Uģa Grīnberga uzrunu un 
pateicību visiem, kas palīdzējuši 
svētkus sagatavot, un tiem, kas 
uz tiem ieradušies. Dziedājām 
„Dievs, svētī Latviju!” 

Svētbrīdi kuplināja mūsu pašu 
ciema amerikāņu un latviešu 
mācītājs Roberts Franklin, ame-
rikānis; kuŗš skaidri runā lat-
viski un vēlas, lai ar viņu runā 
tikai latviski. Interesanti, ka viņš 
mums atgādina, cik sva rīgi ir 
paturēt savu senču va  lodu un 
kopt to, jo valoda ir mūsu tau-
tas sakne. Mācītājs no  vēlēja ne 
tikai mūsu ciemam, visiem 
mūsu kaimiņiem un visai Lat-
vijai dzīvot kopīgā sa  skaņā kā 
vienai ģimenei un rū  pēties par 
saviem tuviniekiem un kaimi-
ņiem. Viņš ierosināja  Latvijas 
100 gadu jubilejā visai tautai 
sadoties rokās visapkārt mūsu 
Tēvu zemītei un izbaudīt šīs 
kopības svētumu. 

ALAs izglītības nozares vadī-
tāja Andra Zommere uzstājās 
ar svētku runu. Galvenā tema 
bija latviskās izglītības situācija, 
atrodoties šodien Amerikā.  Trim-
das skolas te, Amerikā, ir pastā-
vējušas jau gandrīz 70 gadus, 
sākot ar Brooklyn, New York. 
Izglītība ir tautas kultūras, 

sadzīvošanas un labklājības pa -
matā, tāpēc mums visiem ir jā -
rūpējas, lai tauta varētu augt 
vie  notībā un stiprumā.

Tika atgādināts, ka jāsāk ga -
tavoties Latvijas 100 gadu svēt-
kiem. Iesildīšanās tiem būs 
2017. gada Dziesmu svētki Bal-

No kreisās: māc. Roberts Franklins, Andra Zommers, Uģis Grinbergs

timorā. Ar priekšnesumu sarī-
kojumu kuplināja mūsu pašu 
ciema dāmu dubultkvartets ar 
divām dziesmām: “Ai, māte Lat-
gale” un “Vālodzīte”; ar skais-
tiem nobeiguma vārdiem: 
„Sauks mani atkal mājās, pa -
saules staigātāju”.
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VILNIS
BAUMANIS

LAINE KAINAIZE. Pārdaugava ziemā. 1998. 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

LATVIEŠIEM IR NETICAMI VEICIES!
Latvijas Valstssvētki Vašingtonā

Vašingtonas DC un apkārtnes 
tautieši, kā arī viesi no tālākām 
vietām, šī gada 19. novembrī 
pul  cējās varen kuplā skaitā lat-
viešu sabiedriskajā centrā Rok-
vilē, MD, svinēt Latvijas valsts 
svētkus. Tos rīkoja Latvijas vēst-
niecība ASV kopā ar latviešu or -
ganizācijām Vašingtonā (LOV) – 
pirmo reizi šādā kopīgā izkār to-
jumā. Svētku viesus pie ieejas 
laipni sagaidīja Latvijas vēstnieks 
Andris Teikmanis, vēstnieka 
kun  dze Inguna Peniķe un LOV 
priekšniece Anita Juberte. Svi-
nīgo noskaņu veicināja arī pro-
grammas vadītājs, vēl vidussko-
las vecumā esošais Andris Ģēr-
manis, liekot papriecāties par ār -
pus Latvijas uzaugušā jaunieša 
drošo un skaidro latviešu valodu. 
Par to pateicība pienākoties 
auklītēm no Latvijas.

Sarīkojumu ar lūgšanu ievadīja 
prāveste Anita Vārsberga-Pāža, 
izlūgdamās Dieva svētību Latvijai 
un tās vadītājiem, lūgšanā ietver-
dama arī cīnītājus, kas upurējuši 
savu dzīvību valsts un tautas labā. 
Gaiši izskanēja Vašingtonas lat-
viešu skolas audzēkņu dziedātās 
dziesmas, korītim tautastērpos 

jau pildījis līdzīgu amatu Krievijā, 
Vācijā un Lielbritanijā, un kopš 
septembŗa ir vēstnieks Vašing-
tonā. Atskatīdamies uz atjauno-
tās Latvijas 25 gadiem, Andris 
Teikmanis atgādināja, ka valsts 
izaugsmē daudz kas risinājies 
pamazām, un ne viss bijis tūlīt 
skaidrs un pārredzams. Viņš at  ce-
rējās vēsturisko Augstākās Pa  do-
mes balsojumu 1990. gada 4. mai-
 jā, kuŗā arī viņš, kā padomes de -
putāts, iemetis urnā savu balso-
šanas biļetenu par izstāšanos no 

nieks. Tāpat kā prezidents Vējo-
nis, viņš atgādināja Amerikas 
latviešiem, ka tie ar savu ietekmi 
var nozīmīgi palīdzēt.

Valstssvētku sarīkojumā, kā 
allaž, tika paziņoti un pasniegti 
apbalvojumi. Klātesošie ar aplau-
siem sveica Andŗa Ģērmaņa no -
lasīto paziņojumu, ka Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība savu šī 
gada balvu piešķīrusi Ērikam 
Krūmiņam no Milvokiem, kas 
Amerikas latviešu apvienības 
paspārnē vairāk nekā 20 gadu va -

kiem jau tagad čakli gatavojas arī 
dejotāji un dziedātāji no Vašing-
tonas apkārtnes, kas par godu 
Latvijai sniedza nelielu program-
mu arī Valstssvētku sarīkojumā. 
Ar deju virknējumu klātesošos 
iepriecināja Mazais Namejs – ma -
zākie dejotāji, kuŗu enerģiski iz -
teiksmīgās kustības, pēc nopiet-
najām runām, uzjautrināja skatī-
tājus, izraisot viņu sirsnīgus ap -
lausus. Saistīja arī “lielā” Nameja 
priekšnesums: veidojot sarežģītos 
rakstus, puiši bija stalti un mei-
tenēm viegls dejas solis. Tad pub-
likas priekšā stājās šogad dzi  mu-
šais Vašingtonas latviešu koris 
turpat 30 balsu sastāvā, diriģenta 
Richarda Skultes vadībā. Četr-
balsīga dziedāšana jebkuŗā sarī-
kojumā ienes krāšņumu; kā teiktu 
sens dzejdaris, “jo caur to sirds un 
prāts ielīksmojas”. Varēja ma  nīt, 

ka koris nopietni strādājis, un 
latviskiem simboliem bagātās 
dziesmas veidoja piemērotu iz  -
skaņu Valstssvētku sarīkojumam.

Pēc tam svētku viesi vēl ilgi 
kavējās pie atspirdzinājumiem – 
Vašingtonas Studenšu korpo rā-
ciju kopas sarūpētā azaida un rī -
kotāju gādātā šampanieša. Zālē 
burbuļoja skaļas un priecīgas va -
lodas. Tāds ļaužu pieplūdums 
Vašingtonas sabiedriskajā centrā 
kādu laiku nebija redzēts, un 
radās iespaids, ka liela daļa bija 
jaunāko un vidējo paaudžu pār-
stāvji. Gadu gaitā paaudzes ir mai-
nījušās, un agrāko trimdinieku 
vietā stājušies jauni, enerģiski 
tautieši, kam joprojām nozīmīga 
ir Latvijas neatkarības pasludi nā-
 šanas atcere, kā arī neatkarības 
saglabāšana nākotnē. Varbūt tie-
šām, latviešiem ir neticami veicies!

Vēstnieks Andris Teikmanis uzrunā svētku dalībniekus
// FOTO: Pēteris Bičevskis

Gaiši izskanēja Vašingtonas latviešu skolas audzēkņu dziedātās dziesmas // FOTO: Pēteris Bičevskis

uz skatuves tumšā fona veidojot 
it kā krāšņu gleznu. “Dievs dod 
mūsu tēvu zemei / Ziedu laikus 
piedzīvot!” skolēni dziedāja, un 
gribējās piebilst: “No jūsu mutēm 
Dieva ausī.” 

Svētku viesus un tautiešus visā 
pasaulē no ekrāna uzrunāja Lat-
vijas valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. Viņš mudināja ārzemēs 
dzīvojošos tautiešus ar savām zi -
nāšanām un pieredzi palīdzēt 
Latvijai kļūt par “modernu, ino-
vātīvu labklājības un miera zemi, 
kur ikviens gribētu atgriezties.” 
Klātesošos uzrunāja arī sarī ko-
juma “dvēsele” un izkārtotāja, LOV 
priekšsēde Anita Juberte. Viņa at -
gādināja, ka Vašingtonas latviešu 
saime pulcējusies kopā Latvijas 
Valstssvētkos jau kopš 1950. gada. 
“Līdz 1991. gadam mēs tos atzī-
mējām. Pēc tam – svinējām,” teica 
Anita. Viņa iepa zīstināja svētku 
publiku ar klāt esošajiem Latvijas 
vēstniecības darbiniekiem.

Vašingtonas latviešu saimei sa -
rīkojums deva iespēju tuvāk ie -
pa zīties ar jauno Latvijas vēst-
nieku ASV Andri Teikmani, kas 

PSRS. “Tai momentā reāli nekas 
nemainījās. Bet nelielais biļetens 
tomēr bija izmainījis valsts vēs-
turi,” teica vēstnieks. Viņš aplie-
cināja, ka 25 gados daudz ir pa -
nākts, ieskaitot Latvijas uzņem-
šanu starptautiskās organizācijās. 
“Valsts ir attīstījusies!” viņš teica, 
norādot, ka pat ekonomiskā krize 
ar visām tās radītām grūtībām ir 
devusi kaut ko pozitīvu – cilvēki 
sākuši strādāt efektīvāk. Viņš 
atzina, ka vēl daudz jādara: jā -
uzlabo nodokļu iekasēšana, jā -
vei   cina mazie uzņēmumi, jāpiln-
veido izglītības sistēma. Bet vēst-
nieks pauda arī šādu vērojumu: 
“Uz pasaules fona mēs esam 
maza cilvēku kopa, kam ir neti-
cami veicies – mums ir sava 
neatkarīga valsts, Latvija!” Attie-
cībā uz valsts drošību, vēstnieks 
Teikmanis atgādināja, ka līdz šim 
visas ASV valdības stingri atbal-
stījušas Baltijas valstu neatkarību. 
Atbalstu apliecinājuši ASV aug-
stākie vadītāji, viesodamies Bal-
tijas valstīs. “Man ir paļāvība uz 
jauno ASV valdību, ka tā ne  mai-
nīs savu stratēģiju,” teica vēst-

dījis palīdzības programmu trū-
cīgiem bērniem Latvijā. ALAs 
ģenerālsekretārs Raits Eglītis pa -
sniedza Atzinības rakstus trim 
vietējiem sabiedriskiem darbi-
nie kiem: rosīgai jaunās paaudzes 
pārstāvei dažādos organizētos 
pasākumos Elgai Ozolai, Vašing-
tonas ev. lut. draudzes kasierim 
Jānim Bebrim un čaklai izpalīdzei 
gan ALAs birojā, gan draudzē, 
Inesei Bērziņai. Daugavas Va  nagu 
Vašingtonas apvienības priekš  sē-
dis Ilmārs Dambergs pasniedza 
DV organizācijas Goda rakstus 
astoņiem aktīviem vietējiem dar-
biniekiem: Daugavas Vanadžu 
Vašingtonas kopas priekšsēdei 
Mārai Bērziņai, Vitautam Hazne-
ram, Ingai Freivaldei, Ivaram 
Jaunrubenim, Dagnijai Krēsliņai, 
Baibai Ozolai, Knutam Ozolam 
un Egonam Pļavniekam.

Īsā uzrunā klātesošos sveica arī 
XIV Vispārējo Dziesmu un deju 
svētku ASV Rīcības komitejas 
priekšsēde Marisa Gudrā, aicinā-
dama tautiešus nepalaist gaŗām 
šo notikumu, kas risināsies nā -
kam gad jūnijā Baltimorā. Uz svēt-
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LIJA KRIEVS Vasara Latvijā
Šovasar man bija vienreizēja 

iespēja septiņas nedēļas dzīvot 
Latvijā un strādāt par praktikanti 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
(LNB). Un tagad man ir jauna 
perspektīva par Latviju un Lat-
vietību.

Strādāt Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā man bija pilnīgi svaiga un 
jauna pieredze. Nekad neesmu 
strādājusi šāda veida iestādē, 
tikai esmu apmeklējusi biblio-
tēkas hobija pēc, tāpēc, domāju, 
ka būtu interesanti strādāt tādā 
gaisotnē, kamēr iemācīšos kaut 
ko jaunu. Ik pēc dažām dienām 
strādāju citā nozarē un ar citiem 
kolēģiem. Tas bija labs veids, kā 
iemācīties kaut ko par katru 
darbu un tā pienākumiem, kā arī 

starptautiskos SBA pakalpojumus. 
LNB saviem lietotājiem piedāvā 
iespēju pasūtināt informācijas 
resursus no bibliotēkām un do -
kumentu krātuvēm visā pasaulē, 
ja tos nav iespējams atrast Latvi-
jas bibliotēkās. 

Visgaŗāko posmu strādāju Le -
tonikas nozarē. Šeit mani pienā-
kumi ietvēra katalogu kārtošanu, 
bija jāatrod grāmatas izslēgšanai 
no LNB, jāmeklē datu bāzēs jau-
nās grāmatas, kuŗas kāda nozare, 
iespējams, vēlēsies iegādāties, jā -
palīdz pie Aleksandra Jansona 
izstādes, jāpārraksta vecās vēs-
tules, jāmeklē laikrakstos/apkārt-
rakstos ziņas no visām ārzemju 
latviešu sabiedrībām. Šis pēdējais 
darbs bija visinteresantākais, jo 

grāmatas elektroniskajā kopka -
talogā un kur pareizā vietā šīs 
grāmatas likt krātuvē. Svarīgākais 
pienākums te bija atrast grāmatas 
par Jāņiem un līgošanu. Kad at -
radām, bija tās jāizšķiro un jāsa-
meklē bildes/pantiņi/dziesmas, 
ko augšupielādēt LNB feisbuka 
lappusē. Tas bija derīgs darbs, jo 
tajā nedēļas nogalē jau bija laiks 
svinēt Jāņus! 

Pirms Jāņu atvaļinājuma bija 
vēl viena darbadiena reģistratūrā. 
Bija jāpārbauda apmeklētāju un 
lasītāju kartītes un jāuzmana, lai 
viņi neienestu somas. Ja kāds gri-
 bēja iestāties LNB, tad mums bija 
jāizsniedz jaunas kartītes. Man 
patika darbs reģistratūrā, jo va -
rēju runāt ar cilvēkiem. Satiku arī 

to darīt, ja piereģistrējas saitē 
http://lv100.garamantas.lv/.  Viss 
ir ieskenēts datu bāzē, un tad 
cilvēks var atšifrēt, ko vēlas. Saite 
arī skaita, cik daudz laika cilvēki 
ir katrs atsevišķi un kopīgi zie-
dojuši, lai atšifrētu četrrindes. 

BAI kabinetā katrs mazliet 
parādīja mums, ko viņi dara un 
kādi ir viņu pienākumi. Redzējām 
īsu video par Raini, ko studentu 
teātŗa grupa bija izrādījusi bib-
liotēkā maijā. 

Pēdējā nedēļā mēs rīkojām arī 
mazu pasākumu praktikantiem 
un Latvijas simtgades komitejai. 
Iesākām ar ekskursiju pa biblio-
tēku. Man bija iespēja pievie no-
ties ar dažiem paskaidrojumiem. 

Mums bija mazas, jaukas at  va-
dīšanās svinības, kur varēju pē -
dējo reizi parunāties ar visiem, ar 
mentoriem, vadītājiem, kolēģiem 
un citiem.

Protams, ka laiks Latvijā netika 
pavadīts tikai darbā. Vakaros un 
nedēļas nogalēs apskatījām Rīgu 
un paceļojām ārpus Rīgas. Lai 
labāk iepazītos ar pārējiem prak-
tikantiem, mums bija „ģimenes 
vakariņas” pie katra apmēram reizi 
nedēļā. Kopā apmeklējām brīvos 
koncertus Kalnciema kvar tālā, 
spēlējām voleju Ķīpsalā, dejojām 
danču vakaros folkkluba „Ala” 
pagrabā vai gājām uz mūzejiem. 
Protams, ka Laimas Šokolādes 
mūzejs bija man vismīļākais, bet 
ļoti patika arī Latvijas Nacionālais 
mākslas mūzejs. Miervalža Poļa 
izstāde bija tik forša! Tikai vienu 
reizi apsardze mums aizrādīja, ka 
nedrīkstam bildes aiztikt un tik 
tuvu tās skatīt! Protams, ka ne -
aiztikām gleznas, bet bijām baigi 
tuvu, jo gribējām izpētīt, kā viņš 
tik dzīvi ir uzgleznojis.

pilsētu līdz Ventas rumbai, pa -
plunčājāmies! Palikām pa nakti 
laukos – Amatnieku brīvdienu 
mājā ārpus Kuldīgas centra. 
Vakara lielāko daļu pavadījām, 
skraidot turp un atpakaļ no pirts 
uz dīķi. Kuldīga ir tik pievilcīga 
pilsētiņa – prom braukt negri-
bējās! Tomēr turpinājām ceļu 
tālāk uz Liepāju. Tur mūs sa -
gaidīja Māras radi, kas laipni 
piedāvāja gultasvietu mums vi -
sām uz vienu nakti. Gan neva-
rējām vienā dienā visu apskatīt, 
bet redzējām Lielo Dzintaru (gai-
dījām ieraudzīt lielu dzintara 
gabalu, bet īstenībā tā bija jauna 
koncertzāle dzintara krāsā!), 
Kaŗostas cietumu, Ziemeļu for-
tus, Pūt, vējiņi! un stadionu 
„Daugava”. Pavadījām arī laiku 
pie jūras, kur vējš stingri puri-
nāja mums matus... Tāpēc jau arī 
Liepāju sauc par pilsētu, kuŗā 
piedzimst vējš. Protams, ciemo-
jāmies arī Liepājas olimpiskajā 
centrā un jaunajā Kristapa Por-
ziņģa dāvātajā sporta laukumā.

2x2 nometne bija visgaŗākais 
laiks, ko pavadijām ārpus Rīgas. 
Nometne bija rīkota Talsu 
apkārtnē pie „Rezidences Kur-
zeme”. Nometnē piedalījāmies 
lekcijās un ievirzēs. Es piedalījos 
lekcijā „Sirds un prāts” un ievirzē 
„Aktīva atpūta dabā”. Tur es dzi -
ļāk iepazinu sevi. Ievirzē gājām 
arī pārgājienā, meža vidū uz  ce -
pām plānās pankūkas un uzbū-
vējām „zaķīšu pirtiņu”! Vakaros 
klausījāmies koplekcijas un pie -
dalījāmies vakara nodarbībā. 2x2 
nometne man iedeva svaigas 
idejas par savu identitāti un 
iespēju satikt latviešus no visām 
pasaules malām, kuŗi jūt un 
domā līdzīgi. Tas kopā ar visiem 

un parunāju ar Sveika, Latvija! 
grupu. Viņiem tajā dienā bija 
eks kursija bibliotēkā! Pēc Jāņu 
atvaļinājuma strādāju trīs citās no -
zarēs. Pirmā diena bija ekonomi-
kas un tiesību zinātņu lasītavā, 
bija jāuzliek grāmatām jauni vāki, 
tās jāsašķiro, jāievieto jauna/pa -
pildu informācija. Viena grāmata 
bija krievu valodā; tā kā nemāku 
krieviski lasīt, atrast tai atbilstošu 
vietu man bija kā interesanta spēle.

Otru dienu pavadīju humani-
tāro un sociālo zinātņu lasītavā. 
Te bija mierīgāk un mazliet gar-
laicīgāk, varēju lēnāk pašķirstīt grā-
 matas, kas piesaistīja aci, kamēr 
tās sakārtoju un pārbaudīju, ka 
visas ir alfabētiskajā kārtībā.  Pā -
rējās dienas strādāju savā vismī-
ļākajā lasītavā – bērnu nozarē. 
Vadītāja man stāstīja par Bērnu 
un jauniešu žūriju. Bērnu žūrijas 
mērķis ir lasīt un vērtēt grāmatas. 
Augustā notika konference, kuŗai 
man bija jāuztaisa plakāts angļu 
valodā.

Pēdējo nedēļu pavadīju res tau-
rācijas kabinetā, Latviešu folklo-
ras krātuvē un Bibliotēkas attīs-
tības institūtā (BAI). Restaurācijas 
kabinetā iepazinu, kā tīra vecās 
grāmatas, uzliek tām jaunus vā -
kus, liek mapītēs, atjauno foto-
grafijas utt. Bija lieliski redzēt, kā 
tas viss notiek. Diemžēl nevarēju 
padarboties ar speciālajiem in -
strumentiem un aparātiem. 
Mans pienākums bija uzlīmēt 
vecās kartes uz speciāla plakāta, 
lai saglabātu malas un stūrīšus; 
sameklēt saites un idejas par re -
staurācijas/saglabāšanas/ kon ser-
vācijas procesiem, palīdzot vadī-
tājai izplānot semināru par to. 

Latviešu folkloras krātuvē mums 
bija iespēja pašķirstīt un atšifrēt 
vecas dainas, pantiņus, tautas-
dziesmas, mīklas utt. Jebkuŗš var 

Pirmajā ceļojumā ārpus Rīgas 
braucām uz Vecpiebalgu un 
Gaujas Nacionālo parku. Jāņus 
pavadījām pie Alauksta ezera 
Vecpiebalgā, kur dejojām un 
dziedājām līdz saullēktam. Nāka-
majā dienā gājām tālāk. Nacio-
nā lajā parkā gājām pārgājienā, 
dzērām dzīvo ūdeni, peldējāmies 
Gaujā, gatavojām mednieku va -
kariņas. Atgriezāmies Rīgā ar 
simtiem odu kodumu un platiem 
smaidiem. 

Vēl kopā ar Māru Ģigu devos 
vienas dienas ekskursijā uz Baus ku, 
lai redzētu Rundāles pili un dārzu.

Vienu nedēļas nogali kopā ar 
Lāru Robežnieci un Māru Ģigu 
noīrējām auto un devāmies ceļā 
uz Latvijas rietumiem. Pirmā 
pietura bija Kuldīga! Apstaigājām  

jaunajiem draugiem ir brīniš-
ķīgs piedzīvojums, ko nekad 
neaizmirsīšu.

Mēs kopā izbaudījām vēl vienu 
ceļojumu – uz festivālu Positivus 
Salacgrīvā. Dzīvojām trīs dienas 
telšu pilsētiņā, klausījāmies gan 
pazīstamu, gan jaunu mūziku. 
Pat satikāmies tur ar draugiem 
no 2x2 nometnes!

Vasara Latvijā bija iedvesmo-
jošs un atsvaidzinošs pārdzī vo-
jums manā mūžā! Es par 110% 
ieteiktu citiem Amerikas latviešu 
jauniešiem piedalīties šajā pro-
grammā! Mēs patiesi esam lai-
mīgi, ka mums šāda iespēja ir tik 
viegli pieejama. Es nemainītu šo 
piedzīvojumu ne pret ko pasau  lē! 
Paldies Amerikas latviešu ap -
vienībai!

  

iepazīties ar daudziem bibliotēkas 
darbiniekiem. Diemžēl divas vai 
trīs dienas vienā vietā nebija 
pietiekams laiks, lai dziļāk sa -
prastu katras nozares projektus 
un tuvāk iepazītos ar kolēģiem. 
Tomēr es ar sajūsmu gāju uz 
darbu katru dienu.

Sākumā palīdzēju SBA (Starp-
bibliotēku abonementa) sektorā, 
kur nodrošina iekšzemes un 

redzēju, cik tiešām daudz un kur 
latviešu sabiedrības eksistē ārpus 
Latvijas (Īrijā, Lielbritanijā, Aus-
trālijā utt.). Varēju redzēt arī citu 
pilsētu laikrakstus, kā arī rakstus 
no pazīstamām vietām (Gaŗezers, 
Čikāga, Kalamazū, ALA). 

Pēc Letonikas nozares sāku 
darbu mūzikas lasītavā. Šajā no -
zarē iemācījos, kā lasīt šifrus un 
ko šie cipariņi nozīmē, kā meklēt 
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RŪTA UPĪTE

(continued from Laiks no. 44)

Those who still had some 
food reserves could get by. The 
rest had to live in misery. We 
plucked all the grass, chickweed 
and nettles we could find and 
made meals of them. Soon there      
was not one edible plant any-
where on the island.

I will never forget a moment 
which for me manifested the 
deepest and saddest hunger. 
Whenever we received our 
monthly ration of fish, no one 
threw the bones away. We saved 
them, dried them in a pan and 
ate them. One day I saw my little 
sister Maija sitting at the fire all 
alone. She had placed the small 
frying pan on two bricks, and 
with great care she was turning 
the bones that were in the pan 
from one side to the other to 
quicken their drying. My sister 
sat there, her small hands fold-
ed in her lap, ragged and filthy 
and impatient to have some-
thing to eat. When she could 
wait no longer, she picked up 
the bones one by one and de -
vour ed them.

Looking for
birch bark

Eight people including me, 
were sent to the forest to strip 
birch bark for the roof of the 
barracks. We were given bread 
for several days and left Bilin in 
a boat. We sailed down the 
Ketya River, stopping a few 
times to look for bark. We could 

Dear God, how I wanted to live!
find no good, thick birches, 
though, even though the banks 
were densely covered with big 
trees. In some spots we found 
peppermint and brewed tea 
from the leaves. Finally we spot-
ted some birches. We cut many, 
many strips of beautiful bark, 
tied them into bundles, loaded 
them into the boat, and contin-
ued on our way.

Russians who had lived there 
for many years in poverty        
and privation learned to use 
many things in many different 
ways. They used birch bark as 
roofing material, as well as to 
manufacture small boats, 
household dishware and even 
simple shoes. Siberian fisher-
men who sailed in birch bark 
boats swiftly and surely ran 
their “nut shells” through great 
streams. The boats were made 
of dried birch bark and edged 
with fine birch rods. They bare-
ly weighed eight kilograms, but 
they supported the weight of 
their owners and all of the fish 
that they caught. Such boats 
were an indispensable tool for 
fishermen and hunters. They 
could easily be carried on one’s 
back from place to place, spe-
cifically to the lakes and rivers 
where it was best to hunt and 
fish. Other small boats were 
made from hollowed-out 
wood.

There were times when we 
felt that we were the first human 
beings to set foot in a specific 
location. A virginal forest of 

giant trees, poplars and dense 
underbrush spread all around 
us. The sunlight was lost amidst 
the thick treetops. Squirrels 
calmly hopped among the 
branches and knocked cones to 
the ground.

The shrieks of the Siberian 
chipmunk often disrupted the 
tranquillity of the forest. The 
lovely blossoms of sweetbriar 
enchanted our eyes. And oh, 
the primeval silence! Even birds 
did not sing in this place.

We tore our clothes as we 
passed through the brush, but it 
was an enjoyable adventure in 
comparison to the toil and 
sweat that we expended in Bilin, 
where we had to carry sod and 
build the barracks.

Deep in the taiga
We had just returned from 

our journey to strip bark when 
we were sent out again, this 
time deep into the taiga. This 
time we had to prepare boards 
for skis known as “balavanks.” 
After a boat ride that took sev-
eral hours, we landed on a 
wooded shore, from where we 
marched for several kilometres 
to our destination. We came to 
a clearing where there was a 
large pile of boards, with tar 
boiling in a nearby kettle. There 
was also a small stream with a 
narrow plank across it. Our job 
was to dip both ends of each 
board into the tar, then carry 
the boards across the ramp to 

the opposite riverbank, and 
tack them so that the ends could 
dry quickly. The boards were 
heavy, just having been rafted 
down the stream. The plank 
was slippery from the grassy 
water, and quite often we lost 
our footing and fell into the 
river. We had to continue work-
ing even in wet clothing. It was 
extremely hot, and mosquitoes 
attacked us savagely. No one 
can imagine such clouds of 
mosquitoes and flies without 
visiting the taiga.

All of us wore protective head 
nets to repeal the insects at   
least a bit. The nets were soaked 
in tar, and despite the protec-
tive headgear, my face was full 
of mosquito bites. Exhausted 
and smarting from the bites, we 
made our way home. As the sun 
set over the taiga, the quiet, 
shadowy trees seemed to teem 
with hordes of buzzing insects.

Work harder!
There was a sawmill next to 

the fish cannery. Four people 
ran it to produce shingles. As 
soon as a couple were finished, 
they were fetched and lifted 
onto the roof of our barracks, 
where we fastened them with 
tiny nails. At first this job 
seemed fine, but toward noon, 
when the sun was at its hottest, 
I could hardly bear it. The high-
er we climbed, the more diffi-
cult it became. I felt dizzy, 
although soon enough the roof 

was covered with shingles, and 
I knew that we were close to 
completing our work.

It was sad to think about the 
upcoming winter, which we 
would have to spend in this 
dugout. Boards were brought, 
and after smoothing them, we 
laid a floor. Next we were to 
divide the barracks into two 
large rooms and six small ones.

At the height of our work, we 
were visited by the director of 
the Army Trade Administration, 
or VOYENTORG. He was 
called Zdobnyikov, and he was 
our chief supervisor because all 
deportees were mobilised by 
and attached to his organisa-
tion. Zdobnyikov gathered us 
together and told to work hard-
er, because otherwise there 
would be no place for us to stay 
during the winter. He would 
not provide us with any other 
shelter he said, adding that we 
had been eating too much. In 
future, all of the turf that we 
dug up would be weighed on a 
large scale, and that would be 
the regulated amount for each 
of us to carry. Happily, those 
were empty threats. Zdobnyikov 
called out our names to make 
sure that no one had managed 
to escape. His most important 
remarks were addressed to those 
whose clothing was too shabby 
for his taste. As if they were to 
blame for this misery, not the 
Communists.

Eating a horse
One morning the brigade 

leader sent me and a few others      
to cut grass in the local mead-
ow. It was marshland, and the 
grass reached my waist. We 
wove the grass into rugs to 
cover window holes and keep in 
the little warmth that we had. 
The meadow was on the river-
bank. I was not good at cutting, 
so I was allowed to rake the 
mown grass and bind it into 
sheaves that were then taken to 
the barracks in a cart.

One day, while fetching water 
for tea, we spotted a drowned 
horse that had been washed 
ashore. The animal was terribly 
bloated, but the half-starved 
among us decided to eat it. 
Without much thought, they 
took knifes and cut out the best 
parts. They cut the meat into 
small pieces and boiled it in a 
kettle, but the meat was barely 
cooked before people tore into 
it. I, too, was extremely hungry, 
but I couldn’t bring myself to 
taste the repellent bluish meat. I 
was nauseated and stepped 
aside. Hunger turns people into 
beasts.

The lack of food caused people 
to suffer from abscesses. They 
sat in the sun like lepers – ema-
ciated, dirty and covered with 
lice. They were unable to work, 
because the abscesses were too 
painful. Pus stuck to their gar-
ments and dried up to the point 
where the clothes could no lon-
ger be removed. Of course, 
there was no doctor.

“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!

Gribi zināt, kas notika tālāk?
Pasūtini grāmatu un lasi līdz galam!

Grāmatu varat iegādāties, nosūtot čeku par USD 20,– (tai skaitā pasta izdevumi)
RASMAI ADAMS 114 4th Ave NW, Largo, FL33770, Tālr.: 727 953 6313, e-pasts: rasma@laiks.us
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Svētku diena Floridā

KULTŪRŽURNĀLISTES PIEZĪMES NO ŅUJORKAS

IRĒNE EZERIŅŠ

ELEONORA
ŠTURMA

Floridiešus Valstssvētkos sveic Līga Ejupe un Aivars Pelds
// FOTO: Karmene Lūse

Valstssvētki Ņujorkā

18. novembris ir tā diena, kad 
pirms 98. gadiem dzima Latvija! 
Diena, kad latvieši, vienalga, 
kur tie dzīvo, to atceras un pie -
min. Tā arī mēs, floridieši, šai 
piektdienas pēcpusdienā, kuplā 
skaitā pulcējāmies St. Pēters-
bur gas Latviešu biedrības namā. 
Mūs sagaidīja skaisti plīvojošais 
Latvijas karogs. Telpas bija de -
korētas sarkanbaltās krāsās, un 
katrs apmeklētājs apzinājās, ka 
šī nav parastā ikdiena, bet ir 
svētku diena.

Ar Latvijas Ārlietu Ministrijas 
ieteikumu un ALAs izkārtojumā, 
atnācējus sveicām, tiem pie -
spraužot karoga krāsas lentītes, 
lai katrs saņēmējs apzinātos 
savu piederību Latvijai. Bied rī-
bas priekšnieks Juris Epermanis 
atklāja vakara programmu, svei-
cot visus atnācējus ar mazu uz -
runu, uzaicinot Daugavas Vana-
gus ienest karogus un kopā no -
dziedāt Amerikas un Latvijas 
valsts himnas. Pēc Jura Eper-
maņa nolasītās Latvijas Valsts 
prezidenta uzrunas tautiešiem 
ārzemēs, mācītājs Aivars Pelds, 
kas bija tikko atgriezies no 
Latvijas, nesa mums sveicienus 
no apsnigušās Rīgas. Savā svēt-

brīža uzrunā viņš uzsvēra, cik 
ļoti svarīga ir mūsu tautas 
lūgšana: „Dievs, svētī Latviju!” 
Tikai ar Dieva palīdzību Latvija 
šodien ir brīva valsts. Jālūdz 
Dievs, lai ļaunā vara to nekad 
neatņemtu. Kopīgi visiem no -
dziedot “Tev mūžam dzīvot, 
Latvija!” un noskaitot Tēvreizi, 
svētbrīdis beidzās.

Andris Ritums ziņoja, ka 
Tautas Balva šogad piešķirta 
Ērikam Krūmiņam. Viņš vairāk 
nekā 50 gadus ir dažādos veidos 
kuplinājis latviešu tautas sarī-
kojumus, ir dedzīgs patriots un 
izcilo apbalvojumu godam no -
pelnījis. Svētku runu “Kā jūs 
svinēsiet Latvijas 100 gadus?” 
teica Līga Ejupe. Līgas izglītība 
un darba pieredze ir ļoti bagāta, 
bet galvenais, viņas dedzīgums 
par Latviju mūs visus aizrāva. 
Viņa uzsvēra, ka Latvijas plāni 
par 100 gadu jubilejas svinībām 
ir daudzi un ļoti dažādi, par 
tiem varēsim lasīt laikrakstos. 
Līgai bija nodrukātas vairākas 
lapas ar ieteikumiem, ko mēs 
varētu darīt Latvijas 100 gadu 
jubilejā, dzīvojot Floridā. Latvijā 
ir uzsākts projekts: “Katram 
savs tautastērps”. Mums skapjos 

karājās daudzi tērpi, ko agrāk 
valkājām, kad dziedājām koŗos. 
Kādēļ tagad tos neuzģērbt Valsts 
svētku svinībās? Ja paši nevarat 
to vairs izdarīt, atdodiet vai aiz-
dodiet kādiem jaunākiem, lai 
tie var lepoties ar mūsu skaista-
jiem tautastērpiem.

Latvijā 4. maijā ir aizsākusies 
tradicija svinēt “baltā galdauta 
svētkus”, pieminot Latvijas Re -
publikas neatkarības atjauno-
šanas gadadienu. Lai stiprinātu 
tradicijas, cilvēki pulcējās pie 
balti klāta galda, kopā ar ģi -
menēm, radiem un draugiem, 
kopīgās sarunās radot svētku 
sajūtu. Nākamgad 4. maijā St. 
Pētersburgas sarīkojumu kalen-
dārā jau ir atzīmēts, ka svinē-
sim baltā galdauta svētkus. Tie 
ir tikai divi pasākumi, ko mēs 
varētu viegli veikt. Līga aicināja 
mūs visus nākt klajā ar citiem 
ieteikumiem.

Vēl bija jāpaceļ glāze vīna, 
novēlot Latvijai laimes, un jā -
no garšo svētku kliņģeris, par ko 
pateicība pienākās Andai Bēr-
ziņai, Dainai Baumanis un 
Margai Zurovskai. Un vēlreiz 
sirsnīgs paldies Līgai Ejupes 
kundzei par izsmeļošo referātu!

Kā ik gadus, Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes Ziemeļu novada 
dievnams Jonkeros bija pulcē-
šanās vieta latvietības kalendāra 
visnozīmīgākās dienas – 18. no -
vembŗa – svinībām, šogad jau 
12. novembrī. Notikums bija pul-
 cinājis pilnu divnamu. Bagātā 
die  na sākās ar svinīgo goda sar -
dzi pie altāŗa. Draudzes mācītāja 
Juŗa Saivara garīgais ievads, vēs-
tures faktos balstīts, neļāva aiz-
mirst mūsu pagātnes vistumšā-
kās dienas, kad tik daudzas jau-
nas dzīvības bija jāupurē, lai 
valsts neatkarības idejas pamat-
licēju ideālus īstenotu. Taču – ar 
mācītāja vārdiem runājot – tieši 
nakts vistumšākajai stundai seko 
saullēkts, šoreiz Latvijas pie -
dzim šana, kuŗu šogad svinējām 
jau 98. reizi.

Šī gada svinīgā akta program-
ma bija īpaši grodi novērpta. Kā 
ik gadus, ekrānā skatījāmies Lat-
vijas Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa uzrunu – aicinājumu Lat-
vijas un ārzemju latviešiem strā-
dāt Latvijas laba. Dziedājām Lat-
vijas un ASV himnas un klausī-
jāmies prominento svētku viesu 
– jaunā vēstnieka Vašingtonā 
Andŗa Teikmaņa un Latvijas 
Goda konsula Daŗa Dēliņa uz -
runas, kā arī svētku rīkotājas 
Ņujorkas latviešu organizāciju 
padomes priekšsēdes Baibas Ru -
dzītes Pinnes ievadrunu. Satu rī-
gās, labi sagatavotās runas bija 
uzmundrinošas un Valstssvētku 
noskaņu bagātināja. Galvenās 
runas teicēju – Latvijas vēstnieku 
Apvienotās Nācijās – Jāni Ma -
žeiku esam jau sākuši uzlūkot 
par ņujorkiešu „savējo” (viņa 

paša un viņa sabiedriski ievirzī-
tās dzīves biedres Daces Mažei-
kas sirsnīgās sadarbības dēļ). 
Savā runā viņš pieskārās jautā-
jumam – vai viegli būt latvietim 
svešnieku vidū, argumentējot ar 
domu, ka vēsturiskā pieredze 
mūs jau izsenis ir sagatavojusi 
šādai situācijai un ka tomēr visos 
laikos esam spējuši saglabāt savu 
latvietību. Viņš uzsvēra, ka trim-
das apziņa nav vairs jākultivē, jo 
visi varam atgriezties brīvajā 
Latvijā. Galvenais – veicināt lat-
visko izglītību, balstīt latviešu 
cilvēku uzņēmību visās jomās, 
nepazaudēt saikni ar dzimteni. 
Smagākais bieds pašreizējā starp-
tautiskajā situācijā ir mūsu valsts 
apdraudētā drošība. 

Svētku norisē uzzinājām, ka 
2016. gada PBLA balvas saņē-
mējs ir nozīmīgā darba „Sadar-
bība ar Latviju” veicējs Ēriks 
Krūmiņš Milvokos, bet PBLA 
Kultūras fonda Goda balvas lau -
reāts – nenogurdināmais žurnā-
lists, kādreizējais rīdzinieks 
Franks Gordons Izraēlā. Par ie -
guldīto pašaizliedzīgo darbu lat-
vietības saglabāšanā Amerikā 
ņujorkiešu oficiālo atzinību – un 
publikas ovācijas – saņēma bijusī 
PBLA Kultūras fonda vadītāja 
Vija Zuntaka Bērziņa,  jaunatnes 
jundītāja, audzinātāja un sko -
lotāja Kristīna Putene un ne  no-
kausējamais sabiedriskā darba 
darītājs dažādās jomās Andris 
Padegs. 

Neatņemama svētku program-
mas daļa, kas arī vienmēr vis-
vairāk iepriecina svētku apmek-
lētajus, ir Ņujorkas latviešu skolu 
sagatavotie priekšnesumi – gan 

svinīgā noskaņā, gan ari viegla 
humora iekrāsoti.

Ziemeļu novada skolēni, gados 
pavisam jauniņie – bija uzņē-
mušies tautasdziesmu skandē-
jumus, bet lielākie – neatkarības 
dienas atzīmēšanai tik piemē -
roto Rūdolfa Blaumaņa patrio-
tisko dzeju „Tālavas taurētājs”. 
Labi sagatavotā kopdeklamācija 
izskanēja raiti, pat ar uzsvērtiem 
drāmatisma momentiem, izpel-
noties kuplus aplausus. Rēķino-
ties ar jau „vairāk pieaugušiem” 
dalībniekiem, Ņujorkas novada 
skolotājas bija sakārtojušas ga -
ŗāku, jau gluži teatrāli izvērstu 
priekšnesumu, balstītu iecienītā 
Latvijas dzejnieka Ojāra Vācieša 
dzejā, ar visrsrakstu „Jampadra cis 
Ojāra Vācieša kabatā”. Ek  rānā 
mainījās it kā darbību illustrējoši 
zīmējumi, dažiem skandētājiem-
tēlotājiem bija zī  mīgas tērpa 
detaļas, bet visu grupu baznīcā 
ieveda dzejnieka Ojāra Vācieša 
„līdzinieks”, ar dzejniekam tik 
raksturīgo bereti galvā. 

Kamēr „Tālavas taurētāja” 
skan dēšana Valstssvētkos pašsa-
protama, Ojāra Vācieša jautrības 
izraibinātās dzejas izvēle prasa 
īsu skaidrojumu. Jāuzsveŗ, ka 
Ojāram Vācietim, sākot savu ra -
došo darbību padomju oku pā-
cijas visdzelžainākajos žņau gos, 
pietika drosmes un atjautas, lai 
ar šķietami vieglu, pat humora 
iekrāsotu pieskārienu pamo di-
nātu varas apslāpēto, tikpat kā ap -
rakto latviešu patriotisma stīgu, 
kas vēlāk dzimtenes dzej niekos 
guva arvien drošāku skanējumu. 
„Jampadracis” izpel nījās lielu 
pie  krišanu. Abu skolu audzēkņi 

priecēt priecēja ar uz  vedumu 
raito norisi un labo latviešu valo-
das skanējumu. Lai pateicība, 
slava un gods skolo tājām!

Aktam sekoja pusdienas pār-
traukums, kad varējām iestip-
rināties ar svētku reizei samērā 
„proletā riskām” pusdienām (bet 
svētkos ēšana taču nav tas gal-
venais!), un turpat lejas zālē, pie 
galdiem sē  dot, noklausījāmies 
Latvijas iz  daudzinātās folkloras 
grupas „Iļģi” koncertu. Pēc Rīcī-
bas ko  mitejas kasieŗa Imanta 
Kalniņa domām, tieši pateicoties 
„Iļģiem”, viņam bija izdevies 
pārdot tik daudz Valstssvētku 
biļešu un piepildīt visu Jonkeru 
namu.

Latviskās jutoņas uzlādētais, 
vi  tālais „Iļģu” priekšnesums klau-
sītājus tūdaļ paņēma savā varā, 
ne jau skaļuma, bet mūzikā ie -
mājotā latviskā strāvojuma dēļ.

Vēl Latvijas okupācijas gados 
1981. gadā Iļģuciemā dibinātajai 
folkloras grupai visos laikos – 
līdz pat mūsdienām – bijusi liela 
nozīmība. Programmās varējām 
lasīt: „Ilģi dzima kā folkloras 
ansamblis šā vārda tradicionālā 
izpratnē. Viņi brauca pie teicē-
jiem, mācījās dziesmas, instru-
mentu spēli, paši darināja tau-
tastērpus, mūzikas instrumentus; 
uzzināto un apgūto dziedāja, 
stāstīja, rādīja, mācīja citiem – 
kur vien Latvija atrada dzirdīgas 
ausis un redzīgas acis. Mūzikas 
spēlēšana neiztrūkstoši bija 
saistīta ar interesi par latviešu 
tautas senvēsturi, archeoloģiju, 
etnografiju, mitoloģiju, tradi ci-
jām, bet, tā kā visā iepriekš mi-
nētajā netrūka temu, ko padomju 

vara centās aizliegt un noklusēt, 
nodarbošanās ar folkloru tolaik 
neizbēgami bija kas disiden-
tisks.”

Grupā tikai pieci dalībnieki: 
Ilga Reizniece (vijole, balss), 
Māris Muktupāvels (kokle, dū -
das, akordeons, radziņš, balss), 
kādreizējais ņujorkietis Gatis 
Gaujenieks (basģitara, balss), 
Egons Kronbergs ( tradicionaālā 
ģitara),  Mārtiņš Linde (sitamin-
strumenti), bet ar lielu mūzikālo 
izmaņu izmantotais solobalsu 
un instrumentu skanējums rada 
iespaidu, ka mūzicē daudz lielāka 
grupa. Skanējuma krāšņumu 
ba gātina arī Māŗa Muktupāvela 
spēlēto instrumentu atšķirības. 
Nenoliedzami „Iļģu” mērķis ir 
mūsu folkloru pietuvināt jaun-
laiku populārās roka mūzikas 
„lidojumam”. Šim lidojumam un 
uzsvērti pulsējošiem ritmiem pa -
kļautās latviešu tautasdziesmu 
apdares tomēr sevī nes tik vitālu 
latviskuma lādiņu, ka spēj sa  gla-
bāt vārdos netveŗamo latviešu 
tautas mūzikas pamatbūtību. 
Balsis un instrumenti izvīti pie -
vilcīgās un krāšņās kombinā ci-
jās. Saistošā instrumentācija 
apliecina ne tik vien iejūtu un 
mūzikālitāti, bet arī neapšau-
bāmu tautas mūzikas izpratni. 
Par spīti ritmikas dominācijai, 
priekšnesums nekļūst vienvei-
dīgs, bet ir dinamikā mainīgs. 
Ikkatras dziesmas atskaņojumu 
ievadīja Ilgas Reiznieces steidzīgi 
runāts skaidrojums, kas ne vien-
mēr bija labi sadzirdams. Pub-
likas sajūsma bija neaprakstāma 
un tika atalgota ar vairākām 
piedevām.
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MĒS NEESAM BĀREŅI UN MĒS NEESAM NABAGI
Filadelfijas valsts svētkos runā ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe

un uzstājas folkloras kopa “Iļģi” no LatvijasMĀRA
CELLE

JĀNIS BOLIS,
Latvijas republikas goda konsuls Rodailendā

Atkal prieks ierasties Brīvo latvju 
biedrības namā Filadelfijā, nevis 
tikai tā senatnīgās, mistiskās auras 
dēļ, bet arī tādēļ, ka šī nama saim-
 niece un īpašniece ir vecākā lat-
viešu biedrība Amerikā, par vese -
liem 25 gadiem vecāka par nu 
jau 98 gadus sasniegušo Latvijas 
valsti. Šogad Filadelfijas latviešu 
organizācijas un draudzes kopīgi 
rīkoja Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinības 19. novembrī. 
Kā katru gadu, pie ieejas publiku 
sagaidīja svētku akta rīkotāji, ar 
sirsnīgu smaidu sveicot katru at -
nācēju un piespraužot tam pie 
apģērba sarkanbaltsarkanu len-
tīti. Kad Aina Berķe man sprau-
da lentīti, viņa stāvēja vienu 
pakāpienu augstāk par mani un 
tad mēs bijām viena gaŗuma.

Pusstundu pirms akta sākuma 
omulīgais nama krodziņš jau 
ņudzēja un murdēja, jo ap pa -
kavveidīgo leti bija saspiedies un 
virmoja prāvs ļaužu pulciņš. Drīz 
tas izklīda un devās uz sarīkoju-
ma zāli stāvu augstāk. Tur valdīja 
cita, svinīga gaisotne – virs ska-
tuves no sienas līdz sienai stiepās 
plats sarkanbaltsarkans karogs, 
bet uz ekrāna skatuves dibenā 
mirdzēja apgaismoti Rī  gas nami 
un Brīvības piemineklis. Tai skatā, 
iedziļinoties un mazliet pieveŗot 
acis, katrs latvietis, kas jebkad 
bijis Rīgā, varēja iztēloties, ka uz 
brīdi ir nonācis tur.

Jaunieši ienesa Latvijas un ASV 
karogus, Guntas Plostnieces kla-
vieŗu pavadījumā sanākušie spa-
rīgi nodziedāja “Dievs, svētī Lat-
viju”. Pie mikrofona stājās tautu 
meita Ariāna Akkerman, lai pie-
teiktu programmas secību.

Mūs uzrunāja Filadelfijas Lat-
viešu organizāciju padomes 
priekš sēdis Valdis Bašēns. “Atzī -
mējot Latvijas valsts 98. dzimša-
nas dienu un 25 gadus, kopš 
Latvija ir atguvusi neatkarību, 
mēs varam ne tikai priecāties, 
bet būt arī lepni, jo esam kļuvuši 
pasaulē pazīstami,” teica Bašēns. 
Tomēr viņš brīdināja – “ne visi ir 
pārliecināti, ka Baltijas valstis ir 
aizstāvamas”, tāpēc mums ir jābūt 
modriem un jāturpina polītiskā 
cīņa. No trimdas pirmās paau-
dzes nu jau mazliet pagurušām 
rokām tagad latvietības veicinā-
šanu ārpus Latviju ir pārņēmusi 
trimdas trešā paaudze. Tā domi-
nē rīcības komitejā, kas aicina 
mūs nākamgad doties uz Dzies-
mu svētkiem Baltimorā. Trimdas 
pirmā paaudze uzskatīja izglītību 
un latvietības uzturēšanu par 
prioritāti, tāpēc mēs vēl eksistē-
jam un darbojamies. Tas nav 
noticis pašplūsmes ceļā. Ir vaja-
dzīga organizācija un darboties 
griboši un varoši cilvēki. Tie tau-
tieši, kas pēdējos gados pārceļas 
uz ārzemēm no Latvijas, daudz 
ātrāk asimilējas. Cik ilgi mēs vēl 
turēsimies? – prātoja Bašēns. 
Viņš pateicās visām organizā-
cijām, talciniekiem, atbalstītā-
jiem, labvēļiem un apmeklētā-
jiem par viņu darbu un dalību šai 
sarīkojumā.

Mācītāja Ieva Dzlezgalve teica 
īsu uzrunu un lūgšanu. Viņa mūs 
drošināja, ka nav jābaidās no 
varbūtējām briesmām, jo Dievs 
mums ir devis gudrību, skaidru 

prātu un mīlestību. Viņa citēja 
no Svētiem rakstiem, kur Jēzus 
teicis, ka “tur, kur sapulcējušies 
kaut vai tikai divi vai trīs, arī 
Viņš ir to vidū”. Dievs mūs ir 
daudz sargājis, Viņš bija ar mums 
arī pirms 27 gadiem, kad visu 
trīs Baltijas valstu tautu piederī-
gie sadevās rokās un izveidoja 
Baltijas ceļu.

Skolotāju Tijas Budkēvičas un 
Lailas Gansertas vadībā vietējās 
latviešu skoliņas kāds ducis au -
dzēkņu uzstājās ar pāris tautas-
dejām. Dažs dejotājs likās esam 
ne vairāk kā piecus gadus vecs, 
bet viņu centība un nopietnība, 
izpildot savu uzdevumu, bija 
nepārspējama.

Saules staru V. Bašēna izteik-
tajām padrūmajām pārdomām 
uzspīdināja Amerikā dzimusī un 
uzaugusī svētku akta runas tei-
cēja, ALAs Kultūras nozares va -
dītāja Līga Ejupe, kuŗas mājvieta 
ir Čikāga. Ja kāds no publikas ap 
šo laiku jau bija sācis žāvāties un 
diez’ kur aizdomāties, tad L. Ejupe 
šo problēmu momentā nokārtoja. 
Izcēlusi mikrofonu no ietvara un 
uzņēmusi drošu soli pa zāles 
priekšpusi, viņa uzsvēra, ka “ir 
skolotāja”, un “prasīs jautājumus”. 
Šāds drauds sapurināja ne vienu 
vien, un turpmāk L. Ejupei bija 
neapšaubāma kontrole pār nu 
jau mazliet „nobijušos” tautu.

L. Ejupes runas galvenā tema 
bija Latvijas simtgade – kā mēs 
to svinēsim ne tikai Latvijā, bet 
viņas gādībā, esot ALAs Kultūras 
nozares vadītājai, arī ASV. Ir plā-
noti neskaitāmi sarīkojumi, noti-
kumi daudzās valstīs, kas atgādi-
nās to, ka mēs NEESAM maza, 
nenozīmīga tauta, ka mūsu vārdu 
pasaulē nes liels skaits izcilu 
mākslinieku, izgudrotāju, zināt-
nieku un daudz citu ievērojamu 
cilvēku. Latvieši ir šodien pasaulē 
slaveni ne tikai ar basketbolistu 
K. Porziņģi. L. Ejupe illustrēja savu 
referātu ar vārdiem, grafikām un 
attēliem uz ekrāna. Ne vienam 
vien nāca kā pārsteigums infor-
mācija par izgudrojumiem un 
sasniegumiem, ko veikuši latvieši 
vai latviešu izcelsmes cilvēki, 
kuŗu uzvārdi nemaz neliecina 
par viņu saknēm.

L. Ejupe minēja visdažādākos 
veidus, kā mēs, sagaidot Latvijas 
simtgadi, katrs savā veidā varam 
godināt un populārizēt mūsu 
tautu un valsti. Visdažādākas 
idejas un priekšlikumi tiek jau 
vākti un turpina vēl arvien ienākt. 
Minēšu tikai nedaudzus, jo L. Ej -
upes visi pieminētie aizņemtu 
vairākas lappuses.

4. maiju turpmāk dēvēsim par 
“Balto galdautu dienu” – šai dienā 
pulcēsimies un pasēdēsim pie 
balti klāta galda, parunāsimies, 
pamielosimies, uzdziedāsim un 
atcerēsimies, kā šai datumā mēs 
atsākām savu ceļu uz neatkarības 
atgūšanu.

Apceļosim Latviju, tās robeža 
ir 1 836 km gaŗa. Ir izstrādāti no -
rādījumi par septiņiem dažā-
diem maršrutiem, kas ved krustu 
šķērsu pa visu mūsu skaisto val-
sti. Mūsu vairāku tūkstošu gadu 
gaŗā vēsture mūs uzrunās uz 
katra soļa.

Katram latvietim vajadzētu 

gādāt, lai viņam būtu pašam savs 
tautastērps. Latvijā šodien tau-
tastērpi pa lielai daļai ir tikai 
koŗu un tautas deju kopu dalīb-
niekiem. Tas pats ir ārzemēs. Bet 
mūsu gods un pienākums būtu, 
lai katram individam būtu savs, 
jo šais dienās mēs to varam atļau-
ties. Kā to darināt vai kur to 
iegādāties un kā to valkāt – infor-
mācija ir pieejama datorā.

Jau eksistē “uguns nakts” tradi-
cija. Katru gadu augusta pēdējā 
sestdienas naktī tiek iedegti 
uguns kuri apkārt visai Baltijas 
jūŗai. Tas ir fantastisks skats, ko 
var redzēt pat no satelīta. Šī tra-
dicija jāturpina, it sevišķi Latvi-
jai, kuŗai ir gaŗa jūŗas robeža.

Latviešu izcelsmes jaunieši no 
Brazilijas, kuŗi pagājušā vasarā 
piedalījās 2x2 nometnē, izgud-
rojuši un nolēmuši, ka ievietos 
lielu Latvijas karogu čemodānā, 
kas ceļos apkārt visai pasaulei.

Nebraskas pavalsts Linkonas 
pilsētas nelielā, bet darbīgā lat-
viešu saime katru mēnesi izcep 
300 rudzu maizes kukuļus, kuŗus 
pārdod tirdziņos, tā populārizē-
jot Latviju un tās garšīgo maizi. 
Par to ir bijuši raksti vietējās 
amerikāņu avīzēs. Nebraskā sā -
kuma gados neesot bijis iespē-
jams nekur nopirkt rudzu maizi, 
pat ne rudzu miltus. Pēc tiem 
bijis jābrauc simtiem jūdžu tālu.

Ir jau izveidots logotips, ko 
izplatīs pa visu pasauli. Tas ir 
vārds LATVIA, kam seko cipars 
1 un bezgalības zīme un Latvijas 
karoga krāsas. Latvijas Kultūras 
ministrija ir to apstiprinājusi.

Mūsu pienākums ir iepazīsti-

nāt ne tikai ASV, bet visu pasauli 
ar Latviju. Tā būs mūsu dāvana 
Latvijai tās simtgadē.

Līga Ejupe, kuŗa šoruden pava-
dīja Latvijas Kultūras ministri 
Daci Melbārdi pa daudziem lat-
viešu centriem ASV pilsētās, da -
lījās ar domām un idejām ar Lat-
vijas pārstāvi. Abas ir pilnas ar 

Manāmi aizkustināta un uz -
mun drināta akta publika ar ska-
ļiem aplausiem pateicās runas 
teicējai L. Ejupei.

Latvijas goda konsuls Pensil-
vānijā J. Medveckis bija atsūtījis 
sveicienus un paziņojumu, ka 18. 
novembrī pavalsts kapitols Ha  ris-
burgā bijis apgaismots Latvijas 

karoga krāsās.
Aicinājumu 

apmeklēt ASV 
latviešu XIV Vis-
 pārējos dziesmu 
svētkus 2017. ga -
da jūnijā Balti-
morā bija astsū-
tījusi svētku rīcī-
bas komiteja.

Māra un Aldis 
Kubuliņi pasnie-
dza Daugavas Va -
nagu zelta no  z-
mes diviem vie-
tējiem apvienī-
bas biedriem – 
Andrejam Bo -
šam un Arvīdam 
Mežgailim.

Starpbrīdī jau-
nieši iznēsāja 
pa  plātes ar uz -
kodām un vīna 
glāzēm.

Sekoja folkloras kopas “Iļģi” 
koncerts. Filadelfijas valsts svētki 
beidzās ar siltām vakariņām, 
kuŗas bija sarūpējis latviešu uz -
ņēmums “Dzintara galds”. Par 
zāles dekorātīvo ietērpu bija 
gādājusi Nicola Harvey, bet Uģa 
Nīgala nopelns ir programmas 
gaumīgais grafiskais iekārto-
jums.

enerģiju, entuziasmu un pozitī-
vismu. L. Ejupe aicina, lai mēs 
sūtām savas idejas ALAs mājas 
lapai. Lai mēs stāstām KAS MĒS 
ESAM, KO MĒS DARĀM. Mēs 
neesam bāreņi un mēs neesam 
nabagi. Ir laiks taurēt visai pasau-
lei, ka mēs esam sena kultūras 
tauta, pati ar savu valsti, valodu 
un tradicijām.

Satiksmes ministrs aicina ASV
uzņēmējus uz sadarbību

transporta jomā

Šobrīd ASV ostas un uzņēmēji 
aizvien aktīvāk apzina iespējas 
eksportēt enerģētikas resursus 
un preces uz Ziemeļeiropas un 
Baltijas jūras reģioniem. 

Tāpēc dienā, kad citi Amerikas 
latvieši gatavojās uz gadskārtējo 
tītara ēšanu, latviešu delegācija 
ar satiksmes ministru Uldi 
Auguli un Satiksmes ministrijas 
valsts sekretāru Kasparu Ozoliņu 

Latvijas delegācija Rodailendā, no kreisās: satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš, satik-
smes ministrs Uldis Augulis, Jānis Bolis, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, otrais sekretārs 
ekonomiskās lietās Egils Leimanis

priekšgalā darba vizītē apmeklēja 
industriālo parku un ostu ter-
minālu Kvonsetas (Quonset) un 
Providences ostās Rodailendas 
pavalstī, lai prezentētu Latvijas 
transporta infrastruktūras un 
pakalpojumu piedāvājumu ASV 
amatpersonām un uzņēmu miem.

Sarunu turpinājums jau tiek 
pārrunāts ar cerību, ka šī sā  kot-
nējā tikšanās radīs iespēju even-

tuāli noslēgt komerciāli izdevī-
gus līgumus transportēšanas un 
eksporta jomās. 

Vizītes laikā satiksmes minis-
trijas pārstāvjus pavadīja un tik-
šanās piedalījās Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis, otrais 
sekretārs ekonomiskās lietās 
Egils Leimanis, kā arī goda kon-
suls Rodailendā Jānis Bolis.

Runā Līga Ejupe
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Mēs, divi Latvijas jaunieši no 
Amatas novada Nītaures, šogad 
Valsts svētku laikā esam Ame-
rikas Savienotajās Valstīs. Jau 
divus mēnešus apceļojot ASV, 
esam atkal nokļuvuši Austrum-
krastā, un mūsu svētku laiks 
sākās 17. novembrī ar sirsnīgu 
satikšanos Vašingtonas pusē, 
Merilendas štatā, Rokvilē, kur 
ciemojāmies pie Mētras Pē  ter-
sons un viņas ģimenes. Mētra 
1944. gada augustā, savā dzim-
šanas dienā, no Nītaures devās 
bēgļu gaitās, sākumā uz Vāciju 
un vēlāk uz Ameriku. Viņas 
stāsts mums īpašs, jo Mētra ir 
meita Nītaures vidusskolas di -
binātājam un pirmajam direk-
toram Jānim Spalviņam. Arī 
mēs abi esam šo skolu absol-
vējuši. Diemžēl mums neizde-
vās tikt mūsu valsts vēstniecībā 
Vašingtonā, tās aizņemtības un 
vēstnieka nostājas dēļ, bet liels 
prieks un lepnums bija viesoties 
Rokviles latviešu namā, kā arī 
apmeklēt “Latviešu mūzeju” 
divu lielisku dāmu – Anitas 
Tēraudas un Lolitas Bebris 
vadībā. 

Mūsu turpmākais ceļš veda uz 
Ņudžersiju, pie Amerikas lat-
vietes Valdas Rainey, kur lie -
liskā latviešu kompānijā devā-
mies uz Valsts svētku sarīko-
jumu Priedainē. Turpinājumā 
atskats, daži svētku mirkļi fo -
togrāfijās un mūsu sajūtas no 
Latvijas Neatkarības prokla mē-
šanas 98. gadadienas svinībām 
Ņudžersijas Latviešu biedrības 
centrā Priedainē.

Svinības, visiem svētku vie-
siem stāvot kājās, sākās ar Lat-
vijas karoga ienešanu un Lat-
vijas himnas dziedājumu. Tālāk 
sekoja Ņubransvikas-Leikvudas 
ev.lut. draudzes mācītājas Ievas 
Pušmucānes-Kineyko vadītais 
svētbrīdis un Ņudžersijas Lat-

Valsts svētku laiks ASV nītauriešu acīm

Grandrapidieši svin 18. novembŗa svētkus

viešu biedrības priekšnieka Jāņa 
Studenta uzruna. Uzturoties 
ASV, esam pāŗliecinājušies – 
katra latvieša runa ir īpaši 
spēcīga un atmiņās paliekoša, 
jo mēs meklējam un arī atro-
dam atbildes uz jautājumiem 
par to, kā latvieši Amerikā stip-
rina savu latvietību un saikni ar 

latvieši turpinās atbalstīt un 
stiprināt latviešu kustību un 
darbību Amerikā, kopīgiem 
spē kiem iesaistīties Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) mēr-
ķu sasniegšanā. Nolasīts tika arī 
ASV valsts sekretāra Džona 
Kerija apsveikums Latvijas 
svētkos. Šogad Valsts svētkos 

bet bijuši pamatu pamats, lai 
latvieši vienkopus pulcētos un 
svinētu svētkus. 

Svētki turpinājās ar ALAs 
kultūras nozares vadītājas Līgas 
Ejupes prezentāciju un atvērto 
sarunu par Latvijas simtgadi un 
tās svinēšanu Latvijā un pasaulē, 
tostarp ASV. Tā kā mēs darbo-
jamies Latvijas valsts simtgades 
Jauniešu rīcības komitejā, klau-
sīties Līgas Ejupes runu bija jo 
īpaši interesanti. Pēc tādas dzī -
vespriecīgas un pacilājošas ru -
nas noteikti vienaldzīgo šajā 
štatā nebūs un simtgades pasā-
kumu plāns jau sāk veidoties. 
Interesanti, ka nākamā gada 
Dziesmu un deju svētki ASV 
Baltimorā tiek organizēti ar 
kuplu Amerikas jauniešu līdz-
dalību. Mums,  jauniešiem, par 
šo faktu ir īpašs prieks. Vēlam 
izdošanos īstenot visas ieceres. 
Kopēja informācija par Latvijas 
simtgadi, mērķiem, svētku zīmi, 
svinēšanas rituāliem un cita 
veida informācija šeit apkopotā 
veidā tika izklāstīta pirmo reizi, 
un noslēgumā bija skaļi aplausi 
un ovācijas. Var droši teikt, ka 
šejienes latvieši ir gatavi 2017.
gadā sākt piecu gadu Latvijas 
simtgades svētku ciklu un ir 
gatavi iesaistīties un piedalīties 
svētku svinēšanā kā savās ģi  me-
nēs, tā kopā latviešu centros. 

Jāsaka, ka Valsts svētku svi-
nēšana šeit Amerikā mums 
šķiet spēcīgāka nekā Latvijā. 
Bieži Latvijā svētku svinēšana 
aprobežojas ar skolnieku kon-
certiem vai vietējā koŗa un 
pašdarbības kopu priekšne su-
miem, vai apbalvojumu pa -
snieg šanas ceremoniju. Pie -
trūkst dzīvu sarunu par Latviju, 
vēsturi un nākotni, nevis tikai 
noskatīšanās priekšnesumos. 
Šeit kopā būšana, runas, sav-
starpējās sarunas, diskusijas, 

svētku mielasts un koncerts lika 
padomāt, cik dažādi esam un 
cik dažādi svinam mums un 
Latvijai nozīmīgus svētkus. Tas 
lika padomāt par vērtībām, 
kuŗas stiprinām, un uzsvariem, 
kuŗiem īpašu lomu piešķiŗam, 
ikdienas darbus darot. 

Priedainē Valsts svētki turpi-
nājās ar Latvijas postfolkloras 
kustības aizsācēju, folkloras 
grupas “Iļģi” koncertu. Viņi sa -
vas Amerikas un Kanadas tūres 
gaitā ar pēdējo koncertu uzstā-
jās tieši Ņudžersijā. Koncerts 
bija brīnišķīgs, tas no jauna lika 
iemīlēties latviešu tautas mū -
zikā. Interesantie Ilgas Reiz nie-
ces stāsti, kas ievadīja katru 
mūzikālo skaņdarbu kā izglī-
toja, tā padarīja klausīšanos 
daudz tīkamāku un emocionāli 
piesātinātu. “Iļģi” bija ieradušies 
pilnā sastāvā: grupas vadītāja, 
dziedātāja un vijolniece Ilga 
Reizniece, dziedātājs, koklētājs, 
dūdinieks, akordeonists Māris 
Muktupāvels, dziedātājs un bas-
ģitarists, Amerikā dzimušais 
grupas dalībnieks Gatis Gau -
jenieks, ģitarists Egons Kron-
bergs un sitaminstrumentālists 
Mārtiņš Linde. Akordeons ska-
nēja jo īpaši labi, jo to Mārim 
Muktupāvelam bija aizlienējis 
Ņudžersijas Latviešu biedrības 
vadītājs Jānis Students, lai kaut 
nedaudz, bet vieglākas būtu 
grupas ceļasomas. 

Un tā sirsnīgi, patriotiski, 
izzinoši, pacilājoši, emocionāli 
spēcīgi pagāja mūsu Valsts 
svētku laiks ASV Austrum-
krastā. Paldies Amerikas latvie-
šiem, kas nudien stiprināja 
mūsu piederības sajūtu Latvijai 
un lika apjaust tās svarīgās 
vērtības, kas tiek stiprinātas, 
kopā esot un svinot Latvijas 
Valsts svētkus!

18. novembŗa rītā grand ra-
pidieši pulcējās Latviešu bied-
rības namā, lai uzvilktu karogu 
mastos Latvijas un Amerikas 
karogus un noklausītos tele vī-
zijas pārraidē Latvijas valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
svētku uzrunu latviešiem. 
Grand rapidu latviešu orga ni-
zāciju padomes priekšsēdis 
īsumā atreferēja Latvijas valsts 
dibināšanas norisi 1918. gada 
18. novembrī Rīgas Nacionālā 
teātŗa telpās un tās priekšvēs-
turi. Pēc tam visi klātesošie 
dalījās pārdomās par šo dienu, 
baudīdami latviešu katoļu drau-
dzes dāmu komitejas priekš-
nieces Lūcijas Sālzemnieces un 
viņas palīdžu sarūpētās uzko-
das. 

Nākamajā dienā, 19. novem-
brī, visi pulcējās atkal Latviešu 
biedrības namā lai svinētu Lat-
vijas valsts dibināšanas 98. gada 
dienu un piedalītos kopējā mal-
tītē. Svinīgo sanāksmi ievadīja 
luterāņu baznīcas prāvestes Il -
zes Larsen Svētbrīdis, ko nolasīja 
Dr. Līga Gonzalesa (prāveste 
Ilze Larsen nevarēja ierasties 

slikto laika apstākļu dēļ): „Lasot 
ziņās par Latvijas Neatkarības 
svētkiem vakar dzimtenē un to, 
kā ļaudis Daugavas krastmalā, 
gaidot svētku salūtu, spontāni 
sākuši dziedāt tautas un Valsts 
himnu „Dievs, svētī Latviju!” – 
domāju, cik spēcīgi ir šie vārdi. 
Gribējās tur pašai būt klāt un 
izjust šo vienreizējo spēku, ko 
sevī nes mūsu tautas lūgšana, 
mūsu himna.

Kad 1873. gadā dziesma „Dievs, 
svētī Latviju!” tika iekļauta pir-
majos Latviešu Dziesmu svēt-
kos, cenzūra to aizliedza. Vārds 
Latvija vēlāk tika aizvietots ar 
Baltija. Tikai pēc 1905. gada 
revolūcijas oficiāli atkal tika 
ļauts dziesmā dziedāt vārdu 
Latvija: „Dievs, svētī Latviju!”. 
Lai gan dziesma gadu desmi-
tus tika aizliegta, to zināja un 
dziedāja visos novados tādu, 
kāda tā bija rakstīta oriģinālā. 
Lūgšana nekad nepārtrūka.

Padomju Savienības okupā-
cijas gados himna bija paslu-
dināta par pilnīgi aizliegtu un 
tautas nodevību. Paaudzes Lat-
vijā uzauga, neko nezinot par 

tās eksistenci. Un tomēr tie, kas 
piedzīvojuši Latvijas pirmo ne -
atkarību, klusi sirdīs turpināja 
to dziedāt un lūgt. Arī trimdā 
latvieši turpināja to dziedāt 
visos svētkos. Lūgšana nekad 
nepārtrūka. Līdz kamēr 1988. 
gadā himna un tautas lūgšana 
atklāti atsāka skanēt neatkarī-
bas demonstrantu rindās Rīgā, 
sarkanbaltsarkaniem karogiem 
plīvojot. Lūgšana nekad nebija 
pārtrūkusi.

Lai atceramies šajā svētku 
dienā par lūgšanas spēku. 
Dziedāsim savas valsts un tau-
tas himnu ar sirdīm, kas apzinās 
Dieva labvēlību mūsu tautai. 
Dziedot, ar katru vārdu, katru 
melodijas virkni, – pateiksimies 
Dievam par mūsu tautu un 
neatkarīgo Latviju. Mācīsim nā -
kamās paaudzes dziedāt himnu 
arvien kā lūgšanu. Dievs svētī 
un uztur visas tautas un valstis. 
Tomēr arvien paturēsim sirdī, 
ka mūsu Latvija, lai gan starp 
daudzām valstīm un tautām ir 
maza uz kartes un maza pēc 
tautas lieluma, ir liela un Die -
vam mīļa. Latvija ir Dieva sar-

gāta, svētīta un laimē dies, ja šo 
himnu dzied kā lūgšanu, ja 
apzināti vēršam savus skatus ik 
dienas uz to, kuŗš licis zvaig-
znes pie debesīm un smiltis 
jūrmalā, ko neviens nevar iz -
skaitīt, kuŗš dzird zāles čukstus, 
kuŗš mīl ikvienu ar mūžīgu 
mīlestību.

Lūgsim bez mitas un dzie-
dāsim himnu ar ticīgām sirdīm 
par to, ka Dievs mīl mūsu 
dzimteni, mūsu tautu, mūs 
katru un – svētī Latviju, svētī 
mūs, savus dēlus un meitas. 
Āmen.”

Pēc prāvestes Svētbrīža Dr. 
Zigfrids Zadvinskis teica īsu 
uzrunu, atzīmējot, ka daudz kas 
ir mainījies mūsu, nu jau bijušo 
trimdinieku dzīvē šajos gaŗajos 
gados, izņemot vienu: mūsu 
sirdis vēl vienmēr ir Latvijā. 
Uzrunas beigās visi nodziedāja 
„Dievs, svētī Latviju!” Sekoja 
Virzas „Karogs”, ko deklamēja 
Monika Daukste.

Svētku runu teica Ivars Pet -
rovskis. Viņš uzsvēra, ka 98 gadi 
vienai mazai valstij kā Latvijai, 
iebloķētai starp lielām, ne pārāk 

draudzīgām svešām zemēm, ir 
samērā ilgs mūžs. Kādu Latviju 
mēs varēsim sveikt tās 100 gadu 
jubilejā? Runātājs izteica savas 
bažas par jaunievēlētā Ameri-
kas prezidenta Trampa ārpo lī-
tiku attiecībā uz NATO un 
Baltijas valstīm, ASV iesais tī-
šanos Baltijas aizstāvēšanā. 
NATO visus šos gadus bija 
drošības garants Baltijas aizstā-
vēšanai. Visā Eiropā ir zināma 
nedrošības sajūta par nākamās 
ASV administrācijas ārpolītiku. 

Tālāk sanāksmes vadītājs Dr. 
Z. Zadvinskis pasniedza trim 
grandrapidietēm Amerikas lat-
viešu apvienības Atzinības rak-
stus – Marijai Felkers, Ilgai 
Kalniņš un Marijai Visockis par 
darbu latviešu sabiedrības labā.

Atzinības rakstu saņēmējas 
godinot, visi nodziedāja „Nevis 
slinkojot un pūstot”.

Sarīkojuma beigās bija ļoti 
bagātīga maltīte pie skaisti 
izdekorētiem galdiem, ko bija 
sagatavojuši Pēteris un Lūcija 
Sālzemnieki ar palīgiem. Ska-
tuves dekorācijas uzstādīja 
Andris Runka.

No kreisās: Kristaps Zariņš,  Anita Cirīte, Dina Ivanova, Irena 
Šulce, Andris Litavnieks, Regīna Rūsiņa, Valda Rainey un Mārtiņš 
Šteins // FOTO: Mārtiņš Šteins

Latviju. J. Studenta runas sā  ku-
mā izskanēja nozīmīgs fakts – 
jau 65. reizi šeit tiek svinēti 
Valsts svētki. Neizpalika arī vie-
doklis par ASV vēlēšanu laiku, 
par rezultātiem un to ietekmi 
uz Latviju. No J. Studenta runas 
arī noprotams, ka Amerikas 

Priedainē tika pasniegts ALA 
Atzinības raksts par īpašiem 
sasniegumiem. To saņēma ilg-
ga dēja Ņudžersijas Latviešu 
biedrības kultūras daļas vadī-
tāja Inta Sams. Tika uzskaitīti 
nozīmīgi darbi, kas ne tikai 
stiprinājuši latviešu kopienu, 
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Aicina ASV uzņēmējus 
uz sadarbību transporta jomā

Satiksmes ministrs Uldis Au -
gulis un Satiksmes ministrijas 
valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš 
darba vizītē apmeklēja ASV, lai 
prezentētu Latvijas transporta 
infrastruktūras un pakalpojumu 
piedāvājumu ASV amatperso - 
n ām un uzņēmumiem. Vašing -  
to nā ministrs un valsts sekretārs 
tikās ar Valsts departamenta, 
Transportēšanas pavēlniecības 
(US TRANSCOM), Amerikas-
Centrāleiropas Biznesa padomes 
(ACEBA) un ASV-Krievijas 
(USRBC) Biznesa padomes va - 
d ī bu, kā arī apmeklēja indus - 
t riā lo parku un ostu termināli 
Kvon setas  un Providences ostā. 
Satiksmes ministrijas vadība pre-
zentēja Latvijas transporta infra-
struktūras un multimodālos 
transita pakalpojumu piedāvā ju-
mu ASV kravu saņemšanai Lat-
vijas ostās un tālākai pārvadā ša-
nai Ziemeļeiropas reģionā, kā  
arī NVS un Centrālāzijas valstīs. 
Tika pārrunāti ostu sadarbības 
un attīstības jautājumi, lai sek-
mē tu pieredzes apmaiņu ostu 
in    frastruktūras pārveidē at  bil-
stoši aktuālajām pārkraujamo 
kravu nepieciešamībām.

Tikšanās laikā

Ministrs Uldis Augulis aici nā ja 
ASV uzņēmējus attīstīt lo  ģisti -
kas centrus Latvijas ostās, izman-
tojot speciālo ekonomisko zonu 
nodokļu atvieglojumus, kā arī 
izmantot Latvijas dzelzceļa tran-
sporta savienojumus ar Ķīnu, ko 
jau atzinīgi novērtējuši Ķīnas 
uzņēmēji un šīs valsts augstākās 
valsts amatpersonas Centrāl ei -
ropas un Austrumeiropas valstu 
un Ķīnas (16+1) samita laikā šā 
gada  novembrī Rīgā.

***
Rail Baltica Rīgas stacijas 

metu konkurss 
beidzas bez uzvarētāja

Vasarā izsludinātā metu kon-
kursa mērķis bija iegūt piemē-
rotāko ideju Rīgas centrālajam 
multimodālā sabiedriskā trans-
porta mezglam un Rail Baltica 
Rīgas dzelzceļa tiltam. Territorija 
aizņem 14 hektarus, kuŗos atro-
das pašreizējā Centrālā dzelzceļa 
stacija, uzbērums no Dzirnavu 
līdz Krasta ielai, kā arī plānotais 
Rail Baltica dzelzceļa tilts pāri 
Daugavai. 15 iesniegtos darbus 
vērtēja starptautiska 11 locekļu 
žūrija. Tās priekšsēdis, Kultūras 
ministrijas eksperts Jānis Dripe 
skaidroja, ka neviens no darbiem 
pilnībā neatbilda pasūtītāja vēl-
m ēm un nevar atrisināt visus sa -
rež ģītos šī projektā uzdevumus.

Metu konkurss par Rail Baltica 
Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas 
cent rālā multimodālā sabied-
riskā transporta mezgla kom - 
p leksa apbūves ieceri 28. novem-
brī tika pabeigts bez uzvarētāja. 

Tā vietā žūrija izraudzījās divus 
otrās vietas ieguvējus – dāņu un 
vietējā architektu biroja piedā-
vājumus. Divu mēnešu laikā no 
abiem metiem tiks apkopotas 
labākās idejas. Par līdzvērtīgiem 
uzvarētājiem tika atzīti metu 
kon kursa nobeiguma sarīkoju-
mā nepārstāvētā dāņu architektu 
biroja PLH Arkitekter un vietējā 
biroja Outofbox darbi.

***
Saeima pieņem valsts budžetu

Saeima 23. un 24. novembŗa 
ārkārtas sēdē galīgajā lasījumā 
pieņēma likumu “Par valsts bu -
džetu 2017. gadam”, vidēja ter-
miņa budžeta ietvara likumu 
2017., 2018. un 2019. gadam, trīs 
jaunus likumus, kā arī grozīju-
mus 54 likumos. Saeimas sēde 
sākās plkst. 9 un beidzās plkst. 
04.20. 19 stundas ilgajā sēdē 
deputāti ne reizi vien kāpa tri-
bīnē, kur ne tikai citēja dzej nie-
kus un filozofus, bet arī iztei ca 
apvainojumus un kaunināja cits 
citu. Par nākamā gada valsts bu -
džetu balsoja 59 deputāti, pret – 
36 deputāti. Nākamā gada valsts 
konsolidētā budžeta ieņēmumi 
tiek plānoti 8,066 miljardu eiro 
apmērā, savukārt izdevumi – 
8,367 miljardi eiro. Prognozētā 
ekonomikas izaugsme 2017. ga -
dā ir 3,5%, savukārt 2018. un 
2019. gadā tā paredzēta 3,4% ap -
mērā.

Nākamgad turpinās risināt ak -
tuālos jautājumus veselības ap -
rūpē, īstenos reformas izglī tī bas 
jomā, palielinās valsts aizsar dzī-
bas spējas, noslēgs atalgojuma 
reformu tiesībsargājošajās iestā-
dēs, kā arī turpinās stiprināt ēnu 
ekonomikas apkaŗošanu. To ie -
priekš par valsts budžeta projek-
ta virzību atbildīgajā Saeimas 
Budžeta un finanču (nodokļu) 
komisijā apliecināja finanču mi -
nistre Dana Reizniece-Ozola. 
Financējums valsts aizsardzībai 
nākamgad salīdzinājumā ar 
2016. gadu būs par 98 miljo - 
n iem lielāks, un tas saistīts ar 
ne  pieciešamību palielināt valsts 
aizsardzības spēju – Nacionālo 
bruņoto spēku kaujas gatavību 
un Zemessardzes darbībspēju. 
Financējums valsts aizsardzībai 
nākamgad sasniegs 1,7 procen-
tus no iekšzemes kopprodukta, 
bet 2018. gadā to palielinās līdz 
diviem procentiem.

***
Valstij nelojālos skolotājus 

varēs atlaist no darba
Saeima galīgajā lasījumā pie-

ņēma tā dēvētos lojalitātes gro-

zījumus Izglītības likumā, kas no  -
saka gadījumus, kad iespē jams 
no darba atbrīvot valstij nelojā-
lus pedagogus. Likuma izmaiņas 
atbalstīja 56 deputāti, bet pret to 
balsoja 35 parlamentārieši.

Sēdē par šo likumprojektu bija 
plašas diskusijas, kuŗās galve no-
kārt opozicijas deputāti kri ti zē - 
ja šo ieceri. Savukārt izglītības 
un zinātnes ministrs Kārlis Ša -
durskis (Vienotība) mēģināja at -
spēkot kritiku, paužot, ka ikvie-
nam cilvēkam, kas ir draugos ar 
formālo loģiku un veselo saprātu, 
ir skaidrs, ka Satversmei nelojāli 
cilvēki nevar strādāt par peda-
gogu. Turpmāk likuma 30. panta 
ceturtais punkts būs papildināts 
ar normu, ka par izglītības iestā-
des vadītāju ir tiesīga strādāt per-
sona, kuŗai ir ne tikai nevainoja-
ma reputācija un kuŗa ir lojāla 
Latvijas Republikai un tās Sa  - 
t versmei, bet papildus personai 
būs jāievēro arī atšķirīgas attiek-
smes aizliegums. Ar šādu pašu 
piebildi papildināts likuma 48. 
pants, kas nosaka, kādas perso-
nas ir tiesīgas strādāt par peda-
gogu.

***
Kanadas ieguldījums 

Baltijas valstu drošībai
Pēc Kanadas plašsaziņas lī   - 

dz ekļa CBC sniegtās informācijas, 
Džastina Trudo valdība nolēmu -
si atvēlēt 348,6 miljonus dolaru 
kaŗavīru dislocēšanai Baltijā nā -
kamo triju gadu laikā. 348,6 mil-
jonu dolaru plānots atvēlēt kaŗ a-
vīru bataljonu nogādāšanai un 
uzturēšanai Baltijas valstīs, kā  
arī gaisa spēku patruļām Eiro -
pas austrumos Krievijas agresi -
jas draudu dēļ.

Kanadas premjērs Trudo solīja 
uz Baltijas valstīm nosūtīt ka - 
ŗa vīru bataljonus. 455 kaŗavīri, 
bru ņutechnika un stāba kontin-
g ents nākamgad ieradīsies Lat vi-
jā. Tāpat reģionā ieradīsies Ita-
lijas, Albānijas, Polijas un Slovē-
nijas spēki. Kanadas parlaments 
at  balstījis arī drošības spēku un 
attīstības palīdzības nodroši nā-
šanu Afgānistānā līdz 2021. ga -
dam.

***
Minsteres Latviešu ģimnazijas 

absolventu ziedojums 
Okupācijas mūzejam

Okupācijas mūzeja Izglītības 
nodaļa šovasar saņēmusi 4000 
eiro lielu ziedojumu no Minste-
res Latviešu ģimnazijas (MLĢ) 
bijušo skolēnu un draugu bied-
rības. Ziedojuma mērķis: vēstures 
skaidrošana jauniešiem un sko-
lotājiem no Latgales Okupācijas 
mūzejā. Tas bijušajiem MLĢ 
ģimnazistiem ir patiesi svarīgi.

Minsteres Latviešu ģimnazija, 
tagad ‒ Latviešu centrs

Latgales skolēni varēs izman - 
t ot Skolu atbalsta programmu 
(SAP) un saņemt daļēju ceļa 
nau das atmaksu braucienam uz 

Rīgu, savukārt skolotājiem būs 
iespēja pavasarī piedalīties mū -
zeja organizētajos kursos. Sep-
tembrī sākās skolēnu pētniecisko 
darbu konkurss “Cilvēki – Lat-
vijas novadu dārgumi”, un martā 
Daugavpilī notiks Latgales re -
ģiona sarīkojums, kuŗā skolēni 
prezentēs savus darbus, tāpēc arī 
šeit ļoti noderīga būs ziedotā 
naudiņa. Paldies par atbalstu!

***
ASV strādājošais ārsts 

Uģis Gruntmanis 
vēlas atgriezties Latvijā 

“ASV Teksasas universitātes 
asociētais profesors, ārsts Uģis 
Gruntmanis iecerējis nākamgad 
startēt Rīgas Stradiņa univer-
sitātes (RSU) rektora vēlēšanās. 
To pats ārsts atklāja LTV rai dī-
jumā “Viens pret vienu”,” vēstī 
Latvijas Sabiedrisko mediju re - 
dakcija.

Uģis Gruntmanis

“Gruntmanis jau 20 gadus 
strādā ASV. Taču viņš ar ģimeni 
labprāt atgrieztos Latvijā, ja būtu 
atbilstoša iespēja to darīt. Kā 
šādu iespēju viņš redz RSU rek-
tora amatu, jo 2017. gada rudenī 
notiks universitātes vadītāja vē- 
lēšanas. “Tā ir mana universitāte,” 
vēlmi strādāt tieši RSU pamato 
Gruntmanis, sakot, ka viņš to ir 
absolvējis,” raksta lsm.lv

***
Precīzēts 

Gaiziņkalna augstums
Novembrī Latvijas Ģeotelpis-

kās informācijas aģentūras ģeo-
dēzisti un kartografi veikuši Lat-
vijas augstākās virsotnes – Gai  -
z iņkalna ‒ augstuma mērīšanu 
un aprēķināšanu. Tā liecina, ka 
vie ta, kur bija atradies pirms pie-
 ciem gadiem uzspridzinātais 
skatu tornis, ir 311,94 m virs 
jūras līmeņa.

Tagadējie virsotnes mērījumi 
un aprēķini veikti Latvijas aug -
stumu sistēmā, kas atbilst 2000. 
gadā pieņemtajai Eiropas Ver ti-
kālās atskaites sistēmas (EVRS) 
definīcijai. Par EVRS sākum-
punktu noteikts Amsterdamas 
pālis, kuŗš tiek atbilstoši uzturēts 
un ģeodēziski kontrolēts. 

Iepriekš Gaiziņa augstums, 
atbilstoši vēl PSRS noteiktajai 
Baltijas augstuma sistēmai   
(BAS-77), bija 311,495 m. BAS-

77 sākumpunkts atrodas Kron -š-
t atē – uz salas Somu jūras līcī 
ne  tālu no Sanktpēterburgas. 
Aug s tuma sistēmas maiņu veica 
Aiz sardzības ministrija un Lat-
vijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģen tūra, nodrošinot visus tech-
nis kos sagatavošanās darbus un 
likumdošanas izmaiņas. Baltijas 
augstākā virsotne joprojām ir 
318 m virs jūras līmeņa esošais 
Lielais Munameģis Dienvid - 
i gaunijā.

***
Krievija iezīmē territoriju...
Saeimas deputāta Edvīna 

Šnores viedoklis par Krievijas 
nodomiem. Janvārī ASV varu 
pār ņems jaunais prezidents. 
Pirms tas ir noticis, Krievija no -
lēmusi sūtīt viņam signālu un 
demonstrātīvi iezīmēt savu terri-
toriju. Līdzīgi, kā tas notiek dzīv-
nieku pasaulē – tā,  lai jaunais 
kollēga jau no paša sākuma sa -
prastu, kas kuŗam pieder. 

Edvīns Šnore

17. novembrī ar TASS starp-
niecību Krievijas Ārlietu minis -
t rija izplatījusi paziņojumu, ka 
bijušajās PSRS republikās ir ap -
draudēta krievu valoda un ka  
tur nepieciešams krievu valodai 
piešķirt īpašu tiesisku statusu. 
Ņemot vērā, ka šajās territorijās 
dzīvo daudz krievvalodīgo, jau-
tājums esot jāvirza Krievijas ār -
polītikas dienas kārtībā. Un 
beidzot: “Īpašu trauksmi no tie-
sību viedokļa rada krievu valo-
das stāvoklis Latvijā un Igau -
nijā.” Kā pēc burvju mājiena 
pēkšņi sāka pienākt satraucošas 
ziņas no Igaunijas. 19. novembrī 
Postimees.ee ziņoja, ka Igaunijas 
Centra partija negaidīti izvirzī-
jusi prasību par pāreju uz krievu 
valodu Igaunijas bilingvālajās 
skolās. Latvijā savukārt daudzus 
šokēja prezidents Vējonis, kuŗš 
22. novembrī savā mājaslapā pub-
licēja aicinājumu nevairīties Lat-
vijā runāt krieviski: “Daži  polī ti-
kas veidotāji izvēlas runāt tikai 
latviešu valodā, neraugoties uz 
viņus intervējošā medija un tā 
auditorijā lietoto valodu... Labu 
piemēru rāda tie polītikas vei -
do tāji un ierēdņi, kuŗi ar kriev-
valodīgajiem plašsaziņas līdzek-
ļiem runā to auditorijas vairā-
kuma valodā”. Gandrīz vienlai-
kus ar prezidenta ekspertu skan-
dalozajām atklāsmēm par krie -
vu valodas ieteicamo lietojumu  
ASV polītologs Pols Goubls pub-
licējis rakstu, kuŗā secināts, ka 
Kremļa galvenais ierocis hibrīd-
kaŗā pret bijušajām PSRS (īpaši 
Baltijas) valstīm ir krievu valoda, 
tās izplatīšana un aizstāvēšana.
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Nācis klajā plašākais 
izdevums par mākslinieka 

Kārļa Hūna daiļradi
Kārļa Hūna 185. jubilejas gadā 

klajā nāk mākslas zinātnieces 
Ed  vardas Šmites grāmata par 
mākslinieku. Kārļa Hūna (1831 – 
1877) daiļrade pieder Latvijas, 
Krievijas un Eiropas 19. gadsim-
ta otrās puses mākslai, viņa darbi 
mūsdienās atrodas kollekcijās 
visā pasaulē. Izdevumā apko -
potais materiāls ir līdz šim pla -
šā kais.

Grāmatā tapis jauns stāsts par 
mākslinieku, izmantojot doku-
mentāli apliecinātos faktus, citu 
biografu devumu, saglabātos 
viņa laikabiedru vērojumus, kā 
arī nostāstus un pat leģendas.

***
Eltons Džons koncertē Rīgā
15. novembrī Arēnā Rīga uz -

stājās mūziķis Eltons Džons un 
viņa grupa. Koncerta laikā iz -
skanēja publikas iemīļotākie hīti 
un par klasiku kļuvušās dzies-
mas, kas tapušas mūziķa piec-
desmit gadus ilgās karjēras laikā, 
kā arī skaņdarbi no viņa jaunākā 
albuma Wonderful Crazy Night.

Kopā ar Eltonu Džonu uz 
skatuves kāpa mūziķa oriģinālā 
trio bundzinieks Naidžels Ol - 
s ons, mūzikālais direktors un ģi -
tarists Deivijs Džonstons, kas 
pir mo reizi piedalījās ierakstos 

kopā ar Džonu jau 1971. gadā un 
kļuva par viņa grupas dalībnie -
ku gadu vēlāk, basģitarists Mets 
Bizonets, perkusionists Džons 
Maons un taustiņinstrumen-
tālists Kims Bulards.

***
ASV izdots 

Toma Kreicberga romāns
ASV izdevniecība Katherine 

Tegen Books laidusi klajā latvie -
šu rakstnieka Toma Kreicberga 
romānu “Havanas kaķu karalis”.

Jaunais romāns ir stāsts jau - 
n iešiem par kāda amerikāņu pus-
audža ceļojumu uz viņa mātes 
dzimteni Kubu. Grāmatā savijas 
romantika, dejas, tropu komū-
nisma reālisms un spiegu intri-
gas. Arī autors vairāk nekā gadu 
dzīvojis Kubā. Romāns saņēmis 
augsta prestiža Junior Library 
Guild atzinības zīmi. Par grāma-
tu interesi izrādījušas arī Spāni-
jas, Krievijas un Latvijas izdev-
niecības. “Prieks, ka romāns ra -
dījis lasītāju atzinību. Tajā pašā 
laikā jāteic, ka nepazīstamam lat-
viešu autoram ielauzties pārsā-
tinātajā ASV tirgū ir grūti. It 
īpa ši novērtēju mūsu pašu lat-
viešu atbalstu šajā cīņā. Tas pir-
majās nedēļās ievērojami uzla-
bojis grāmatas noietu,” norādīja 
Kreicbergs.

***
Latvijas filmas saņem balvas 
“Melānijas chronika” bija vie-

nīgā Baltijas valstu filma, kas 
starp 12 filmām bija iekļauta 
Tallinas filmu festivāla “Melnās 

naktis” konkursa skatē un kuŗas 
italiešu kinoproducenta un re -
žisora Uberto Pazolīni vadībā 
vērtēja starptautiskā žūrija. Vie s  -
tura Kairiša filma  saņēma bal  -
vu – bronzas vilka statueti – par 
labāko operātora darbu. Balvu 
saņēmis filmas “Melānijas chro -
nika” operātors Gints Bērziņš.

Somijas kinoteātros filmu “Me -
lānijas chronika” rādīs jau de -
cembŗa beigās un pēc pirmizrā-
des Tallinā Somijas lielākais laik-
raksts Helsingin Sanomat 23. no  -
vembrī par “Melānijas chroniku” 
rakstīja, ka “iespējams, šī ir pir -
mā par vēsturi stāstošā latviešu 
filma, kuŗu var ieteikt ārzem-
niekam”. Filmā galveno lomu 
atveido šveiciešu aktrise Sabīne 
Timoteo, kuŗa filmējusies Alises 
Rorvaheres “Brīnumi”, Filipa 
Greninga filmā “Mīlestība, nau-
da, mīlestības”,  kas godalogotas 
Kannu, Berlīnes un citos festivā-
los. Sabīne Timoteo pagājušajā 
gadā tika atzīta par Šveices labā-
ko aktrisi kino.

*
Dāvja Sīmaņa un studijas 

Lokomotīve spēlfilma “Pelnu sa -
natorija”, kas Latvijas pirmizrādi 
piedzīvoja 2016. gada janvārī, 
saņēma Kairas kinokritiķu ne  dē-
ļas galveno balvu, kas nosaukta 
ēģiptiešu kino klasiķa, režisora 
un scēnārista Šadi abd el Sala -
ma (1930 – 1986) vārdā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

SPĀNIJA. 24. novembrī Latvijas vēstniece Spānijā Argita Daudze 
aicināja Latvijas goda konsulus Spānijā uz sanāksmi, lai apspriestu 
darbības programmu 2017. un 2018. gadam. Tikšanās laikā tika 
pārrunāta gatavošanās Latvijas simtgadei un iezīmēti projekti kul-
tūras, ekonomikas un tūrisma jomās. No goda konsulu puses bija 
liela interese iesaistīties vēstniecības ierosinātajos projektos, tai 
skaitā Ivara Heinrichsona ceļojošās izstādes organizēšanā Spānijas 
reģionos, kas varētu notikt jau 2017. gada pirmajā pusē.

NĪDERLANDE. 26. novembrī Latvijas vēstniecība Hāgā 
organizēja diasporas organizāciju Nīderlandē, Beļģijā un Luksem-
burgā reģionālo semināru, kuŗā Ārlietu ministrijas Speciālo uz  de vu-
mu vēstnieks Atis Sjanīts informēja par Ārlietu ministrijas dia sporas 
polītikas aktuālitātēm un sadarbības iespējām. Šīgada Ā rli etu mi -
nistrijas konkursā diasporas atbalstam piešķirts ievērojams atbalsts 
Beniluksa valstu diasporas organizāciju projektu reālizācijai, tostarp 
Latvijas Republikas Proklamēšanas 98. gadadienas svinēšanai, Lat-
viešu Mākslas un kultūras centra Nīderlandē projektam “Stārķu un 
mazo dzērvju salidošanās”, asociācijas “Luksemburga - Latvija” un 
Latviešu biedrības Beļģijā projekti Latvijas spēlfilmas “Es esmu šeit” 
izrādīšanai Luksemburgā un Beļģijā. 

LIETUVA. Latvijas vēstniecībā Lietuvā Lietuviešu Literātūras un 
folkloras institūta Literātūrzinātnieku baltistu grupas pētniecei 
Laurai Laurušaitei tika svinīgi pasniegts Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības Kultūras fonda Atzinības raksts par latviešu literātūras  
un kultūras atpazīstamības veicināšanu Lietuvā.

Laura Laurušaite

DĀNIJA. 22. novembrī vēstnieks Kaspars Ozoliņš piedalījās Bal-
tijas jūras valstu nevalsts organizāciju tīkla rīkotajā tematiskajā 
sanāksmē, svinot Baltijas valstu 25 gadu neatkarības gadadienu. 
Tematiskajā sarīkojumā, kas bija veltīts pilsonisko sabiedrību attīstī-
bai Baltijas valstīs, vēstnieks pastāstīja par nevalstisko organizāciju 
iespējām piedalīties un ietekmēt Latvijas likumdošanas procesu, kā 
arī par valsts pārvaldes pretimnākošo attieksmi pret nevalsts sek -
tora ieguldījumu pārvaldes uzlabošanā. 23. un 24. novembrī Kopen-
hāgenā un Midelfartā ar vēstniecības atbalstu tika rīkoti semināri 
Dānijas tūrisma aģentūru pārstāvjiem par tūrisma iespējām Latvijā. 
Seminārus atklāja Latvijas vēstnieks Dānijā Kaspars Ozoliņš. Semi-
nāros ar prezentācijām uzstājās pārstāvji no Baltic Travel Group, 
airBaltic, TheMiceCream un Jurmala SPA Hotel. Vairāku Dānijas 
tūrisma firmu pārstāvjiem semināri deva iespēju pirmo reizi iepazī-
ties ar tūrisma iespējām Latvijā un apsvērt šī maršruta iekļaušanu 
turpmākajos ceļojumu piedāvājumos.

POLIJA. 23. novembrī Latvijas vēstniecības Polijā telpās notika 
tūrisma seminārs “Atklāj daudzveidīgo Latviju!”, kuŗu sadarbībā ar 
vēstniecību organizēja Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija, 
LIAA, Kurzemes un Latgales reģiona pārstāvji un aviokompanija 
AirBaltic. Seminārā piedalījās pārstāvji no Polijas tūrisma kom-
panijām, kuŗi saviem klientiem piedāvā braucienus uz Latviju, kā   
arī poļu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

VĀCIJA. Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadi-
enu, Hamburgas federālās zemes pārstāvniecībā Berlīnē 2016. gada 
16. novembrī notika kultūras tūrismam veltīts seminārs “Liepāja    
un Hamburga: Ostas pilsētas jaunā spozmē”, Liepājas Simfoniskā 
orķestŗa stīgu kvarteta koncerts, kā arī diplomātiskā pieņemšana.

KANADA. Latvijas un Japānas vēstniecības ielūdz uz filmas 
“Ručs un Norie” izrādi sestdien, 3. decembrī, Miera draudzes namā, 
83 Main ielā, Otavā. Programmā: atspirdzinājumi, cienasts, vēstnie -
ka Kārļa Eichenbauma un vēstnieka Kenjiro Monji uzruna, filmas 
izrāde. Filma stāsta par divu eksotisku pasauļu sastapšanos, kas uz -
šķiļ pārsteidzošu emocionālu un dvēselisku radniecību.

TURCIJA. Latviešu biedrība Turcijā ielūdz uz Ziemsvētku 
sarīkojumu Stambulā 11. decembrī. Pirmo reizi Turcijā notiks Ziem-
svētku dievkalpojums latviešu valodā. Dziedāsim skaistākās Ziem-
svētku dziesmas, sveču gaismā un īpašā gaisotnē sūtīsim savas labās 
domas Jaunajam gadam.

SOMIJA. 22. novembrī Latvijas vēstnieks Somijā Uģis Bambe un 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvības Somijā vadī-
tāja Alise Barvika apmeklēja Kuopio, lai paplašinātu sadarbības ie -
spē jas starp Latviju un Somijas austrumu reģioniem. • Somijas pil-
sētā Espoo tiek meklēts latviešu valodas skolotājs, kam latviešu 
valoda ir dzimtā. Nodarbības plānots sākt 2017. gada janvārī. CV 
jāiesūta līdz 5. decembrim. Kontaktinformācija (saziņai angļu 
valodā): tiiu.kotka@espoo.fi

//Foto: Apollo
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Demokratiskās valstīs jau labi 
sen pieņemts klasiskais pilnvaru 
iedalījums. Pirmā vara – likum-
devēja (legislative), otrā – izpild-
vara (executive), trešā – tiesas 
(ju  diciary). Un nu jau kādus 100 
gadus ir pamats pieminēt arī 
“ceturto varu” – presi, mūsdie -
nās – plašsaziņas līdzekļus jeb 
me  dijus.

Donaldam Trampam, kurš 20. 
janvārī nomainīs Baraku Oba -
mu kā POTUS (President of the 
United States – gandrīz vai im  pe-
risks šī titula īsinājums) un pa -
gaidām rezidē savā Ņujorkas 
Piektās avēnijas rezidencē - 
“Trump Tower”, arvien lielākā 
mērā nākas ņemt vērā šo “cetur-
to varu”, kuras spēku un ietek - 
mi iemieso laikraksts “New York 
Times” – NYT.

21. novembrī Donaldam Tram-
pam viņa augstceltnes 25. stāvā 

“Ceturtā vara” un ASV vieta pasaulē
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

bija, var teikt, saskriešanās ar 
CNN, NBC un citu elektronisko 
un drukāto plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjiem, kurus viņš strostēja, 
pārmetot tiem “negodīgu”, pat 
“skandalozu” attieksmi pret sevi. 
Elitārā žurnāla “The New Yorker” 
galvenais redaktors Dēvids Rem-
niks bija tik sašutis, ka pēc šīs 
“slēgtās” tikšanās savas dusmas 
par Trampu izpauda atklātībai.

Donaldam Trampam lie lu paš-
sa valdīšanos prasīja tai pašā die-
nā pieņemtais lēmums – tikties 
ar “New York Times” vadību. 
Viņš taču šo laikrakstu vēlēšanu 
kampaņas gaitā vienā laidā la -
māja, un NYT nepalika parādā, 
iestājoties par Hilariju Klintoni 
un noniecinot viņas sāncensi. 
Galu galā Tramps nāca pie atzi-
ņas, ka ar “New York Times” ir 
jārēķinās, jo šai “lapai” ir globāla 
ietekme uz sabiedrisko domu.  

Tā nu viņš, “pārvarot sevi”, devās 
uz “New York Times” lepno 
mītni un tās 16. stāvā sniedza 
pla šu interviju NYT izdevējam 
un īpašniekam Arturam Sulc-
ber  geram junioram, kura ģime-
nei jeb dzimtai šis laikraksts   
pieder kopš 1896. gada, un avīzes 
vadošajiem redaktoriem un žur-
nālistiem. 

Un skaties vien – šoreiz Do - 
n alds Tramps, var teikt, demon-
strēja valstsvīra stāju, bija saval-
dīgs, savos izteikumos mērens, 
liekot saprast, ka vairākos jau-
tājumos viņš negrasās ieņemt 
“ekstrēmu” poziciju. Gandrīz vai 
tēvišķīgi pārmetis šim laikrak-
stam, ka tas bijis “pārāk skarbs” 
pret viņu, Tramps – tavu brīnu-
mu – nosauca “New York Times” 
par “lielu, lielu dārgumu (jewel), 
pasaules dārgumu”. 

Patiešām, jēdziens “ceturtā va -

ra” nav no gaisa grābts.
Vācijā šo “ceturto varu” spīdoši 

iemieso nedēļas žurnāls “Der 
Spiegel”, kuŗa izcilākie raksti 
lasāmi arī angļu valodā šī izde-
vuma starptautiskajā portālā. 
Iespaidīgs un uz pārdomām ve -
dinošs ir “Der Spiegel” galvenā 
redaktora vietnieka Dirka Kurb-
juveita raksts “Amerika attei  ku -
s ies no savas vadošās lomas Rie-
tumos”. Gandrīz 100 gadus, rak-
sta Kurbjuveits, Savienotās Val-
stis “bija brīvās pasaules līdere. 
Bet līdz ar Donalda Trampa ie -
vēlēšanu Amerika tagad atteiku-
sies no šīs lomas. Pienācis laiks 
Eiropai un Angelai Merkelei 
aizpildīt šo tukšumu”. Raksta 
au tors liek saprast, ka Donalds 
Tramps novērsies no Eiropas un 
atstāj to vienatnē: “Tagad Eiro -
pai acīmredzot vajadzēs pašai 
gādāt par savu drošību – turklāt 

laikā, kad mums ir darīšana ar 
Vladimiru Putinu, Redžepu Ta -
jipu Erdoganu un Islama valsti.”

Un par to pašu: “Vai Ķīna var 
nomainīt ASV, lai vadītu pasau-
li?”, vaicā laikraksts “Global 
Times”, kas iznāk angļu valodā 
un atrodas Ķīnas valdī bas uz  rau-
dzībā. Ievēlētais ASV prezidents 
Donalds Tramps bija apsolījis 
atteikties no t.s. Klusā okeana 
partnerības, un vairāki Rietumu 
plašsaziņas līdzekļi paužot ce -
rības, ka Ķīna, būdama “augoša 
superlielvalsts”, atvietos Ameri-
ku, “lai vadītu pasauli”. Bet vai 
Ķīna tam ir gatava? “Global 
Times” atzīst, ka Ķīna šo misiju 
nevar uzņemties – Amerika to -
mēr paliek visspēcīgākā. ASV 
vadošā loma ir nenoliedzama, 
bet, spriež “Global Times”, Ķīnas 
turpmākā izaugsme ir neizbē-
gama. Saprotiet, kā gribat...

Cik ilgi atceros pats sevi, tik ilgi 
arī zinu par Kubu un tās bār dai -
no, cigārus pīpējošo vadoni Fide -
lu Kastro. Reizi gadā cilvēks ie -
radās Ņujorkā uz Apvienoto Nā -
ciju organizācijas kopsēdi, lai pa -
rādītu pigu tiem, kuŗiem viņa 
val dīšana nebija pa prātam, pir - 
m ām kārtām jau pašiem ame ri-
kāņiem, kuŗi līdz pat šim gad am 
pret salu uz dienvidiem uz  turēja 
plašu, lai arī ne īpaši efek tīvu 
embargo. Vienmēr zināju, ka Fi -
delam patīk gaŗi runāt, le  ģendāras 
bija viņa piecu, sešu vai septiņu 
stundu uzrunas, kuŗās viņš klāstīja 
savu skatu par Ku bu, tās iekārtu, 
par kubiešu dzīvi, slavēja savas 
valsts it kā (un sa  līdzinoši nudien) 
lielisko veselī bas aprūpes sistē - 
mu, izglītības sistēmu. Zināju, ka 
tad, kad es biju pavisam maziņš, 
Fidels ko pā ar tēvoci Ņikitu 
Maskavā gandrīz uzlaida gaisā 
visu pa  sauli. Vēl šodien metas šer-
muļi, saprotot, cik tuvu tobrīd 
mēs visi bijām iznīcībai. Zināju  
arī to, ka man, Amerikas pilsonim, 
uz Kubu braukt nav atļauts, Ku -
bas izslavētos cigārus nav atļauts 
pirkt. (Vienmēr smaidu, kad at  ce-
r os, ka, pirms ieviest minēto em -
bargo, toreizējais ASV prezidents 
Džons Kenedijs īpaši pa  rūpē -      
jās sev nodrošināt vaja dzī   go Ku -
bas cigāru daudzumu; es savu -
kārt 2000. gadā biju Han noverē   
uz Pasaules izstādi, palī dzēju va -
dīt kādu latviešu pasā kumu, spe-
ciāli aizsoļoju uz iz  stādes otru 
galu, kur bija Kubas izstāde, no -
pirku sev cigārus, lep ni paziņoju, 
ka es amerikānis, citur to nedrīk -
stu darīt, kubie tim, kas to pārde -
va, cik atceros, tas bija dziļi nein-
teresanti.)

Aizgājušais valdnieks
Un nu Fidela Kastro vairs nav. 

Viņš nomira 25. novembra naktī 
90 gadu vecumā, un 60 gadus 
pēc tam, kad viņš kopā ar brāli 
un vēl dažiem cilvēkiem uzsāka 
revolūciju savā valstī, lai gāztu 
nīsto Batista režīmu un izveido -
tu kārtējo pasaules komūnisma 
gaišo citadeli. Nākamajā dienā 
nīsto un mīlēto diktātoru kre-
mēja, urna ar viņa pelniem tika 
izstādīta dažādās vietās Kubā, 
Fidela mirstīgās atliekas apgla-
bātas 4. decembrī.

Lielā mērā Fidels Kastro bija 
sava ģeopolītiskā laikmeta pro-
dukts. Brīdī, kad viņš kļuva par 
savas valsts vadoni, tā dēvētais 
aukstais karš starp Ameriku un 
PSRS jeb starp kapitālismu un 
komūnismu jau bija pilnbriedā. 
Laikā pēc Otrā pasaules kaŗa 
pašnoteikšanās tiesības kļuva  
par modes lietu, it īpaši Lielbri-
tanijas, Francijas un citu Eiro -
pas varu veidoto imperiju kon-
tekstā (protams, ne mūsu un citu 
Austrumeiropas valstu un tautu 
gadījumā). Kubas gadījumā ru -
na bija par patiešām brutālu un 
līdz kliņķim korumpētu diktā-
toru, Fulgencio Batista, kurš sa -
vu režīmu aprakstīja ar vārdiem 
“disciplinēta demokratija.” Des-
mit gadu garumā pirms uzvaras 
Fidels ar saviem vīriem cīnījās, 
daudz laika pavadīja cietumā, 
daudz tika apspiests. Nebija ru -
na tikai par militāru cīņu, Fidels 
Kastro pēc izglītības bija jurists, 
viņš centās savu valsti mainīt ar 
tieslietu sistēmas palīdzību. Ne  -
iz devās. Korumpētā valstī arī 
ties as ir neuzticamas.

Reiz Batista bija padzīts un 
aizmuka uz Portugāli, kur tajā 

laikā arī bija militāra diktatūra, 
Kuba kļuva par figūru globālajā 
šacha laukumā. Amerikai Kast -
ro vadītā revolūcija nebija pieņe - 
m a ma tāpēc, ka Kastro bez jeb-
kādām ceremonijām nacionā-
lizēja visu pēc kārtas. Kā zināms, 
laikā pirms Otrā pasaules kaŗa 
Ku  ba un it īpaši Havana bija gla-
mūra pilna, tur bija lepnas vies-
nīcas, kazino, krogi, izpriecas. 
Havanā ballējās kino zvaigznes, 
bagāti ļaudis, arī gangsteri no 
mafijas, kuŗi lielā mērā kontro-
lēja visu procesu. Tam visam Fi -
dels Kastro ar saviem cilvēkiem 
pielika punktu. Nacionālizācija 
skāra ne vien minēto nekustamo 
īpašumu, bet arī un īpaši milzī-
gās cukura niedru plantācijas, 
kuŗas atsevišķiem bagātniekiem 
nozīmēja vēl lielāku bagātību, 
bet plantāciju strādniekiem – 
nudien grūtu dzīvi.

Katrā gadījumā amerikāņiem 
tas viss nebija pieņemami, un 
ļoti ātri Vašingtona pret Kubu 
ie  viesa embargo. Fidels aizskrēja 
uz Maskavu pasūdzēties saviem 
ideoloģiskajiem brālēniem, brā lē-
ni ar vislielāko prieku uzņēmās 
patronāžu pār attālo salu. Kā 
nekā Kuba atrodas vien dažus 
des mit kilometrus pāri jūras šau-
rumam no nīstās ASV. Tāpēc jau 
tā Kubas raķešu krize, Kremlis, 
tāpat kā mūsdienās, arī tolaik bi -
ja gatavs pabakstīt ienaidnieku, 
paskatīties, cik tālu tas var aiziet. 
Toreiz, atšķirībā no mūsdienām, 
Chruščovam nācās piekāpties. 
Kubā tā arī nekad kodolraķetes 
netika izvietotas (un tikai dau-
dzus gadus vēlāk pasaule uzzi-
nāja, ka apmaiņā pret to Ame rika 
piekrita tādas neizvietot Turcijā).

Visas nākamās dekādes Kubas 
tautsaimniecība bija lielā mērā 
atkarīga no attiecībām ar lielo 
ideoloģisko brāli Atlantijas oke-
āna otrā pusē. Tiesa, sākums ne -
bija viegls. Pirmie kontakti bija 
ar Kubas komūnistu partiju,   
kura kollēgām Maskavā pavēs-
tīja, ka Fidels Kastro pārstāvot 
“augsto buržuaziju” un patiesībā 
esot amerikāņu Centrālās izlū - 
k o šanas pārvaldes (CIP) aģents. 
Taču drīz vien ekonomiskās at -
tiecības starp abām pusēm pie-
auga, banalizējot var teikt, ka 
ku   bieši turp sūtīja cukuru un 
pretī saņēma degvielu, lai arī 
attiecības, protams, bija plašākas 
un detalizētākas.

Vēsturiski skatoties, nav pavi -
s am droši, ka Fidels Kastro savā 
sirdī nudien bija komūnists. Cik 
var spriest, vismaz sākumā viņš 
gribēja labu darīt, paši pirmie 
dekrēti pēc tam, kad viņš kļuva 
par valsts vadoni, bija par korup-
cijas un analfabētisma izskauša-
nu Kubā. Bet tad amerikāņi nāca 
ar bēdīgi slaveno Cūkas līča in -
vāziju, pēc kuŗas Fidels paziņo -
ja, ka Kuba ir “sociālistiska” 
valsts. Visu laiku pēc tam tā bija 
uzticama PSRS sabiedrotā, kad 
Maskava iesūtīja tankus Buda-
peštā un pēc tam Prāgā, Kuba 
teica urrā. Kubiešu zaldāti pie-
dalījās daudzos militāros konflik-
tos ļoti daudzās vietās pasaulē. 

Taču tad PSRS sabruka. Lat-
vijai un daudzām citām valstīm 
mūspusē tas bija laimīgs noti-
kums, bet kubiešiem tā bija ve  se-
la katastrofa. Oficiālajā Kastro 
režīma valodā laiks kopš PSRS 
sabrukuma pazīstams kā “īpašais 
periods miera laikā.” Īpašais pe -

riods nozīmēja uzturēt komū-
nisma “principus” arī tad, kad 
galvenā komūnisma sponsora 
pasaulē vairs nebija. Mūsu valsts 
un pārējās no Maskavas kam -
pie na atbrīvotās valstis varēja 
brīvi veidot tirgus ekonomiku 
(cik labi katrai no tām veicās vai 
neveicās, tas ir cits jautājums), 
bet kubieši joprojām dzīvoja 
“komūnismā” ar visu no tā izrie-
tošā. Pirmām kārtām jau ar na -
badzību. Centrālizēta ekonomi -
ka ne īpaši labi darbojās PSRS, 
tāpat tā nedarbojās Kubā ar tās 
11 miljoniem iedzīvotāju. Tikai 
pēdējos gados, kad kubiešiem 
bijis ļauts eksperimentēt ar kapi-
tā lismu. Havanā ir privātas mā - 
  j as, kuŗās ēdamistabā tiek atvērts 
restorāns un tamlīdzīgi. Varbūt 
tas ir tāpēc, ka labu laiku pirms 
nāves Fidels Kastro bija stipri ne -
vesels, vairs nespēja uzturēt spē  kā 
savus “revolucionāros” principus.

Kas notiks tālāk? Kā zināms, 
šogad martā ASV prezidents Ba -
raks Obama kļuva par pirmo 
amerikāņu prezidentu kopš tālā 
1928. gada, kas ieradās Havanā. 
Viņš tur bija tāpēc, ka bija no -
lēmis normalizēt attiecības un 
Kubā atvērt ASV vēstniecību. 
Republikāņi attiecību normali-
zā ciju nolādēja, un tas cilvēks, 
kuŗš nākamgad janvārī stāsies   
B. Obamas vietā, priekšvēlēšanu 
kampaņas laikā solīja minēto 
vēstniecību atkal slēgt un attie cī-
bu normalizāciju atcelt. Nav ku -
biešu tauta pelnījusi to, kas ar to 
notiek, un Amerikai tieši vaja-
dzē tu palīdzēt tai atgriezties nor-
mālo valstu un sabiedrību ko -
pie nā. Kubai vēlēsim to labāko. 
Arī kubieši ir pelnījuši brīvību.



LAIKS 2016. ga da 3. decembris – 9. decembris12

EDUARDS
SILKALNS

Bronzas zīmes Brīvības pieminekļa laukumā

G. Gailītis pie informātīvās bronzas plāksnes tās montēšanas 
darbu laikā. Foto no G. Gailīša personīgā archīva

INESE RAUBIŠĶE

Uz mazmeitas Ilonas jautāju -
mu, kādu dāvanu vecmāmiņa vē -
lētos astoņdesmit gadu jubilejā, 
vecmāmiņa atbild, ka vēlētos ap -
ciemot jaunāko māsu Hertu, kas 
sešdesmitajos gados, kad “pa  dom-
ju vara dzelzs priekškarā pavēra 
spraudziņu”, apprecējusies ar Pie-
volgas vācieti un tagad dzīvo Ro -
zenheimas pilsētā netālu no Min-
chenes Vācijā. Tā kā vecmāmiņa 
lidot negrib ne traks, viņa ar Ilonu 
un tās vīru Ansi dodas ceļā ar au -
to. Pēc izciemošanās pie radiem 
un jau atceļā uz Latviju vecmāmi-
ņa aizmugurējā sēdeklī šķietami 
iemieg, īstenībā – nomirst. Jaunie 
ērtības labad viņu novieto mašī-
nas jumta bagāžniekā. Nonākot 
iepriekš sarunātajā pārnakšņo-
šanas vietā, viņi auto ar visu vec mā-
miņu novieto viesnīcas stāvlau-
kaumā. Taču no rīta viņi konsta -
tē, ka mašīna naktī nozagta un arī 
no vecmāmiņas vairs ne miņas. 

 Tāds, lūk, ir aši ieskicēts un līdz 
galam neizstāstīts sižets vienīga-
jam līdz šim vēl nepublicētajam 
sacerējumam Māras Svīres izlasē 
Stāsti pilnmēness vakariem. Pā -

Nozaudētā vecmāmiņa un runcis Rondo
Māra Svīre, Stāsti pilnmēness vakariem, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2016. g.

rē jie divdesmit, grāmatas pasītes 
lappusē par labākajiem un po  pu-
lārākajiem nosauktie, pārņemti 
no pieciem agrākiem, no 1977. 
līdz 2011. gadam izdotiem,  Svīres 
stāstu krājumiem.  

Vecmāmiņa ir pats mūsdienī-
gākais no visiem stāstiem. Tas ir 
vienīgais, kā darbība risinās gal-
venokārt ārpus Latvijas robežām: 
pretstatā padomju laikiem mūs-
dienu Latvijas latvieši uz Rietu - 
m iem gan lido, gan pa zemes ceļu 
dodas bieži. Teikums “Ne vairs ro -
beža, ne nauda jāmaina” norāda, 
ka stāsts tapis pēdējos gados, t.i., 
kopš eiro ieviešanas Latvijā. Bet 
vismūsdienīgāks ir stāsta melnais 
humors, kas vienam otram lasī-
tājam pat varētu likt justies ne -
ērti. Ne vien mūsu kristīgās tra-
dicijas piebremzē mūsu vēlēšanos 
jokoties par tematiem, kas saistās 
ar nāvi, bet mūsu literātūras vēs-
ture mums likusi uz vecmāmiņām 
raudzīties kā uz mīļām būtn ēm, 
varbūt ar baltu lakatiņu uz gal - 
vas, kā sirdsskaidrības un augstu 
ētisku ideālu iemiesotājām. Mūsu 
kopskatu ietekmējušas tādas vec-
māmiņas kā Mērnieku laiku An -
nuža, kā Poruka Kukažiņa, kā 
Sprīdīša un Lienītes vecmāmiņa 
Sprīdītī.... Lai ko mēs par viņām 
domātu, mums ne prātā  neienāk-
tu tādas vecmāmiņas, pat ja miru -
š as, ievietot auto jumta bagāžnie -
kā. Ar melno humoru sev uzma-
nību pievērst cenšas izklaidējoši 
šovi. Mūsu globālizētajā pasaulē 
jau varbūt sanāk itin sakarīgi, ka 
Māras Svīres vecmāmiņa latviešu 
grāmatā parādījusies tajā pašā 
gadā, kad ASV par prezidentu ie -
vē lēts šovmens Donalds Tramps. 
Angļiem ir teiciens anything goes, 
t.i., – jebkas var notikt.  

 Garākais un pazīstamākais no 
citiem grāmatā uzņemtajiem Svī  -
r es stāstiem ir Limuzīns Jāņu nakts 

krāsā. Tas uzņemts arī populārā 
filmā, ko Latvijas Televīzija rāda ja 
ne biežāk, tad vismaz vienu reizi 
katru gadu Jāņu laikā. Skaisti pa -
sekot ne vien gaumes, bet arī rak-
stības normu un ieradumu mai -
ņ ām gadu gaitā. 1918. gada atklāt -
nē: Teizi to stundu, to brihdi... Pa -
domju laikos sūtītā telegrammā: 
Apsveikt nevaram ja pasi, sutam 
telegrammu asi. Olita, Lasma, Vik-
tors. Taču tie visi tādi sīkumi, sa -
līdzinot ar gaŗumzīmju un mīksti-
nājumu pilnīgu trūkumu vārdos, 
kas tiek iebaroti mūsdienīgajos 
sakaru līdzekļos vai tajos, kuŗus 
šie līdzekļi spļauj ārā. 

Māra Svīre ir rutinēta rakst-
niece, kas ar spilgtiem ievada tei-
kumiem jau pirmajā brīdī spēj 
piesaistīt katra stāsta lasītāja uz -
manību un ar pārsteidzošām bei  - 
g ām rada lasītājā apmierinātību  
par to, ka viņš gluži tādas tās ne -
bija sagaidījis. Šeit daži ievadtei-
kumu paraugi.- 

Mocarts gulēja uz klavierēm virs 
vākā izsista cauruma. Dažus tei-
kumus vēlāk noskaidrojas, ka gu -
lētājs uz klavierēm bijusi konser-
vatorijas studentei Sibillai piede-
roša marmora statuete. 

Pliķis pa dibenu nelīdzēja. An  to  - 
n  am bija jāmirst. Viņš uzauga cie-
tumā. Bulta lēnām slīdēja. 

 Svīre vienlīdz veikli prot veidot 
kā komiskas, tā drāmatiskas situ-
ācijas. Stāstā Blondais ... mīļais 
“pārliecināta vecmeita”, meklē da-
ma savu aizblandījušos kaķi, sa -
stop “radniecīgu dvēseli”, “kungu 
labākajos gados”. Viņi kafejnīcā 
iedzer kafiju, ieēd pankūkas, to -
mēr vecmeita paliek uzticīga sav ai 
pārliecībai un izgāž dusmas uz 
kaķi, kas ar savu klaidonību viņu 
kungam pietuvinājis. Stāstā Re -
dzē ta seja mājā, kur nupat vasa -
ru pavadīt uzradusies Ērika, ienāk 
vīrietis, kas tur it kā mitis iepriek-

šējā vasarā un iekārtojas uz pār-
nakšņošanu. Spriedzi uztur Ēri -
kas neziņa, kas vīrietim varētu būt 
padomā. Stāstā Gaišs vakars di -
va tā izskatās, ka Antons drīz mirs, 
tāpēc viņa sieva Alise grib dzirdēt, 
kur viņš bijis un ko darījis naktī 
pirms četrpadsmit gadiem, kad 
nav pārnācis mājās. Lasītājs tad 
nu arī dabū iepazīt Antona īslai-
cīgu afēru ar Ināru, bet paliek ne -
noskaidrots, vai viņš to atceras 
tikai savā prātā jeb vai to izstāsta 
arī Alisei. Jebkuŗā gadījumā no -
mirst nevis Antons, bet gan Alise. 
Dzēlīga ironija caurstrāvo stāstu 
Māja, kur vīrs ar trim dēliem 
dodas otrā laulībā ar sievieti, kam 
trīs meitas. 

Tā kā grāmatā neparādās bibli-
ografiskas izziņas par atsevišķu 
stāstu sākotnējo publicēšanas ga -
du, lasītājs var pēc dažādām pa -
zīmēm lūkot spriest, kuŗi ir pa -
domju laika un kuri – pēcpadomju 
laika stāsti. Stāsts Pa ķieģelim... 
atdodas jau ar pirmajiem tei ku - 
 m iem: “Atmoda sākās par vēlu... 
Zonā, tā sacīt, Tautas fronti no  di-
bināja.” Bet kāds varētu būt bijis 
Zelta nikolaja tapšanas laiks? 
Strādnieki te strādā un iemet. Par 
pamatšķiras, darbaļaužu veikto 
ra   žošanas procesu padomju lai kā 
skaitījās atzīstami rakstīt, tika ta -
ču tolaik peltas Holivudas filmas 
par to, ka tās reti parādot, kā viņu 
varoņi nopelna savu dienišķu 
mai zīti. Bet kā ar tiem bieži cilā-
tajiem pusstopiem? Vai tādus pa -
domju rakstnieks savus līdzcilvē-
kus drīkstēja notēlot? Lai literātūr-
zinātnieki, ja vēlas, noskaidro, vai 
padomju laikā pirmpublicētie 
darbi šī krājuma vajadzībai ir vēl 
kā citādi uzfrizēti, kā vien Dieva 
vārdu pārrakstot ar lielo burtu. 
Neko ideoloģiski nepieņemamu 
mūsdienu nacionāli noskaņots 
lasītājs krājumā neatradīs. 

Ļoti manāms Māras Svīres rak-
stīšanas paņēmiens ir sižetisku, 
bet vēl vairāk stilistisku elementu 
pārņemšana no pasakām, tomēr 
vietumis atkal iestarpinot pavi - 
s am “nepasakainas” detaļas. Stāstā 
Trešais brālis trešais tēva dēls Kal-
vis apved ap stūri vecākos brāļus 
Edgaru un Gati. Stāstā Atgrieša-
nās nākotnē atgriešanos pašā sā -
ku mā parāda jau no gabala ierau-
gāma aiziešana atpakaļ pie Raiņa 
Zelta zirga trim brāļiem: “Brāļi 
nesāka (Tēvam nomirstot – E. S.) 
naudu dalīt un strīdēties, kā pa -
rasti pasakās notiek. Viņi to no -
slēpa, Muļķim neteica ne vārda.” 
Bet jau dažas lappuses vēlāk at  -
nāk “nākotne”: tiek dzerta apelsī-
nu sula, skotu viskijs, martini, to -
niks un long drinki, tiek piekosti 
klāt čipsi un kellog’s Frosties. Svī -
res ar pasaku pasauli koķetējošie 
stāsti tiecas būt komplicētāki par 
reālistiskajiem, un simbolu un 
aso ciāciju pārbagātība ļauj tiem 
ērti aizsniegt tikai tādus lasītājus, 
kas nevairās piepūles un gatavi 
piedomāt, ko īsti rakstniece iece-
rējusi pateikt. 

Katram lasītājam krājumā va -
rētu būt citādi mīļākie stāsti, un 
katram no grāmatas būs cits gu   - 
v ums. Kādreiz guvums var būt 
ga  līgs sākums. Zinu, ka tad, kad 
at  sevišķie stāsti jau sen būs aiz mir - 
s ušies, man līdz mūža galam at -
miņā saglabāsies klavieŗspēles 
studentes runcim izvēlētais vārds 
Rondo. Meitenes mūzikas mīles-
tība un tās sasaistīšana ar viņas 
īpašumā esošo kaķi vairs nevarēja 
būt trāpīgāk izteikta. 

13. oktobrī Māra Svīre svinēja 
astoņdesmit gadu jubileju. Atliek 
viņai novēlēt ilgāku mūžu nekā 
tika viņas izdomātajai vecmāmi-
ņai, kas par jubilejas dāvanu bija 
izvēlējusies ceļojumu ar auto uz 
Rozenheimu.  

Šogad aprit 85 gadi kopš Brī-
vības pieminekļa pamatakmens 
ielikšanas un 5. gadskārta kopš 
Goda telpas atklāšanas tajā, un 
kā skaists akcents klāt pielikts ‒ 
tieši šī gada valsts svētku priekš-
vakarā – 17. novembrī – atklātas 
informātīvās bronzas zīmes Brī-
vības pieminekļa laukumā. 

Uz svinīgo sarīkojumu pie Brī-
vības pieminekļa pulcējās Rīgas 
domes vadība – priekšsēdis Nils 
Ušakovs un viņa vietnieks Andris 
Ameriks, deputāti, Valsts proto-
kola pārstāvji, arī Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības Kultū-
ras mantojuma polītikas daļas 
vadītājs Jānis Asaris, Rīgas pilsē-
tas būvvaldes pārstāvis Viesturs 
Brūzis, Rīgas pilsētas architekts 
Gvido Princis, būvfirmu, neval-
stisko organizāciju un sabiedrī-
bas pārstāvji, goda viesi, archi-
tekti, tēlnieki, restauratori ...

Trīs informātīvās zīmes (iz -
mērs 130x80 cm) iestrādātas Brī-
vības pieminekļa laukuma as -
falta segumā: divas pieminekļa 
priekšpusē – pa labi un pa kreisi 
no simetrijas ass (līdzās ietvei), 

un viena aizmugurē – iepretim 
kāpnēm. Tā interesenti var lasīt 
informāciju četrās valodās (lat-
viešu, krievu, vācu un angļu), 
atrodoties dažādās vietās lau -
kuma territorijā. Katra zīme vei-
dota no 120 kg bronzas un kopā 
ar granīta apmali sver vairāk ne -
kā pustonnu. Kopējās izmaksas 
gandrīz 23 000 eiro, kuŗas sedz 
Rīgas pašvaldība. Zīmju pasūtī-
tājs ir “Rīgas pieminekļu aģen-
tūra”, un tāpēc uzrunāju tās 
direktoru Gunti Gailīti. 

Kad un kā radās ideja par šīm 
bronzā veidotajām zīmēm? 

Guntis Gailītis: Pirms desmit 
gadiem šeit pat pieminekļa lauk u-
mā mani uzrunāja Juris Thārs – 
no Zviedrijas atbraucis latvietis. 
Kāpēc šeit pie Brīvības pieminekļa 
neesot nekādas ziņas – ne piemi-
nekļa atklāšanas gadskaitļi, ne 
autori, ne arī tas, ka piemineklis 
savulaik tapis par tautas saziedo-
tajiem līdzekļiem? Patiesības la -
bad gan jāteic, ka ilgu laiku šādu 
informāciju vēstīja pieminekļa 
labajā pusē uzstādītais vides pla-

kāts. Taču ar to nemitīgi kaut kas 
atgadījās – te stiprāks vējš sapo s-
tīja, te vandāļi uzdarbojās... Un 
tā mēs sākām strādāt pie jauna 
projekta. Uzreiz piebildīšu, ka 
zīmju mērķis jau sākotnēji tika 
strikti noteikts – tās sniedz ļoti 
konkrētu informāciju, vizuāli ir 
atturīgas un nekādā gadījumā 
nav domātas kā pieminekļa deko-
rējums. Informatīvo zīmju pro-
jektu izstrādāja architekts Edvīns 
Vecumnieks (SIA “Arhitektu bi -
rojs Vecumnieks un Bērziņi”), 
zīmes uzstādīja Pēteris Zvaunis 
un Gun tis Pandars (SIA “Akmens 
ap  strādes centrs AKM”), bronzas 
plākšņu izgatavotājs ir tēlnieks 
Kārlis Alainis. Nevar nepieminēt, 
ka darbs bija ilgs, skrupulozs ... 
kaut vai tāds fakts, ka pirms pāris 
gadiem Latvijā nepieteicās ne -
viens metallējējs, kas uzņemtos 
veidot šīs plāksnes. Vēlmi veikt šo 
darbu izteica poļi, bet ar notei-
kumu, ka zīmju teksts būs arī 
poļu valodā... Bet tad mēs at  ce-
rējāmies un uzrunājām tēlnieku 
Kārli Alaini. 

(Turpinājums 13. lpp.)
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Rezultāts – šodien svinīgi pie-
ņemam darbu ‒ bronzas zīmes ar 
vēstījumu:

BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS 
CELTS PAR TAUTAS 

ZIEDOJUMIEM
ATKLĀTS 1935. GADA 

18. NOVEMBRĪ 
TĒLNIEKS KĀRLIS ZĀLE

ARHITEKTS ERNESTS 
ŠTĀLBERGS

Jāteic, ka šī kodolīgā informā-
tīvā teksta pamatā ir ļoti inte-
resants vēsturiskais stāsts, par 

kuŗu aizraujoši stāsta Mārīte 
Šen berga ikreiz, kad interesenti 
apmeklē Brīvības pieminekļa 
Goda telpu. Un arī šogad 17. no -
vembŗa svinīgā sarīkojuma ie -
tvaros dalībniekiem bija lieliska 
iespēja noklausīties vēsturisku 
ko  mentāru par izcilām personī-
bām un būtiskākajiem notiku -
m iem, kas saistīti ar Brīvības pie-
minekļa vēsturi, un ierakstīt sa -
vus vēlējumus Goda grāmatā.

Varbūt piemirsti (vai mazāk 
zināmi) fakti, ka vieta Brīvības 
pieminekļa celtniecībai tika mek-
lēta ilgāk nekā astoņus gadus. 
1931. gada 18. novembrī (t.i., 
pirms 85 gadiem) tika likts Brī-

vības pieminekļa pamatakmens. 
Svinīgi speciālā iedobē ievieto -  
ja 50 cm garu un 15 cm platu 
cilind risku kapsulu no bieza va -
ra. Kapsulas saturs ‒ vēstījums, 
17. un 18. novembŗa laikraksti, 
Latvijas metallnauda, viens III 
un viens V šķiras ordenis. Svinī-
go notikumu ievadīja Valsts pre -
zidents A. Kviesis, viņš iemūrēja 
arī pirmo ķieģeli. Tika nodzie-
dāta valsts himna un norībēja 21 
lielgabala zalve... 

Brīvības piemineklis tika uz -
celts četros gados, tauta tam 
saziedoja trīs miljonus latu. 
Tēlnieka K. Zāles un architekta 
E. Štālberga vārdi nesaraujami 

saistīti ar Latvijas brīvības sim-
bolu, tos allaž min pirmos, ru -
nājot par pieminekli, un tagad 
iemūžināti arī jaunajās bronzas 
zīmēs. 

Un tomēr kopējā kontekstā 
būtu nekorekti nepieminēt vēl 
vienu personību – zviedru metāl-
mākslinieku Ragnaru Mīrs mē-
denu. Veidojot Brīvības piemi-
nekli, īpašas problēmas radīja 
Brīvības tēla atliešana bronzā,  
un tad tika uzrunāts R. Mīrsmē-
dens, kuŗš lieliski izpildīja vara 
kalumā pieminekļa centrālo fi -
gurālo veidojumu (kuŗa modeli 
ģipsī bija izveidojis Zāle)...

Mūsu sarunas laikā Guntis 

Gailītis pauda gandarījumu par 
atklātajām bronzas zīmēm, ... kas 
ir kvalitatīvi izveidotas un iestrā-
dātas tām paredzētajās vietās 
laukumā un veic savu pamat-
funkciju – informēt!... Un šāds 
svi nīgs, pozitīvi satraucošs brīdis 
(kādu piedzīvojām šī gada 17. no -
vembŗa rītā), kas tagad ir “ie -
rakstīts” arī Brīvības pieminekļa 
vēsturē, veicina īstenot atkal jau-
nus projektus, kas saistāmi ar šo 
tautas celto un aprūpēto piemi-
nekli. Jau tagad tiek virzīti jautā-
jumi par speciālo apgaismojumu, 
tālāku apkārtnes labiekārtoša-
nu... Ideju netrūkst.

(Turpināts no 12. lpp.)

Novembris ir Eduarda Smiļģa 
mēnesis. Izcilais teātŗa refor mā-
tors, Dailes teātŗa dibinātājs, ak -
tieris un režisors ir dzimis 23. no -
vembrī, un arī viņa teātris ir pie -
dzimis šai mēnesī, pirmo reizi 
tas skatītājus uzņēmis 1920. gada 
19. novembrī. 

Daudzināt Smiļģa nopelnus  
un mūža darbu esam pasākuši 
tra dicionālajā “Spēlmaņu naktī”, 
skatuves mākslinieki no visas Lat-
 vijas pulcējas kopā sarīkojumā, 
lai cildinātu iepriekšējās sezonas 
labākos darbus un darba darītā-
jus. Speciāla žūrija izvērtē dar-
bus, nosakot uzvarētājus indi vi-
duā lajās kategorijās un paziņojot 
arī gada labāko izrādi kā lielajās, 
tā mazajās zālēs, tāpat labāko ie -
studējumu bērniem. Šogad “Spēl -
maņu nakts” notika Dailes teātrī, 
svinīgās ceremonijas laikā Edu-
ards Smiļģis, kam šogad aprit 
130 gadu, tika bezgalīgi citēts un 
daudzināts, kaut tādu īpašu viņa 
personībai veltītu goddevību un 
cieņas apliecinājumu nesagaidī j ām. 

Par emocionāli saviļņojošu sa  -
rīkojuma kulmināciju izvērtās 
divu Dailes teātŗa aktieŗu Olgas 
Dreģes un Juŗa Strengas godi -
nā šana, viņi saņēma Balvu par 
mūža ieguldījumu teātrī, par 
ilggadēju degšanu mākslā un 
uzticību savam Dailes teātrim. 

Šogad īpaši bagāts godalgu bi -
rums tika Nacionālajam teātrim. 
Balvu par labāko lielās zāles iz -
rādi saņēma F. G. Lorkas “Asiņ ai-
no kāzu” iestudējums režisora 
Vlada Nastavševa režijā. Šai Na -
cionālā teātŗa izrādei piešķirta 
arī balva par absolūti labāko ie -
studējumu – Grand Prix.

Gaŗa un dažādiem notiku - 
m iem bagāta bija šī 23. novembŗa 
diena. Tā sākās ar “Spēlmaņu nakts” 
nominantu brokastīm Eduarda 
Smiļģa namā Pārdaugavā, kur 
Teātŗa mūzeja telpās tika godi-
nāti visi, kas ar savu darbu iz  pel-
nījušies iespēju ierindoties aiz -
va dītās sezonas izcilnieku lokā. 
Kuŗš no viņiem būs laimes izre-
dzētais, kas vakarā kāps uz ska-
tuves, lai balvu saņemtu, vēl ne -
bija zināms. Tāpēc gaisā virmoja 
gaidpilna intriga, nojausmas un 
minējumi. Pēc nobaudītajām 
bro  kastīm dalībnieki devās uz 
Raiņa kapiem, lai noliktu ziedus 

Ar Eduarda Smiļģa vārdu un domām

Sveicam jubilāru
Viktoru Hausmani!

Eduarda Smiļģa atdusas vietā. 
Dienas vidū Teātŗa mūzejā no -

risinājās vēl kāds sarīkojums. Pa -
visam neformālā gaisotnē tika 
svinēta 40. gadskārta, kopš Edu-
arda Smiļģa mājā darbojas Lat-
vijas skatuves mākslai un tās iz -
cilniekiem veltīts mūzejs. Nams, 
kas, pateicoties visas teātŗa sa -
bied rības un it īpaši Teātŗa bied-
rības priekšsēdes Lidijas Freima-
nes entuziasmam, bija no jauna 
uzcelts no gruvešiem, kopš tās 
1976. gada dienas ir darbojies, 
aicinot ciemos dažādu paaudžu 
apmeklētājus, stāstot par skatu-
ves mākslas pagātni un tagadni. 
Te nākuši skolēni, studenti, te 
vie sojušies kvēli teātŗa pielūdzēji 
un paši mākslas brīnuma radī-
tāji. Mūzeja darbinieki savukārt 
vākuši liecības par pagājušajiem 
laikiem un fiksējuši tagadnes no -
tikumus, pierakstījuši atmiņas, 
jaunākajos laikos norišu fiksē ša-
nā izmantotas arī jaunākās tech-
no loģijas.

Draudzīgā noskaņā aizritēja 
vairākas stundas. Skanēja mū zi-
ka no dažādu gadu teātŗa izrā - 
 d ēm, uz ekrāna cits citu mainīja 
fotoattēli no Smiļģa mājas vēstu-
res, arī no svinīgā mūzeja atklā-
šanas sarīkojuma pirms četrdes-
mit gadiem, kad visiem, kas bija 
ieradušies, lai būtu klāt šai nozī-
mīgajā brīdī, zālē vietas nepie -
tika. Teātŗa mūzeja direktors Jā -

nis Siliņš pateicās saviem darbi-
niekiem, svētkos sveicināja Kul-
tūras akadēmijas rektore Rūta 
Muktupāvela, bija atnākuši ap -
sveicēji no Rakstniecības mūze-
ja, no Kino mūzeja, klāt bija arī 
Eduarda Smiļģa ģimene – meita 
Aija ar bērniem Gintu un Adriā-
nu, arī kādreizējie šī mājīgā mū -
zeja darbinieki. Atmiņās, jaut -
ros un arī mazliet sērīgos no -
stāstos aizritēja laiks.  

Gaidot šo mūzeja pastāvēšanas 
gadadienu, pārvērtības skārušas 
arī daļu ekspozīcijas. Tā pār vei-
dota, lai uzsvērtu Smiļģa radošā  
gara brīvību, tā lielumu un vē -
rienu. Strādājot kopā ar māksli-
nieku Ivaru Loginu, profesors 
Jānis Siliņš mūzeja materiālu 
izkārtojumā panācis nepiespies-
tu  vieglumu un atbrīvojis telpu 
no visa liekā, ļaujot runāt tikai 
būtiskajiem eksponātiem. Tur-
klāt ceļā uz Smiļģa zāli nu iespē-
jams skatīt fotogaleriju, kuŗā 
atainoti Meistara nozīmīgākie 
darbi dažādos vēstures posmos.

Taču ir vēl viens būtisks ak -
cents, kas nenoliedzami bagā ti-
nāja Eduarda Smiļģa 130 gadu 
atceri. Tā ir meistara mazmeitas 
Adriānas Vīgneres gleznu izstā-
de “Teātris laika telpā”, kas ie -
kārtota mūzeja 3. stāva izstāžu 
zālē. Izstāde veltīta vectēvam, 
kuŗu mazmeita nekad nav sa -
tikusi, līdz ar to mūsu priekšā ir 

mākslinieciska versija par Smiļ-
ģa personību, viņa garīgo ap -
vārsni, par viņa vietu Visumā – 
laikā un telpā. Izstādē valda zilie 
toņi, jo gleznojot māksliniece 
lietojusi īpaši iegūtu ultramarī -
nu –  zilā krāsa bijusi Smiļģim 
ļoti mīļa, tā ir tuva arī Adriānai.

Par īpašajām gleznieciskajām 
kvalitātēm lai spriež mākslas 
zinātnieki, taču jāatzīst – māk-
slinieces darbi lieliski izkārtoti 
telpā, kuŗai tie speciāli radīti. 
Gan lielformāta gleznojumi, gan 
mazāka apjoma darbi uzrunā     
ar ļoti personisku attieksmi, kas 
atklāj arī iedziļināšanos un iz -

pratni Eduarda Smiļģa neat kār-
tojamās personības kolīzijās. 
Līdz ar to arī gleznās ietveŗtā 
simbolika iegūst tādu kā caur spī-
dīgu, maiguma pilnu izpausmi. 
Katrā ziņā Adriānas Vīgneres iz -
stāde, kas tapusi uz mākslinie -
ces 30 gadu jubilejas sliekšņa, 
raisa domas par lielām Visuma 
un cilvēka dzīves problēmām. 
Par sapņiem, iecerēm, par aiz -
sniegtiem un neaizsniegtiem tā -
lumiem. Šī izstāde  ir ļoti vērtīgs, 
radoši patstāvīgs pienesums 
Eduarda Smiļģa aktuālitātes un 
vēriena izpratnē. 

Skaistu jubileju 6. decembrī 
svin literātūras un teātŗa pētnieks 
Viktors Hausmanis. Būtiska bei-
dzamo gadu līnija viņa darbos ir 
trimdas autoru darbu populā-
rizēšana, publicēšana un anali  -
zē šana, lai padarītu tos pieeja-
mus Tēvzemes lasītājiem. Tāpēc 
ar prieku saņemam jauno grā-
matu, ko nenogurstošais zināt-
nieks jubilejā par skaistu dāvanu 
sagādājis pats sev un lasītājiem. 
Novēlam mūsu uzticamajam au -
toram Viktoram Hausmanim  
dar ba sparu, arvien tikpat dzīvu 
interesi par mākslu kā līdz šim 
un veselību, lai īstenotu vēl dau-
dzas ieceres!

Foto: Jāzeps Danovskis

Adriānas Vīgneres gleznojums

GUNDEGA
SAULĪTE
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Latvijas trīs lielākie fondu pro-
jekti, kur Rita Kaimiņa ziedo, ir 
“Vītolu fonds”, kurā viņa ir dibi-
nājusi trīs stipendijas, Saulgriežu 
nometne, kur vasarā bērni mā -
cās latvisko dzīves ziņu, un trešais 
lielais projekts ir Likteņdārzs.

Šis stāsts nav par neiedomāja-
mi lielu materiālo bagātību un 
nav par vēlmi ar to kaut kā dalī-
ties. Šoreiz iepazīsim cilvēku, kas 
dod un citādi pat nevarētu rīko-
ties, kas ar savu piemēru iedves-
mo un uzrunā citus iesaistīties 
labdarībā.

Daudzu labdarības fondu at -
bal stītāja ir Rita Kaimiņa, kas ie -
rodas tik skaisti saposusies, ne -
daudz uztraukusies, jo intervija 
nav ierasta lieta, un tajā pašā lai-
kā no viņas staro tik īsta sirsnī - 
ba un mīlestība, vienkāršība, ele-
gance un inteliģence, un es pa -
tiesi redzu, ka no viņas var mā  cī-
ties, un par to pārliecinos inter-
vijas laikā.

Ar interesi jautāju Ritai Kai-
miņai – lūdzu, pastāstiet par sevi?

Uz Ameriku mēs aizbraucām 
1949. gada 13. novembrī. Sāku-
mā mēs nonācām Pārvietošanas 
centrā Augsburgā. Tas process 
il ga kādu gadu. Vēlāk nonācām 
Gronā, un tā 13. novembrī tikām 
uz kuģa, lai dotos uz Ameriku.

Un vēlāk profesija, kuŗu ie -
guvāt Amerikā, bija skolotāja?

Jā.
Vai jūs atceraties to dienu vai 

to brīdi, kad pirmo reizi zie-
dojāt?

Tur, Amerikā, mēs ziedojām 
vietēji, bet saistībā ar Latviju mēs 
rakstījām vēstules senatoriem un 
kongresmeņiem, lai informētu 
par Latviju, bet pati es sūtīju pa -
kas uz Latviju. Tas bija tas pa - 
ra s tais ziedojums. To sūtīju tēva 
mā sai un viņas bērniem uz Ērg - 
 ļ iem, tiklīdz varēja sākt sūtīt. Tie 
bija tie pirmie ziedojumi.

Tagad, atgriežoties Latvijā, 
jūs ziedojat vairākiem labda-
rības projektiem. Kā jūs izvēr-
tējat, kuram projektam ziedot? 
Ir taču tik daudz dažādu ie -
spēju!

Man svarīgākais ir, lai nonāk 
taisni tai personai, kuru biju do -
mājusi. Un taisni runājot par šīm 
plāksnītēm (bruģakmeņiem).

Tagad jūs stāstāt par Likteņ-
dārzu, par vienu no projek -
tiem, kurā esat aktīvi iesaistī-
jusies. Kas jūs uzrunā tieši 
Likteņdārzā?

Es gribēju savam tēvam un sa - 
v iem piederīgajiem piemiņu, kaut 
ko dzīvu. Es izmantoju iespēju 
iestādīt kokus. Es gribēju kaut   
ko dzīvu, un es domāju, ka koki  
ir dzīvi. Tā ir tāda dzīva piemiņa, 
un tāpēc Likteņdārzā iestādīju 
visiem saviem radiniekiem kokus.

Cik koku esat iestādījusi?
Es iestādīju tētim un mammai 

priedītes, Egonam (savam vīram) 
ozolu. Sev arī iestādīju gobu (sir-
snīgi nosmaida), jo tā aug pie 
manu vecāku mājas. Māsai iestā-
dīju gobu, māsasvīram ‒ lapegli, 
bet bruģakmeņus  uzliku itin vi - 
s iem, arī māsasbērniem. Bruģak-
meņi ir tā kā piemiņa, ka tas cil-
vēks ir bijis, kā, piemēram, Olgai 
Bērziņai, kas man bija pazīsta -

Ar savu paraugu 
iedvesmo iesaistīties labdarībā

ma, un Millijai, jo viņas radi to 
nedarīs, bet viņa ļoti mīlēja 
Latviju. To es zinu, un es domāju, 
ka Latvijā vajag būt kādai 
piemiņai no viņas. Tāpat Olga 
bija tik ļoti latviska, tik latviska, 
latviska! Man šķiet, ka viņām 
vajag kaut ko šeit, jo viņu sirdis 
un dvēsele... (sakāpj kamols kaklā, 
man vēl sāks nākt raudiens). 
Viņas ar sirdi un dvēseli dzīvoja 
savās jaunības dienu atmiņās, 
savās skaistajās Latvijas atmiņās, 
lai gan no praktiskā viedokļa 
viņas bija tur iesakņojušās.

Tad jūs visvairāk uzrunā tas, 
ka tajā bruģakmenī var iegravēt 
cilvēka vārdu, tā veidojot drau-
gu aleju?

 Jā, kaut kādu piemiņu viņiem. 
Lai būtu kaut kas par to, ka viņi 
tik ļoti mīlēja Latviju. Viņi jau 
brauc uz Latviju, bet nav neviena, 
kas tādā veidā atzīmētu.

Zinot, ka jūs šādā veidā 
palīdzat veidot draugu aleju 
Likteņdārzā, atstājot piemiņu 
par daudziem cilvēkiem, gribas 
pajautāt, kā jūs uzrunātu visā 
pasaulē dzīvojošos latviešus, lai 
viņi arī iesaistās?

Es domāju, ka Likteņdārzs ir 
domāts arī tiem, kas aizklīda vai 
tika aizdzīti,  patiesībā, var teikt, 
aizbēga projām. Un tas ir viņu 
piemiņai, tas viss projekts, un 
tāpēc viņiem tur vajadzētu būt, 
tiem akmeņiem, tai piemiņai. Tā 
ir tāda daļiņa vai zīme, ko viņi 
atstāj te. Es domāju, ka katram uz 
zemes vajag būt vietai, un mums 
tā ir Latvijā, un sevišķi tiem no 
ārzemēm. Visiem tiem, kas ir 
aizbraukuši tā kā mani vecāki, 
kas vienmēr cerēja un domāja, ka 
mēs atgriezīsimies, tomēr sanāca, 
ka pa solītim aizgāja atpakaļ no 
šīs iespējas, piemēram, kā mans 
tēvs, kurš tik ļoti mīlēja Latviju. 
Viņš man stāstīja daudz. Kad  aiz -
braucu uz mūsu mājām, kur  pie-
dzimu,  atradu visu, ko viņš bija 
stāstījis: par mežu un par visu...

Bet kas ir tas, kas jūsos ir       
tas dzinulis ziedot?

Es domāju, ka cilvēks, kas ne -
domā par citiem un nedod ci - 
t iem, ir ļoti nelaimīgs, jo cilvēks 
var būt laimīgs, ja viņš domā par 
citiem un dara  citiem kaut ko. 
labu. Domāju, ka tādi cilvēki, kas 

domā tikai par sevi, ir visnelai -
mī gākie. 

Pastāstiet, kāda ir cilvēku 
reakcija, kad jūs pasūtināt vi - 
ņ iem to bruģīti un nosūtāt to 
pateicības rakstu?

Parasti cilvēki ir sajūsmināti  
un saka lielu paldies, ka es  par 
viņiem piedomāju.

Sanāk, ka jūs arī citus cilvē -
kus iepazīstināt ar šo iespēju  
un Likteņdārzu?

Saviem draugiem un paziņām  
stāstu, ko es daru, bet  nekad ne -
mē ģinu iespaidot, teikt, ka tev 
va  jadzētu to darīt. Domāju, kat - 
r am pašam ir jābūt vēlmei. Es ti -
kai pastāstu, ka veidojas bruģē -
tais ceļš un tie bruģakmeņi tur ir 
vajadzīgi, ka tur ir skaisti un var 
jauki pastaigāties. Daudzi jau tur 
nav bijuši, un cilvēki to uzņem ar 
interesi.

Tā jau arī var būt laba dāva -
na, piemēram, Ziemsvētkos?

Jā, noteikti. Es šad tad uzdāvi-
nu kādam ziedojumu. Tad uz -

raks tu, ka es uz dzimšanas dienu 
noziedoju kādam cilvēkam vai 
labdarības projektam, jo citādi 
konfektēs apēd (sirsnīgi iesme-
jas), bet šis ir kas paliekošs, pie-
mēram, bruģakmens Likteņdār zā. 

Tās labdarības koncertu bi -
ļetes arī jūs dāvināt?

Jā, jo citādi cilvēki varbūt ne -
būtu uz  koncertu aizgājuši, jo  
nezina par tiem sarīkojumiem.

Es domāju, cilvēks dodot vie n-
mēr jūtas labāk, bet tā jau savā 
ziņā ir tāda īpaša dāvana. Cil  -
vēk am tas paliek, un reizē tas ir 
ieguldījums labdarībā, un Ziem-
svētku laikā tas ir īpaši svarīgi.

Jūs sakāt, ka tas jums dod 
spēku, tā labdarība, tā tikšanās 
ar jauniešiem, tas apciemojums 
Likteņdārzā. Vai tas jums dod 
tādu spēku un pacilātību?

Jā! Un tāpat tā Saulgriežu no -
metne, kur ir  latviešu bērni. Un 
visvairāk mani aizkustināja vie -
na vēstule no Rēzeknes. Kāds 
zēns, Ļoti mīlīgs puika, man at -
rakstīja, un to es nemūžam ne -
aizmirsīšu. Viņš rakstīja: “Rēz ek-
nē es eju poļu skolā,  visu laiku 
biju ļoti apmierināts un man 
patīk tai skolā, bet, kopš  atnācu 
uz šo nometni,  apzinos, ka es es -
mu latvietis, un tagad es zinu,    
ka es mūžīgi palikšu latvietis.”  
Un mani tas ļoti aizkustināja. 

Pēc profesijas jūs esat skolo-
tāja un ziedojat no savas pen-
sijas. Tas nozīmē, ka nemaz nav 
jābūt miljonāram.

Nē, jo es dzīvoju ļoti ērti. Un 
man nevajag kaut kādus milzīgus 
ādas dīvānus un sazin kādas luk-
suslietas. Man ir visas mēbeles, 
kas ir Latvijā taisītas (iesmejas). 
Tā es no paša sākuma teicu, ka es 
gribu visas mēbeles Latvijā tai sī tās.

Atkal iznāk atbalsts savējiem ‒ 
latviešiem?

Redz, tā ziedojuma ideja radās  
ārzemēs, kur latvieši centās būt 
kopā, meklēja cits citu. Es par 
pie mēru minēšu savu māsasvīru. 

Viņiem ir pieci bērni. Mans mā - 
s asvīrs strādāja septiņas dienas 
nedēļā papīrfabrikā. Viņš nekad 
neņēma atvaļinājumu. Tikai tad, 
kad viņam norāva pirkstu, oficiāli 
lika ņemt brīvdienas. Mēs palī-
dzējām, lai vieglāk tikt galā ar 
pie ciem bērniem, kamēr mazā-
kais sāka iet skolā. Viņš darbojās 
Latviešu biedrībā, baznīcā, bija 
Daugavas Vanagos. Viņš atrada 
laiku visam, neraugoties, ka bija 
ģimene un darbs. Viņš tomēr zie-
doja laiku, iedams un darboda-
mies, lai pastāvētu Latviešu sa -
bied rība, un tas  bija pilnīgi brīv-
prātīgi.

Un šobrīd mēs tādu piemiņas 
centru veidojam Latvijā. Es do -
māju, runājot par Likteņdārzu. 
Tāpat kā tapa Brīvības piemi-
neklis, kuram ziedoja katrs, 
šobrīd top Likteņdārzs.

Jā. Es domāju, ka bez pagātnes 
nav nākotnes. Ja tu nemācies no 
pagātnes, nevar būvēt gaišu nā -
kotni. 

Likteņdārzs ir tā vieta, kur mēs 
varam pieminēt, godināt tos cil-
vēkus, kuri nekad neatgriezīsies 
Latvijā. Man liekas, ka trimdas 
latviešiem tā ir fantastiska iespē-
ja, teiksim,  kaut vai ar bruģakme-
ni vai ziedojumu atgriezties un 
veidot šo piemiņas vietu.

Vai tādēļ jūs tik cītīgi ie  sai s-
tāties dažādās labdarības or  ga-
nizācijās?

Mana dzīve būtu pilnīgi tukša. 
Es pat nevaru iedomāties, ja  ne -
būtu satikusi “Vītolu fondu” un 
Saulgriežus, un Likteņdārzu, tad 
mana dzīve būtu bez mērķa,  tā 
būtu tāda eksistēšana, jo domā -
ju, ka visiem cilvēkiem vajag 
mēr ķi dzīvē ‒ tas piepilda. 

Un vai tas mērķis varētu būt 
visiem latviešiem apvienoties 
simtgadei? 

Nu, protams, protams, kaut ko 
darīt priekš Latvijas. Un katrs var 
kaut kādu mazumiņu atrast, kaut 
ko ziedot Latvijai.

AGNESE RIMICĀNE, 
“Kokneses fonda” projekta vadītāja

Rita Kaimiņa un Agnese Rimicāne

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Ja  nelsiņas fonds piešķir gads-
kārtēju balvu pārmaiņus lite rā-
tūrā un mākslā rakstniekiem/
dzejniekiem un gleznotājiem/
māksliniekiem, kas ar saviem 
darbiem ir rosinājoši un bagāti-
nājuši mūsdienu mākslu un lite-
rātūru, dzīvojot ārpus Latvijas. 
Balva ASV $ 20 000. 2016. gadā 
Anšlava Eglīša un Veronikas Ja -
nelsiņas fonda balva mākslā pie-
šķirta Kristai Vārsbergai, ASV.

Māksliniece Krista Vārsberga 
ir studējusi Čikāgas mākslas in -
stitūtā, absolvējusi Jēlas univer-
sitātes mākslas fakultāti un iegu-
vusi maģistra gradu. Māksliniece 
strādā eļļā, grafikā, jauktā mēdijā 
un ar zīmuli. Viņas darbi ir tikuši 
izstādīti mākslas galerijās kopš 
1986. gada. Par sevi viņa saka: 
“Lai veidotu savus darbus, es 
dzi ļi smeļos savos personīgajos 
piedzīvojumos, brīvās lauku bēr-
nības dienu atmiņās dienvidrie-

Anšlava Eglīša un 
Veronikas Janelsiņas fonda balva

tumu Mičigānā, kā arī ģimenes 
traģēdijās un tās izturībā. Mans 
process ir vienlaikus gan rakt, 
gan būvēt, vairot un arī atņemt 
slāņus, atklāt un aizmiglot, ap -
skaidrot un sajaukt sižetu, līdz 
tas atrod savu vietu ‒ kā figūra 
telpā vai kā telpa, kas ietver fi -
gūru (cerams, skatītāju). Es ceru, 
ka manis radītais ir pietiekami 
saistošs un pieejams, lai skatītājs 
to vērotu tik ilgi, līdz tam rastos 
jautājumi par piedzīvojumiem 
sevis paša dzīvē.”

Speciāla atzinības balva pie šķir-
ta Ingai Gorsvānei-Buell, ASV. 
Balva ‒  $ 10 000.

Grafiķe, tekstila māksliniece 
un mākslas fotografe Inga Gor-
svāne-Buell dzīvo un strādā 
Dien vidkalifornijā. Bakalaura 
gra du ieguvusi komūnikācijas 
nozarē  Kalifornijas universitātē 
Fullertonā un Asociēto gradu 
mākslas grafikas nodaļā  Saddle-
back kolledžā Kalifornijā. Viņas 

darbi ir tikuši izstādīti mākslas 
galerijās kopš 2008. gada. Par 
sevi māksliniece saka:

“Iedvesmu saviem darbiem ro -
du kompozicijās un formās, ko 
redzu sev apkārt ‒ gan grafiti pie-
pildītajā alejā vai Baltijas jūras 
krastā, gan skatoties caur lidma-
šīnas iluminatoru. Ikdienišķi ob -
jekti un ainavas var pārvērsties 
kompozicijās caur manas foto-
kameras lēcu, uz papīra vai au -
duma. Faktūra bieži papildina 
manu mākslu, rada pabeigtību. 
Ar kolografiem esmu īpaši pie-
vērsusies tēlniecībā raksturīga-
jām rievoto virsmu īpašībām, bet 
tekstilmozaīku darbos izmanto  -
ju brīvo dekoratīvo stepējumu ar 
šujmašīnu, akcentējot vizuālo 
darba unikālitāti.”

Par abām māksliniecēm un 
viņu darbiem lasītāji plašāku in -
formāciju var rast tīmeklī.

AE un VJ fonda vārdā
Lelde Gilmane
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Ar lepnumu sirdī par piederī - 
bu Latvijai ir izskanējušas Latvi -
jas dzimšanas dienas svinības Īrijā. 
Tas bija neaizmirstams notikums, 
kas 18. novembrī norisinājās Dub-
linas greznākajā un vēsturiskākajā 
zālē Dublin City Hall. Šajā latvie - 
š iem nozīmīgajā dienā svinēt svēt-
kus kopā bija ieradies vēl nere - 
dz ēts skaits tautiešu – pāri par 300 
latviešu un viesu, tai skaitā Dubli-
nas domes un Īrijas nacionālās 
televīzijas un radio RTE pārstāvji. 

Svētki tika atklāti ar Latvijas 
Valsts prezidenta Raimonda Vē  jo-
ņa videouzrunu un kopīgu him-
nas nodziedāšanu, kam sekoja 
svēt  ku runas. Tautiešus svētkos 
svei ca Latviešu biedrības Īrijā 
(LBĪ) priekšsēde Inguna Grieti -
ņa, kuŗa uzsvēra: “Šodien ir mūsu 
īpašā diena, kad latvieši pasaulē, 
ejot roku rokā, svin savas mīļās 
LATVIJAS dzimšanas dienu. 
Laiks, kad katrā latvieša dvēselē 
izskan lepni un mūs vienojoši 
vārdi: “Es nāku no mazas tautas, 
un tajā es iešu rīt. Kā latvietis caur 
un cauri, un esmu nepārkrus - 
 t āms…” Nepārkrustāms savā pār-
liecībā, identitātē, darbos un ko -
pīgā mantojuma kopšanā. Lai   
kur arī es būtu – Īrijā, Spānijā, 
Italijā, Austrālijā vai Tobago, es 
esmu LATVIETIS, savas tautas 
vērtību un lepnuma nesējs, paužot 
neaprakstāmo kopības sajūtu, vis-
pirms savā ģimenē un draugu lo -

Ar lepnumu sirdī par piederību Latvijai

kā, un visbeidzot plašajā pasaulē. 
Lai vairāk tādu tēvu zemi mīlošu 
cilvēku KĀ MĒS, jo katrs latvietis, 
lai kur arī dzīvotu, ir mūsu zemes, 
tautas un dvēseles vērtība.”

Ar aicinājumu būt vienotiem 
un draudzīgiem savā uzrunā tau-
tiešus sveica LELBāL draudzes Īri-
jā mācītājs Gundars Bērziņš. Ap -
svei kuma vārdus teica LR vēstnie-
cības Īrijā Konsulārās nodaļas va -
dītāja Nora Redliha, Jaunās kon-
servatīvās partijas vadītājs Jānis 
Bordāns, Latviešu biedrības Kava-
nā vadītāja Evija Nvaneri un Len-
steres kultūrizglītības asociācijas 
“Dzintars” vadītāja Inta Dreima -
ne-Riekstiņa. 

Svētku reizē vienmēr cenšamies 

pateikt paldies saviem tautiešiem, 
kas gada gaŗumā ir devuši iegul-
dījumu latviešu kopienas Īrijā at -
tīstībā. Šajā reizē PBLA kultūras 
fonda Atzinības rakstu par sek mī-
gu Eiropas latviešu kultūras svēt-
ku sarīkošanu un norisi 2015. ga -
da jūnijā, par latviešu dziesmu un 
deju tradiciju uzturēšanu un lat-
viešu kultūras veicināšanu Eiropā 
saņēma Eiropas latviešu kultūras 
svētku rīcības komiteja un tās 
vadītāja Inguna Grietiņa.

Liels pārsteigums un lepnums 
par mūsu jauno paaudzi – Latvie -
šu valodas aģentūras pateicību un 
atzinības balvas saņēma Henrijs 
Brūveris un Santa Skudra par da -
lību radošo darbu projektā, kas 

veltīts Jaņa Rozentāla 150 gadu 
jubilejai.

LBĪ pateicības raksti par ilgga-
dēju un pašaizliedzīgu darbu LBĪ 
atbalstīto iniciātīvu organizēšanā 
tika pasniegti Sandrai Bonda - 
 rev skai, Venērai Vilovskai, Ivetai 
Ozo lai-Cīrulei, Ivetai Lekstītei, 
Laurai Zemvaldei, Sandim Jona  -
s am, Dacei Skudrai, Diānai Jonasei, 
Viesturam Pīlāgam, Karīnai Var-
govcik, Teiksmai Kuzņecovai, Mā -
rītei Paeglei, Indrai Jākobsonei, 
Kasparam Ābramam, Ingunai un 
Imantam Miežiem.

Savā pirmajā darba gadā arī Lat-
viešu biedrības Kavanā (LBC) va -
dītāja pateicās saviem aktīvistiem.

Astoņu gadu tradicijas turpinot, 
kā allaž svētku reizēs, tautiešus 
priecēja viesi no Latvijas. Šoreiz to 
skaits bija kupls: “Trīs zvaigznes” 
jeb koklētaju ansamblis ”Sakta” 
(vadītāja Inese Krauce), deju gru-
pa “Rīdze” (vadītāja Ieva Rudzīte) 
un mums visiem labi pazīstamie 
un mīlētie talanti Normunds Ja  ku-
šonoks, Kaspars Tīmanis un Dai-
ga Petkēviča. Un, protams, mū  su 
pašu mākslinieciskās kopas – LBĪ 
mūzikas studija “Mazais Letiņš” 
(vadītāja Rasa Stonkus) un koris 
“eLVē” (mākslinieciskā vadītāja  
un diriģente Inguna Grietiņa), kas 
klausītājus priecēja ar neaizmir-
stami skaistu akustisko sniegu - 
mu – fragmentu no Zigmara Lie-
piņa rokoperas “Lāčplēsis” un ar 
citām dziesmām.

Lai arī pasākuma svinīgā daļa, 
skatītāju ovācijām pavadīta, vēl 
būtu turpinājusies, tomēr vējā plī-
vojošie Latvijas karogi pie vec pil-

sētā esošā krodziņa Turk’s Head 
tautiešus aicināja svētkus turpi -  
n āt šeit. Tur jautrā un atraktīvā 
gai sotnē visi varēja baudīt koŗa 
“eLVē” desmitajai gadadienai vel-
tīto ballīti. Malkojot vīnu un or  ga-
nizatoru sarūpēto alu no Lat vi jas, 
tika apskatīts koŗa vēstures al - 
  b ums. Tāpat tika izdzīvoti katra 
korista stāsti par koŗa lielo nozīmi 
viņa dzīvē un ģimenes sajūtu, ko -
pā esot. Vakars tika pavadīts jautrā 
gaisotnē, dažādām atrakcijām mi -
joties ar raito dejas soli. Koris 
“eLVē” saņēma neskaitāmus ap -
sveikumus, tai skaitā mūziķu iz -
pildīto lielisko jubilejas tortes 
dzies mu. Par tortes fantastisko 
garšu koris saka lielu paldies tās 
autorei. Kopības, draudzības un 
labo domu zīmē tika izbaudīti 
mūsu Latvijas un koŗa dubultie 
svētki. 

Par Latviju, par tautiešiem pla-
šajā pasaulē un par mūsu ģime - 
n ēm mēs dziedāsim un tos dvēselē 
glabāsim.

Pasākuma organizatori Elīna 
Dimante, Santa Siliņa, Inguna 
Grie tiņa, Indra Jākobsone, San-
dis Jonass saka lielu paldies Dub-
linas pilsētas domei, Sabiedrības 
integrācijas fondam, LBĪ projek-
tu nodaļai, latviešu organizāciju 
vadītājiem, visiem viesiem un 
darbīgajiem palīgiem. Kopā mēs 
to paveicām, esam lepni!

Informāciju sagatavoja: 
LBĪ komunikāciju nodaļa

Foto: Ēvalds Gaspažiņš, 
Evija Nvaneri, Didzis Vilcāns, 

Kārlis Līdaks

Latvijas valstssvētku gaisotnē 
novembŗa mēnesī Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības (PBLA) 
Kultūras fonds pasniedzis trīs 
ap  balvojumus un desmit Atzi nī-
 bas rakstus panākumiem bagā-
ta jiem kultūras un sabiedriska-
jiem darbiniekiem. 

Par PBLA Kultūras fonda Goda 
balvas laureātu PBLA Kultūras 
fon da valdes balsojumā šogad 
tika atzīts Izraēlā dzīvojošais pub-
licists Franks Gordons, kuŗš vai-
rāku gadu desmitu gaŗumā pub -
li cējis polītiskus komentārus ār -
zemju latviešu laikrakstos Laiks 
un Brīvā Latvija un turpina to da -
 rīt vēl šobrīd. Pieteikumā PBLA 
KF apbalvojumam F. Gordons 
tiek raksturots kā “spožs publi-

PBLA Kultūras fonds piešķir apbalvojumus un atzinības 
rakstus 13 kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem

cists ar enciklopēdiskām zināša - 
 n ām”,  kā “autors nr. 1” un “neap-
šau bīta autoritāte”. Kopš 2004. ga -
da F. Gordona komentārraksti 
lasāmi arī laikrakstā Latvijas Avī-
ze, kā arī izdevumā Jaunā Gaita. 

Savukārt PBLA Kultū ras fonda 
Goda diploms šogad piešķirts 
ilg gadējai PBLA Kultūras fonda 
priekšsēdei Vijai Zuntakai-Bēr-
ziņai, kuŗa pēc 11 gadiem Kul -
tū ras fonda priekšsēdes amatā 
2015. gada rudenī šīs pilnvaras 
nodeva Jurim Ķeniņam no Kana-
das. “Tikai pā rņ emot no Vijas 
ilg gadē jo darbu PBLA Kultū ras 
fonda vadī bā , saprotu divas pa -
mat lietas, – cik č akli Vija šos dau-
dzos gadus strā dā jusi un cik ie -
cie nī ta viņa ir visos pasaules stū - 

ros, kur skan latviešu valoda un 
pastā v latviešu kultū ra,” skaidro  
J. Ķeniņš. Papildus PBLA KF tra-
dicionālajiem uzdevumiem ap -
saimniekot piešķīrumus un izdot 
apbalvojumus panākumiem ba -
gātajiem kultūras, izglītības un 
sabiedriskajiem darbiniekiem, 
Vija Zuntaka-Bērziņa pēc savas 
iniciātīvas uzņēmusies un veik-
smīgi noorganizējusi vairākas 
konferences un izveidojusi spē cī-
gu nozaru vadītāju un referentu 
komandu ar izcilā kajiem kultū  -
ras darbiniekiem ā rpus Latvijas, 
piebilst J. Ķeniņš.

K. Barona prēmija šogad pie-
šķirta ilggadējam sabiedriska -
jam darbiniekam Uldim Gra - 
v am par viņa izdoto autorbiogra-

fiju “Tālumā, bet ne svešumā”. 
Tautas frontes priekšsēdis Dainis 
Īvāns U. Gravu raksturo kā “vie-
nu no redzamākajiem, darbīgā-
ka jiem un ietekmīgākajiem trim-
das pārstāvjiem”. Savukārt PBLA 
Kultūras fonda priekšsēdis norā-
da, ka U. Grava, iespējams, ir pats 
redzamākais no čaklajiem un de -
dzīgajiem tautas kalpiem ārpus 
Latvijas. Kā to paskaidro J. Ķe - 
  n iņš, nolasīt Ulža Gravas CV pra-
sī tu vairākas stundas. Viņa sabied-
 riskās dzīves gājums ietver gan 
viņa darbību Amerikas latviešu 
apvienības, Pasaules Brīvo lat vie-
šu apvienības un PBLA Kultūras 
fonda vadībā, profesionālo dar bī-
bu Amerikas laikrakstu apvienī-
bā, Radio Brīvā Eiropa, Latvijas 

Re  publikas Saeimā un Liepājas 
pil  sētas domē. Bet vienlaikus pie-
bilst, ka Kultūras fonds pasniedz 
K. Barona balvu ne par Ulža Gra-
vas daudziem nopelniem, bet  
par viņa dzīvesstāstu, izdevnie-
cības Jumava izdoto publikāciju 
“Tālumā, bet ne svešumā”, kas 
dokumentē trimdas latviešu cent-
rālorganizāciju un arī visu trim-
das sabiedrības darbību Latvijas 
nebrīvības laikos. “Šajā grāmatā 
ir manāms viņa apbrīnojamais 
op   timisms, humors, latviskā spī-
tība un visam pāri ‒ viņa patrio-
tisms. Stingri iesaku šo grāma -
tu,” 16. novembrī Rīgā,  apsveicot 
U. Gravu ar prēmijas saņemša -
nu, sacīja J. Ķeniņš. 
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Krustvārdu mīklas (Nr. 44) 
atrisinājums

Līmeniski.  9. Stimulēt. 10. Trak-
tors. 11. Ara. 12. Inerti. 13. Kru īzs. 
14. Saigona. 15. Sesava. 17. Sliede. 
19. Marss. 22. Asīrija. 24. Epiteti. 
26. Raugs. 27. Liedags. 29. Kaktusi. 
31. Opaks. 34. Asakas. 37. Astere. 
39. Pagātne. 40. Klipši. 41. Rikšas. 
42. Lea. 43. Antitēze. 44. Panorā ma. 

Stateniski.  1. Stenders. 2. Smir-
na. 3. Plaisa. 4. Stacija. 5. Stators.  
6. Kaskas. 7. Strupi. 8. Prezidēt. 16. 
Vaidava. 18. Laiskas. 19. Marso. 
20. Rauna. 21. Sesks. 23. Īve. 25. 
Emu. 28. Insulīns. 30. Sarkasms. 
32. Pagales. 33. Katlaps. 35. Kaplis. 
36. Spicēt. 37. Aerons. 38. Takiri.     

Līmeniski. 1. Bez spilgtuma.    
4. R. Blaumaņa luga. 8. Operas 
“Pajaco” komponists. 13. M. Zī -
verta luga. 14. Pašreizējais Latvi -
jas prezidents. 15. Spāņu sirreā-
lisma gleznotājs (1893 – 1983). 18. 
Anšlava Eglīša romāns “Omar-
tija...” 19. Ko nevar ne pacelt, ne 
pa   nest (mīkla). 20. Darba piere -

dze. 23. Dailes teātŗa dibinātājs 
(1920). 24. Periodisks izdevums. 
28. Nojauta. 29. Čiep, slepeni pa -
ņem. 30. Svītro. 33. Orātora uzstā-
šanās. 34. Vēsturiski izveidojušās 
darbības. 35. Beigt dzīvot. 38. Sa las 
valsts pie Afrikas. 39. M. Zīverta 
luga “... vāze”. 40. Latviešu oper-
dziedātājs (1899 – 1974). 

Stateniski. 1. Runāt nesaturīgi 
(sarunv.). 3. Laimēt. 5. Sena sīka 
naudas vienība. 6. Vīrieša vārds 
jūnijā. 7. Kristīgo dievmāte. 9. Kļūt 
sārtam. 10. A. Brigaderes pasaku 
luga “Lolitas...”. 11. Latvijas oper-
dziedonis (1910 – 1995). 12. Zie-
mas apavi. 16. Romāna “Saplēstā 
krūze” autors. 17. Spridzeklis. 21. 
...monēta. 22. Bioloģiski attīstās. 
25. Dzejnieks ... Vācietis. 26. Jaut-
ras prieka nodarbības. 27. Latvijas 
armijas virsnieks, Brīvības cīņu 
dalībnieks (1880 – 1919). 31. Vār-
nu dzimtas putns ar gaŗu asti. 32. 
Nēsāt. 36. Franču filmu režisors, 
komisks aktieris (1907 – 1982). 
37. Māk. 

Dodoties ar dzīvesbiedru vienā 
no skaistākajiem braucieniem pa 
Latviju, kas iegadījās šā gada va -
saras nogalē, iepriekš neplānojot, 
izlēmām ekskursiju nedaudz pa -
pildināt un iegriezties kādā ro -
man  tiskā mazpilsētā, par kuŗu ir 
dzirdēts sakām, ka tā esot sau - 
 l ainākā vieta valstī! Lai gan mūsu 
galamērķis bija Alūksne, braucot 
no Rīgas pa Pleskavas šoseju, pa -
griezāmies pa kreisi, lai apskatītu 
arī Smilteni! Iepriekšējā reize, kad 
radās iespēja pabūt šaipusē, bija 
vairāk nekā pirms gadiem piec-
padsmit, tāpēc atļaujos konstatēt, 
ka laika gaitā Smiltene mainīju - 
s ies līdz nepazīšanai. Iebraucot 
pilsētā, radās pat sajūta, ka nokļūts 
pilnīgi svešā vietā! 

Kaut arī tā ir mazpilsēta, smil-
tenieši seko līdzi laikam un vienā 
otrā jomā ir apsteiguši dažu no 
lielajām Latvijas pilsētām. Uzslavas 
vērts ir fakts, ka Smiltenes vidus-
skolas audzēkņiem ir iespēja fak ul-
tatīvi mācīties ķīniešu valodu! Vēl 
jāpiemin,  ka atšķirībā no vairā  - 
k iem novadiem Kurzemē Smilte -
nes apkārtnes laukos, kā arī Igau-
nijas pierobežā jaušama dzīvība – 
daudz lielāku un mazāku saimnie-
cību, kam pieder gan apjomīgāki, 
gan ne tik prāvi govju ganāmpul-
ki. Tas, iespējams, tādēļ, ka šeit ak -
tīvi darbojas a/s “Smiltenes piens”.

Vispirms izlēmām iebraukt kā -
dā īpašā vietā Smiltenes austru -
mu daļā. Tā ir Kalnamuiža ar  se -
n ajām pilsdrupām, muižas ēku 
kompleksu, parku ar Teperi – no 
Abula upes ūdeņiem uzplūdinātu 

Atmiņas par vasaru. 
Viesmīlīgā Smiltene un lepnā Mēru muiža

dīķi, kā arī Smiltenes technikumu. 
Palasot informāciju pie automašī-
nu stāvvietas novietotajā stendā, 
uzzinām, ka vēsturiski pilsēta ir 
sākusies tieši no Kalnamuižas. 

Pēc pilsdrupu apmeklējuma,  
atgriežoties muižas kompleksā, 
radās sajūta, ka esam nokļuvuši 
citā laikmetā. Priecē, ka ēkas re  la-
tīvi nesen piedzīvojušas restaurā-
ciju. Īpaši piesaistīja un izvilināja 
smaidu neliels divstāvu namiņš ar 
nosaukumu “Suņu māja”. Neviena 
rējēja gan nemanījām, pašlaik tur 
iekārtoti dzīvokļi, taču savulaik 
ēka celta mednieku un viņu palī-
gu – medību suņu – vajadzībām. 

Rūpīgu roku kopts ir arī muižas 
parks ar dažu eksotisku šķirņu 
kokiem, kuŗu pirms došanās tālāk 
nedaudz izstaigājām. Vēl, pirms 
sēsties automašīnā, lai dotos uz 
Smilteni, aizgājām līdz techniku-
ma ēkai, kam iepretī atrodas vies-
nīca “Kalna ligzda”. Mācību iestā-

de muižas kompleksā gan iecelta 
padomju laikā, taču kopskatu tā 
nebojā. Gluži otrādi, tik sakoptā 
un harmoniskā vidē kā Kalna -
mui ža būtu lepnums mācīties!

Iebraucot Smiltenes centrā, iz -
brīnīja lielais daudzums automa-
šīnu, kas novietotas Baznīcas lau-
kumā, iepretim Smiltenes evaņģē-
liski luteriskajai baznīcai. Iemeslu, 
kas teju visiem apkārtnes iedzī vo-
tājiem licis braukt uz pilsētu, ne -
uzzinājām, taču šāds skats šķita 
gluži savāds. Tas tādēļ, ka iepriekš 
nācies pabūt ne vienā vien gandrīz 
tukšā Latvijas mazpilsētā, nemaz 
nerunājot par lauku territorijām. 

Līdzīgi lielai daļai ceļinieku arī 
mēs apmeklējām Dievnamu un 
piemiņas akmeni uz Sibiriju de -
por tētajiem smilteniešiem, pastai-
gājāmies pa centra ieliņām, prie-
cādamies par dažām īpatnām    
ēk  ām, piemēram, bijušo uguns-
dzē sēju depo, un ceļā satikdami 

vai rākus igauņus. Var secināt, ka 
Smiltenē dzīvo ļaudis ar radoša 
talanta dzirksti – vasaras nogalē 
pilsētas centru greznoja ar gaumi 
veidoti dekori. 

Vēl viens pozitīvs pārsteigums 
sekoja ‒ izlēmām iegriezties kādā 
Smiltenes kafejnīcā, lai paēstu 
pus dienas. Ieskatoties ēdienkartē, 
šķita, ka kaut kas nav pareizi vai 
arī ka mums vienkārši rādās! Tās 
bija pārsteidzoši zemās cenas, vis-
maz salīdzinot ar Rīgu un Liepā -
ju! Ieturējām garšīgu maltīti, par 
to samaksājot smieklīgi maz. Ka -
fejnīcas darbinieki par apmek lē-
tājiem bija parūpējušies arī tādā 
veidā, ka vairākās vietās līdzņem-
šanai bija novietoti tūrisma buk-
leti, kartes un cita nepieciešamā 
informācija. Pašķirstot kādu ceļ-
vedi, izlēmām iegriezties arī Mē -
ru muižā, kas atrodas kaimiņos – 
Bilskas pagastā.

Stāsts par Mēru muižu diemžēl 
nebūs tikpat pozitīvs, kā iepriekš 
vēstītais. Lepnajā, no laukakme - 
ņ iem celtajā muižas ēkā kopš 1926. 
gada atradās Birzuļu pamatskola, 
taču 2009. gadā to slēdza. Labā 
ziņa ir tā, ka ēku izmanto arī ta -
gad – no 2011. gada šeit atrodas 
Smiltenes novada mūzejs. Savādi 
gan, ka kultūras iestāde ir tik tālu 

no pilsētas centra, kas varētu būt 
par iemeslu mazajam apmeklētāju 
skaitam. 

Mūzeju vērts izstaigāt kaut vai 
tādēļ, lai apskatītu Mēru muižas 
interjeru. Plašās telpas grezno ko -
ka apšuvuma paneļi, arī griestu 
apdare veidota kokā. Veŗot smagās 
durvis, nonācām ekspozīcijas tel-
pā, kur vasaras nogalē bija skatā-
ma Jogitas Cinkus dažādos mate-
riālos veidota pūču kollekcija. Nē, 
nē – neviena dzīva naktsputna 
gan nemanījām, izstādes autore 
apskatei bija izlikusi dažādus sa -
dzīves priekšmetus, traukus, ap -
ģēr ba gabalus, uz kuŗiem attēlotas 
pūces vai kas darināti pūces for-
mā. Redzot tādu lietu bagātību ar 
naktsputna attēlu, kļūst skaidrs, 
cik ļoti mums, latviešiem, pūce ir 
iecienīts putns.

Grēks nepieminēt muižas par -
kā augošo dižozolu ar lielāko vai-
nagu Baltijā. Ņemot vērā ozolu 
augšanas tempus, iespējams, koks 
audzis vismaz vairākus gadsimtus, 
līdz ar to par muižas ēkām varētu 
būt pat senāks. Ja rastos vēlme 
uzspēlēt paslēpes, paslēpties aiz šī 
milzeņa varētu pavisam droši! Kas 
zina, varbūt šī koka zaros naktīs 
paslēpes spēlē arī pūces... 

Mēru muiža Bilskas pagastā, kur agrāk bijusi pamatskola, bet 
tagad iekārtots Smiltenes novada mūzejs

Jūrmalas pilsēta ieguvusi Eiropas Sporta pilsētu asociācijas 
(ACES Europe) titulu “Eiropas Sporta pilsēta 2017“. Apbalvošanas 
ceremonijā Briselē Eiropas Sporta pilsētu asociācijas prezidents Žans 
Frančesko Lupatelli (Gian F. Lupattelli) uzteica Jūrmalas plašo sporta 
pasākumu piedāvājumu, augsto sabiedrības iesaisti daudzveidīgās 
aktīvitātēs un pašvaldības paveikto veselīga dzīvesveida veicināšanā. 

Salaspils novadu 23. novembrī darba vizītē apmeklēja Vācijas 
Federatīvās Republikas vēstnieks Rolfs Šute (Rolf Schütte). Oficiālā 
pieņemšanā novada domē varēja iztikt bez tulka, jo priekšsēdis Rai-
monds Čudars brīvi pārvalda vācu valodu. Tāpat bija, direktora An -
dreja Svilāna vadībā iepazīstoties ar Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī un apmeklējot 1. vidus-
skolu. Tāpēc vēstnieka ciemošanās Salaspilī noritēja sirsnīgā gai-
sotnē. 

Alūksnes novadā godināja 100. jaundzimušā Ritas un Kaspara 
Doniņa ģimeni. Viņus sveikt ar dēla Renāra piedzimšanu ieradās 
novada domes priekšsēdis Arturs Dukulis un dzimtsarakstu noda - 
ļas vadītāja Anita Grīvniece. Ģimenē ir vēl viens dēls Ralfs (1,7 gadi). 
Līdz ar laba vēlējumiem pašvaldība dāvināja siltu sedziņu un sudraba 
karotīti ar gravējumu „Simtais mazulis Alūksnes novadā. 2016. gads”. 
Tā kļuvusi par tradiciju ik gadu sveikt 1. un 100. dzimtsarakstu no -
daļā reģistrēto mazuli. 

Ikšķiles novadā 23. novembrī sākās labdarības akcija, kuras lai -
kā tiks sniegtas bezmaksas medicīniskas konsultācijas pensionā - 
r iem, represētajām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tās 
rosinātājs ir traumatologs – ortopēds Dr. Kaspars Ūdris un radioloģe 
Dr. Yana Solskaya. Pēc labdarības akcijas tiks apzinātas kopējās iz -
maksas akūto pacientu tālākai ārstēšanai, kur financējumu nodro ši-
nās novada pašvaldība. Līdzīga akcija šogad augustā notika Jēkabpils 
reģionālajā slimnīcā. 

Aizsardzības ministrija (AM) apsver militārā poligona izvei-
došanu Nīcas novada Jūrmalciemā, kas kalpotu kā alternatīva Šķē-
des jūras poligonam, kuŗā kaŗavīri trenējas pretgaisa aizsardzībā. 
Kurzemē vēl arī Grobiņā un Skrundā tiek veidoti bruņoto spēku 
mācību poligoni. Skrundas bijušā radiolokatora pilsētiņa jau šobrīd 
kalpo par mācību vietu kaujām apbūvētā territorijā. 

Liepājas lidostā 14. decembrī plānots eksperimentālais nacionā -
lās aviokompānijas airBaltic lidojums. 2015. gadā ES Kohēzijas fonda 
atbalstītā projektā „Liepājas starptautiskās lidostas attīstība” pabeigti 
tās infrastruktūras būvniecības darbi, bet 2016. gada 19. septembrī 
lidosta tika sertificēta regulāru lidojumu apkalpošanai. Būtiski, ka 
Liepājas lidosta ir pirmā valstī un viena no pirmajām Eiropā, kas ir 
sertificēta atbilstoši jaunajam ES lidlauku sertifikācijas regulēju - 
m am. Liepājas lidostas pielietojums var būt lidojumi uz Dāniju, jo 
Liepājā ir daudz dāņu uzņēmumu. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

LĀSMA
GAITNIECE
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PĒRK
latviešu mākslinieku L.Liberta, J.Tīdemaņa,
S.Vidberga, N.Strunkes, V.Skultes, V.Tones,

J.Kazāka, K.Padega, R.Sutas, V.Purvīša, J.Rozentāla, 
J.Valtera, Skulmes u.c. darbus, kolekcijas. Interesē 

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

Tālr.: 813-4189525
E-pasts: latgalerija@gmail.com

(Turpināts 20. lpp.)

PĒRK

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

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

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

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

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

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

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

Ja nepaspējāt iegādāties CD
te nu mēs esam koncertā,

vēl nav par vēlu...

„EŅĢEĻUS MĒS DZIRDĒJĀM”
CD ar 15 mīļākajām Ziemsvētku dziesmām

latviešu valodā – $17 (dzied Māra Zommere)
Vēl var iegādāties CD „STILL WATERS” angļu valodā.

Pasūtot abus – $32, sūtīšana ieskaitīta

Skaista dāvana! Iesaiņosim un nosūtīsim, kam vēlaties.
Zvanīt 503-436-1708 vai rakstīt jbzommers@charter.net

Kristaps Porziņģis guva 31 
punktu NBA meistarsacīkšu 
spēlē un palīdzēja Knicks ko -
man dai savā laukumā ar 107:103 
pārspēt Portlendas Trail Blazers. 
Šī bija otrā reize Porziņģa NBA 
karjērā, kad viņš vienā spēlē 
guvis vismaz 30 punktus. Ie  -
priekšējā reize bija 16. novem-
brī, kad viņš uzvarā pār Det-
roitas Pistons izcēlās ar 35 pun-
k tiem. Porziņģis laukumā pa -
vadīja 39 minūtes, turklāt 31 
gūtam punktam viņš pievienoja 
arī deviņas atlēkušās bumbas. 
Kristaps reālizēja desmit no 15 
divpunktu metieniem un trīs 
no astoņiem trīspunktniekiem, 
kā arī abus soda metienus. 
Porziņģis bija Knicks komandas 
rezultātīvākais spēlētājs, 18 pun-
  k tus pievienoja Deriks Rouzs,  
ar 17 punktiem izcēlās Karmelo 
Entonijs.

Spēlē pret Šarlotes Hornets 
Kristaps Porziņģis guva 25 
punktus, bet Knicks vienība 

izbraukumā ar 102:107  zaudēja, 
pārtraucot trīs uzvaru seriju.

Spēlē pret Oklahomasi tijas 
Thunder Kristaps Porziņģis 
guva 21 punktu, tomēr Knicks 
komanda pārtrauca sešu uz -
varu seriju savā laukumā, ar 
103:112 zaudējot pretiniekiem.

 „Līdz šim NBA nav 
bijis neviens līdzīgs 

Porziņģim”
 ESPN žurnālista Maksa Kel -

lermana ieskatā Latvijas spē-

lētājam Kristapam Porziņģim ir 
jābūt līderim Ņujorkas Knicks 
komandā, nevis pieredzēju-
šajam Karmelo Entonijam. „Por-
ziņģis ir tikai dažus centimetrus 
īsāks par Jao Mingu. Tomēr viņš 
var iemest no tāluma, apspēlēt 
pretinieku un lieliski darboties 
aizsardzībā. Līdz šim nav bijis 
neviens spēlētājs kā Porziņģis,” 
sacīja Kellermans. „Latvijas bas  -
ketbolistam ir izredzes kļūt par 
labāko spēlētāju komandā, 

kuŗai ir izredzes pacīnīties par 
čempiona titulu. Ar Entoniju kā 
pirmo numuru Ņujorkas vie-
nībai nav tādu iespēju.” Šīs se -
zonas 14 meistarsacīkšu spēlēs 
Porziņģis vidēji guvis 21 punktu 
un izcīnījis 7,3 atlēkušās bum-
bas. Ar septiņām uzvarām 14 
spēlēs Knicks vienība Austrumu 
līgas kopvērtējumā pakāpusies 
uz septīto vietu.

Porziņģis ar 31 punktu sekmē Knicks uzvaru 
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

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

4.decembrī 12:00 – 15:00 
(pēc dievk.) Ziemsvētku tir-
dziņš. Galdus, lūdzu, pieteikt 
draudzes kancelejā. Info: e-pasts: 
bostonastrimdasdrau dze@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)
Pine West Condominiums (2700 

SW 15th St, Delray Beach FL).
4.decembrī visi laipni aicināti 

uz DVD izrādi – Dziesmu 
svētku deju uzvedumu (2013) 
’’Tēvu laipas’’. Sekos saviesīga 
daļa ar mielastu. Info: Jānis Ci -
gusis, tālr.: 561-246-4122.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St).
3.decembrī 12:00 – 18:00 Ziem-

svētku tirdziņš ar iespēju satik-
ties, saēsties, sapirkties, pa  dzie-
dāt un arī laimēt visāda veida 
vinnestus. Sekos saviesīgs va -
kars ar mūzikāliem priekšnesu-
miem. Ieejas maksa $1, ieskaitīta 
loterijas biļete. Info: www.latvi-
ansociety.com, phillytirdzins@
gmail.com 

Regulārās pensionāru de  cem-
bŗa sanāksmes vietā – 10.de -
cem brī 12:00 Ziemsvētku eg -
līte. Iesāksim ar svētbrīdi, tad 
padziedāsim Ziemsvētku dzies-
mas, apmainīsimies ar dāvanām 
un paēdīsim kopīgas pusdienas, 
par kuŗām viesi maksās $5. Ie -
teiktā līdzņemamo dāvanu vēr-
tība – $5 vai vairāk. Nevien pen  -
sionāri, bet visu vecumu viesi 
laipni gaidīti! Nākamā regulārā 
pensionāru sanāksme notiks 
3.janvārī.

INDIANAPOLE (IN)
17.decembrī Latviešu kopējā 

eglīte un Latviešu sab.centra 
dāmu komitejas rīkotais Ziem-
svētku tirdziņš 10:00 – 14:00. 
Tajā varēs iegādāties rupjmaizi, 
pīrāgus, ābolmaizi, piparkūkas, 
skābus kāpostus. Svētku dāva-
nām – Pārslas Kriķes gatavotās 
rotas un rokdarbu pulciņa da -
lībnieču adījumus, tamborē ju-
mus, izšuvumus. Cafe Rīga 
piedāvās lašmaizītes, pīrāgus, 
smalkmaizītes, tortes, kafiju, 
tēju. 14:00 Indianapoles latviešu 
skolas saime izrādīs Līgas Ket-
leres un Gitas Rozes ’’Pretim 
Ziemsvētku vecītim’’. Sekos 
mielasts un rotaļas.

MANČESTERA (CT)
Mančesteras bazn. (21 Garden 

St, Manchester CT).
3.decembrī 9:00 – 14:00 

Ziemsvētku tirdziņš. Pārdosim 
piparkūkas, pīrāgus, kūkas, de -
siņas ar skābētiem kāpostiem 
un citus gardumus, kā arī rok-
darbus. Balticshop.com būs pār-
stāvēts ar lielu dāvanu izvēli. 

Rumāņu draudze arī ņems da -
lību ar saviem gardumiem. Info: 
Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-
9062.

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 Gold-
mana lugā „Lauva ziemā” (The 
Lion in Winter). Lugas notikumi 
risinās 1183.g. beigās. Anglijas 
ķēniņš Henrijs II savu dzīves-
biedri Eleonoru tur apcieti nā-
jumā. Ziemas saulgriežos viņai 
atļauj pabūt kopā ar ģimeni: trīs 
varaskāriem dēliem. Situācija ir 
sarežģīta, attiecības saspīlētas. 
Luga tomēr nosaukta par ko -
mēdiju.

ŅUJORKA (NY)
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville 

NY).
4.decembrī 10:30 dievk. Sekos 

siltas pusdienas, izloze un tir-
dziņš. Pārdosim piparkūkas, 
pīrā gus rudzu maizi, dzelten-
maizi, putraimdesas, pelēkos 
zirņus, jāņusieru, galertu, špro-
tes un citus gardumus. Laipni 
ielūdz Salas novada dāmu ko -
miteja.

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

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

13. decembrī 12:00 pen sio-
nāru Ziemsvētku eglīte. Pro-
gramma un pusdienas.

17.decembrī 17:00 Svecīšu 
dievk. baznīcā. Sekos skolas 
eglīte un groziņu vakars nama 
zālē.

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.

10.decembrī 15:00 Ziem svēt-
ku eglītes sarīkojums priecīgā 
pirmssvētku noskaņā ar egles 
iedegšanu, mācītāja A. Pelda 
uzrunu, sirsnīgu mūzikālu pro-
grammu, ko sniegs dziedātāja 
Jenifer Reel. Ziemsvētku vecīša 
gaidīšana un mielošanās ar paš-
nestu groziņu labumiem. Ja 
kāds vēlas iepriecināt savu tu -
vinieku, draugu vai vienkārši 
labu cilvēku ar mazu dāvaniņu, 
pirms sarīkojuma, lūdzu, to 
nodot Ziemsvētku vecīša palī-
giem. Palīgi arī lūdz groziņu 
gardumus nest jau izsaiņotus 
no kastēm, pakām, turzām. Vis-
labāk, ja tie jau sagriezti un sa -
kārtoti uz šķīvjiem. Ieejas zied., 
sākot ar $10. Laipni ielū dzam 
uz Ziemsvētku sarīko jumu!

31.decembrī 16:00 Vecgada 
vakars jaunās noskaņās! Sa  -
gaidīsim Jauno, 1917.gadu vien-
laikus ar tautiešiem Latvijā! 
Šam panieša 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 ceturtdi-

enu 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  for -
māc. daļas vadītāja Una Veilande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.Trim-

das dr: (58 irving St, Brook-
line, MA 02445). Info: 617-
232-5994, e-pasts: bostonas-
trimdasdraudze@gmail.com. 
Sazinieties ar draudzes kan-
celeju, tālr. 617-232-5994. 
Dievk. notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chi  cago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau -
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@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, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas 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 svēt die-
nās 10:00. 4.decembrī dievk. 
un svētku tirdziņš. 23.decem-
brī 16:00 dievk. ar kristībām. 
24.decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 

• 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. no -
tiek 14:00. Pēc dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! Dievk. notiks 
18.decembrī, 15.janvārī, 19.
februārī.

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

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas 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 Zigrida 
Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 4.decembrī 2.Ad -
venta dievk. Atzīmēsim māc. 
Ievas 10 kalpošanas gadus. 
11.decembrī 3. Adventa dievk. 
Skolas eglīte. 18. decembrī 4. 
Adventa dievk. Vilmingtonā 
(1530 Foulk Rd.-Rt.261) 15:00 
dievk. Kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Pēc dievk. kafijas galds. 
2.decembrī 11:00 lūgšanu 
grupa „Aka” bazn. lejas telpās. 
4.decembrī 10:00 dievk. ar 
dievg. 11.decembrī 10:00 dievk. 
angļu un latviešu valodās. 
14.decembrī 11:00 Bībeles 
stunda ciemā ’’Latvija’’. 18.de -
cembrī 10:00 dziesmotais dievk. 
ar dievg. Draudzes eglīte (gro-
ziņi). 21.decembrī 11:00 Bībeles 
stunda bazn. lejas telpās. 24.
decembrī 17:00 Ziemsvētku 
svētvakara dievk. latviešu un 
angļu valodās. 25.decembrī 
dievk. nenotiek. 31.decembrī 
17:00 Vecgada vakara dievk. ar 
dievg. 1.janvārī dievk. neno-
tiek.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das 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. Zie -
done (PO Box 380, Henryville 
PA 18332), mob. tālr.: 570-460-
5375, e-pasts: silver11@ptd.net 
un emer. māc. Dr. Arvīds Zie -
donis (529 Linden Place, Cresco 
PA 18326-7248), tālr.: 570-629-
6349, e-pasts: ziedonis@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.svētdienā 
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. 17.de -
cembrī 13:00 Ziemsvētku dievk. 
Māc. Daina Salnīte. Sekos svēt-
ku eglīte ar priekšnesumiem un 
karstām pusdienām.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 

414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
dievk. sadraudzība. 3.decembrī 
11:00 – 15:00 Ziemsvēetku tir-
dziņš. Ēdienu pārdos 12:00 – 
14:00. 4.decembrī 11:00 dievk. 
11.decembrī 11:00 dievk. 15.de -
cembrī 11:00 Bībeles stunda. 
18.decembrī 11:00 dievk. ar 
koŗa piedalīšanos un Latviešu 
skolas lugas izrādi, bērnu uz -
runa. Sekos skolas Eglīte dr.
nama lielajā zālē un skolas 
saimes gādātas siltas pusdienas. 
Visi sirsnīgi aicināti! 24.de -
cembrī 17:00 Ziemsvētku vaka-
ra dievk. Sprediķis būs angļu 
valodā. Piedalīsies draudzes 
koris. 25.decembrī 11:00 Ziem-
svētku dienas dievk. ar Sv. vak. 
27.decembrī 19:00 vakara Bī -
be les stunda. 31.decembrī 16:00 
Vecgada vakara dievk. ar Sv.vak. 
1.janvārī dievk. nenotiks! 8.
janvārī 11:00 Zvaigznes 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 Leikvu-
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 dievk.  ar dievg., II Ad -
venta svētdiena. 11.dec. 11:00 
Adventa koncerts: vijolniece 
Una Tone, seko Draudzes Eg -
lītes sarīkojums, siltas pusdie-
nas un svētku tirdziņš. 24.dec. 
17:00 Ziemsvētku vakara diev-
kalpojums.

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

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church (335 

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

NY).
Manhatena, Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY).
4.decembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. dievk. Māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk. Māc. 

Saliņš. Seko Ziemsvētku tirdziņš.
13:30 St. Andrew bazn. dievk. 

ar dievg. Māc. Saivars.
11.decembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Adventa koncerts ar svēt-
brīdi. Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. dievk. Māc. 
Saliņš.

17.decembrī 14:00 Man ha-
tenā dievk. Māc. Saliņš.

Seko novada eglīte.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis mūsu

INDULIS ALBERT JUDZIS
Dzimis 1942. gada 4. janvārī Lizumā, Latvijā,
miris 2016. gada 5. maijā Saginaw, Michigan

Mūsu sendienu draugs

ELMĀRS RUDZĪTIS
10. XXIX 2016
sācis savu mūžīgo dzīvi

Sekojot savam vīram, mūža mierā aizgāja mūsu māte

RASMA VĒZIS,
dzim. CELMIŅŠ

Dzimusi 1927. gada 27. aprīlī Smiltenē, Latvijā,
mirusi 2016. gada 6. janvārī Feeding HIlls. Mass., ASV

Mierīgi šīs zemes gaitas beidzis mūsu tēvs

ULDIS A. VĒZIS
Dzimis 1927. gada 19. augustā Jaunjelgavā, Latvijā,

miris 2016. gada 4. janvārī Feeding Hill, Mass., ASV

Par viņu sēro
SIEVA JANE AR ĢIMENI

MEITA LISA AR VĪRU CHRIS KARIDES AR ĢIMENI
(MAZDĒLS JORDAN GARCHOW JAU MIRIS)

BRĀĻI ARNIS AR SIEVU AMY, ARVĪDS AR SIEVU JOANN AR ĢIMENĒM

Mīlestībā piemin
MINTAUTS UN ILGA CAUNE

IRENE KAMPARS
VIJA MANGULIS

SILVIJA SLURM

Par viņu sēro
DĒLI ANDREW (ANDY) UN

RICHARD (BOBBY) VĒZIS

Par viņu sēro
DĒLI ANDREW (ANDY) UN

RICHARD (BOBBY) VĒZIS

Mīloša māmiņa,
mūsu visu draugs,
kas tagad pieder Mūžībai.

Inženieris, kuŗš mīlēja lidot, kuģot un dalīties savās zināšanās,
aizgājis Mūžībā, paliekot kopā ar savu sievu arī Aizsaulē 
vēl pēc 64 laulībā nodzīvotiem gadiem.

11:00 Priedainē NJ skolas 
eglīte. Māc. Saivars. Seko teātris.

18.decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. Māc. Saivars. Seko 
skolas eglīte un teātris.

10:30 Salas bazn. dievk. Māc. 
Saliņš.

24.decembrī 18:00 Jonkeru 
bazn. Ziemsvētku vakars. Māc. 
Saivars.

18:00 Salas bazzn. Ziemsvētku 
vakars. Māc. Saliņš.

25.decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. ar dievg. Māc. 
Saivars.

Salas bazn. dievk. nenotiek.
11:00 St. Andrew bazn. Ziem-

svētku dienas dievk. Māc. Saliņš.
• Ročesteras ev.lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). Diakone Linda 
Sniedze-Taggart. 4.decembrī 
14:00 Adventa laika dievk. Sko-
 las eglīte. Lūdzam nest groziņus! 
25.decembrī 14:00 Kristus pie -
dzimšanas svētku dievk. Dia-
kone Linda Sniedze-Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Kon-
takt  persona 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 Ru -
benis. Dievkalpojums notiek 
12:00. Pēc dievk. kafijas galds. 
10.decembrī Ziemsvētku 
Dievk. ar dievg. Kafijas galds 
un Ziemsvētku vecīša sagai-
dīšana.

• 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. Kal-
niņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@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.seattlelatvian -
church.org  4.decembrī dievk. 
ar dievg. Sietlā. 15:00 dievk. ar 
dievg. Takomā, First Lutheran 
Church (524 ’’I’’ St). Kafijas 
galds. 11.decembrī  angļu val. 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
Ziemsvētku dziesmu dziedā-
šana pie kamīna lejas zālē. 
17.decembrī 17:00 Adventa 
svecīšu dievk. Dziedās latv. sko-
las bērni ’’Siguldas balsis’’, di -
riģē Maija Riekstiņa, ērģelnieks 
Dr. Andris Āboliņš. Sekos sko-
las un draudzes Eglīte nama 
zālē. Groziņu vakars. 24.de  cem-
brī 17:00 Ziemsvētku vakara 
dievk. Dziedās Katriāna Zom-
mere, ērģelnieks Dr. Andris 
Āboliņš. 1.janvārī Jaungada 
dievk. ar dievg.

• 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 Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Kat-
ras 1. svētdienas dievk. notiek 
Biedrības namā plkst. 14:00.  
4.decembrī dievk. Biedrības 
namā. 11.decembrī Bībeles 
stunda. 18.decembrī Bībeles 
stunda. 25.decembrī 16:00 baz-
nīcā 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. Jansons, tālr.: 
905-338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr. vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@veri-
zon.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. Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola. 10:00 Za  ķīši. Diev-
kalpojums 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 diev-

kalpojums.
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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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  PA S A U L Ē

Latvijas pirmās 
olimpiskās zelta 

medaļas izcīnīšanas 
60. gadskārta

28. novembrī apritēja 60 gadi 
kopš izcilās šķēpmetējas Ineses 
Jaunzemes panākuma – pirmās 
Olimpiskās zelta medaļas izcī-
nīšanas Latvijai. Atceroties un 
pieminot šo vēsturisko panā-
kumu, Latvijas Olimpiskā ko -
mi teja (LOK) Rīgā rīkoja da -
žādas aktīvitātes.

kur Latvijas Olim piskās ko -
mitejas prezidents Al dons 
Vrub ļevskis mūzeja di  rek torei 
Agrai Brūnei glabāšanā nodeva 
vēstu risko olimpisko zelta me -
daļu un citus Ineses Jaunzemes 
saņemtos augstākos apbalvo-
jumus. Pirmiz rādi piedzīvola 
Latvijas Televīzi jas žurnālista 
Dāvida Ernštreita veidotā do -
kumentālā filma “Inese pirmā!”, 
kas stāsta par zelta me  daļu un 
cilvēku, kuŗš atnesa tik daudz 
sajūsmas un negaidīta prieka 
Latvijā. Filmas scenārija autors 
– Dāvids Ernštreits, reži sors – 
Andris Brikmanis, operators – 
Mārtiņš Šalmis, videoin ženieris 
– Edmunds Rimšāns.

Atceres sarīkojumā piedalījās 
filmas veidotāji, Latvijas Izglī-
tības un zinātnes ministrijas, 
Latvijas Olimpiskās komitejas, 
Latvijas Šķēpmetēju kluba un 
Latvijas Vieg latlētikas savienī-
bas pār stāv ji, Ineses Jaunzemes 
meita Vita Jaun zeme, kuŗa 
2013. gadā mūsu sabiedrību 
iepa zīstināja ar grā ma tu “Mana 
mamma – Dieva lu  tekle”, kā arī 
sportisti, treneŗi un sporta dar-
binieki, kuŗi dau  dzus gadus 
atradās līdzās olim piskajai 
čempionei. Sarīkojuma norisi 
bagātināja izstāde “Mūsu pirmā 
Olimpiskā čempione Inese 
Jaun zeme”, iepazīstinot ar Jaun-
ze mes personības šķautnēm. 
LOK Goda prezidents Vilnis 
Baltiņš mū  zeja ekspozīcijai no  -
deva Starp tau  tiskās Olim piskās 
komitejas (SOK) augstāko ap -
balvojumu Olimpisko ordeni, 
kuŗu 2011. ga  da 19. feb ruārī, 
viesojoties Lat vijā, viņam pa -
sniedza tā brīža SOK prezi dents 
Žaks Roge.

Nopelniem bagātā sporta 
meis tare  Inese Jaunzeme vēlāk 
sevi apliecināja arī kā izcilu 
trau ma toloģi un plastiskās chi -
rurģijas speciālisti, nopelnot 

Basketbolistes tiek 
uz Eiropas 

meistarsacīkstēm
Latvija – Slovēnija 77:66 

(19:21, 18:9, 21:15, 19:21). Lat-
vijas sieviešu valstsvienība Ei -
ropas meistarsacīkšu kvalifi kā-
cijas turnīra beidzamajā spēlē ar 
77:66 uzvarēja Slovēnijas ko -
mandu, septīto reizi pēc kārtas 
nodrošinot vietu kontinenta 
meis tarsacīkstēs. Mūsu basket-
bolistes sasprindzinātās spēles 
beigās bija pagurušas un gandrīz 
iztērēja 17 punktu pārsvaru, taču 
uzvara tika nosargāta. Abu ko -
mandu pirmā riņķa spēlē feb -
ruārī Latvijas vienība izbrau-
kumā negaidīti pārliecinoši slo -
vēnietēm zaudēja ar 51:69, tāpēc 
revanšs bija ļoti nepieciešams. 

A grupas kopvērtējums. Uz -
varas un zaudējumi, iemesto un 
zaudēto grozu attiecība, punkti.
Slovēnija    3-1  283:246  (+37) 7
Latvija       3-1  280:278  (+2)   7
Lietuva      0-4  261:300  (-39)   4

Eiropas meistarsacīkšu fināl-
turnīram kvalificējās grupu uz -
varētājas un sešas labākās otro 
vietu ieguvējas.

A grupas spēļu rezultāti. 21.11.2015 
Rīgā Latvija – Lietuva 65:62, 25.11.2015 
Ķēdaiņos Lietuva – Slo vē nija 64:73, 
20.02.2016 Celjē Slovēnija – Latvija 
69:51, 24.02.2016 Ķēdaiņos Lietuva – 
Latvija 81:87, 19.11.2015 Celjē Slo-
vēnija – Lietuva 75:54, 23.11.2016 
Rīgā Latvija – Slovēnija 77:66.

Latvija finālturnīram kvalifi-
cējās astoto reizi, tai skaitā septīto 
reizi pēc kārtas (2005., 2007., 
2009., 2011., 2013., 2015., 2017.). 
Valstsvienību pirmo reizi vadīja 
Mārtiņš Zībarts, viņam palīdzēja 
Aigars Nerips, Artūrs Visockis-
Rubenis un Ēriks Visockis. Trīs-
desmit sestās Eiropas meistar-
sacīkstes notiks 2017. gadā no 

Oskars Gudramovičs un Pēteris 
Kalniņš ierindojās septītajā vietā.

Dāmu konkurencē astotā bija 
Ulla Zirne, Elīza Cauce ierindojās 
12. vietā. Visas trīs godalgotās 
vietas tika Vācijai.

Biatlons
Latvijas biatlonisti Baiba Ben-

dika un Daumants Lūsa izcīnīja 
12. vietu jauktajā pāŗu stafetē 
Pasaules kausa izcīņas sezonas 
pirmajā posmā Este zundā, 
Zviedrijā. Latvijas biatlonisti sa -
šāva visus mērķus, talkā ņemot 
septiņas rezerves patronas.

Ilmārs Bricis izcīnīja 19. vietu 
IBU kausa izcīņas sezonas otrajās 
sacensībās, tādējādi kvalificējoties 
Pasaules kausa izīņai. 46 gadus 
vecajam Bricim šīs sacensības ir 
ļoti svarīgas, lai izpildītu Pasaules 
kausa izcīņas kvalifikāciju un 
varētu piedalīties nākamajā 
posmā.

Parabobslejs
 Soltleiksitijas olimpiskajā trasē 

Alvis Brants izcīnīja sudraba 
medaļu parabobsleja Pasaules 
kausa izcīņas otrā posmā sa -
censībās.

Ineses Jaunzemes „zelta” šķēps

28. novembrī aprit 60 gadi 
kopš notikuma, kas pārsteidza 
Latviju un vieglatlētikas pa -
sauli. Jaunzemes mestais šķēps 
1956. gada 28. novembrī Mel-
burnas Olimpiskajā stadionā 
aizlidoja 53,86 metrus tālu. 
Inese pārspēja visas tobrīd iz -
cilākās pasaules šķēpmetējas un 
laboja trīs olim piskos rekordus. 
Pati čempione nekad nepār-
spīlēja vēsturiskā no  tikuma vietu 
savā dzīvē un olimpisko zeltu 
viņa savulaik pat nosauca par 
savas dzīves lielāko kuriozu.

Pie Ineses Jaunzemes piemiņas akmens Traumatoloģijas un 
ortopēdijas slimnīcas parkā bijušais LOK prezidents Vilnis Baltiņš 
un tagadējais LOK prezidents Aldons Vrubļevskis

Atceres sarīkojums 28. no -
vem  brī sākās Traumatoloģijas 
un ortopēdijas slimnīcas parkā 
pie Ineses Jaunzemes piemiņas 
ak  mens, kur notika ziedu no  -
likšana par godu pirms 60 ga -
diem izcī nītai Ineses Jaunze-
mes olimpis kajai zelta medaļai. 
Viņas mestais šķēps Melburnas 
Olimpiskajā sta  dionā aizlidoja 
53,86 metrus. At  ce  res sarīko-
jums turpinājās Lat  vi jas Sporta 
mūzejā, Vecrīgā, Alk snāju ielā 9, 

medicīnas zinātņu doktores 
gradu un Valsts prēmiju me -
dicīnā, apliecinot sevi kā spilg-
 ta personība ne tikai sportā. 
Čempione bija aktīva olimpisko 
ideālu populārizētāja, ilggadēja 
Lat  vijas Olimpiešu kluba pre -
zidente, Latvijas Šķēpmetēju 
kluba dzīves veidotāja, zaļās 
domāšanas un zaļās pasaules 
izjūtas kopēja Latvijā ar vides 
aizsardzības projektu Pēdas.

Latvijas basketbolistes pēc uzvaras

Uzvara ar vismaz 19 punktu 
pārsvaru mūsu vienībai būtu no -
drošinājusi pirmo vietu apakš-
grupā, ko gan neizdevās paveikt. 
Pretinieču grozā 13 punktus ie -
meta pieredzējusī Gunta Baško-
Melnbārde, 12 punktus sameta 
Kristīne Vītola, kuŗa izcīnīja arī 
desmit atlēkušās bumbas, 11 
punktus pievienoja Aija Putniņa, 
Anete Šteinberga, kuŗai arī des-
mit atlēkušās bumbas, un sep-
tiņas rezultātīvas piespēles vei -
kusī Elīna Babkina.

Spēles nobeigums bija drāma-
tisks. Kad līdz pamatlaika beigām 
bija atlikušas trīs minūtes, Slo-
vēnijas izlase trāpīja tālmetienu 
un samazināja rezultāta starpību 
vairs tikai līdz četriem punktiem 
(64:68). Arī pēc minūtes pār-
trau kuma mājinieces nenospē-
lēja veiksmīgi, kas pretiniecēm 
ļāva gūt vēl divus punktus un 
veikt 12:0 izrāvienu.Turpinā-
jumā gan Latvija pretiniecēm 
neļāva gūt vairs ne punktu, bet 
9:0 izrāvienu spēles izskaņā ie -
sāka ļoti svarīgs pieredzējušās 
Guntas Baško-Melnbārdes tāl -
me  tiens nepilnas divas minūtes 
līdz pamatlaika beigām. Pēc tam 
punktus mājinieču labā guva arī 
Babkina, Šteinberga un Aija 
Putniņa.

Līdz ar to grupā ar trim uz  va-
rām četrās spēlēs grupā pir majā 
vietā ierindojās  Slovēnija, kam 
sekoja Latvija. Lietuvas basketbo-
listes zaudēja visās spēlēs mačos.

16. līdz 25. jūnijam Čechijas 
pilsētās Prāgā un Hradeckrālovē. 
Izloze notiks 9. decembrī.

***
Latvijas vīriešu basketbola 

valstsvienība 2017. gada Eiropas 
meistarsacīkstes sāks Stambulā, 
D grupā sacenšoties pret Serbiju, 
Krieviju, Turciju, Beļģiju un Liel-
britaniju. Finālturnīrs notiks 
2017. gadā no 31. augusta līdz  
16. septembrim. Pirmajā nedēļā 
24 komandas spēlēs Helsinkos, 
Klužā, Stambulā un Telavivā. Iz  -
slēgšanas spēlēm kvalificēsies 
katras grupas četras spēcīgākās 
vienības. Astotdaļfināli sāksies 
9. septembrī Sinan Erdem arēnā 
Stambulā. 

Kamaniņu
sports

Sākusies Pasaules kausa izcīņa 
kamaniņu sportā. Pirmajā posmā 
Vinterbergas trasē Andŗa un Juŗa 
Šicu ekipāža izcīnīja ceturto 
vietu, bet visu goda pjedestalu 
aizņēma Vācijas kamaniņu spor-
tisti. Brāļi Šici bija ceturtie pir-
majā braucienā un otrajā mēģi-
nājumā noturēja pozicijas, lai 
gan sasniedza tikai astoto re  zul-
tātu. No vāciešiem spēcīgākos 
Latvijas braucējus šķīra 0,632 
sekundes. Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš ieguva 11., Kris-
tens Putins/Imants Marcinkēvičs 
–18. vietu. 

Sprinta sacensībās Andris un 
Juris Šici izcīnīja piekto vietu, 

Alvis Brants

Posmā uzvarēja Lonijs Bi  so-
nets no Kanadas, savukārt tre -
šais – švei  cietis Kristofers Stju -
arts. Brants no uzvarētāja atpa-
lika 0,94 se  kun des. Sacen sībās 
piedalījās 15 atlēti no Spā nijas, 
ASV, Kanadas, Šveices, Lielbri-
tanijas, Austrijas un Lat vijas.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas vīriešu daiļslidošanas 

līderis Deniss Vasiļjevs Japānas 
pilsētā Saporo sasniedza līdz ši-
nējā karjērā labāko rezultātu iz -
vēles slidojumā un izcīnīja sesto 
vietu Starptautiskās Slidošanas 
savienības (ISU) Grand Prix 
posma sacensībās

 Starptautiskā kamaniņu 
sporta federācija piešķīrusi me -
daļas Latvijas treneriem un funk-
cionāriem par ieguldījumu spor-
ta veida attīstībā. Apbalvojumi 
piešķirti treneriem Pēterim Cī -
manim, Aivaram Kalniņam, Jā -
nim Ozoliņam, Jānim Liepam, 
sporta ārstei Zanei Krūzei, Lat-
vijas Kamaniņu sporta federā-
cijas ģenerālsekretārei Dacei 
Gods-Romanovskai, sporta sko-
las direktorei Dacei Ābeltiņai.     

 Eiropas meistarsacīkstēs 
kērlingā B līgā vīriešu izlase 
kopvērtējumā ierindojās 5. vietā 
grupā un 15. vietā kopvērtējumā. 
Latvijas sieviešu izlase ierindojas  
līgā 6. vietā.

 Latvijas nacionālā futbola 
valstsvienība jaunākajā Starp-
tautiskās Futbola federāciju aso-
ciācijas (FIFA) pasaules rangā 
pakāpusies par četrām pozicijām, 
ieņemot 112. vietu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


