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Skolas bērni baznīcā // FOTO: Andris Rogainis
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Balaram, Cyndi Celinskis, Kevin Robinson, Jānis Bērziņš, Liliana Cook, Tim Cook // FOTO: L. Kukaine
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SARMĪTE LUNDE

ROBERTS KUKAINIS

LATVIJAS VALSTS SVĒTKI SIETLĀ

Dimd Latvijas 98 gadi Grīnvilē, 
Dienvidkarolīnā

Dzimtene, mūžam mans skatiens
Vaicājot tevī būs vērsts – 
Vienīgi tu manai dzīvei
Īstenās vērtības mērs. 
 /Ā. Elksne/

Sietlas latviešu namā šā gada 
20. novembŗa svētdienas rīta 
dievkalpojumā daudz ļaužu. Svi -
nam Latvijas 98. gadadienu. Baz-
nīcā uz altāŗa krāšņas sarkanbalt-
sarkanas rozes. Prāveste Daira Cilne, 
tērpusies baltā svētku tērpā, svi-
nīgi ievada svētrītu: jaunieši tau-
tastērpos – Krišjānis un Stefans 
Lūši, Larisa Šulca – ienes Latvijas 
valsts karogu, sestdienas skolas 
bērni prāvestes Dairas vadībā 
sirsnīgi nodzied īsti tautisku 
sveicienu ,,Labrītiņ, Dievs pa -
līdz“. Savā svētkiem veltītajā 
sprediķī prāveste pieskaŗas Lat-
vijas brīvības cīņu vēsturei un 
tautas varoņiem ceļā uz neat ka-
rību. Arī tagad pasaulē ir ne  mie-
rīgi, cilvēki meklē risinājumus, 
mierinājumu. Procesiem cilvēka 
dzīvē, tautas dzīvē, kā arī valstī, 
prāveste veiksmīgi piemēro labi-
rintu – lielisku garīgās prakses 
līdzekli (ideja no drauga Modŗa 
Plātes atsūtītās grāmatas). Pie-
mē ram dziesmu lapiņās bija 

Stephen Zirschky, igauņu Kris 
Urv-Wong un lietuviešu Arvydas 
Lukosevicius asociāciju pārstāvji 
sirsnīgi apsveica klātesošos Lat-
vijas Valsts svētkos un uzsvēra 
domu, cik esam stipri, kad esam 
kopā. Vašingtonas universitātes 
Baltijas studiju mācībspēks, pro-
fesore Iveta Grīnberga sveica viesus 
Valsts svētkos, aicinot dzīvot ar 
skatu nākotnei, nodeva sveicie-
nus no profesora Gunta Šmid-
chena un citēja Raini, novēlot 
saules mūžu Latvijai.

Ansamblis ,,Siguldas balsis“ 
Maijas Riekstiņas vadībā svētku 
viesiem veltīja skaistas latviešu 
komponistu dziesmas: Bruno 
Skultes ,,Aijā“, Richarda Skultes 
,,Še dziedāju, gavilēju“, Lūcijas 
Garūtas ,,Ai, manā zemītē“, Renāra 
Kaupera ,,Mana dziesma“.

Inta Wiest paziņoja, ka PBLA 
2016. gada Balva piešķirta Mil-
vokos dzīvojošajam Ērikam Krū-
miņam. Priekšsēde Sarmīte Dā -
vid sone pasniedza LBVŠ Atzi nī-
bas rakstus par ilggadēju darbību, 
panākumiem un latviešu kultūras 
veicināšanu bērnu ārstei Zaigai 
Phillips, Intai Gotelli.

Karolīnas latviešu apvienība 
svinēja Latvijas 98 gadu dzim-
šanas dienu 18. novembrī. Ro -
berta un Lienes Kukaiņu mājās 
Grīnvilē, Dienvidkarolīnā, sa -
nāca 43 cilvēki – patiesi rekords! 
Roberts Kukainis, Latvijas goda 
konsuls Dienvidkarolīnā, vadīja 
oficiālo programmu. Jānis Ku -
kainis, PBLA priekšsēdis, sveica 
klātesošos PBLA vārdā un aici-
nāja ikkatru ar viņu aprunāties 
personiski. Viesi noskatījās 
Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa sveicienu latviešiem 
ārzemēs un pēc šī sveiciena 
nodziedāja himnu ,,Dievs, svētī 
Latviju!” Sekoja atgādinājums 
par gaidāmiem Dziesmu svēt-
kiem Baltimorā un informācija  
par svētku sarīkojumiem un 
viesnīcām. Tika ienestas šam-
panieša glāzes, un viesi tās 
pacēla, nodziedot Latvijas val-
stij ,,Daudz baltu dieniņu!” 

Sekoja fotografēšanās, kuŗas 
laikā visi nodziedāja ,,Rīga 
dimd!”

Līdz ar PBLA priekšsēdi un 
viņa kundzi 18. novembŗa svi-
nības kuplināja latviešu kom-
pānijas Printful vadītājs Dāvis 
Siksnāns un uzņēmuma vadība. 
Šogad pirmo reizi Karolīnas 
latviešu sabiedrības vēsturē sa -
nāca trīs Jāņi (Apinis, Bērziņš, 
Kukainis), un, kā jau tagad ie -
rasts svinībās, trīs pīrāgu cepēji 
atveda līdzi pašu ceptus pīrā-
gus. Vienīgais ieteiktais uzla-
bojums nākamā gada viesībām 
bija dziedāt himnu spēcīgāk un 
ātrāk, un šis priekšlikums guva 
piekrišanu. 

Grīnviles apkārtnē ir ap 60 
lat viešu. Galvenie gada sarīko-
jumi ir Līgo svētki, Spartan-
burgas pilsētas internacionālais 
festivāls oktobŗa sākumā un 18. 
novembŗa svinības.

ielikts labirinta attēls, kas atrodas 
Šartras katedrālē Francijā. Gal-
venā labirinta gudrība ir pats ceļš 
līdz mērķim. Tas māca nebaidīties 
no grūtībām, jo, lai cik tas līkumu 
līkumains, – strupceļi ir tikai šķie-
tami, un prāveste aicina būt gud-
riem, būt vienmēr nomodā un 
cīnīties par savu mērķi – brīvību. 

Viņa drošina iet šo dzimtenes 
mīlestības ērkšķaino ceļu ar 
sīkstu cerību un ticību sirdī. Ar 
Dievpalīgu!

Tālāk sekoja svētku formālā daļa 
ar karogu ienešanu lielajā zālē, 
tad īss prāvestes Dairas Cilnes 
vadītais svētbrīdis un Latviešu 
biedrības Vašingtona štatā (LBVŠ) 

priekšsēdes Sarmītes Dāvidsones 
uzruna, parādot godu svinīgajam 
gadījumam.  

Sietliešiem bija iespēja ne tikai 
dzirdēt Latvijas valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa svētku runu 
(pieminot arī tautiešus ārzemēs), 
bet arī viņu redzēt lielajā ekrānā.

Sietlas latviešu Goda konsuls 
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Precīzējums

Ievada rakstā avīzē Laiks par 
Rūtiņas U. grāmatu trūkst pil-
nīgākas izziņas par to, kā šī 
grāmata tika iespiesta portugāļu 
valodā Brazīlijā. Par to ir raksts 
Laika 1985. gada 6. jūlijā. Bez 
Kārļa Mindera ziedotās naudas 
pirmās grāmatas netiktu ie -
spiestas, bet tālāko kārtoja Dr. 
Arnolds Brūvers, kam bija 
pa zīšanās Brazīlijas militārajās 
aprindās.

ZINTA KŪLĪTE

Atceros roveri 
Valdi Muižnieku
Izlasīju par Sarmas Muiž-

nieces-Liepiņas tēva roveru nū -
jas nodošanu LaPa mūzejam. 
Valdis Muižnieks bija izcils 
skauts un pildīja skautu roveru 
pienākumus, kamēr vien varēja. 
1949. gada aprīlī un maijā mūs, 
nākamos kokvilnas kaplētājus 
un plūcējus no DP nometnēm 
Nirnbergas plašajā  apkārtnē, ar 
vilcienu aiztransportēja uz 
Gronas nometni gaidīt kuģi 
tran   sportam uz Ameriku. Vai -
rāki kuģu pasažieŗu saraksti 
katru nedēļu vēstīja par aiz -
braucējiem. Tikai mūsu akcijas 
cilvēki līdz apnikumam veltīgi 
gaidīja savus vārdus braucēju 
sarakstā.

Valdis izmantoja situāciju un 
nolēma doties trīs dienu siro-
jumā no Gronas Brēmerhafenā 
uz Hamburgu.Ar roveru nūju 
rokā viņš devās ceļā. Valdim 
izejot no nometnes, mūsu akci-
jas ļaudis redzēja savus vārdus 
General Bundy sarakstā. Gro nas 
kazarmu bēniņos, kur miti    nā -
jās vīrieši, visi bija sajūsmā, ka 
tiks prom, un čaloja. Valda 
brāļi ar mammu un māsu nu 
bija nopietni uztraukušies, vai 
Valdis laikā atgriezīsies. Viss 
beidzās labi, un Valdis uz kuģa 
uzkāpa. 

LEONIDS NEIMANIS

Vēstule 
Amerikas 

latviešu 
apvienības

valdei
Visa “Te nu mēs esam” vadības 

un ansambļa vārdā vēlamies 
izteikt Amerikas latviešu ap -
vienībai vislielāko paldies par 
2016. gada financiālo atbalstu, 
kas mums deva iespēju mūsu 
uzvedumu sniegt kopā septiņos 
ASV un Kanadas latviešu cen-
tros. To arī turpinām 2017. gadā 
– 24. februārī plkst 13:00 “Te nu 
mēs esam” uzvedums notiks 
Sietlā, un 25. februārī plkst. 
13:00 Portlandē.)

Esam ļoti priecīgi un patei-
cīgi, ka vairākiem ALAs valdes 
locekļiem bija iespēja mūsu 
uzvedumu redzēt un izbaudīt. 
Mēs to radījām ar lielu mīles-
tību, un sirdsdegsmi, ar nolūku 
turpināt, attīstīt un veidot mūsu 
latvisko pašapziņu, ieskatoties 
mūsu latviskās apziņas vēsturē 
un dodot spēku un inspirāciju 
turpināt mūsu neatlaidīgo mēr-
ķi uzturēt valodu, kultūru un 
latvisko garu gan mums pašiem, 
gan mūsu publikai. Pateicoties 

Rīgas
Lielie kapi

Pēdējā laikā laikrakstos lasām 
satraucošas ziņas: „Rīgas dome 
plāno jaunu tramvaja līniju, kas 
šķērsos Lielos kapus. Žurnā  listi 
šo projektu nosaukuši par 
„Kapu tramvaju”. Lielos kapus 
nosargāt varam vienīgi mēs paši 
(domāti ir žurnālisti), bet ne 
galvaspilsētas pašvaldība un 
Latvijas evaņģēliski luteriskā 
baznīca (LELB), uz kuŗām pa -
ļauties nevaram, jo nauda un 
pašu izdevīgums ir to galvenā 
un vienīgā vērtība.”

Vai tiešām stāvoklis ar Rīgas 
Lielajiem kapiem it tik bries-
mīgs? Pāris tālruņa zvanu un 
tikšanos ar atbildīgu iestāžu 
darbiniekiem viesa skaidrību. 
Izrādījās, ka arī šoreiz ir jātic 
senajam sakāmvārdam: „Īste-
nībā velns tik melns nav, kādu 
to zīmē mākslinieki!” Citiem vār-
diem sakot, dažu žurnālistu 
paustie briesmu stāsti patiesībai 
neatbilst. Par lielo kapu nākotni 
domā gan LELB, gan Rīgas 
dome (RD), gan citas atbildīgas 
iestādes. „Kamēr Rīgā ir ielas, 
tramvaja sliedes būs uz tām un 
Lielos kapus nešķērsos!” apgal-
vo RD amatpersonas.

LELB ir piekritusi RD iero-
sinājumam mainīt Lielos kapus 
pret līdzvērtīgu zemes gabalu 
Imantā. Pirms pāris dienām 
tikās atbildīgie pārstāvji – RD 
priekšsēdis un LELB sekretārs. 
Tika parakstīta vienošanās par 
īpašumu maiņu. Tagad darbs 
juristiem – ierakstīt Valsts Ze -
mes grāmatā šo darījumu. RD 
priekšsēdis paziņoja, ka Dome 
rezervējusi 100 000 C līdzekļus 
Lielo kapu uzkopšanas sākuma 
posmam. Sanāksmē padalījās 
arī Latvijas kultūras ministre, 
kuŗa paziņoja, ka viņas vadītā 
ministrija ir gatava piedalīties 
Lielo kapu sakārtošanā, arī to 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
atjaunošanu. Ministre infor-
mēja, ka Lielo kapu Austrumu 
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

stūrī atrodas Vācu kaŗavīru 
kapi. Tie apbedīti gan kaujās 
kritušie, gan no ievainojumiem 
Rīgas kaŗa slimnīcās mirušie 
kaŗavīri. 90. gadu sākumā Vāci 
kaŗavīru kapus sakārtoja Vācu 
kaŗakapu biedrība – Deutsche 
Kriegsgräber Verein. Ministre 
apsolīja saistīties ar šo biedrību, 
lai tai paziņotu par kapu īpaš-
nieka maiņu un saskaņotu turp-
māko kopējo rīcību Lielo kapu, 
kuŗu territorijā atrodas Vācu 
kaŗavīru kapi, sakopšanā un 
attīstībā.

AUSEKLIS
SKAIDRIS OZOLIŅŠ

Jūsu atbalstam, mēs esam cen-
tušies to darīt. No sirds izsakām 
vislielāko paldies Jums visiem 
un novēlam Jums gaišus, cerību 
pilnus Ziemsvētkus un laimīgu 
Jauno gadu.

“Te nu mēs esam” ansambļa 
vārdā

LOLITA RITMANE,
ANDRA STAŠKO

un ARTŪRS RŪSIS,
“Te nu mēs esam” producenti
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LIGITA KOVTUNA

Prezidents ar kundzi pie vērtīgajiem eksponātiem

Laila Robiņa – Elionora izrādē "Lauva ziemā"

Latviešu zvaigzne mirdz Amerikas teātrī
Tas nemaz negadās tik bieži – 

uz vērā ņemama profesionālā 
dramatiskā teātŗa – šoreiz Mi -
neapoles Guthrie Theatre* ska -
tuves Mineapolē, Amerikā, skatīt 
lielisku Džeimsa Goldmena lugas 
„Lauva ziemā” pirmizrādi, kuŗā 
galveno lomu atveidot uzticēts 
latviešu izcelsmes aktrisei. Un 
pēc tam ar patiesu nacionālo 
lepnumu sirdī lasīt atzinīgas at -
sauksmes ar foto, kas rotā laik-
rakstu redzamākās lappuses, tūlīt 
pēc pirmizrādes. Runa ir par 
Lailu Robiņu, Amerikas latvieti 
otrajā paaudzē, dzimušu un uz -
augušu Minesotā, Sanpaulā jeb Mi -
neapoles „dvīņu pilsētā”, kriet nu 
un sabiedrībā aktīvu tautiešu 
ģimenē. Latvijā Lailu Robiņu 
noteikti zina tie, kas 2015. gada 
vasarā skatījās pasaulslavenā ar 
Zelta Globusu godalgotā (2011.g.) 
seriāla jeb trillera Homeland 3. se -
zonu jeb „Svešais starp savējiem”, 
kur Lailai bija nozīmīga loma. 
Savukārt tie, kas sekojuši „Sekss un 
lielpilsēta” norisēm, varēja Lailu 
vērot epizodē ar citu slaveno 
rīdzinieku Mihailu Barišņikovu. 
Atminoties to, Laila stāsta, ka abi 
runājuši par Latviju un viņa Ba -
rišņikovam jautājusi, vai slave-
nais choreografs un dejas meis-
tars prot latviešu polku. Ne tikai 
prot ‒ abi pat to uzlēkuši, par ko 
Laila saka ‒ sanāk, ka esmu pat 
dejojusi ar Barišņikovu! Bet, 
nopietni runājot, aktrise šoreiz 
uzsveŗ, ka ir bezgala pateicīga 
saviem vecākiem Brigitai un 
Jānim (kuŗš diemžēl nesen aiz-
gāja Aizsaulē) par to, ka Robiņu 
mājās vienmēr godā turēta lat-
viešu kultūra un latviskums. 
Laila gājusi arī Gaŗezera Vasaras 
vidusskolā, līdz ar ko, saprotams, 
skaisti runā latviski. Un nēsā lat-

viešu rotas. „Cilvēki domā, ka 
esmu angliete, bet īstenībā es 
esmu latviešu lauku meitene,” šo 
Lailas teikto publicē Mineapoles 
lielākais laikraksts Star Tribune, 
kuŗā trīs dienas pēc pirmizrādes 
ievietots apjomīgs raksts ar di -
viem aktrises foto, bet 29. no  vem -
brī, kad izrāde jau „ieskrējusies”, 
publicēta plašāka izrādes recen-
zija. Autors – ASV atzīts teātŗa 
kritiķis, Pulicera balvas laureāts 
Roans Prestons (Rohan Preston).
Atsauksmes – cildinošas. „Ro  bi-
ņas sniegums ir viens no tiem, 
kas visspēcīgāk iegulst atmiņā,” 
raksta recenzents. „Viņas Elio no-
ra ir sieviete, kas skaidri saprot 
un izjūt mirkļa īstenību. Viņa 
vērpj intrigas un kaļ slepenus 
plānus. Viņa tajos ierauj savus 
dēlus. Bet, ielūkojoties Elionoras 
dziļajās alkās un ilgās, izdzīvojot 
tās līdz ar viņu, mūs pārņem šī 
samezglotā stāsta patiesi izcilais 
skatuviskais sniegums.”

Latvijas teātŗa draugi atcerēsies 
lugas iestudējumu Nacionālajā 
teātrī Mihaila Kublinska režijā 
pag. gs. 80. gados, kas piedzīvoja 
250 (!) izrādes ar Elzu Radziņu 
un Lidiju Freimani Elionoras un 
Intu Burānu un Hariju Liepiņu 
Henrija II lomā. Pati spilgti atce-
ros E. Radziņas Elionoru, un 
Laila Robiņa šai lomā ļoti at  gā-
dināja viņu – ārēji aristokrātiski 
salta, bet iekšēji bangojoša sie -
viete, karaliene, ko viņas vīrs, 
varaskāres un egoisma sakrop-
ļotais karalis Henrijs II ieslodzījis 
cietumā. Īstenībā abu „lauvu cīņa” 
ir cīniņš pašiem ar savu pašap-
ziņas un paļāvības trūkumu, cīņa 
ar apjukumu un egoismu, kuŗā 
par ķīlniekiem ierauti abu trīs 
dēli. Un tad nāk izrādes kul mi-
nācija – Ziemsvētku vakars, kad 

cilvēki – karalis viņš vai nabags, 
– top atklātāki un ļaujas jūtām, 
ko vara un manta saēdusi. Ska -
tuves priekšplānā īstenībā ir divi 
mīloši cilvēki, kas savas ilgas un 
vajadzību vienam pēc otra slāpē 
ar sadistisku spēli, sāpinot un pa -
ze  mojot... Raksturojot šo epizodi, 
recenzents secina: „Robiņai ir 
cienīgs partneris – Kevins Mor-
rovs (Kevyn Morrow)”. 

Mākslas mūzejs Rīgas Birža 
no ASV Goda konsula Fila del-
fijā Džona Medvecka kol lek-
cijas saņēmis deponējumu – 
divus sudraba mērču traukus no 
Katrīnas Lielās Rīgas servīzes. 

Mākslas mūzejs Rīgas Birža 
atrodas Rīgā, Doma laukumā 6. 
Pateicoties ASV Goda konsu la 
Filadelfijā Džona Medvecka at -
saucībai un financiālajam at -
bal stam, no š. g. decembŗa līdz 
2017. gada 31. jūlijam ir iespēja 
aplūkot daļu no Krievijas im -
perātores Katrīnas Lielās valdī-
šanas laikā pasūtinātās Rīgas 
gubernatora servīzes. Sudraba 
pāŗa mērču trauki ar pamat-
nēm no Rīgas servīzes darināti 
Augsburgā, Vācijā, laikā no 
1781. līdz 1783. gadam. 

Sākot no 1775. gada, Krievijas 
imperātore Katrīna Lielā (valdī-
šanas laiks 1762–1796) pasūti nā-
jusi pusdienu servīžu serijas, 
pazīstamas kā gubernātora ser-
vīzes, kas darinātas Augsburgā, 
Parīzē un Londonā, lai tiktu iz -
mantotas reģionālajās galvas pil-
sētās.

Gubernātora servīze, kas gata-
vota Rīgai, tika piegādāta 1784. 
gada 4. aprīlī, laikā, kad Rīgas 
gubernātors bija grāfs Džordžs 
fon Brauns (1698–1792). 

Vērtīgs papildinājums
Ir zināms, ka servīze bijusi 

apjomīga un paredzēta banke-
tam līdz četrdesmit personām. 
Tā sastāvēja no četrām ovālām te -
rīnēm, astoņiem kandelabriem, 
divdesmit četriem svečturiem, 

un „telpas” pārdomu dziļumam. 
Mineapoles tautieši, ar kuŗiem 

kopā skatījos pirmizrādi, spilgti 
atceras Lailas Robiņas Hedu Ga  -
bleri Ibsena tā paša nosaukuma 
lugā, minētā laikraksta kultūras 
pielikuma pirmo lappusi rotā 
liels foto no Tenesija Viljamsa 
„Vasara un dūmi” tai pašā Gurthie 
Theatre (par kuŗu aktrise teic: 
„Par šo teātri sapņoju, vēl būdama 

reklāmās, piemēram, Laila rekla-
mējusi Elizabetes Teilores smar-
žas White Diamonds. Režisors Dei-
 vids Esbjornsons (David Esbjorn-
son), kuŗš ar Lailu strādājis gan 
Mineapoles, gan Ņujorkas teāt-
ŗos, teicis: „Viņai ir tāda balss, 
kas liek doties līdzi turp, kur viņa 
sauc.” Un vēl: „Viņa ir vērīga in -
telektuāle, un viņas profesio na-
litāte ir nevainojama. (..) Viņa iz   -
cili pārvalda savu instrumentu.”

Pāris  „liriskās atkāpes”. „Lauvas 
ziemā” Rīgas izrādēs kulminācijas 
ainā fonā skanēja „Klusa nakts, 
svēta nakts” motīvs. Amerikā to 
izdzirdēsim ja nu latviešu drau-
džu Ziemsvētku dievkalpoju-
mos, citur diez vai. Politko rek-
tums! Un vēl. Tā kā pirmizrāde 
notika 19. novembrī, dienu pēc 
Latvijas Valstssvētkiem, mēs, ska  -
tītāji-latvieši, kā pie mums pie -
ņemts, raudzījām uz skatuvi savai 
tautietei nogādāt sarkanbaltsar-
kanu rožu pušķi ar zīmīti klāt. 
Bet – izrāde beidzās, priekškars 
krita, neviens vairs neiznāca pa -
klanīties. Rožu pušķi pēc izrādes 
redzējām noliktu pie dienesta 
izejas. Bet mēs jau posāmies pēc 
izrādes celties kājās, sist plauks-
tas un saukt „bravo”...

*Izrādes režisors Kevins Mo -
riar tijs (Kevin Moriarty); „Lauva 
ziemā” ir viņa debija Guthrie 
Theatre. Dalasas teātŗa un Operas 
režisors. Vairāk par Guthrie Theatre 
– www.guthrietheater.org               

lietota. 1784. gadā, kad tā tika 
atvesta uz Rīgu, gubernātors 
grāfs Džordžs fon Brauns licis to 
iepakot un noglabāt. Tika noteikts 
– ja daļa no tās ir nepieciešama 
lietošanai, iesniedzams pietei-

astoņiem vīna dzesējamiem trau-
kiem, mērces traukiem, šķīvjiem, 
to vākiem un citiem mazākiem 
priekšmetiem ar kopējo svaru ap 
17 000 uncēm (ap 482 kilogra-
miem). 

No dokumentālām liecībām 
zi  nāms, ka Rīgas servīze tika maz 

kums, uzskaitot vajadzīgos priekš-
metus. Šķiet, ka nav šādu ierak-
stu par veiktiem pieteikumiem 
līdz pat 1795. gada janvārim, kad 
priekšmetu izlase tiek pieprasīta 
par godu Kurzemes hercoga 
Pēteŗa fon Bīrona (1724–1800) 
uzņemšanai.

Atminoties šo lugas apoteozes 
skatu, nevaru neatturēties no 
komentāra par to, cik eleganti un 
smalki Minesotas teātŗa visai 
askētiskajā, taču precīzajā sceno-
grāfiskajā noformējumā tika at -
veidota abu mīlošo cilvēku mir -
klīgās izlīgšanas aina. Protams, 
kā citkārt sarežģītu laulību izlīg-
šanu epizodēs – ar fizisko saplū-
šanu. Iedomāju – kas tas būtu 
par, piedodiet, mežonīgu „drā-
zienu” proscēnijā, ja iestudējums 
būtu daža laba Latvijas režisora 
rokās! Gaumes, protams, atšķiŗas, 
Amerika, kā zināms, ir gana pu -
ritāniska, un tomēr palieku pie 
pārliecības, ka aizplīvurotāki un 
daudznozīmīgāki attiecību vi  zuā  -
lie risinājumi ļauj vairāk ie  spēju 

bērns”), viņas „kontā” ir lomas 
Brodveja izrādēs „Māja, kur sir  dis 
lūst”, „Nāves deja”, „Sapnis va  sa-
ras naktī”, „Antonijs un Kleo patra”, 
„Venēcijas tirgotājs”, Latvijā labi 
zināmā Blanša Dibuā no T. Vil-
jamsa „Ilgu tramvajā” (Čikāgas 
Steppenwolf Theatre). Laila spē-
lējusi vēl arī citos ASV teātŗos, 
piedalījusies TV seriālos.Viņas 
īpatnā, skaistā balss skanējusi arī 

LAINE KAINAIZE. Pārdaugava ziemā. 1998. gads
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TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA

NO HERNHŪTIEŠU MEITĀM
LĪDZ VECPIEBALGAS ŪDENSROZĒM

Priedaines literārās kopas mini kultūras pēcpusdiena

Valsts svētku svinības Detroitā

Bija paredzēta parastā, regulārā 
Priedaines literārās kopas sanāk-
sme. Pārrunājamā grāmata bija 
Ingūnas Baueres “Hernhūtiešu 
meitas”, kuŗu, kā parasti, varbūt 
tikai puse no dalībniekiem bija 
izlasījusi līdz galam. Viena ce  turt  -
daļa atzinās, ka esot “izmo cī jusi” 
tikpat kā visu, vēl daži teicās, “ka 
patikusi”, pārējie nebija droši.

Kopas sanāksme notika piekt-
dien, 2. decembrī Ņudžersijas 
latviešu sabiedriskā centra “Prie-
daine” lejas stāva telpās. Nezi nā-
mu iemeslu dēļ bija ieradušies 
vairāk nekā parastie apmēram 20 
grāmatu cienītāji, ne tikai no 
tuvējām pilsētiņām, bet pat no 
Filadelfijas apkārtnes. Sanāksmi 
atklāja nu jau vairāk nekā pirms 
gada kopas vadītājas amatā ieju-
tusies Ilga Caune. Pagāja brīdis, 
lai nomierinātu atkal ilgi nere-
dzējušos grāmatmīļus, kuŗiem 
bija sakrājies daudz uz sirds, ko 
savā starpā pārrunāt. Drīz vien 
Gunta Harvey tomēr tika pie ie -
priekšējās sanāksmes protokola 
nolasīšanas. Vajadzēja sekot pār -
skatam un pārrunām par grā-
matu “Hernhūtiešu meitas”.

Grāmatas pārskata vietā Valija 
Skrodele bija izvēlējusies sagata-
vot materiālu par hernhūtiešu 
jeb brāļu draudžu attīstību un 
darbību ne tikai Latvijā, bet pat 
tās dzimtenē Saksijā. Izsmeļošais 
referāts pārsteidza un izraisīja 
apbrīnu sanākušajos. Izrādījās, 
ka lielā daļa klausītāju iepriekš 

MĀRA
CELLE

tikpat kā nekā nezināja par hern-
hūtiešu kustību – kā un kur tā 
sākusies un kā tā plaukusi, tikusi 
aizliegta un iznīcināta un atkal 
atdzīvojusies Latvijā, galve nokārt 
Vidzemē, kad 19. gad sim teņa vidū 
tās dalībnieku skaits varēja būt ap 
20 000. V. Skrodeles savāktā in -
formācija bija tik pa  matīga, ka to 
varēja droši dēvēt par disertāciju. 

locekļus, iebaudot kafiju un uz -
kodas. Bija skaidrs, ka akadēmiski 
ievirzītai sanāksmes pirmai daļai 
sekos kas cits, jo telpas vidū bija 
uzstādīts paaugstinājums ar mi  k-
  rofoniem un citām ierīcēm. 
Klusiem, bet mērķtiecīgiem so -
ļiem ar speciālām gaismām un 
elektriskiem vadiem nodarbojās 
Priedaines izdarīgais saimnieks 

šanu. Šoreiz jaunā ideja tika ie -
dzīvināta patiesi nopietni. Ērti 
un neformāli atlaidusies vienā 
no mīkstajiem krēsliem, ar mik-
rofonu rokās virkni savu dzejoļu 
lasīja jau ilgus gadus trimdā 
iecienītā dzejniece Rita Gāle. 
Viņas dzejoļi ir sirsnīgi, mīļi un 
latvisku dvēseli aizkustinoši.

Kultūras pēcpusdiena tur pi nā-

kad viņa kuplie sirmie mati bija 
vēl koši melni, viņš ir bijis ne -
iztrūkstošs dalībnieks latviešu 
nodarbībās – spēlējis teātri, 
dziedājis koŗos un ansambļos, 
dejojis tautasdejas un aktīvi dar-
bojies dažādās organizācijās. Va -
jag tikai paskatīties uz fotografiju 
klāstu, kas aizņem veselu sienu 
Priedaines lejas zālē, lai pārlie ci-
nātos, ka Harijs ir audzis, izaudzis 
un vēl līdz šai dienai turpina dar-
boties vietējā latviešu sabiedrībā. 
Vēl pirms nedaudz gadiem viņš 
sarīkojumos uzstājās kā viens no 
trim tenoriem. Divi tenori ir ap -
klusuši, bet Harijs turpina dzie -
dāt, gan vairāk kā baritons un 
bass. Viņš bija izvēlējies nodziedāt 
sešas smeldzīgas, gan romantis-
kas, gan patriotiskas tautā iemī-
ļotas dziesmas savas ģitaras pa -
vadījumā, no kuŗām vienas vi -
siem pazīstamie vārdi bija: “Kā 
lai šonakt vienaldzīgi klusē, kā lai 
tādā brīdī projām iet? Ja visapkārt 
Vecpiebalgas pusē, atkal baltas 
ūdensozes zied.” Aizkustināta bija 
ne tikai publika, bet arī Harijs pats.

Ņudžersijas latviešu biedrības 
priekšnieka Jāņa Studenta akor-
deona pavadījumā sanākušie tur-
pināja dziedāt no “Priedaines lat-
viešu dziesmu grāmatas” lapi-
ņām, kuŗu druka ir tik liela, ka 
pat acenes nav vajadzīgas.

Ko vairāk var vienā literārās 
kopas sanākmē vēl vēlēties kā no -
klausīties vērtīgu referātu, sir snī gu 
dzeju, sentimentālas dziesmas?!

Rita Gāle lasa dzejoļusReferente Valija Skrodele ar Valfrīdu Spunteli

Nav mans uzdevums šeit atreferēt 
Skrodeles stāstījumu, bet varu 
ie  teikt vi  siem, kam interesē mūsu 
vēsture, bet kas par hernhūtiešiem 
nav labi informēti, to papētīt, jo 
tas ir to vērts.

Pēc referāta kopas dalībnieki 
izvēdināja galvas un izstaipīja 

Jānis Grigalinovičs. Ilga Caune 
ziņoja, ka “tagad bufete ir slēgta” 
un aicināja visus ieņemt vietas 
ērtos atzveltnes krēslos, lai bau-
dītu tālāko programmu.

Iepriekšējā kopas tikšanās reizē 
iesākās tradicija sanāksmes turp-
māk papildināt ar dzejoļu lasī-

jās ar trešo jauki sagatavoto pro-
grammas daļu. Uz apgaismotā 
paaugstinājuma uz ķeblīša ap  sē-
dās garā jauneklīgais, bet tomēr 
jau sirmais Harijs Zikmanis ar 
ģitaru padusē. Viņš šīs puses 
latviešu sabiedrībai ir sen jau labi 
pazīstams, jo no 1950. gadiem, 

Detroitas latvieši 13. novembrī 
svinēja Latvijas 98. dzimšanas 
dienu. Pēc dievkalpojuma svētku 
uzrunu teica PBLA ģenerāl sek-
retāre Ilze Garoza. Kā viņa pati 
sevi raksturo – “latviete, kuŗai 
nācies mazliet “aizķerties” Ame-
rikā, ne brīdi nezaudējot saites 
un piederību Latvijai”. Jau piekto 
gadu Ilze darbojas Amerikas lat -
viešu apvienībā un otro gadu pilda 
ģenerālsekretāres pienā ku mus Pa -
saules Brīvo latviešu ap  vienībā. 
Ilze ir cilvēks ar asu prātu, plašu 
pasaules redzējumu un augstiem 
ētikas standartiem. Tādi cilvēki ir 
atradums jebkuŗai sabiedriskai 
vai politiskai orga nizācijai.

Savā svētku runā, kuŗas tema bija 
“Dāvinājums Latvijai”, Ilze Ga -
roza atkārtoja tik bieži dzir dēto 
teicienu par Latviju: “Es mīlu šo 
zemi, bet nemīlu šo valsti.” Ko 
mums darīt, kā izmainīt savu at -
tieksmi, lai, tuvojoties Latvijas 
simtgadei, latvieši Latvijā un visā 
pasaulē iemīlētu ne tikai Latvijas 
skaisto dabu un zemi, bet arī 
mūsu valsti? 

“8. novembrī notikušās ASV 
prezidenta vēlēšanas bija skaļš ASV 
pilsoņu protesta balsojums – 
protests pret valdošo politisko 
eliti un skaļš aicinājums ieklau-
sīties tajos, kas ilgu laiku jutušies 
atstāti novārtā un bijuši neuz-
klausīti,” uzsvēra PBLA ģenerāl-
sekretāre. Vēlēšanu rezultāts liek 
uzdot jautājumu ne tikai par 

izaicinājumiem starptautiskajai 
drošības sistēmai, bet arī sev – 
cik spēcīga ir Latvijas valsts griba 
un gatavība aizstāvēt savus val-
stiskos pamatus? PBLA komuni-
kācijā ar Latvijas valdību atgādina 
par nepieciešamību pašai stip-

viju, un, kā uzsveŗ drošības eks-
perti, “cīņa par valsti vispirms 
notiek cilvēku galvās”. Tieši tādēļ, 
pirms uzdodam jautājumu, cik 
daudz Latvijas pilsoņu un iedzī-
votāju būtu gatavi ņemt rokā iero-
 čus, lai cīnītos par savu valsti, ir 

aizliedzīgai un neatlaidīgai rīcī-
bai, kas nepieļāva Baltijas valstu 
okupācijas atzīšanu pasaulē, Lat-
vija pēc diviem gadiem varēs 
atzīmēt savu simtgadi! Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība kā lat-
viešu organizāciju augstākā pār-

financiālu atbalstu.
Ir aizvadīti Valsts svētki. Tu  vo-

jas Ziemsvētki. Domājot par dā -
vanām, Ilze Garoza rosināja, –  dā -
vinot sev, pasniegt dāvanu Lat-
vijai. Starp daudzām izvēlēm, ko 
dāvināt saviem ģimenes locek-
ļiem, ceru, ka ieskatīsieties, cik 
daudz iespēju piedāvā Latvijas 
ražotāji. Latvijā iegādātas dizaina 
lietas, gardumi, pasūtīti laikrak-
sti un iegādātas grāmatas ir jūsu 
tiešais atbalsts Latvijai. Ceļojums 
uz Latviju būs dāvana ne vien 
jums pašiem sev, bet arī Latvijai! 
Jāatzīmē, ka Latvijā ir daudz 
vairāk, ko redzēt, nekā tikai Rīga! 
Vidzemes koncertzāle Cēsīs, kon  -
certzāle Gors – Rēzeknē, Lie  lais 
Dzintars – Liepājā, Rotko mū  zejs 
Daugavpilī, fonda “1836” akcija 
“Apceļo, aplido, apmīļo Latviju!” 
“Dāviniet laiku Latvijai” – skan 
Latvijas simtgades aicinājumā! 
Un kā mēs visi zinām –  dāvi-
nāšana ir abpusējs prieks! 

Pēc Ārlietu ministrijas datiem, 
šobrīd ārpus Latvijas dzīvo ap 
370 tūkstoši Latvijas valstspie de-
rīgo. Tā ir ļoti nozīmīga tautas 
daļa, kas šobrīd dzīvo ārpus Lat-
vijas. Un ja katrs no mums, kas 
dzīvo ārpus Latvijas, uzdāvina sa -
vai dzimtenei kaut nedaudz sava 
laika, sarūpē kaut nelielu dāvanu 
kādam rūpju māktam cilvēkam 
Latvijā, varbūt mums vieglāk būs 
pateikt vārdus “Es mīlu šo zemi 
un šo valsti!”

rināt savu drošību, palielinot 
aizsardzības budžetu līdz solīta-
jiem 2 procentiem no iekšzemes 
kopprodukta. 

Pagājušā gada nogalē pēc Aiz-
sardzības ministrijas pasūtījuma 
veiktā sabiedriskās domas aptauja 
liecināja, ka 40 procenti Latvijas 
iedzīvotāju nepieciešamības ga -
dījumā būtu gatavi cīnīties ar 
ieročiem rokās, lai aizstāvētu Lat -

jāuzdod jautājums, cik daudz ti   cam 
mūsu valstij un mūsu valsts ie  kār-
tai, kas liktu mums to aizstāvēt.

Runātāja uzsvēra, ka savulaik 
trimdā nonākušie latvieši ir ne 
vien “dzīvs piemineklis spējai ti -
cēt, mīlēt un aizstāvēt neatkarīgās 
Latvijas ideju”, kas uzturēta dzīva 
un aizstāvēta visus gaŗos oku-
pācijas gadus. Lielā mērā, tieši 
pateicoties trimdas tautiešu paš-

stāvniecība pasaulē vienmēr strā  -
dājusi Latvijas atjaunošanas un 
nostiprināšanas labā, 2000. gadu 
sākumā ieguldot lielas pūles un 
līdzekļus, lai panāktu Latvijas uz -
ņemšanu NATO. Šobrīd PBLA 
cenšas veidot jēgpilnu dialogu 
starp Latvijas un diasporas uz -
ņēmējiem, kultūras un izglītības 
darbiniekiem, organizējot domu 
apmaiņu un bieži sniedzot arī 
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O. CAKARS
18. novembŗa svētki Čikāgā

Latvijas valsts 98 gadu svētku 
svinības Čikāgā, Ciānas draudzes 
telpās 2016. gada 19. novembŗa 
pēcpusdienā bija pulcējušas gan-
drīz 330 priecīgus apmeklētājus 
un dalībniekus draudzes Lielajā, 
Aivara Oša dekorētajā zālē. 

Svētku aktu un koncertu rīkoja 
Čikāgas latviešu organizāciju ap -
vienība (ČLOA). Tās priekšsēdis 
Jānis Vilciņš bija sarīkojuma ie -
sācējs un vadītājs.

Skauti un gaidas, un Kr. Barona 
skolas audzēkņi Miķelis Bru nov-
skis, Darija Baginska, Sofija Cir-
cene un Izabelle Gunaruma ie -
nesa Amerikas Savienoto Valstu, 
un Latvijas karogus. 

Jānis Vilciņš apsveica svētku da -
lībniekus, norādot, ka esam pul -
cējušies, lai svinētu latviešu tautas 
svētku dienu, kad 1918. gadā lat-
 vieši deklarēja, ka viņiem ir tie-
sības dzīvot savā suverēnā na  cio-
nālā valstī. 

Jānis Vilciņš nolasīja Latvijas 
Valsts prezidenta 18. novembŗa 
sveicienus ārzemju latviešiem un 
aicināja dziedāt ASV un Latvijas 
himnas. ASV himnu dziedāja visi, 
tāpat vienojāmies mūsu “Dievs, 
svētī Latviju!”.

Tad koŗa paaugstinājumā vietas 
ieņēma Kr. Barona skolas koris. 
Vienmēr prieks redzēt mūsu jau  no 
un visjaunāko audzi: vidus skolu, 
skolu, bērnudārzu un Lāčabērnus 
vienā līksmā saimē.

Koris dziedāja tautasdziesmu 
“Rīga dimd”, Anitai Piwowarczyk 
diriģējot un Sarmai Aļļei pie kla-
vierēm pavadot. Iespaids bija 
priecīgs un pacilājošs, redzot 

Latvijas goda konsuls Čikāgā 
Roberts Blumbergs vēlēja Valsts 
svētkos “Daudz laimes Latvijai” 
un sveica sarīkojuma viešņu, Lat-
vijas republikas kultūras ministri 
Daci Melbārdi. Viņš uzsvēra, ka, 
mainoties polītiskajai varai ASV, 
mēs vēlamies sadarboties ar vi -
sām partijām, lai celtu Latvijas 
tēlu un sadarbības nozīmi abām 
valstīm, skaidrojot: “Ir ļoti svarīgi 
saglabāt mūsu kultūras dzīvi, jo 
tas atgādina amerikāņiem un 
amerikāņu polītiķiem par Lat-
viju, citādi viņi nebūs ieinteresēti 
aizstāvēt nepazīstamu zemi.” 

Viņš priecājās par Čikāgas lat-
viešu sabiedrības rosību šā tēla 
uzturēšanā un spodrināšanā un 
nobeidza: “Prezidents Vējonis, 
esot nesen Čikāgā, teica, ka mēs 
esam neticami laimīgi, ka mums 
ir pašiem sava valsts. Tā ir liela 
dāvana, ka no septiņi miljardiem 
cilvēku uz zemes, diviem miljo-
niem cilvēku ir dota viena valsts 
starp 196 citām pasaules valstīm. 
Darīsim visu, ko varam, lai aiz-
sargātu šo dāvanu”. Pēc R. Blum-
brega klātesošos uzrunāja Lat vi-
jas republikas kultūras ministre 
Dace Melbārde.

„18. novembris nav tikai Valsts 
svētki, tas ir arī mūsu ticības ap -
liecinājums, mūsu dāvana mūsu 
bērniem un bērnubērniem. Jau 
pirmais Latvijas Valsts prezidents 
Jānis Čakste norādīja, ka Latvijas 
valsts ir atkarīga no latviešu tau-
tas vienprātības. Mēs visi esam 
Latvijas valsts veidotāji. Bet arī 
šodien, lai nedomājam tikai par 
Latvijas vēsturi un ģeografiju, bet 

Modri Galeniekus un Zigrīdu 
Reningeri.

Rasma Kraule aicināja pieda-
līties un atbalstīt nākamvasaras 
Dziesmu svētkus Baltimorā.

Tad pie runātāja pults stājās 
Kul tūras ministre Dace Melbārde 
ar sava biroja vadītāju Vitu Cīruli, 
lai pasniegtu Kultūras ministres 
Atzinības rakstus par “nozīmīgu 
ieguldījumu Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas un latviskās 
identitātes stiprināšanā, sveicot 
Latvijas Republikas proklamē ša-
nas 98. gadadienā” Čikāgas Pie-

padsmit meitenītes. Jaunākajai 
varēja būt gadi četri un neviena 
vecāka par desmit, vienādi tērp-
tas pelēcīgās kleitiņās. Jāuzteic 
ansambļa vadītājas Kristīnas Eiž-
vertiņas profesionālisms. Mei te-
nes dziedāja droši un pārliecinoši, 
meitenīšu rinda arī kopīgās kus-
tībās pasvītroja dziedāšanu, iz -
mantoja Latvijas karodziņus un no 
dekorācijas veidoja sirds at  tēlu. 
Jūsmīgie aplausi pavadīja katru 
dziedāto dziesmu. Tad klau sītāju 
priekšā stājās Čikāgas latviešu 
svētku kopkoris. Tā bija diriģentes 

mēģinājumiem un koncertiem, jo 
nevar dzīvot bez dziesmas. SVĒT-
 KU KORIS, tikai nedaudzos mē -
ģinājumos pulcināts, dziedāja pār-
 steidzoši disciplinēti un saskanīgi. 
Tas, ar Sarmu Aļļi pie klavierēm, 
diriģentes Māras Vārpas nopelns. 
U. Stabulnieka “Tik un tā” (M. Zā -
līte); Z. Liepiņa tautasdziesmas 
“Es atnācu uguntiņu” sabalsojumu; 
A. Sirmā “Tēvzemei” (D. Bitēna-
Sirmā) un R. Tiguļa “Lec, saulīte” 
(R. Bugavičute) skandējumiem 
klausītāji atbildēja ar sirsnīgiem 
aplausiem.

I. Cakare-Laffee, M. Cakare, D. Melbārde // FOTO: Ģirts Rība

Čikāgas bērnu ansamblis // FOTO: Ģirts Rība

SVĒTKU KORIS, dir. M. Vārpa // FOTO: Ģirts Rība

lielo skolas pulku tik sirsnīgi un 
nopietni gavilējot. 

Svētbrīdī mācītājs Ojārs Frei-
ma nis runāja par mūsu piederību. 
Viņš liecināja, ka pieder Dievam 
un Jēzum Kristum, pieder arī 
Amerikai, pieder Latvijai un lat-
viešu tautai. Ārēji šo piederību 
var apliecināt dokumenti, pie  de-
rība dod ieguvumus, piederībai 
ir arī prasības. Viņš nobeidza: 
“Šodien, atzīmējot mūsu mīļās 
Latvijas dzimšanas dienu, aicinu 
katru klātesošo pārdomāt par 
savas piederības redzamās zīmes 
nozīmi, savus ieguvumus, bet vēl 
jo vairāk, ko es vēl vairāk varu 
dot un dāvāt, protams, ne jau 
tikai naudas izteiksmē vien.”

Svētbrīdi nobeidzot, “Dievs, 
sargi mūsu tēvu zemi!” bija mūsu 
kopējā lūgšanas dziesma.

saprotam, ka šodien mēs esam 
Latvijas valsts, esam tās veidotāji. 
Kā apzināties savu latvietību un to 
parādīt pasaulei? Ar mūsu kul-
tūru, mūsu kultūras apziņu, tas ir 
veids, kas dod spēku pastāvēt.“ 

Apsveikumu un apbalvojumu 
daļu vadīja Jānis Vilciņš un Inese 
Stokes, ČLOA priekšsēža viet-
niece. Vispirms viņa ziņoja, ka 
PBLA Balva piešķirta Milvokos 
dzīvojošajam sabiedriskajam dar -
biniekam Ērikam Krūmiņam par 
ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu 
Latvijas un latviešu tautas labā, 
vairāk nekā 20 gadus vadot ALA 
paspārnē veidoto Latvijas daudz-
bērnu ģimeņu un bāreņu palī-
dzības programmu “Drošais Tilts”.

Latviešu fonda vārdā viņa sveica 
svētku saimi un pateicās visiem 
atbalstītājiem, minot Valiju un 

cīšiem Albertam Legzdiņam un 
Armandam Birkenam, diriģentei 
Mārai Vārpai, sabiedriskajam dar-
biniekam Jurim Valainim, dzie-
donei un ilggadējai skolotājai 
Kr. Barona skolā un Gaŗezera 
Vasaras vidusskolā Martai Ca  ka-
rei un Čikāgas Radio raidījumu 
komitejai, kur ar Valiju Galinieci 
priekšgalā uz paaugstinājuma 
stājās arī darbinieki Modris Ga -
lenieks, Armands Birkens, Silvija 
Kļaviņa-Barshney, Juris Valainis, 
Jānis Vilciņš un Inese Stokes. 
Kr. Barona skolas pārzinei Elisai 
Freimanei un Latviešu pirm -
skolas vadītājai Andartei Phillips 
ministre pasniedza Latviešu va -
lo  das institūta Atzinības rakstu.

Koncerta daļas sākumā skanīgi 
un pārliecinoši dziedāja Čikāgas 
latviešu bērnu ansamblis – div -

Māras Vārpas ideja, pie Čikāgas 
vīru un Ciānas ev. lut. draudzes 
koŗiem kā pamata, pie  aicināt ik -
vienu dziedātgri bē tāju Čikāgā uz 
sešiem mēģinā jumiem, lai iemā-
cītos dziesmas 18. no  vem bŗa svēt-
kiem un dziedātu koncertā kā 
Či  kāgas latviešu svētku kopkoris.

Tas izdevās spīdoši. 40 dzie dā-
tāju korī bija rinda iepriekš nere-
dzētu dziedātāju. Bet kas aizkusti-
nāja sirdi visvairāk: tenoros bija 
Latvijas Republikas goda konsuls 
Roberts Blumbergs un soprānos 
Latvijas Republikas kultūras mi -
nistre Dace Melbārde! Kur tad vēl 
Čikāgas draudžu mācītāji  Ciānas 
Gundega Puidza un Pēteŗa drau-
dzes Ojārs Freimanis. Arī jāpie-
min tālumnieki milvokieši Ivars 
Zušēvics, Rūdis Dzelzkalns, Vilis 
Strēlnieks, kuŗi brauc gaŗo ceļu uz 

Aplausi, ziedi un paldies runā-
tājiem un dziedātājiem! 

Skaisti un neaizmirstami svētki!
Tad visi vienojāmies mūsu tra-

dicionālajā Jāņa Mediņa dziesmā 
”Tev mūžam dzīvot, Latvija”.

Iveta Jansone ar palīgiem gā  -
dāja, lai pēc koncerta saviesīgajā 
pievakarē visiem būtu uzkodas, 
vīna glāze un kafijas galds. Va -
kara nobeigumā uzstājās Čikāgā 
nodibinātā jaunā latviešu tautas-
deju kopa “Mantinieki”, kuŗas va -
dītāja ir Rineta Tincu un vadītājas 
palīgs Jānis Velkme. Šobrīd kopā 
darbojas 24 dejotāji. “Mantinieki” 
piedalīsies arī 2017. gada Balti-
moras dziesmu svētkos. Saviesī-
gajā pievakarē “Mantinieki” ie -
prie  cināja ar tautasdejām – 
“Rucavietis” un “Es mācēju danci 
vest”. Lai visiem paldies!
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(Turpināts no 1. lpp.)

DACE HOHLOVA Mīlestība no mūsu krasta
Mums latviešiem, lai kuŗā pa -

saules malā mēs būtu, ir daudz 
brīnišķīgu, sirsnīgu svēt ku die -
nu, kad ar smaidu un prieku 
sirdī varam sanākt kopā un 
svinēt! 

Viena no tādām dienām, 
protams, ir Latvijas dzimšanas 
diena – 18. novembris. Šo dienu 
mēs Floridas pavalstī svinējām 
divu dienu gaŗumā. (Lasiet Irē-
nas Ezeriņš rakstu nr. 46, 6. lpp.!)

Šogad vēlreiz sanācām kopā 
19. novembrī  Fort De Soto Park 
pašā jūras krastā, lai svētkus 
kopā ar tautiešiem nosvinētu 
arī tie, kuŗi piektdien, 18. no -
vembrī, strādāja.

Kopā sanākšana sākās ar 
nojumes noformēšanu 9.30 no 
rīta. Indra Treimanis gādāja par 
baltiem galdautiem un latvis-
kiem dekoriem. Rasma Adams 
un Janis Kaupmanis – par Lat-
vijas karogu un tā goda vietu. 
Vladimirs Hohlovs pacietigi 
pie  stradaja pie latviskas norā-
des nostiprināšanas, lai ciemiņi 
var ērtāk atrast satikšanās vietu. 
Brigita Gahr un Dace Nebare 
ta  lantīgi mūs visus izrīkoja. Un 
re, jau mūsu pirmie, vieni no 
tālākajiem ciemiņiem – Ginta 
un Arnis Vildes no Latvijas. Šie 
latvieši vienmēr, esot mūsu 
pusē, uzmeklē mūs, piedalās un 
atbalsta. Tā ir LATVIETĪBAS 
BALSS. Arī viņi tūlīt iesaistās 
sagatavošanas darbos.

Mūs mīļi pārsteidz Juris Eper-
manis, St. Pētersburgas Latviešu 
biedrības vicepriekšsēdis. Saņe-
mam atzinīgu atbalstu.

Kad viss saposts un sakārtots, 
varam uzsākt mūsu svinības, kā 
solīts, ar sportiskām aktīvitā-

tēm. Ejam pārgājienā gar jūru, 
sportiskākie aizbrauc ar divri-
teņiem plašajos parka ceļos.

Kad atgriežamies, Daces Ne -
bares vīrs Joseph Ilardo jau silda 
štovētos kāpostus un grilē de -
siņas. Klājam galdu, sagaidām 
ciemiņus, un varam godam 
baudīt gardumus. Kad cienasts 
baudīts, sasēžamies aplī apkārt 
Latvijas karogam, palmu ēnā, 
un Indra, dziesmai „Kamolā ti -
nēja” skanot, saka aizkustinošu 
runu, veltītu Latvijai un latvie-
šiem. Tad, sniedzot pa apli sveci 
sirds formā, katrs klātesošais 
saka savu vēlējumu Latvijai. Šo 
sveci Indra nodod Mārtiņam 
un Baibai Bērziņiem, kuŗi ir 

mūsu ciemiņi no Latvijas, ar 
lūgumu aizvest to uz Rīgu un 
aizdedzinātu nolikt pie Brīvī-
bas pieminekļa, lai mūsu visu 
vēlējumi tādējādi tiek nodoti 
mūsu zemītei.

Tad seko katra dalībnieka 
stāsts, atmiņas, asociācijas par 
Latviju. Tās ir tik dažādas, ba -
gātas un arī priekpilnas, ka laiks 
aizskrien nemanot. Vēl tur  pi-
nājumā izzinoši lustīga vikto-
rīna ar jautājumiem par Latviju 
un kopdziesma „Pūt, vējiņi!”. 

Jau sāk krēslot, ejam pie jūras 
pavadīt saulīti uz naktsmieru.

Brīnišķīga, emocionāli bagāta 
diena. Pateicība visiem, kas at -
brauca, atbalstīja, palīdzēja, 
piedalijās. Ipaši latviešiem no 
Latvijas, kas, esot šeit, Floridā, 
atpūtā, atrada laiku un atbrauca 
pie mums pabūt kopā! Bija ie -
radusies iepazīties arī Līva 
Pursley – brīnišķīga, jauna būt-
ne, latviete, kas, kā pati teica, 
esot jebkuŗā pasaules malā, uz -
meklē latviešus. Paldies Daces 
Nebares draudzenei Debra Long-
   fellow, kuŗa, būdama amerikā-
niete, labprat piedalās mūsu 
sanākšanās. Šajā reizē Debra 
bija čaklākā fotografētāja. Pal-
dies mūsu draugiem Kris tīnei 
Mālmanei un Uldim Pēter-
sonam, Paulīnei Konstablei, 
Inesei Zaķis un Dacei Rudzitei, 
Ingunai un Pēterim Ozoliem, 
Indrai Treimanis, Brigitai Gahr, 
Vladimiram Hohlovam, Ras-
mai Adams, Jānim Kaupma-
nim, Ralfam Niedram un Inārai 
Niedrai, Dacei Nebarei un 
Joseph Ilardo. 

Tie, kas vēl nav mums pie -
vienojušies, hei, nāciet pulciņā!

No kreisās: Joseph Ilardo, Peteris Ozols, Brigita Gahr, Inguna Ozola, Ginta Vilde, Arnis Vilde, Irēna Niedra, 
Ralfs  Niedra, Rasma Adams, Indra Treimanis, Paulīne Konstable, Līva Pursley, Baiba Bērziņa, Mārtiņš 
Bērziņš, Kristīne Mālmane, Udis Pētersons, Inese Zaķis, Dace Rudzīte; priekšā: Dace Nebare, Dace Hohlova

Kā arī tautasdeju grupas ,,Trej-
deksnītis” vadītājai Katrīnei 
Jangai (Kathrine Young) un viņas 
vīram Stephen McCord.

Pēc neliela pārtraukuma pie 
balti klātajiem svētku galdiem, 
iemalkojuši glāzi vīna un no  bau-
dījuši gardo azaidu, tautieši no -
klausījās saturīgo ALAs bijušās 
priekšsēdes Anitas Bataragas svēt-
ku uzrunu, veltītu Latvijas simt-
gades svētku nākotnes projek-
tam, vienlaikus ekrānā sekojot 
līdzi slīdītēs atspguļotajam temas 
saturam. A. Bataraga konspektīvi 
runāja par svētku svinību pro-
grammas virsmērķi (stiprināt 
Latvijas sabiedrības valstsgribu, 
piederības sajūtu savai valstij un 
mīlestību pret savu zemi, rosinot 
pašorganizēšanās procesu un 
sadarbību), par mērķiem un svi -
nību tematisko strukturējumu, 
par to, kā latvieši Amerikā, kād-
reizējā ,,trimda“ un emigrācija, 
tagad ,,ārvalstu latvieši piederīgi 
Latvijai“, gatavosies un svinēs 
Valsts dibināšanas un pastā vē-
šanas svētkus. Atbilde rodama 
Latvijas Kultūras ministrijas un 
tās izveidotā Latvijas valsts simt-

gades biroja priekšlikumos, no 
kuŗiem A. Bataraga uzsveŗ vairāk 
latviešiem ārzemēs tēmētos: ,,...
svētku programmas būtisks pa -
matprincips ir tas, ka tā tiek vei-
dota kā atvērts ietvars sabiedrības 
aktīvai un radošai līdzdarbībai 
valsts simtgades svinību saga ta-
vošanā, rīkošanā un īstenošanā ... 
liela uzmanība pievēršama paš-
iniciātīvu rosināšanai... svinības 
uzskatāmas par iespēju aktivizēt, 
saliedēt sabiedrību, dot iespēju 

bērniem un jauniešiem uzņemties 
līdzīgu iniciātīvu un atbildību, 
iesaistoties jēgpilnos procesos ar 
dažādām paaudzēm…“ 

Tātad ceļi uz sadarbību ar 
Latvijas iestādēm ir atvērti, aici-
nājums piedalīties svinībās ir tē -
mēts ikkatram un aicinājuma 
izpausmes ietvari ir tik plaši, ka 
radošu pasākumu iespējas, atspo-
guļot mūsu tautas kultūras ba -
gātību, ir neierobežotas.

,,Kā mēs, Amerikas latvieši, 

pievienosimies svinību ietilpī-
gajai programmai?“ jautā A. Ba -
taraga un atrod atbildi svinību 
tematiskā strukturējuma 5. pun-
ktā: dāvanu pasniegšana. Ko 
varam dāvināt Latvijai?

1. Pragmatiski un lietišķi – 
jaunus pilsoņus. Tie ir cilvēki 
mūsu vidē, kas, dzīvodami ār -
zemēs, iegūstot Latvijas pilsonību, 
veido saiti ar Latvijas valsti un 
padziļina interesi par Latvijā 
notiekošo.

2. Centienus nodrošināt Lat-
vijas drošību un aizsardzību.

3. Lielāku atpazīstamību Ame  -
rikāņu sabiedrībā. Stāstīsim, rā -
dīsim, rakstīsim.

4. Stiprinātas globālās orga-
nizācijas, kā, piemēram, ALA, 
kas iestājas par Latvijas drošību, 
Latvijas kultūru un atbalsta, 
veido latviskās izglītības pro-
grammas mūsu jauniešiem.

5. Un nobeidzot – stiprināsim 
mūsu biedrības. Biedrības bija 
stūrakmens mūsu tautai jau 18. 
gadsimtā. Biedrības, tai skaitā arī 
draudzes, skolas, centri, nomet-
nes, pulciņi bija un ir stūrak-
mens tautai ārzemēs, kur tās ir 
bijušas kultūras un valodas sa -
glabāšanas un polītiskās mod-

rības centrs. Arī Latvijas valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 
nesenā intervijā uzsvēra biedrību 
īpašo nozīmi un nepiecie ša-
mību.

A. Bataraga vēl piemin, ka 
Latvijas valsts atsaucība kopie-
nām ASV ir skaidri taustāma 
gan morāli, gan financiāli – 
Latvijas valodas aģentūra sadar-
bojas un atbalsta latviešu skolas 
ASV: Gaŗezeru, Rietumkrasta 
izglītības centru, Ņujorkas drau-
dzes nometni Katskiļos.

ASV ievadīsim ceļu uz simt-
gadi, sākot ar 2017. gada janvāri. 
Top ,,Simtgades svinības” mājas 
lapa. Tajā būs ,,adventu kalen-
dārs” laika posmam no jaunā 
gada janvāra līdz Latvijas prok-
lamēšanas datumam. Dāvana 
Latvijai ir arī dāvana mums 
pašiem. ,,Domāsim un rīkosimies 
kā šī gadsimta ,,jaunlatvieši”! 
Stāsimies pretī šī gadsimta iz -
aicinājumiem un pa reizei pār-
baudīsim, kā paši pildām Jāņa 
Cimzes un viņa domubiedru 
pamatuzdevumus tautai!” aicina 
A. Bataraga.

LBVŠ pateicās visiem, kas pie-
lika roku, lai Valsts svētkus no -
svinētu godam!

Dr. Zaiga Phillips un Sarmīte Dāvidsone // FOTO: Andris Rogainis

ILZE GAROZA LATVIJAS VALSTS SVĒTKI SIETLĀ



LAIKS 72016. ga da 10. decembris – 16. decembris

LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERE
INDIANAPOLĒ NĀKOTNES ZĪMĒ

Saulainā 5. novembŗa pēc pus-
dienā Latviešu sabiedriskā centrā 
pulcējās Daugavas Vanagi, skol-
nieki, Indianapoles un apkārtnes 
latvieši un viesi, lai kopīgi atce-
rētos Lāčplēša dienu un DV 
apvienības 64 gadu darbību.

Pēc svinīgas karogu ienešanas, 
ko veica Indianapoles latviešu 
skolas absolventi Lūkas Goetz un 
Pēteris Irbe, sekoja Indinapoles DV 
apvienības priekšnieka uz  runa. 
Uzrunā Māris Kārkliņš atgādi-
nāja, ka ir pagājuši 97 gadi, kopš 
1919. gada 11. novembrī Latvijas 
armijas kaŗavīri ar drosmi un pār-
  liecību uzvarēja Bermonta kaŗa-
spēku un atbrīvoja Rīgu. Šī varo-
nīgā cīņa un uzvara tika salī dzi-
nāta ar Andreja Pumpura eposu 
“Lāčplēsis”. Gadu vēlāk 11. no  vem-
bris kļuva par Lāčplēša dienu, 
Lāčplēša kaŗa ordeņa pasnieg ša-
nas dienu. Gadiem ejot, Lāčplēša 
dienā mēs godinām un pie mi-
nam ne tikai tos, kas cīnījās 
Brīvības cīņās vai Otrā pasaules 
kaŗā, bet arī pateicamies mūs-
dienu “lāčplēšiem”, kas joprojām 
cīnās par latviešu valodu, kultūru 
un Latvijas labklājību.

Mēs, kas esam dzimuši un 
auguši ārpus Latvijas, varam pa -
teikties mūsu vecvecākiem, vecā-
kiem un latviešu skolām, kas 
mācīja un neļāva mums aizmirst, 
cik svarīga ir šī diena Latvijas 
vēsturē.

Mūsu apvienība šogad atzīmē 
64 darbības gadus. Kamēr citās 
pilsētās sāk izzust DV spars, mēs 
turpinām darbu, atbalstot jau nie-
šus, kas turpina latvisko izglītību, un 
sniedzam palīdzību, kur bijusi 
vajadzība... Priekšnieks izteica 
pateicību par atbalstu DV dar-
bam, jo daudz kas ir veikts, patei-
coties vietējai latviešu sabied rī bai.

Uzrunai sekoja prāvesta G  u -

nāra Lazdiņa rakstītā svētruna, 
ko nolasīja Andrejs Kancs, jo 
prāvests citu pienākumu dēļ ne -
varēja piedalīties sarīkojumā. Svēt-
runas beigās visi vienojās Tēv-
reizē un „Dievs, svētī Latviju!” 

Pēc tam Sarīkojumu nozares va -
dītājs Māris Kancs iepazīstināja 
mūs ar XIV Vispārējo dziesmu 
un deju svētku ASV priekšsēdi 
Marisu Gudro, kas runāja par 
tematu “Brīvās tautas auklētāj’”. 

Miķeli Kreili, Valdi Krēmeru, 
Daini Ozeru un Pēteri Pūteli.

Koncerta programmu ievadīja 
IDVASA, Aijas Vinteres Brugman 
vadībā, ar mums mīļām un tu  vām 
dziesmām: Tik un tā (U. Stabul-
nieks), Cielaviņa (R. Pauls) un 
Sveika, Latvija (A. Legzdiņš). Tā 
kā pēdējā veltīta Gaŗezeram, 
vadītāja aicināja GVV absolven-
tus un arī publiku piebiedroties 
dziesmai. 

Ar stāstījumu, kam visi sekoja 
ar lielu interesi, un Daugavas 
Vanagu dziesmu “Še kopā mēs 
biedri...” un karogu iznešanu 
beidzās oficiālā daļa.

Pēc īsa starpbrīža saimnieces 
aicināja vakariņās, ko, kā vien mēr, 
garšīgi bija sarūpējušas čaklās 
DV darbinieces Rasma Kancs un 
Nora Ceriņa savas enerģiskās, ar 
izdomu bagātās saimniecības va -
dītājas Rutas Kārkliņas vadībā. 

Latvijas valsts himnai un DV 
dziesmai izpildīja Aija Vintere 
Brugman.

Atzinība un liela mīļa pateicība 
IDVASAs vadītājai diriģentei 
Aijai Vinterei Brugman par uz  ti-
cību dziesmai, izveidojot an  sam-
bli, kas priecējis ne tikai pašmāju 
publiku, bet ar koncertiem vie-
sojies daudzās pilsētās un Gaŗ-
ezerā, sniedzot koncertus tā atbal-
stam. Ansambļa sastāvs 45 gadu 

No kreisās “Sveika, Latvija” ceļojuma dalībnieki Pēteris Irbe un 
Lūkas Goetz

No kreisās Māris Kārkliņš, Marisa Gudrā un Māris Kancs

Runātāja mūs aicināja ar Lāčplēša 
balsi – nepagurt, latvisko ugun-
tiņu dziesmā tālāk vest, kā mūsu 
senči to cauri mēŗiem, kaŗiem, 
paaudžu paaudzēm spējuši darīt.

Pēc iedvesmotās runas apvie-
nības priekšnieks sveica jaunos 
DV biedrus: Amandu Krēmeri, 
Evelīnu Krēmeri, Russel Baum 
un Taylor Baum, kā arī DV mūža 
biedrus: Ivetu Asoni, Maksi Erk-
mani, Davidu Jirkovich, Dīnu Kancs, 

Šī dziesma ievadīja Indianapo-
les latviešu skolas absolventu 
stās tījumu par saviem piedzīvo-
jumiem “Sveika, Latvija!” ceļo ju-
mā. Lūkas Goetz un Pēteris Irbe 
aši, veikli un interesanti stāstīja, 
ar skatiem illustrējot vietas, kas 
apciemotas, par jauniešiem, kas 
satikti un iepazīti, sevišķi par tik-
 šanos ar Latvijas valsts prezi-
dentu Raimondu Vējoni un 
kundzi Ivetu. 

Pēc vakariņām sākās koncerta 
jautrākā daļa, kas veltīta IDVASAs 
45 gadu darbības atcerei. Skanēja 
dziesmas no operetēm un dzies mu 
spēlēm – Operas spoks  (A. L. Weber), 
Ja man būtu nauda (J. Bock), Ceļš 
uz mājām (I. Kalniņš), Lai nu snieg 
(K. & R. Lopez) un Auf wieder-
sehn (R. Rogers). IDVASAs da -
lībnieces: Dace Ābeltiņa, Gunta 
Beard, Nora Ceriņa, Andra Goetz, 
Irēne Kreile, Sandra Kuhn un 
Inese Steinbacha, K. Rūsa – ģitara 
un S. Kuhn – vijole, kā arī “idva-
sītes” – Laila Goetz, Lija Kuhn, 
Aija Tuttle, Samanta Steinbacha. 
Klavieŗpavadījumus dziesmām, 

gaitā mainījies, bet diriģente ar -
vien pratusi piesaistīt jaunas dzie -
dātājas, sevišķi jaunākas gados. 
Ansamblis devis ievērojamu at -
balstu DV darbam, ar koncer-
tiem piedaloties sarīkojumos un 
delegātu sapulcēs. Lai tas turpina 
skanēt daudzus, daudzus gadus!

Pēc programmas sekoja sa -
drau dzības stunda un loterija, ko 
vadīja Andrejs Kancs.

Krāšņus galdus rudenīgās no -
skaņās bija dekorējusi Sandra 
Kuhn.

Patiesi, skaisti un cerīgi šinī 
vakarā ieskanējās nākotnes balss.

AC

MĀRA ĢIGA
Vasara Latvijā 

Šovasar man no Amerikas lat-
viešu apvienības bija iespēja 
piedzīvot prakses darbu Latvijā. 
Sešas nedēļas strādāju Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā. Tā kā bib -
liotēkā ir tik daudz visādu darbu, 
es strādāju vidēji divos dažādos 
kabinetos katru nedēļu. Man bija 
iespēja iepazīties ar LNB darbību 
lasītavās, restaurācijā, komuni kā-
cijās, reģistratūrā un citās noda ļās. 
Vispār man uzdeva daudz dar-
biņu, kas saistīti ar informācijas 
apkopošanu elektroniskajā kata-
logā, vai grāmatu sakārtošanu krā-
tuvē un lasītavās. Bija arī citi dar-
biņi, piemēram, reģistratūrā, kur 
palīdzēju izdot jaunas lasītāju kar-
 tītes, un restaurācijā, kur apko-
poju vecus materiālus, lai laiks 
tos mazāk „apskādētu” krātuvēs. 
Man visinteresantākais darbiņš bija 
bilžu ievietošana „Zudusī Latvija” 
datubāzē (zudusilatvija.lv). Šajā 
projektā es ieskenēju datorā zie-
dotas bildes un kā detektīvs ar 
bibliotēkas krājuma palīdzību tās 
aprakstīju, minot laikmetu, vietu 
un atslēgvārdus par bildē atroda-
miem tēliem, mājām, notikumiem. 
Tā es varēju iedziļināties Latvijas 
vēsturē pilsētu mērogā – redzēt, 
kā vispārējā vēsture ir iespaido-
jusi vienkāršos cilvēkus.

Šajā prakses laikā es iepazinos 
gan ar bibliotēku, gan ar Latvijas 
ikdienas kultūru, kādas mums 
Amerikā nav. Man iemācīja, kā 
bibliotēkas katalogā ievietot grā-
matas, notis, kartes un citus ma -
teriālus, lai tie būtu viegli atroda mi 
lietotājiem. Es ļoti novērtēju to, 
ka šī programma man ļāva pie-
dzīvot darba dienas ikdienu Lat-
vijā. Es varēju novērot gan lī -
dzību, gan atšķirības starp dzīvi 
Latvijā un Amerikā. Īpaši inte-
resanti bija redzēt, ko no manis 
sagaida kā „praktikantes no Ame-
rikas” – tā mani un manu darba 
biedreni Liju Krievu šeit iesauca. 
Pirmajā dienā, strādājot ārpus 
men  tores kabineta, man kolēģi 
ļoti drīz izteica komplimentus 
par manu labo latviešu valodu,  
kas mani ļoti pārsteidza. Man 
bieži prasīja par dzīvi Amerikā, 
kas ir saprotami, jo tomēr ir nian-
sētas atšķirības starp dzīvi Latvijā 
un Amerikā. Visinteresantākais 
piedzīvojums ar kultūras atšķirī-
bām notika svinībās pirms Jā  ņiem, 
kad bija ielūgti daži darbinieki 
no kādas citas nodaļas, kas nebija 
strādājuši kopā ar „praktikantēm 
no Amerikas”. Kad mūs iepazīs-
tināja, kāds no šiem kolēģiem 
prasīja manai mentorei, kāpēc 

viņa liek mums, praktikantēm, 
būt klāt šajās viesībās, ja mēs 
neko latviski nesaprotam. Tā mēs 
viens no otra mācāmies, ka ne 
viss dzīvē ir tā, kā mēs to esam 
iedomājušies.

Ārpus prakses darba man bija 
arī citi brīnišķīgi piedzīvojumi, 
gan baudot Rīgas kultūru, gan 
ceļojot pa Latviju, iepazīstoties ar 
vietējiem latviešiem. Izbaudīju 
Jāņus Vecpiebalgā, nedēļas nogali 
Kurzemē un Positivus mūzikas 
festivālu kopā ar citiem prakti-
kantiem. Redzot Latvijas dabas 
bagātību un skaistumu, varējām 
saprast, kāpēc mūsu senči ir sa  ce-
 rējuši tik daudz tautasdziesmu 
par dabu. Ar vairākiem prakti-
kantiem piedalījāmies raidījuma 
„Lodziņš uz Latviju” veidošanā, 
lai pastāstītu par mūsu piedzī-
vojumiem Latvijā arī mūsu līdz-
audžiem Amerikā.

Pateicoties šai programmai, 
varēju piedalīties 2x2 pasaules 
latviešu seminārā pēc prakses 
laika beigšanas. Septiņās dienās, 
atslēgti no pārējās pasaules, mēs, 
2x2 dalībnieki, iepazināmies ar 
līdzaudžiem, kam tāpat ir svarīga 
sava latvietība. Dziedot, dejojot 
un domājot par latvietību, šajā 
vidē mita tāds latvisks sirdsmiers! 

Šur tur iznāca nesaprašanās par 
to, kas nosaka, vai cilvēks ir lat-
vietis vai ne – kāds dalībnieks 
do  māja, ka cilvēks skaitās vairāk 
latvisks, ja dzimis Latvijā nevis 
ārzemēs; bet vispār valdošā no -
skaņa bija baudīt mūsu kopējo 

mums, visiem latviešiem, vaja-
dzētu citam citu atbalstīt, vienal-
ga, kādi šķēršļi mūs šķiŗ. Es ceru 
atkal drīz piedalīties 2x2 nometnē 
un aicinu visus latviešu jauniešus 
piedalīties šādā neaprakstāmi va -
renā piedzīvojumā!

latvietību, cik vien varam. Visin-
teresantākā doma, ko dzirdēju 
no kāda 2x2 dalībnieka, bija tāda, 
ka latviešiem vēsture ir gadu 
simietm un tūkstošiem gaŗa un ka 
mūs varbūt pašreiz šķiŗ okeāns, 
bet mūsu vēsture līdz kādam 
punktam ir tā pati. Šīs domas dēļ 

Es vēlos izteikt milzīgu paldies 
Amerikas latviešu apvienībai un 
īpaši Līgai Ejupei par milzīgo 
darbu, rīkojot šo programmu, un 
paldies manai mentorei Gintai 
Zalcmanei un visiem LNB dar-
biniekiem, kas man darīja šo 
pie  dzīvojumu tik brīnišķīgu.
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(Turpinājums sekos)

Pirmā dzirdēšana par šo noti-
kumu bija jau pagājušo pavasari 
Latviešu kultūras biedrības TILTS 
gada sapulcē Filadelfijā, kad ne -
nogurdināmā komponiste, pai -
dagoģe un latviešu mūzikas aktī-
viste Dace Aperāne ziņoja par 
paredzēto Ērika Ešenvalda vie  so-
šanos Amerikā. Dace bija tikko 
atgriezusies no Rīgas kā Lielās 
Mūzikas balvas laureāte. Balvu 
viņai piešķīra par ilggadējo lat-
viešu mūzikas populārizēšanu 
pasaulē, un Dace nedomāja pūs-
ties, jo bija jāķeŗas pie visjaunākā 
populārizēšanas projekta. Latvie-
šiem patlaban netrūkst pasaulē 
pazīstamu – pat slavenu – mūziķu 
vārdu. Šobrīd daudzu valstu kon-
certzālēs sevišķi iecienītas kļu-
vušas Ērika Ešenvalda kompozī-
cijas, un Dace bija nolēmusi, ka 
Amerikas latviešiem ir tuvāk jāie-
pazīstas ne tikai ar šiem darbiem, 
bet arī ar pašu komponistu. 

Tā arī filadelfieši 21. oktobŗa 
vakarā tika aicināti uz “koncertu 
un mūzikālu lekciju” Sv. Jāņa 
draudzes baznīcā, Un par spīti 
piektdienas vakara satiksmei, lie-
liem attālumiem, nelab vēlī giem 
laika pareģojumiem (solīja ne -
gaisu tieši tad, kad bija jābūt ceļā 
uz koncertu), aizņemtībai un 
nevaļai, un vispārējam kūtrumam 
izkustēties no mājas tik vēlu – 
par spīti visiem šķēršļiem, patie-
siem vai izdomātiem, kuŗi tik 
bieži tiek minēti, lai atrunātos no 
kāda sarīkojuma apmeklēšanas, 
klausītāju netrūka. Tāds bija 
Ērika Ešenvalda pievilkšanas 
spēks, Un tikpat liels pievilkša-
nas spēks bija Guntas Plostnie-
ces vadītajam Filadelfijas latviešu 
koncertkorim. Esam pieraduši 
pie Guntas augstajiem standar-
tiem un plašā vēriena un izdo-
mas, sastādot koncertu program-
mas un pieaicinot izcilus solistus 
un instrumentālistus. 

Šoreiz pats koris arī bija stipri 
paplašināts. Apvienotais koris 
sa  stāvēja no trīs daļām. Koŗa ko -
dols ir Filadelfijas latviešuu bap-
tistu draudzes koris, kam pie vie-
nojušies dziedātāji no kaimiņu 
Sv. Jāņa luterāņu draudzes, arī no 
Bukskauntijas. (Vistālākais šāds 
“kaimiņš”, neiztrūkstošs koŗa 
dalībnieks, ir no Kalifornijas – 
Valdis Ķeris, diriģentes Guntas 
Plostnieces brālis, kuŗš droši vien 
savā ziņā ir rekordists, jo regulāri 
dzied latviešu koŗos abos Ame-
rikas krastos.) Ģimenes saites vis -
pār ir svarīgs faktors šajā korī – 
Guntas māsa arī dzied un brālis 
Gatis šajā koncertā bija solists. 
Filadelfijas latviešu baptistu koris 
oficiāli sāka dziedāt 1896. gadā un 
vēl joprojām, pēc 120 gadiem, dzied!

Nedēļu pirms koncerta Sv. Jāņa 
baznīcā notika koncerta mēģinā-
jums, tajā pašā laikā, kad blakus 
telpā pie mielasta galdiem vēl 
uzkavējās bērinieki, kas bija sa -
nā kuši pieminēt 104 gadu ve  cu-
mā mirušo Almu Rītiņu, kuŗa, 
kopā ar savu nelaiķa vīru, visu 
mūžu bija dziedājusi dažādos 
koŗos un ansambļos un kuŗa 
palikusi ļaužu atmiņā kā izcila 
dziedātāja. Viena koriste aizgā-
jusi, bet viņas bērēs skan jaunas 
koristu balsis – ļoti skaistas balsis 
– 36 balsis, dziedot skaistā, 
skaidrā latviešu valodā. Kaut 

VALDIS BAŠĒNS

Trīs koŗi, trīs pasaules
Ēriks Ešenvalds Filadelfijā

neplānots un negaidīts, tomēr 
ļoti piemērots un aizkustinošs 
pienesums šim piemiņas brīdim.

 Bet šie dziedātāji nebija lat-
vieši – precīzāk, tikai daļēji, jo 
“apvienotā koŗa” atlikušās divas 
daļas, bez latviešu kodola, bija 
“amerikāņi”. Otra daļa bija dzie-
dātāji no Springfīldas vidussko-
las izlases koŗa, kuŗu vada Endrū 
Pantels (Andrew Puntel). Vārds 
amerikānisks, arī pats Endrū ir 
amerikānis, bet arī ļoti latvisks: 
dzīvojis Latvijā, tur studējis, runā 
latviski, apprecējis latviešu sievu 

vilcībai tiem, kas to vēl nebija 
dzirdējuši. “Izsmalcinātas, sarež-
ģītas harmonijas… laikmetīga 
mūzika, bet ne sausa, ne sterili 
intelektuāla. Dvēseliska… silta, 
prieka pilna… burvīga, skaista.” 
Tādi bija vārdi, kuŗus dzirdēja 
pēc koncerta. Koris dziedāja 
“Ziemsvētkos” (Skaidrītes Ber-
ma kas teksts). Tad trīs daļas no 
kantātes Ziemassvētku vakarā: 
“Enģeļu vēsts” (Lūkas 8:14), 
“Tilts” (M. Riekstkalne) un “Zie-
 massvētkos” (Veronika Lāstekle). 

Laikam vislielāko iespaidu uz 

ka tas daudziem ir jau kļuvis 
pārāk klišejisks. Bet Ešenvalda 
mūzika pacēla šablonisko tekstu 
citā, jaunā, iedvesmojošā plāksnē 
un mākslinieciskā kvalitātē. Pār-
vērta “peršu” par dvēselisku pār-
dzīvojumu. Tā par to izteicās 
paši koristi. Dziedot šo gabalu, 
viņi esot izjutuši pastiprinātu tu -
vību ar dabu, izpratni par dabas 
varenību, prieku par tās skaistu-
mu; viņi atklājuši jaunu respektu 
pret dabu un sapratuši nepie cie-
šamību to sumināt un saudzēt, 
kā arī godināt tās Radītāju. Mū -

Koncerta beigās aplausi, atzi-
nīgi un ilgstoši, puķes un foto-
grafu bars. Klausītāji īsti negri-
bēja atstāt baznīcas telpu, jo 
gribējās vēl papriecāties par dzie-
dātājiem, kamēr tie pozēja foto-
grafiem, un savā starpā vēl pa -
jūsmot par tikko dzirdēto. Arī 
gribējās personīgi apsveikt dzie-
dātājus, instrumentālistus, diri-
ģentus, pašu komponistu. Tā tas 
būtu turpinājies vēl ilgi, bet drau-
dzes priekšnieks jau koncerta 
sākumā bija brīdinājis, ka tūlīt 
pēc koncerta sāksies lekcija 
blakus zālē.

“Mana mūzikas pasaule – vār-
dos un skaņās” – tāds bija šīs 
audio vizuālās lekcijas nosau-
kums, kuŗas sākumā dzirdējām 
Ērika Ešenvalda “Manu dziesmu”, 
veltītu pasaules koŗu salidoju-
mam, kas Rīgā 2014. gadā bija 
pulcējis 20 000 koristu no visas 
pasaules (rekordskaits!). Kamēr 
skanēja šī dziesma, uz ekrāna 
redzējām Rīgas skatus, Latvijas 
skatus, Latvijas koŗu skatus, kas 
aizkustināja un lika visiem at  ce-
rēties, cik patiešām skaista ir 
mūsu Tēvzeme, cik skaista un 
bagātīga ir tās kultūra. Tad kom-
ponists mazliet pastāstīja par 
savu operu Iemūrētie, ar Ineses 
Zanderes libretu: “Opera par bib  -
liotēkas uzcelšanu un upuri, bez 
kuŗa nav iespējams radīt neko 
patiesi lielu”. Darbs, kur mūs-
dienu Latvijas sabiedrība un 
notikumi ir parādīti caur senu 
ticējumu un nostāstu prizmu.

 Bet tas bija tikai ievads, gal-
venā referāta daļa bija stāstījums 
par 2015. gada “multimediālās 
simfonijas” Ziemeļu gaisma tap-
šanu. Komponists nav mierīgi 
sēdējis savā kabinetā, bet apbrau-
kājis pusi zemeslodes, lai varētu 
pats savām acīm vērot ziemeļ-
blāzmu dabā vairākās ziemeļu 
valstīs aiz polārā loka. Tas pats 
par sevi ir bijis vienreizējs pārdzī-
vojums. Bet Ešenvaldu ir intere-
sējusi ne tikai daba, bet arī tas, kā 
šis dabas brīnums  –  ziemeļblāz-
ma atspoguļojas dažādu tautu 
folklorā, tradicionālā mūzikā, 
stāstos, ticējumos, mītoloģijā. 
Veicot šādu etnografisku darbu, 
pētījot šo terra incognita, Ešen-
valdam netrūka raibu piedzī vo-
jumu un negaidītu atklājumu. 
Tas prasījis četrus gadus un trīs 
atsevišķus ceļojumus, un tas viss 
fiksēts filmā, jo Ešenvaldam līdzi 
brauca divi filmētāji.

Ešenvalda šarmantā personība 
un humora izjūta padarīja stās-
tījumu par tik eksotiskiem cil-
vēkiem un tematiem ļoti saistošu 
un klausītājiem saprotamu. Viņš 
prata padarīt šādu ezoterisku 
vielu interesantu ar trāpīgām 
anekdotēm vai nu par unikāliem 
cilvēkiem, vai par dažādām ne -
veiksmēm un neparedzētām 
prob lēmām. Bieži dabūjām pas-
mieties, piemēram, kad kom-
ponists sniedza praktiskus pado-
mus, kā tikt galā ar nejauši sa -
staptiem lāčiem (ar pelēkiem 
grizlijiem jāapejoties savādāk 
nekā ar baltajiem ledus lāčiem). 
Šī bija mūsdienu odiseja pa 
ziemeļu zemēm, kur netrūka 
piedzīvo jumu, pārdzīvojumu, arī 
dažu briesmu brīžu.

zikas vara! Jo teksts vien visu to 
nespēja: Ešenvalda mūzika to 
pacēla augstākā, garīgā dimen-
sijā. Šī ir “garīga” mūzika, bet ne -
konvenciāla, ne tā kā mēs to 
parasti saprotam. 

Koncerta pēdējā dziesma, bija 
“Pie Tava krusta” (Veronikas Lā -
cekles teksts), slavas dziesma Dieva 
mīlestībai un ticīgo sadraudzībai. 
Diriģente Gunta Plostniece lūdza 
pašu komponistu spēlēt klavieŗu 
pavadījumu. Kā mēs vēlāk lekci-
jas daļā uzzinājām, jaunībā Ēriks 
Ešenvalds esot mācījies kla  vieŗ-
spēli ar labiem panākumiem, 
piedalījies arī konkursos, gūstot 
laurus, un, ja nebūtu pievērsies 
komponēšanai, tad varbūt būtu 
kļuvis par profesionālu pianistu. 
Uzzinājām arī par viņa pievēr-
šanos kristietībai pusaudža ga -
dos, kā viņš ir iesācis savas kom-
ponista gaitas, izvēloties tekstus 
no baptistu dziesmu grāmatas. 
Ticība un reliģiski motīvi un tek-
sti ir svarīgs elements arī turp-
mākos Ešenvalda darbos. 

Kā jau minēts, ar solo dzie -
dājumiem piedalījās soprāns 
Aman da Vesta un baritons Gatis 
Ķeris, kā arī viesis no Klīvlendas, 
tenors Pauls Barbins. Kori pava-
dīja instrumentālistu ansamblis: 
vijolnieki Augustīns Tai (Tighe) 
un Aija Tai, altvijolniece Kort-
nija Sabana (Courtney Sabana), 
čelliste Linda Aļļe-Merfija 
(Murphy), flautiste Laila Gan-
serta, kā arī pianiste Ieva Karuči 
(Carucci) un Sv. Jāņa draudzes 
ērģeļniece Mudīte Pizzini. 

klausītājiem atstāja “Dvēseles 
dziesma”, diriģenta Endrū Pantela 
vadībā, ar savu izteikti patrio-
tisko tekstu. Gunta Plostniece 
paskaidro, kāpēc viņa izvēlēju-
sies iekļaut šo dziesmu koncerta 
programmā: “Tā ir nesena kom-
pozicija, kas ir aizrāvusi ne tikai 
koristus, kas to dzied, bet arī 
aizgrābusi klausītājus. Pērnva-
saras Baptistu dziesmu svētkos 
Cēsīs, kad apvienotais koris dzie-
dāja šo dziesmu, publika – kas 
bija skaitāma tūkstošos – spon-
tāni sāka dziedāt līdzi. Šī dziesma 
ir kļuvusi par iedvesmojošu pat-
riotisku himnu.” Bija prieks vērot 
pašu komponistu priecīgi smai-
dām par koŗa nevainojamo dzie-
dājumu un par publikas sajūsmu.

Koris skanēja labi – gan mūzi-
kāli, gan valodas ziņā. Ņemot 
vērā, ka koŗa liela daļa nebija 
latvieši, latviešu valodas dikcija 
bija apbrīnojami tīra. Nezinātāji 
domātu, ka dzied tikai latvieši. 
Atzinība abiem diriģentiem un 
visiem, kas palīdzēja dziedātājiem 
pārvarēt šo valodas šķērsli. Arī 
pats komponists par to bija gan-
darīts – ka amerikāņu vidusskol-
nieki un studenti tik aizrāvīgi 
centušies apgūt ne tikai viņa 
mūzikālās nianses, bet arī pie -
veikt valodas grūtības.

Vienīgā dziesma, kuŗu nedzie-
dāja latviešu valodā, bija “Trees” 
(Koki) ar pazīstamā amerikāņu 
dzejnieka Džoisa Kilmera (Joyce 
Kilmer) tekstu. Šis ir dzejolis, kas 
ir pazīstams katram amerikāņu 
skolas bērnam, pat tik pazīstams, 

un audzina latviešu bērnus. Abi 
ar sievu Guntu, kas arī ir mūziķe, 
ir labi pazīstami Filadelfijas lat-
viešiem ar savu uzstāšanos dau-
dzos saietos un sarīkojumos. Ar 
šo koncertu Endrū nolēma iz -
mantot jauko izdevību apvienot 
savas divas pasaules – amerikāņu 
ar latvisko.

Trešā koŗa sastāvdaļa arī bija 
amerikāņi: dziedātāji no Prince-
tonas Vestminsteres Koŗa kolle-
džas (Westminster Choir College). 
Šī ir izlases augstskola, kuŗa uz -
ņem tikai vislabākos dziedātājus, 
konkurss ir liels, un tikai retais 
tiek uzņemts, Šo izcilo dziedātāju 
piesaistīšanai Ešenvalda koncer-
ta korim savu lomu atkal spēlēja 
“latviešu saikne”, jo koncerta 
soliste Amanda Vesta (Vest), šīs 
kolledžas maģistre, ir latviešu iz -
celsmes. Viņa nāk no mūzikālas 
ģimenes – pazīstamais dziedā-
tājs Andrew Martens ir viņai 
tuvs radinieks. Laikam pirmo 
reizi filadelfieši Amandu dzir-
dēja pagājušā gada Ziemsvētku 
koncertā, kur viņa bija “atklā jums”, 
patīkami pārsteidzot klausītājus 
ar saviem solo dziedājumiem. 
Priecājamies par šo atkaltik ša nos.

Ar īsiem ievadvārdiem kon-
certu atklāja Sv. Jāņa draudzes 
priekšnieks Vilnis Ore un tad 
ieņēma savu vietu starp dziedā-
tājiem. Koncerta pirmā daļa bija 
ievads svētku laikam – koris 
dziedāja četras Ērika Ešenvalda 
Ziemsvētku dziesmas ar dažādu 
autoru tekstiem. Tas bija arī labs 
ievads Ešenvalda mūzikas pie-

Vidū ar ziediem Amanda Vesta, Endrū Pantels, Gunta Plostniece  un Ēriks Ešenvalds
// FOTO:  Nicolai Murphy
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Polītoloģe Vita Matīsa nesniedz roku cilvēkiem ar sliktu repu-
tāciju un nekāpj taksometros, kuŗu īpašnieki nemaksā nodokļus. 
Tas pieder pie tām mazajām lietām, kuŗas mēs katrs varam darīt, 
lai dotu savu ārtavu pret tumsonību.

Interesantas ir Vitas Matīsas pārdomas par vērtībām Amerikā 
un Latvijā. Mūsu lasītājiem sniedzam dažus fragmentus no viņas 
intervijas žurnālam Ieva. 

Esmu dzimusi Amerikā, bet divdesmit gadu 
vecumā aizbraucu dzīvot, mācīties un strādāt 
uz Šveici. Tikai pēdējos gados bija ilgāki 
laika posmi jāuzturas Amerikā, jo man tur 
no  mira abi vecāki. Tā Amerika, kuŗā es 
uzaugu, ļoti  atšķīrās no tās Amerikas, kas ir 

ta   -g ad ‒ četrdesmit gadu vēlāk.
Tās būtiskākās ir vērtību izmaiņas. Tajā 

Ame rikā, kur es uzaugu, bez ierunām ievēroja 
liku mus, nemeloja, maksāja nodokļus un strādāja ne tikai savā 
labā, bet vispārējam labumam. Kad gāju skolā, bija skaidrs, ka tas, 
kuŗš labāk mācīsies, tiks uz priekšu. Es kā bēgļu bērns pirms četrde-
smit gadiem baudīju izglītību, kas man deva visas iespējas. Tagad 
publisko skolu kvalitāte ir atkarīga no rajona, kur cilvēki dzīvo, un 
līmeņi ir krasi atšķirīgi. Es nezinu, kā tagad Amerikas skolotāji va -
rēs strādāt, ja ir uzskatāms piemērs, ka uzvar prātvēders un raz -
bai nieks, kuŗš neko nav mācījies, un teicamniece, kas sūri mācījusies, 
ir zaudētāja. Kā pēc tam bērniem lai iestāsta, ka jāmācās?

Ja jūs pēdējos gados esat paskatījušies amerikāņu televīzijas 
šovus, tad debilizācijas pakāpe ir neiedomājama. Lielākā daļa 
Ame rikas iedzīvotāju gadiem barojas tikai no tā un nelasa New 
York Times un grāmatas. Pirmajā laikā es pat nesapratu, kas tie par 
raidījumiem ‒ reālitātes šovi, kur darbojas degradētas ģimenes! 

Par Latviju. Pēdējos gados ļoti maz apmeklēju sarīkojumus. Tur 
ir ļoti samākslota vide. Es galvenokārt neeju tāpēc, ka šajos sarī-
kojumos var iznākt sarokoties ar cilvēkiem, par kuŗiem man ir 
skaidrs, ka viņi ir korumpēti un faktiski ir Latvijas kaprači. Cilvēki, 
kas savu pašlabumu nodrošinājuši atliku likām, bet Latvijai izda-
rījuši lielu skādi. Esmu redzējusi, ka godājami rakstnieki tērzē ar 
šiem ne tik godājamiem cilvēkiem, it kā nekas nebūtu noticis. Mani 
tas ļoti kaitina. 

Šī ir mana mazā ārtava ‒ es nedošu roku. Tas kaut ko nozīmē 
tikai man. Bet ‒ ja visi Latvijas iedzīvotāji to darītu? Es, starp citu, 
šeit nekāpju arī taksometros, kuŗi ir lētāki, bet nemaksā nodokļus. 
Un neesmu spērusi kāju nevienā Maxima jau divus gadus, kaut arī 
man tas ir neizdevīgi,  jo tas ir tuvākais veikals.                   

Kas ir mūsu mazā 
ārtava pret tumsonību?

ELA svin 65. jubileju
Ceturtdien, 1. de  - 

c em brī, savu 65. jubi-
le ju Rīgā ar atskatu vē s   - 
t u rē un vērienīgu nā -
kotnes ieceru pre zen -
tēšanu atzīmēja Ei  ro-
pas Latviešu apvie  -
nība (ELA) – dia sporas 

organizācija, kuŗā kopīgu inte - 
re šu aizstāvībai un sadarbī bai ir 
ap  vienojusies 21 latviešu nevalsts 
organizācija no 17 Eiro pas valstīm.

//Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Eiropas Latviešu apvienību  svi  -
nīgi sveica Valsts prezidenta kun-
dze Iveta Vējone, Latvijas valsts 
Simtgades biroja vadītāja Linda 
Pavļuta un Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks dia-
sporas lietās Atis Sjanīts. Viesi 
uzsvēra ELA ilggadējo lomu Ei -
ropā dzīvojošo Latvijas cilvēku 
sa  liedētības un latvietības stip-
rināšanā, izglītības darbā ar dia-
sporas bērniem, kā arī vēlēja ne -
zaudēt enerģiju diasporas tiesī - 
bu un interešu pārstāvībā. ELA 
sveica arī citi domubiedri un 
partneŗi no diasporas un Latvi-
jas, tai skaitā valsts iestādes un 
sabiedriskās organizācijas, ar ko 
ELA pēdējā gada laikā nostipri-
nājusi pamatus ilgtermiņa sadar-
bībai kopīgām iniciātīvām – 
Latviešu ārstu un zobārstu aso-
ciācija, Latvijas Jaunatnes pado-
me, ManaBalss.lv un citas.

Uzsverot Eiropā dzīvojošo Lat-
vijas cilvēku arvien pieaugošo 
skaitu, pašapziņu un nākotnes 
po tenciālu Latvijas izaugsmei, 
ELA paziņoja Eiropas Latviešu 
kongresa norises laiku. Šis Eiro-
pas latviešu kopienas galvenais 
Simtgades ieskaņu sarīkojums 
notiks 2017. gadā no 28. līdz 30. 
jūlijam uz prāmja maršrutā Rī - 
ga – Stokholma – Rīga, simbolis-
ki atainojot diasporas ceļu pasau-
lē un noturīgo sasaisti ar Latviju. 
Kongresā tiks aicināti piedalīties 
gan diasporas pārstāvji, gan Lat-
vijas organizācijas, mediji, dom-
nī cas, pašvaldības un valsts iestā-
des, kas vēlas uzrunāt Eiropā dzī-
vojošos Latvijas cilvēkus un vei -
d ot sadarbību Latvijai nozīmīgās 
sabiedriskās, ekonomiskās un 
kul tūras dzīves jomās. Kongress 
izstrādās “Simtgades ceļa karti” – 
diasporas veltījumu Latvijas iz -
aug smei otrajā Simtgadē, kuŗā 
ietverts diasporas redzējums un 
starptautiskajā pieredzē gūtās at -
ziņas dažādās nozarēs, kā arī pa -
šu konkrētas iniciātīvas Latvijai.

***
UNESCO atklāta 

Jaņa Rozentāla izstāde
30. novembrī UNESCO gal-

venajā mītnē Parīzē tika atklāta 
latviešu glezniecības klasiķim 
Janim Rozentālam veltīta infor-
mātīva izstāde “Janis Rozentāls 
(1866 – 1916). Māksla un tehni-
ka” un svinēta Latvijas Neatkarī-
bas 98. gadadiena.  

Savā runā izstādi atklājot, 
Latvijas kultūras ministre Dace 
Melbārde uzsvēra: “J. Rozentāls 
un viņa darbība ir pierādījums 
tam, ka mākslas valoda  var  būt  
ļoti  spēcīga un  nozīmīga starp-
kultūru dialoga forma. Kā atzi-
nība daiļrades spēkam ir arī     
viņa vārda  iekļaušana UNESCO 
svinamo dienu kalendārā.” Mi -
nistre iepazīstināja izstādes vie - 
s us ar J. Rozentāla unikālo rok-
rakstu, kas ataino dažādu tautu 
un kultūru  mijiedarbību, kultū-
ras sa karu nozīmi un kopējās 
eiropiskās vērtības.

Latvijas vēstniece UNESCO 
Ivita Burmistre, ar gandarījumu 
runājot par Latvijas dalības 
UNESCO 25. gadadienu, uzsvē-
ra, ka Latvija ir mērķtiecīgi ie -
saistījusies UNESCO darbā un 
turpinās būt aktīva dalībvalsts. 
Latvijas prioritātes tālākajā sa -
dar bībā ar UNESCO sakrīt ar 
organizācijas noteiktajām: ilgt-
spē  jīgas attīstības veicināšanā ar 
izglītības, zinātnes, kultūras un 
komūnikācijas un informācijas 
palīdzību, nodrošinot vārda brī-
vību un žurnālistu drošību, sa -
glabājot kultūras mantojumu un 
veicinot kultūras daudzveidību.

Savukārt Latvijas vēstnieks 
Francijā  Imants Lieģis savā uzru-
nā atzīmēja Latvijas – Francijas 
diplomātisko attiecību 25. gada-
dienu, kas tika svinēta šī gada   
16. novembrī Francijas Ārlietu 
ministrijā, ar gandarījumu seci-
not, ka Latvija un Francija savā 
starptautiskajā redzējumā ir vie-
notākas nekā jebkad. Vēstnieks 
izteica cerību, ka, svinot Latvijas 
simtgadi Parīzē, būs skatāma Bal-
tijas valstu simbolisma izstāde.     

Saskaņā ar UNESCO Ģenerā-
lās konferences 38. sesijas lēmu-
mu gleznotāja 150. gadadiena 
tika apstiprināta UNESCO svi-
namo dienu kalendārā 2016. – 
2017.  gadam, novērtējot viņa ie -
guldījumu reģiona mākslas pro-
cesu attīstībā un starpkultūru 
dialoga veicināšanā.

***
Līdsas latviešu bērni 

Ziemsvētku akcijā sveiks 
Tērvetes seniorus

13. decembrī Sociālās aprū -  
pes centrā “Tērvete” (“Mežma-
lieši”, Tēr vete) notiks svinīgs sarī-
kojums, kuŗā piedalīsies Valsts 
prezidenta kundze, latviešu dia-
sporas skolu patronese Iveta 
Vējone un Latvijas Institūta di -
rektore Aiva Rozenberga. Sarī-
kojuma laikā centra iemītnie - 
k iem tiks pasniegti Līdsas Lat vie-
šu centra skoliņas “Pūcīte” bēr nu 
sagatavotie apsveikumi.

Latvijas Institūts (LI) šoruden 
aicināja pasaules latviešu skoli -
ņas iesaistīties paaudžu stiprinā-
šanas projektā ‒ izveidot perso-
nīgus Ziemsvētku apsveikumus 
Latvijas sociālās aprūpes centros 
mītošajiem senioriem, lai ieprie-
cinātu vientuļos Latvijas cilvēkus 
un stiprinātu ārvalstīs dzīvojošo 

latviešu izcelsmes bērnu saikni   
ar Latviju. Akcijā iesaistījās 31 
skoliņa no 17 valstīm. “Ir liels 
prieks redzēt šo milzīgo aktīvitāti 
un sirsnīgās vēstules, ko saņe - 
m am no skoliņām visā pasaulē. 
Paldies katram bērnam, viņa ve - 
c ākiem un skolotājiem, kas vēlas 
iepriecināt mūsu cienījamā ga -
da gājuma iedzīvotājus,” saka LI 
direktore A. Rozenberga.

***
Rīgā ieradusies pirmā 

Bombardier CS300  lidmašīna
30. novembrī Latvijas lidsa-

bied rība airBaltic Rīgas lidostā 
sa  gaidījusi pasaulē pirmo ko  mer c-
reisiem paredzēto Bombar dier 
CS300 lidmašīnu.

“Mēs esam priecīgi kļūt par 
pirmo lidsabiedrību pasaulē, kas 
saņem un sāk komerciālos li -
dojumus ar Bombardier CS300 ‒ 
innovatīvāko un technoloģiski 
modernāko lidmašīnu pasaulē. 
Bombardier CS300 lidaparāti ir 
ne  atņemama airBaltic biznesa 
attīstības stratēģijas Horizon 2021 
un flotes optimizēšanas plāna 
sastāvdaļa,” sacīja airBaltic izpild-
direktors Martins Gauss. Jaunajā 
Bombardier CS300  lidmašīnā ir 
145 sēdvietas. Tajā ir lielāki logi, 
platāki sēdekļi, vairāk vietas rokas 
bagāžai, pilnveidotas labierīcības 
un citi uzlabojumi. Jaunā lidma-
šīna ir arī būtiski klusāka ‒ tās 
trokšņu līmenis ir līdz pat četrām 
reizēm mazāks nekā līdzšinē - 
jām lidmašīnām. Turklāt šobrīd 
tā ir pasaulē videi draudzīgākā 
komerciālā lidmašīna, jo Bombar-
dier CS300 ir pirmais lidaparāts, 
kuŗa dzīves cikla ietekmes uz  
vidi deklarācija ir pilnīgi caur ska-
tāma, palīdzot samazināt CO2   
un NOX emisijas par attiecīgi 
20% un 50%. airBaltic ir pirmā 
lidsabiedrība pasaulē, kas uzsāks 
lidojumus ar Bombardier CS300 
lidmašīnu.

***
Latvijas un ASV kaŗavīri 

mācībās Rock Warrior 
No 3. līdz 12. decembrim Āda-

žu poligonā norisinās Latvijas    
un ASV militārās mācības Rock 
Warrior, kuŗu laikā kaŗavīri uz -
labos lauka kaujas iemaņas, tai 
skaitā kaujas šaušanu.

Mācībās piedalās  gan Latvijā 
izvietotā ASV 173. kājnieku bri-
gādes rota, gan Lietuvā un Igau-
nijā operācijā Atlantic Resolve 
izvietotās rotas. Savukārt Saus ze-
mes spēku kājnieku brigādes 1. 
mechanizētā kājnieku bataljona 
2. kājnieku rotai šīs būs pēdējās 

mācības, pirms uzsākt pildīt uz -
de vumus Sevišķi ātrās reaģēša -
nas vienības kaujas grupas sa -
stāvā 2017. gadā. Uguns atbalstu 
mācību laikā nodrošina mīn me-
tēji un haubices, kā arī prettanku 
ieroči Carl Gustav un Javelin, 
gaisa atbalstu sniedz hēlikopteri 
Black Hawk  un Francijas iznīci-
nātāji Mirage. Mācībās atbalstu 
sniedz arī kaujas izlūkošanas 
kāpurķēžu bruņutechnika.

***
Melnās kafijas vakarā godina 

Brīvības cīņās kritušos 

Melnās kafijas vakara tradici - 
jas aizsākums meklējams pirmās 
Latvijas brīvvalsts laikā, kad tika 
atvērta Latvijas Kaŗa skola. Šī tra-
dicija tika atjaunota 1993. gadā. 
Nacionālās aizsardzības akadē-
mi jas kadetiem īpaši nozīmīgas 
un personisku saikni veidojošas 

ir tā laika cīņas, kuŗās Kaŗa skolas 
kadeti bija iesaistīti cīņās pret 
Bermonta karaspēku pie Dauga-
vas tiltiem un Vareļu mājām (ag -
rākajā Garozas pagastā).

30. novembrī ar Valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa, aizsar-
dzības ministra Raimonda Berg-
maņa un Nacionālo bruņoto 
spēku komandieŗa ģenerāl leit-
nanta Raimonda Graubes pieda-
līšanos Nacionālajā aizsardzības 
akadēmijā Melnās kafijas vakarā 
godināja Brīvības cīņās kritušos 
Latvijas Kaŗa skolas kadetus. 
Aka dēmijā notika vakara junda, 
kuŗā piedalījās nozares vadība, 
akadēmijas personāls un kadeti, 
kā arī Latviešu virsnieku apvie-
nība, Latvijas Ģenerāļu kluba 
biedri un Pļaviņu novada ģim-
nazijas skolēni. Nu jau tradicio-
nāli Melnās kafijas vakarā pie-
dalījās arī Ozolnieku novada 
pašvaldības vadība, kas ieguldī-
jusi pūles un resursus kritušo 
kadetu piemiņai veltītā piemi-
nek ļa labiekārtošanai Vareļos, kā 
arī SIA Lāči  vadība, nodrošinot 
šo piemiņas sarīkojumu ar īstu 
rupjmaizi.
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Iepriekš bijis Zemessardzes ko -
mandieris un Zemessardzes stā -
ba priekšnieks, kā arī ieņēmis 
citus vadošus amatus NBS un 
Zemessardzē. L. Kalniņš guvis arī 
operāciju plānošanas un vadības 
pieredzi, dienot starptautiskajā 
operācijā Irakā. Dienestu Latvijas 
armijā sācis 1997. gadā Zemes-
sardzes 51. bataljonā.

Vienlaikus komisijas deputāti 
R. Graubem pateicās par vairāk 
nekā 10 gadu darbu valsts aizsar-
dzības labā un ilglaicīgo sadar bī bu.

***
Partijas Vienoti Latvijai 

kongresā 
3. decembrī Latgales vēstnie cī-

bas GORS telpās Rēzeknē notika 
partijas Vienoti Latvijai kongress. 
Jau ierasts, ka kongress notiek 
Rēzeknē, jo tā ir partijas  dzim ša-
nas vieta, kuŗa simbolizē Lat gales 
apvienošanos ar pārējiem Latvi-
jas novadiem 1917. gadā, radot 
pamatu Latvijas valsts neatkarī-
bas deklarācijai 1918. gadā Rīgā. 
Kongresā ievēlēja jaunu valdes 
locekli Kasparu Priekulu, kuŗš 
stājās iepriekšējā valdes locekļa 
Andŗa Tumiņa vietā. Kaspars 
Priekuls turpinās darbu kā par-
tijas Vienoti Latvijai Rīgas noda-
ļas vadītājs. Kongresā vienbalsī - 
gi lēma piedalīties nākamā gada 
pašvaldību vēlēšanās, veidojot 
partijas deputātu kandidātu sa -
rakstus jau esošajos novados un 
pilsētās, kā arī strādājot pie            
ja unu nodaļu un apakšnodaļu  
iz  veides. Partijas biedru skaits šī 
gada laikā palielinājies par vairāk 
nekā 50 cilvēkiem un sasniedz 
350 biedrus. “Mūsu pamatvērtī-
bas ir vienkāršas – būt atvērtiem 
jaun ām idejām, būt patiesiem   
un godīgiem, vienot, nevis šķelt,” 
teikts kongresā pieņemtajā rezo-
lūcijā.

***
Grigule nostājas Krievijas pusē

EP deputāte Grigule kopā ar 
polītiķiem Andreju Mamikinu 
(Saskaņa) un Tatjanu Ždanoku 
nobalsojusi pret EP pieņemto 
rezolūciju saistībā ar cīņu pret 
Krievijas un terroristisko orga ni-
zāciju īstenoto propagandu. Gri-
gules rīcība izraisīja lielu sabied-
rības viļņošanos. Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis (ZZS) 
norobežojas no Latviju pārstā-
voš ās Eiropas Parlamenta (EP) 
deputātes Ivetas Grigules (ZZS) 
rīcības, balsojot pret EP pieņem-
to rezolūciju. Kučinska preses 
sekretārs Andrejs Vaivars uzsver, 
ka deputātes Grigules balsojums 
neatspoguļo Latvijas pozīciju 
stratēģiskās komūnikācijas jautā-
jumā, kas pēdējos gados ir kļuvis 
par vienu no aktuālākajiem jautā-
jumiem gan ārpolītikā, gan arī 
iekšpolītikā. Kučinska ieskatā 
Gri gule pārkāpusi visas robežas, 
ko vien varēja pārkāpt, un viņa 
būtu jāizslēdz no partijas. Taču 
zināms, ka  ZZS nesteigsies to darīt.

Pēc polītologu domām, fakts, 
ka Grigule izvēlējusies atklāti 
nostāties Krievijas pusē, nevis, 
piemēram, balsojumā nepieda-
līties vai atturēties, liek minēt, ka 
vēršanās pret savas valsts intere - 
s ēm viņai ir izdevīga, tāpat kā 
gandrīz 100 tūkstošu eiro alga 
gadā, ko maksā Eiropas nodokļu 
maksātāji.   

***
Izstāde par Latvijas kaŗavīriem 
starptautiskajās operācijās un 

apbalvojumiem
Latvijas Kaŗa mūzejā skatāma 

izstāde “Latvijas kaŗavīri miera 
uzturēšanas misijās un starp tau-
tiskajās operācijās. 1996. – 2016. 
gads”. Piedalīšanās miera nodro-
šināšanas misijās un starptau tis-
kajās operācijās bija un ir viens 
no Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) uzdevumiem. Latvija un 
tās bruņotie spēki aktīvi piedalās 
kā NATO, tā Eiropas Savienības 
īstenotajās starptautiskajās ope -
rā cijās un citos kollektīvās dro-
šības stiprināšanas akcijās. Iz -
stāde ir 20 gados paveiktā sako-
pojums.

Pirmo reizi vienkopus apska-
tāmas foto liecības un kaŗavīru 
perso nīgās mantas, kas palīdzē-
jušas pildīt misijas uzdevumus 
vai ir atvestas kā piemiņas lietas 
no Bosnijas un Hercegovinas, 
Albānijas, Kosovas, Mali, Irakas 
un Afgānistānas. Izstādē izstādīti 
30 apbalvojumi un 80 dažādu 
spēku veidu pulku un bataljonu 
krūšu nozīmes. Pirmo reizi mū -
zejā izstādīts arī Nacionālo bru-
ņoto spēku komandieŗa apbal-
vojums “Varonības krusts”. Ar 
pirmo kārtas numuru šis apbal-
vojums par varonību un bezbai-
lību smagi ievainoto koalicijas 
spēku kaŗavīra glābšanā kaujas 
laukā dzīvībai bīstamos apstāk -
ļos starptautiskajā operācijā Af -
gānistānā pasniegts dižkareivim 
Artūram Rūdulim.

***
Atbalsta ģenerālmajora 

Leonīda Kalniņa virzīšanu 
NBS komandieŗa amatā

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas komi-
sijas deputāti 5. decembrī, iz  tau-
jājot Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) komandieŗa amata kandi-
dātu ģenerālmajoru Leonīdu 
Kalniņu, pauda atbalstu viņa 
kandidātūras virzīšanai Latvijas 
armijas komandieŗa amatā.

Leonīds Kalniņš

Plānots, ka komisija uz 22. de -
cembŗa Saeimas sēdi virzīs divus 
lēmumprojektus. Viens lēmum-
projekts būs par ģenerālleitnanta 
Raimonda Graubes atbrīvošanu 
no NBS komandieŗa amata, bet 
otrs – par ģenerālmajora L. Kal-
niņa apstiprināšanu NBS ko -
mandieŗa amatā ar 2017. gada 
27. janvāri. No 2016. gada augus-
ta L. Kalniņš pilda Nacionālo 
bruņoto spēku Apvienotā stāba 
priekšnieka amata pienākumus. 

Godinot 1919. gada Brīvības 
cīņu notikumus, vakara jundā 
izsauca 14 kritušo kadetu vārdus 
un pie viņu fotografijām aiz de-
dza lāpas. Pēc vakara jundas no -
tika Latvijas armijas ģenerāļa, 
Lāč plēša ordeņa kavalieŗa Mār-
tiņa Hartmaņa Goda zobena pa -
sniegšanas ceremonija labāka -
jam Latvijas Nacionālo aizsardzī-
bas akadēmiju absolvējušajam 
kadetam leitnantam Rūdolfam 
Bērziņam. Tad kadeti un viesi 
devās uz Tradiciju zāli, lai baudī-
tu tādu pašu cienastu, kādu ēda 
jaunie Latvijas kadeti, atgriežoties 
no kaujām – miežu kafiju, rupj-
maizi un ievārījumu.

***
Pie Brīvības pieminekļa 
piemin Rumbulā pirms 

75 gadiem nogalinātos ebrējus
Aptuveni 300 cilvēku 30. no -

vembra vakarā pie Brīvības pie-
minekļa pieminēja Rumbulā 
1941. gadā nacistu nogalinātos 
ebrējus.

Atceres sarīkojums pie Brīvības 
pieminekļa sākās sešos vakarā, 
bet apmēram pusstundu pirms  
tā aptuveni 50 cilvēku rosījās 
laukumā pie pieminekļa, lai pa -
līdzētu iekārtot simbolisko sve-
cīšu ceļu, ko bija iecerējuši sarī-
kojuma organizātori. Sarīkoju -
ma rīkotāji Brīvības pieminekļa 
priekšā bija noklājuši astoņas 
folijas sloksnes, kas katra bija ap -
mēram pusmetru platumā un 
vairāk nekā desmit metru garu-
mā. Uz katras sloksnes divās rin-
dās novietotas svecītes. Svecītes 
atgādināja par Rīgas geto ebrēju 
sāpju ceļu uz Rumbulu.

***
Latvijā vecākajam 

nacionālajam partizānam – 95
Okupācijas mūzejā godināja šo -

brīd vecāko nacionālo partizānu 
Latvijā Arvīdu Blūzmani. 25. no -
vembrī viņam apritēja 95. dzim-
šanas diena. Blūzmanis ir pēdē-
jais 1946. gada 1. janvāŗa kaujas 
pie Apūznieku mājām, starp Ka -
bili un Rendu, dalībnieks. Tā bija 
viena no lielākajām kaujām Lat-
vijas nacionālo partizānu kaŗa 
vēsturē. Čekisti tajā cieta smagus 
zaudējumus un aptuveni pus-
gadu lika vietējos mierā.

Kurzemes nacionālo partizānu 
Kabiles grupa. Arvīds Blūzma-
nis pirmajā rindā trešais no 
kreisās // Foto no Okupācijas 
mūzeja krājuma

VĀCIJA. Sekojot Hesenes Federālo un Eiropas lietu ministres 
Lūcijas Putrihas  ielūgumam, Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma 
1. decembrī piedalījās paneļdiskusijā “Sarunās ar Eiropu” (Mit Euro pa 
im Gespräch) Hesenes federālās zemes pārstāvībā Berlīnē. Dis kusijā 
piedalījās arī Maltas un Čechijas vēstnieki Vācijā, sarunu vadīja pa -
zīstamais un ilggadējais Vācijas sabiedriskās televīzijas korespon-
dents Briselē Rolfs-Dīters Krauze.

ZVIEDRIJA. Stokholmā, Igauņu namā, Latvijas vēstnieks 
Zviedrijā Gints Jegermanis, Igaunijas vēstniece Merle Pajula un 
Lietuvas vēstnieks Algimants Rimkūns atklāja tekstilmozaīku izstādi 
Textile Marina. Izstāde apvieno trīs Baltijas valstu mākslinieku tek-
stilmozaī kas jeb pečvorka  technikā radītus darbus, kuŗus iedvesmo-
jusi jūras tema. Skatītāji var apbrīnot autoru radošo izdomu, lielisko 
krāsu izjūtu un prasmīgo izpildījumu. Latviju izstādē pārstāv Gunas 
Sedle nieces, Daces Bušas, Santas Kamaldiņas, Ligitas Kupecas, Va -
len tīnas Gurihinas, Edītes Balodes, Intas Doļģes, Kitijas Strupes, 
Va   lentīnas Legzdiņas, Svetlanas Semjonovas un Aijas Rācenājas 
darinājumi.

ĒĢIPTE. No 16. līdz 24. novembrim Kairā notika 38. Kairas 
Starptautiskais filmu festivāls, kuŗā piedalījās arī latviešu kinorežiso-
ra Dāvja Sīmaņa filma “Pelnu sanatorija” jeb Exiled (filmas nosau-
kums angļu valodā). Filma festivāla ietvaros tika pieteikta Ēģiptes 
Kinokritiķu asociācijas rīkotajā “Kairas Starptautiskajā kritiķu ne -
dēļā” (Cairo International Critics Week) un tika publiski izrādīta di - 
v as reizes. Festivāla apbalvošanas ceremonijā 24. novembrī “Pelnu 
sanatorija” ieguva Ēģiptes Kinokritiķu asociācijas galveno balvu kā 
labākā filma. • 3. decembrī Latvijas sociālās rehabilitācijas NVO 
“Dūjas” pārstāves, Latvijas vēstniecība Ēģiptē un Ēģiptes latviešu ko -
pienas pārstāvji piedalījās tradicionālajā Eiropas labdarības Ziem-
svētku tirdziņā Kairā. Latvijas stendā varēja iepazīties un iegādāties 
Latgales amatnieku darinājumus – adījumus, tekstila rotas, eglīšu 
rotājumus, kokgriezumus, adventes vainagus un dzintara rotas. 
Tirdziņa apmeklētāji apbrīnoja Latvijas skaistos tautastērpus, kas 
lieliski iederējās svinīgā Ziemsvētku gaisotnē.

UNGĀRIJA. Latvijas vēstnieks Ungārijā Vilmārs Heniņš ar 
Ungārijas parlamenta Ārlietu komitejas priekšsēdi Žoltu Nemetu 
pārrunāja Latvijas un Ungārijas divpusējo sadarbību un attiecību 
perspektīvas. Abas amatpersonas vienojās, ka ir nepieciešams tur-
pināt uzturēt aktīvu divpusējo dialogu, tai skaitā parlamentārās sa -
darbības līmenī. Tāpat tika atzīmēts, ka ir jāmeklē jaunas iespējas 
ekonomisko attiecību veicināšanai starp abām valstīm, piemēram, 
tūrisma jomā. Tikšanās laikā notika viedokļu apmaiņa par aktuāla -
jiem Eiropas Savienības dienas kārtības jautājumiem – ES nākotne, 
migrācija, ES – Lielbritanijas attiecības, kā arī par drošības polītikas 
izaicinājumiem reģionā.

ČECHIJA. 27. novembrī Prāgā, viesnīcā Hilton, Diplomātu dzī-
vesbiedru asociācija rīkoja gadskārtējo labdarības akciju – Ziem -
svētku tirdziņu, kuŗā piedalījās daudzas Čechijā akreditētās diplo-
mātiskās pārstāvības. Latvijas vēstniecība veiksmīgi piedāvāja dažā-
dus ražojumus un darinājumus – Skrīveru saldumus, Laimas pipar-
kūkas un konfektes, Vladas dzērvenes pūdercukurā, Rīgas melno 
balzamu, Valentīnas Soikas adītos cimdus un Evas Ozolas seno baltu 
zīmju dekorus, podnieka Raivja Andersona keramiku. Ar vēstniecī-
bas atbalstu šogad labdarības tirdziņā uzstājās arī Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas koris Initas Rubezes vadībā, sniedzot tuvojošos 
Ziemsvētku latvisku noskaņu.

BEĻĢIJA. Šogad dažādās Beļģijas vietās Ziemsvētku tirdziņos 
BIRCH stendā būs iespējams iegādāties produktus no Latvijas: 
dzērvenes pūdercukurā, sukādes un daudz jaunu un interesantu 
gardumu.

***
Aspazijas dzejas izlases 

„Крылья будней/Ikdienas 
spārni” atvēršanas svētki 

Maskavā
30. novembrī Krievijas valsts 

Puškina mūzejā notika Aspazijas 
dzejas izlases “Крылья будней/
Ikdienas spārni” atvēršanas svētki.

Vakaru atklāja Latvijas vēst nie-
ce Krievijā Astra Kurme. Sa  rīko-
jumu vadīja Aspazijas mājas va -
dītāja Ārija Vanaga. Atdzejotāja 
Olga Pētersone iepazīstināja ar 
Aspazijas dzejoļiem un dzīves gā -
jumu. Aspazijas dzeju lasīja ak -
trise Svetlana Bragarnika, savu-
kārt Raiņa dzeju – aktieris Andris 
Lielais. Solistes Evitas Zālītes un 
koncertmeistares Leldes Tīreles 
izpildījumā skanēja dziesmas ar 
Aspazijas vārdiem. Sarīkojumu 
plaši apmeklēja gan latviešu dia-
sporas Maskavā, gan Krievijas 

kultūras pārstāvji. Sarīkojuma 
laikā vēstniece Maskavas latvie -
šu biedrības priekšsēdim Jānim 
Dambītim pasniedza Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības Kultū-
ras fonda atzinības rakstu.

***
Kultūras ministre Italijā

Kultūras ministre Dace Mel-
bārde  7. un 8. decembrī uzturē -
jās vizītē Italijā. Melbārde bija 
saņēmusi Italijas kultūras manto-
juma un tūrisma ministra Dario 
Frančeskini ielūgumu uz Alvja 
Hermaņa operas Madama Butt er-
fly pirmizrādi Italijas opernamā 
La Scala, kad ar izrādi tika at -
klāta teātŗa jaunā sezona. Pirm-
izrādi apmeklēs arī Italijas pre-
zidents Serdžo Matarellu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Teju teju atnāks 2017. gads,         
ku  rā “iekrīt” divas simtgades: 
kopš carisma gāšanas, kad uz 
pāris mēnešiem Krievijai pavē - 
r ās patiesas demokratijas apvār-
snis, un kopš sekmīgā boļševi - 
ku apvērsuma Petrogradā, ko vēl 
pavisam nesen pilnā nopietnībā 
sakralizēja kā “Lielo Oktobra 
sociālistisko revolūciju”. 

Analizējot šo apvērsumu un tā 
globālās sekas, tagad ne tikai, 
teiksim, Vilis Vītols, bet arī citi 
autori spriež, ka boļševisms esot 
tā paša tumsonīgā lielkrievu im -
perisma paveids, zem citas iz -
kārt nes turpinot īstenot saukli 
“Maskava ir Trešā Roma”.

Te nu man gribas iebilst, īpaši 
atsaucoties uz boļševistiskā re -
žīma pirmo desmitgadi: divgal-
vainā ērgļa nomaiņa ar sarkano 
zvaigzni lika Eiropā un daļēji 
Āzijā uzbangot tādam revolu - 
cio nārā entuziasma vilnim, kam 

No “pasaules komūnas” līdz “krievu pasaulei”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

vairs nebija ne mazākā sakara ar 
t.s. “Mūžīgo Krieviju”. Tiklīdz 
ķeizariskā Vācija un Austro un-
gārija 1918. gada rudenī zaudēja 
Pirmo pasaules kaŗu, gan Berlī -
nē un Minchenē, gan Vīnē un 
Bu  dapeštā, skanot “Interna cio-
nalei”, tika dibinātas “strādnieku 
un zaldātu padomes”, un Pēteris 
Stučka, piecus 1919. gada mēne -
š us vadīdams viscaur no latvie - 
š iem sastāvošu “tautas komisāru” 
valdību un izvēršot sarkano ter -
r  o ru, deklarēja: “Mēs stāvam te 
uz vakts par visu cilvēci.” Un t.s. 
Latdivizijas sarkanie strēlnieki 
devās triecienā pret Kolčaka, 
Deņikina un barona Vrangeļa 
karapulkiem, cīnoties akurāt pret 
tiem, kas sludināja imperisko 
“nedalāmo” Krieviju.

Pēc pilsoņkara beigām Maska-
vā un Petrogradā uzplauka “pro-
letariskā” (īstenībā vienkārši m o-
dernā) kultūra, kam nebija nekā 

kopīga ar pareizticīgo krieves-
tību, un spilgts šīs “sarkanās” 
modernitātes pārstāvis bija lat-
viešu mākslinieks Gustavs Klu -
cis (kuŗu nošāva 1938. gadā...)

Un, šķiet, pēdējo reizi kaut 
brutāli vardarbīgais, bet godprā-
tīgais “pasaules komūnas” gars 
izpaudās 1937. gadā, kad no dau-
dzām valstīm, ieskaitot Latviju, 
“internacionālo brigāžu” brīv-
prā  tīgie devās uz Spāniju, lai 
upu rētu savu dzīvību “kopīgas 
lietas” labā. Tie, kas palika dzīvi 
un atgriezās Padomju Savienī -
bā, tika nošauti, jo tur jau plosījās 
Staļina “Lielais terrors”. 

Pāreja no sapņa par “pasaules 
komūnu” uz pārkrāsotu krie visku 
imperiālismu sākās jau 1934. gada 
beigās, pēc Kirova nogalināšanas, 
kad Staļins lika grozīt visas mācī -
bu grāmatas, iznīdējot visu “prole-
tarisko” un cildinot gan caru Jāni 
Briesmī go, gan imperātoru Pēteri 

I. Kad 1941. gada vasarā miljo -
niem sarkanarmiešu padevās uz -
brū ko šajām Lielvācijas divizijām, 
Staļins saprata, ka būs vien jā  pie-
sauc “māte Dzimtene” un jā  pie-
labina tas, kas bija palicis no krievu 
pareizticīgās Baznīcas. 1943. gadā 
Staļins lika likvidēt Komūnistis -
ko Internacionāli jeb Kominterni.

Sākot ar Molotova-Ribentropa 
paktu, kas pasaules komūnistiem  
bija šoks, gan Baltijas valstu oku-
pācija, gan ‒ pēc Jaltas konferen-
ces ‒ Eiropas valstu pakļaušana 
līdz Elbas upei nozīmēja ne tikai, 
teiksim, brīvā tirgus galu, bet 
pirmām kārtām Staļina imperi-
jas territoriālo ekspansiju. For-
māli vēl marksisms-ļeņinisms 
visos līmeņos tika mācīts un zu b - 
   rīts līdz pat PSRS sabrukumam...

Un ko mēs redzam tagad, 25 
gadus pēc šī sabrukuma? Krie-
vijas Federācijas prezidents Vla-
dimirs Putins, vadīdams savu 

līdz 1648. gada robežām saru ku-
šo, bet arvien vēl milzīgo valsti, 
kuŗas ekonomika funkcionē pēc 
brīvā tirgus jeb kapitālisma li   - 
k um iem, ne tikai dara visu, lai ar 
varu vai viltu atgūtu izbijušās 
PSRS “ietekmes sfēru”, liekot lie-
tā šantāžu un provokācijas, bet 
arī nenogurstoši sludina “krievu 
pasaules” ideju, izmantodams 
saviem imperiskajiem nolūkiem 
visus, kas pasaulē runā krieviski 
un “jūtas krieviski”. Tagad kād-
reizējais čekas rezidents, komū-
nists un bezdievis Putins kā 
mag nēts pievelk galēji labējos 
nacionālistus Vācijā (AfD), Fran-
cijā (Front National) in cius.

Mērķis viņiem kopīgs: graut 
Rietumu vienotību, apkaŗot 
“pūs tošo” liberālismu, mazināt 
ASV ietekmi pasaulē. Komin ter-
nes vietā ‒ Rusinterne ar labē -
jiem ekstrēmistiem kā piekabi.

2016. gads ieies vēsturē arī ar to, 
ka daudzviet pasaules polītikā 
noticis negaidītais, lai neteiktu ‒ 
veselam saprātam neiedomā ja  - 
m ais. Lielbritanijā darbaļaudis Jāņu 
naktī devās pie urnām, lai balsotu 
par izstāšanos no Eiropas Savie  -
nī bas, un, lai arī aptaujas pirms 
referenduma liecināja, ka  “par”  
un “pret” ir apmēram vienādās at -
tiecībās, būtībā jau neviens ne  gai-
dīja, ka galu galā briti nudien no -
balsos par ES pamešanu. Visu   
lai ku pirms tam bijis skaidri re -
dz ams, ka nevienam Lielbritanijā 
nav īsti skaidra plāna par to, ko 
darīt tālāk. Ir skaidrs, ka baudīt ES 
priekšrocības (piedalīšanās atvēr-
tajā koptirgū), bet noraidīt ES 
pienākumus (ļaut brīvu preču, 
kapitāla un, kas šajā kontekstā ir 
būtiskāk, cilvēku kustību ES ie -
tvaros) – to Londonai Brisele ne -
ļaus. Viss pārējais tātad ir sarunu 
jautājums, jo Lielbritanijā ir balsis, 
kas tomēr uzstāj par pilnīgu iz -
stāšanos no savienības, un tas pēc 
visai daudziem ekonomiskiem  
un cita veida rādītājiem būtu ne -
prāts. Toties skaidrs ir tas, ka refe-
renduma rezultāta pamatā bija 
pārliecība, ka kaut kas Lielbritani -
jā nav kārtībā. It kā  migrantu pā -
rāk daudz, lai arī pētījumā pēc 
pētījuma Apvienotajā Karalistē 
konstatēts, ka migranti kopumā 
tautsaimniecībai dod vairāk, nekā 
tie no tās paņem. Brisele ir pārāk 
birokratiska, izvirza nevajadzīgus 
noteikumus, lai arī eksportētā-
jiem, protams, atvērts koptirgus ir 
konfekte,  salīdzinot ar eksportē-
tā jiem tā dēvētajās trešajās valstīs. 
Un par visu vairāk ‒ acīmredzot  
tā Eiropa mūs, nabaga britus,  
krāpj. Raugi, redzamākie izstāša-
nas atbalstītāji ar Borisu Džonso-
nu priekšgalā stāsta ‒ ja mēs izstā-

REAKCIONĀRU UZVARAS MARŠS?
simies, tad mums paliks 350 mil-
joni sterliņu mārciņu nedēļā (!), 
ko vairs nebūs jāsūta uz kopīgo kat-
lu Briselē, naudiņu varēs iz  mantot 
tepat mājās, piemēram, ve  selības 
aprūpes uzlabošanai. Jau nākama -
jā rītā pēc referenduma Džonsons 
un viņam līdzīgie sāka taisnoties, 
nē, nē, tā mēs nedomājām, tā tas 
nav, jo nevar būt, bet.... tad jau bija 
par vēlu. Jā, meliem ir īsas kājas, 
bet tukša muca tomēr ļoti, ļoti tālu 
skan.

Līdzīgs stāsts ir arī Amerikā, kur 
prezidenta priekšvēlēšanu laikā 
veiktās aptaujas it kā liecināja, ka 
Hilarija Klintone un Donalds 
Tramps ir puslīdz vienādās pozī-
cijās, it īpaši pēc tam, kad ASV 
Federālā izmeklēšanas dienesta 
direktors Džeimss Komijs nolēma 
nedēļu pirms vēlēšanām iejauk -
ties procesā ar paziņojumu, ka 
var būt tajā stāstā par Hilariju un 
viņas e-pastiem tomēr kaut kas ir 
atrasts, taču pāris dienu vēlāk 
direktors paziņoja, nē, laikam to -
mēr tur nekā nav, bet tad jau bija 
par vēlu. Katrā gadījumā vēl va  ka-
rā pirms vēlēšanām es un, pie ļau-
ju, daudzi citi mierīgi aizgājām 
gulēt pārliecībā, ka nevar notikt 
neiedomājamais, ka cilvēks bez 
pil nīgi nekādas pieredzes polītikā 
var tikt ievēlēts valsts prezidenta 
amatā. 

Skaidri šī problēma izgaismojās 
viņdien, kad Tramps lauza vairāk 
nekā 40 gadus pastāvošu polīti -
ku, proti, ASV augstākās amatper-
sonas “pa tiešo” nesarunājas ar 
Tai vānas prezidentu. Tramps 10 
mi nūtes runāja ar Taivānas prezi-
denti Tsai Ingvenu pa telefonu.   
Te ir divas iespējas: vai nu Donalds 
Tramps zināja par Amerikas polī-
tiku un nolēma to grozīt, vēl amatā 
nestājies, vai arī viņš nezināja par 

Amerikas polītiku, un viņam tā ir 
pie kājas. Par pēdējo variantu 
liecina cilvēka izbrīnītais tvīts 
(Amerikai, cita starpā, tagad būs 
jāpierod pie prezidenta, kuŗam 
galvenais komunikācijas kanāls ir 
tviteris) par to, kā tad tā – Amerika 
taču Taivānai pārdod miljardiem 
vērtus ieročus, un es nedrīkstēšu 
runāties ar Taivānas prezidentu?! 
Ir iemesls, kāpēc Amerika pārdod 
Taivānai ieročus, bet nesarunājas 
ar tās prezidentu. Ja Tramps būtu 
pajautājis Valsts departamentam, 
tas noteikti būtu to izskaidrojis 
vis ās detaļās. Bet Tramps nepa -
jau tāja, viņš vispār laikā kopš ie  - 
vē lē šanas ir atteicies no nacionālās 
dro šības brīfingiem, kādi prezi-
dentam pienākas pēc statusa. 

Eiropā pagājušajā nedēļas no -
galē arī bija divi balsojumi par 
tēmu “kaut kas nav kārtībā, kaut 
kas jāmaina”. Austrijā ļaudis par 
mata tiesu izglābās, tomēr no -
lemjot, ka valsts prezidenta amatā 
nedrīkst ievēlēt radikāli labēju 
cilvēku, kuŗš arī pieļauj referendu-
mu par izstāšanos no ES (lai arī 
tur, tāpat kā Britanijā, vairākums 
iedzīvotāju Eiropas Savienībā saska-
ta vairāk labuma nekā ļau nu ma). 

Austrieši izglābās. Toties Italijā 
ļaudis kārtējo reizi savu valsti ie -
grūda krizē, noraidot Italijas prem-
jerministra Mateo Renzi piedā vā-
tos grozījumus valsts polītiskajā 
iekārtā, ar cerību, ka var pārtraukt 
situāciju, kuŗā Italijai laikā kopš   
Otrā pasaules kaŗa ir bijušas 62 
val  dības, tostarp viena amatā bija 
ti   k ai 21 dienu. Neesmu Italijas spe-
 ci ālists, nezinu, kas bija konkrētie 
polītiskie jautājumi, bet zinu, ka 
pret pārmaiņām kopā sabloķējās 
anarhiskā komiķa Bepe Grillo 
Pie cu zvaigžņu kustība un izteikti 
ksenofobiskā Ziemeļu līga, kuŗas 

vadonis pēc rezultātu uzzināša -
nas tviterī uzrakstīja: “Lai dzīvo 
Tramps, lai dzīvo Putins, lai dzīvo 
Lepēna, lai dzīvo līga!” Šie cilvēki 
turklāt ir arī “eiroskeptiķi” un ir 
runājuši par to, ka varbūt vajag 
izstāties no Eiropas Savienības 
vispār, ka varbūt atteikties no 
daudz kritizētā eiro, atjaunot liru, 
atjaunot nudien interesanto situ-
āciju, kuŗā sērkociņu kastīte mak-
sā 2000 attiecīgo naudiņu.

Ne velti Ziemeļu līgas cilvēks 
piesauca Lepēnu. Francijā tuvojas 
prezidenta vēlēšanas, viss liecina, 
ka vienu no divām vietām fināla 
balsojumā iegūs bēdīgi slavenā 
Marina Lepēna, kuŗa ir dikti cen-
tus ies uzspodrināt tētuka Žan ma - 
rī visai raupji reakcionāro (lasi – 
rasistisko un antisemītisko) polī-
tisko stilu, bet kuŗa vienalga grib 
prom no Eiropas Savienības,   
kuŗai dikti patīk Trampa uzvara 
Amerikā, kuŗai dikti patīk Krie-
vijas cars Vladimirs, kuŗa tomēr 
pati arī ir krietni ksenofobiska. It 

kā aptaujas liecina, ka viņa zau -
dēs, bet vai varam par kaut ko    
būt dro ši pēc Breksita un visa 
iepriekšminētā?

Vēlēšanas tuvojas arī Vācijā, 
Nīderlandē, Čehijā, pēc mazāk 
nekā diviem gadiem Saeimas vē -
lēšanas būs arī Latvijā. Tēvzemē 
gan neskan īpaši skaļas balsis par 
to, ka vajadzētu izstāties no Eiro-
pas Savienības, jo mums krietni 
vai rāk nekā citām dalībvalstīm šis 
statuss ir bijis pozitīvs, nevis nega-
tīvs, taču arī Latvijā ir polītiski 
spē ki, kuŗi gribētu ar lielo kaimiņ-
valsti veidot labākas attiecības,   
un tas nekas, ka lielā kaimiņvalsts 
ir okupējusi territorijas Gruzijā   
un Ukrainā un joprojām marodē 
Ukrainas dienvidaustrumos. 

Komentāra virsrakstā lietoju 
vārdu “reakcionāri.” Visos minē ta-
jos gadījumos bijusi reakcija, taču 
tā bijusi reakcija pret neko, vai, pa -
reizāk sakot, pret līdz galam neiz-
prastu situāciju. Austrieši ir gais-
mas stariņš. Vai tādu būs vairāk?
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ANTRA
MIEZE

Gudrs ir šis Juris Rubenis      
(dz. 1961. g.). Viņš ir teoloģijas 
doktors, divdesmit grāmatu au -
tors vai līdzautors, meditācijas 
mākslas praktizētājs un popu lā-
rizētājs Latvijā. Viņš lieliski prot 
formulēt katru savu domu, tādēļ 
īsta bauda ir klausīties ik mēne -
ša pirmajā svētdienā Latvijas 
Radio 1. Programmā viņa uzru-
nas raidījumā Svētrīts.Viņu ne -
izdodas pieķert lietojam nevie -
nu pašu novalkātu klišeju, bet 
viņš klausītājus aizsniedz arī ar 
vienu otru mūsdienu Latvijas  
jau stipri sekulārizētajā sabied-
rībā bieži lietotu vārdu vai iz  tei-
cienu, kuŗu viņš veikli ievij sava 
izvēlētā Svēto rakstu teksta ap -
cerē. Gudra ir arī Jura Rubeņa 
jaunākā un līdz šim vērienīgākā 
grāmata Viņa un viņš: mīlestība, 
attiecības, sekss. Pazīmes rāda, 
ka tajā iestrādāti Rubeņa medi-
tācijas centrā “Elijas nams”,  kā 
arī viņa laulību terapijas darbā 
iz  mantoti materiāli. Jāsecina, ka 
cilvēki, kas pie Rubeņa meklē 
padomu un palīdzību, ir augsta 

Gudrs, pazemīgs, liberāls
Juris Rubenis, Viņa un viņš: mīlestība, attiecības, sekss 

apgāds “Zvaigzne ABC”, 2016. g., 304 lpp.

kalibra intelektuālisti vai arī, kas 
ticamāk, padomnieks ar tagad 
grāmatā iespiesto vielu mēdz   
ap  ieties saudzīgi, aplūkojot to 
vieg l āk sagremojamos kvantu-
mos un ar papildu paskaidro-
jumiem.

Gudri cilvēki nereti ir augst-
prātīgi, bet Juris Rubenis ir kā 
ie  miesota pazemība. Viņam va -
rī tēm rūp, lai tikai grāmata kā -
du lasītāju neievainotu vai ne -
aizvainotu. Jau priekšvārdā viņš 
sakās apzināmies, ka grāmatu 
lasīs ļoti atšķirīgi cilvēki, un 
turpina: 

Dažas atziņas kādus pārsteigs, 
citām kāds nevarēs piekrist, var-
būt būs pat tādas, kas sadusmos. 
Taču – es esmu cilvēks ceļā.       
...Zinu, ka vēl daudz no tā, ko va - 
  ja dzētu redzēt, es nesaskatu. Grā-
ma tas rakstīšanas procesā šī at -
ziņa man ir palīdzējusi, nevis 
traucējusi. Tā palīdz man nebūt 
kategoriskam un saglabāt ļoti ne -
pieciešamo un produktīvo paze-
mību.

Rubenis uzskata sevi par au -
gušu un augošu un nevairās par 
agrāko gadu sevi izteikties kri -
tiski, kā 4. atsaucē 272. lappusē: 

Kad lasu savus agrāk publicētos 
darbus – Vai migla klīdīs (1989) 
un Dievs ir tepat (1997) –,  man 
ir kauns par dažiem tajos pau  s-
tajiem vienpusīgajiem apgalvo-
jumiem.

Juŗa Rubeņa teoloģiskos uz ska-
tus jāsauc par liberāliem. Kon-
vencionālā kristietība, gan ar at -
šķi rīgajiem uzsvariem tās dažā-
dajās konfesijās, cilvēka garam ir 
devusi augstāku prioritāti par 
cilvēka ķermeni jeb miesu. Gars 
ceļ debesīs, miesa ir baudkāra un 
grēcīga. Rubeņa tēze, atsaucoties 
uz citiem agrāku laiku un mūs-

dienu domātājiem, ir, ka gars un 
miesa uzskatāmi kā viena inte g  -
rēta vienība un ka atsevišķā cil-
vēka personība un cilvēku sav-
starpējās attiecības var harmo-
niski veidoties tikai, ja šo abu 
starpā valda saskaņa. Miesas lielo 
lomu kristietim izsaka jau tas,    
ka viņš Ticības apliecībā aplieci-
na ticību uz miesas augšām cel-
šanos, bet Svētajā Vakarēdie nā 
viņš uzņem sevī Jēzus miesu un 
asinis. “Kristīgajam garīgumam 
vajadzētu būt nevis ķermeņa 
noniecināšanai, bet tā pieņem-
šanai un pagodināšanai,” raksta 
Rubenis. “Ķermenis patiešām ir 
beidzot pelnījis mūsu mīlestību.” 
(122. lpp.)

Seksualitātē, raksta teologs, ir 
jāsaskata “tās dievišķais poten-
ciāls”. (146.) Nodaļā “Jēzus sek-
sualitāte” tiek apskatītas netiešas 
norādes Jaunajā Derībā uz to, ka 
Jēzus varētu būt bijis precējies ar 
Mariju Magdalēnu. Šis nav vie-
nī gais karstais kartupelis, kas 
nebūs pa prātam stipri konser -
vā tīvajai Latvijas evaņģeliski lu -
teriskajai Baznīcai, kuŗas garīdz-
niecībai Rubenis pieder un, bez 
šaubām, grib piederēt arī turp-
māk. Zīmīgi, ka grāmata Viņa 
un viņš iznākusi tai pašā gadā, 
kad baznīcas sinode ierakstījusi 
savā satversmē, ka “viņai” ne -
pie nākas viena no tiesībām, kas 
pie nākas “viņam”, proti – tikt or -
dinētai par mācītāju. Precīzais 
formulējums bija mazāk brutāls, 
bet efekts bija tieši tāds.

Rubenis vīrieša garīgo satver-
smi jeb “dvēseles daļas” izvērstā 
tekstā un ar divu diagrammu 
palīdzību (79., 86.) atšķir no sie-
vietes garīgās satversmes, bet 
līdztekus viņš uzsver, ka atseviš-
ķā cilvēka personības augšanas 

nolūkā un laulātu pāru arvien 
ciešākas saskaņas labad katram 
dzimumam jāiejūtas pretējā dzi-
muma garīgajā satversmē un tā 
sevī jāintegrē. Rubenis ir par 
gudru un par pazemīgu, lai lēk -
tu savas baznīcas vadībai un daļai 
mācītāju acīs, bet viņa uzskats 
jautājumā par sieviešu ordinā-
ciju par mācītājām vislabāk no -
jau šams, ja arī ne līdz galam iz -
zināms, ir no teikuma “Neatka-
rīgi no tā, ko grib vai negrib vī - 
r ieši fundamentālisma tradicijās, 
sieviešu tiesību nostiprināšana  
ir Dieva gribēts neapstādināms 
process.” (204.) Kamēr pretinie -
ki sieviešu ordinācijai atsaucas 
uz apustuļa Pāvila norādi, ka sie-
vietēm draudzes sanāksmēs būs 
klusēt, Juris Rubenis pareizi no -
rāda, ka “sieviešu tiesību iero be-
žotāji nevar atsaukties uz Jēzu” 
(205.), tātad augstāku autoritāti 
par Pāvilu. Savas argumentāci -
jas stiprināšanai viņš ņem palīgā 
pat pāvesta Franciska vārdus: 
“Baznīca bez sievietēm līdzinā-
tos apustuļu lokam bez Marijas. 
Madonna ir svarīgāka par apu s  -
tuļiem, un Baznīca pati ir sie-
višķa, Kristus laulātā un māte.” 
(92.) Bet tāda nu ir mūsdienu 
lai  ka skreja un informācijas 
daudzveidība, ka starp grāmatas 
iznākšanas un šīs recenzijas 
tapšanas brīdi tas pats pāvests arī 
teicis, ka Romas katoļu baznīca 
nekad neordinēšot sievietes!

Cits karsts kartupelis ir te  mats 
par homoseksualitāti. Te baznī-
cas nostāja laikam ir tāda, ka ir 
jāatšķir homoseksuāla nosliece 
no homoseksuālām darbībām. 
Par noslieci vēl var strīdēties, vai 
tā ir iedzimta un nemaināma, 
bet jebkuŗā gadījumā homosek-
suālas darbības ir grēks un tādēļ 

nosodāmas. Tolerants papildinā-
jums no iecietīgāku konfesiju   
un garīdznieku puses vēl varētu 
būt, ka jāatšķir grēks no grēci  -
nie ka: grēks nosodāms, bet grē-
ci nieks, ja grēkus nožēlo, no ti  cī-
go vidus nebūtu izstumjams. Tā, 
šķiet, varētu formulēt baznīcu 
nostāju Latvijā, kamēr citur pa -
saulē ir baznīcas, kas pat laulā vai 
svētī viendzimuma pārus.

Juris Rubenis te paliek “sēžam 
uz sētas” (no angliskā sit on the 
fence). Daži viņa izteikumi: Ho -
moseksualitāte nav ne jāideali - 
zē, ne jādemonizē. ...Homosek-
suālo attiecību joma droši vien  
vēl ilgstoši būs tēma, kuŗā jāmā-
cās un jāturpina aktīvs dialogs, 
tāpēc visām tā pusēm vajadzētu 
izvairīties no vienpusējām un 
vien kāršotām atbildēm. ...Manā 
rīcībā nav universālas, visus no -
pietnos par un pret argumentus 
iekļaujošas un nevienu nepama-
toti neaizvainojošas teoloģiskas 
receptes. (163.)

Par jebkuru tematu gan laikam 
ir viegli spriedelēt “abstrakti un 
principiāli”, līdz tas gluži kā ar 
varu ielaužas paša spriedelētāja 
dzīvē un sagriež visu ar kājām 
gaisā. Rubenis atstāsta, ka viņam 
pirms daudziem gadiem stāstījis 
kāds kollēga Amerikā: 

Man homoseksualitātes tema 
likās pašsaprotama un vienkārša 
līdz brīdim, kad mans septiņ pa -
d smitgadīgais dēls kādu vakaru 
at  nāca pie manis un paziņoja: 
“Es esmu gejs.” Tajā brīdī man 
sagriezās visa pasaule un biju 
spiests šajā temā iedziļināties ar 
pilnīgi citu nopietnību. No šī brī-
ža vārds “homoseksuālisms” man 
izklausās pavisam citāds. (284. – 
285.)

S K A N I ,  M A N A  V A L O D I Ņ A !

Par klasisko latviešu pareiz rak-
stību jeb t.s. “Endzelīna orto gra-
fiju” diskutēts jau sen un allaž 
dedzīgi. 20. gs. sākumā to izstrā-
dāja Rīgas Latviešu biedrības 
ortografijas komisija, kas darbo-
jās starptautisku atzinību un 
cieņu guvušā valodnieka, pro -
fesora Jāņa Endzelīna vadībā. 
1922. gadā latviešu valodas alfa-
bētā ienāca valsts līmenī oficiāli 
apstiprinātie “ŗ” un “ch”. Tāpat 
arī valodnieki izstrādāja gra-
matikas sistēmu, kas pilnveidoja 
svešvārdu atveidi latviešu valo -
dā – atbilstoši vārda cilmei. Lat-
viešu valoda kļuva par “orto-
grafiju, kuŗai ir tādi pārākumi, 
ka tās dēļ citas tautas varētu lat-
viešus apskaust,” tolaik norādīja 
ievērojamais vācu valodnieks 
Eduards Hermanis. 

Pēc Latvijas okupācijas oku-
pēta un sagrauta tika arī mūsu 
valoda – pamazām un apzināti – 

Spēkpilnais mīkstais “ŗ”
ar padomju režīma lēmumiem 
(1946. un 1958. gadā), no latvie-
šu alfabēta izskaužot gan “ŗ”,    
gan “ch”. Pavisam drīz sekoja arī 
t.s. lēkājošo gaŗumzīmju sērga 
svešvārdu atveidē. 

Ir 2016. gada nogale. 25 gadus it 
kā esam varējuši brīvi kopt vienu 
no svarīgākajām mūsu kultūras 
vērtībām – latviešu va  lo  du. To -
mēr, kā izrādās, 1991. ga  dā atgu-
vis savu juridisko spēku, mīksti-
nātais “r” un t.s. “Endzelī na pa -
reizrakstība” atsevišķiem mū su 
valodas lietotājiem jopro jām ir  
kā karsts un valodas “attī s tības” 
receptē neiederīgs kartupelis. 

Kas tad ir tik īpašs šajā mazajā 
latviešu alfabēta burtiņā “ŗ” un 
kāpēc tas tik daudziem šķiet ie -
kārojams apspriešanas objekts? 
Kur slēpjas mīkstinātā “ŗ” spēks?

“Ŗ atmetums pazemina latvie-
šu valodas un rakstības kvalitāti 
un iedragā literārās valodas si  s-

tēmu,” strikti norādījusi valod-
niece, prof. Jāņa Endzelīna skol-
niece Rasma Grīsle, un savus 
aka dēmiski pamatotos argu-
mentus publicējusi daudzās 
publikācijās.

Lūk, vien daži spilgti piemēri, 
kā tad mūsu latviešu valoda tiek 
paknapināta un vārdzināta “tāda 
nieka vien” kā mīkstinātā “ŗ” 
atmešanas dēļ.

Nelietojot mīkstināto “ŗ”, lat-
viešu valodā galvenokārt zūd 
izteiksmes precīzums – jūk vār-
du nozīmes un vārdi locījumos 
vienādojas. Rodas mulsinošas 
ne  skaidrības un pārpratumi. 
Dzejas mīļiem par piemēru 
minēšu latviešu literātūras kla-
siķa Raiņa dzejoli “Gara gaita” – 
vai dzejnieks domājis par garī-
gumu vai gaŗumu, to no dzejoļa 
virsraksta vien neuzzināsim. 

Kāds varētu iebilst: “Kas gan 
tur liels? To vārdu, kur “ŗ” lieto-

jams, jau nemaz nav daudz! Un 
kādi vēl pārpratumi vai ne - 
s kaidrības, ja kontekstā taču    
viss tāpat noskaidrosies?” Šāda 
argumenta paudēji man tomēr 
jāapbēdina: konteksts ne vien-
mēr jums būs pa rokai. Paļāvība 
uz kontekstu kā glābiņu ir tuv-
redzīga. It īpaši lasot literāru  
dar bu, kur jūsu domas pavisam 
vieg li var apmaldīties tēlainās 
frazēs, sapīties tekstu interpre-
tācijās viena vienīga mīkstinātā 
“ŗ” trūkuma dēļ. Tāpat arī biblio-
grafijās, nosaukumos, virsrak-
stos vai apzīmējumos vārdus bez 
mīkstinātā “ŗ” ir itin viegli pār-
prast. Izmēģiniet paši, ielieciet 
mīkstināto “ŗ” un paskatieties, kā 
mainās fražu nozīme! Lūk, daži 
piemēri: “baru baru”, “runa par 
garu”, “asaru ezers”, “kas ar manu 
tēvu zemi?”, “iet divi pāri”, “vara 
pamatus lika”. Tie ir vien daži 
paraugi, kas uzskatāmi parāda, 

ka mīkstinātais “ŗ” nudien nav 
tikai kādu atsevišķu valodnieku 
untums, bet gan nozīmīgi pa -
plašina vārdu jēdzienisko lauku 
un uzlabo valodas kvalitāti. 

Turklāt, atmetot mīkstināto “ŗ”, 
tiek kropļota latviešu valodas 
fonētiskā sistēma – šaurā “e” vie tā 
izrunā ieviešas platais “e”. Ja ru -
nājot lietojam mīkstināto “ŗ”, kur 
tas nepieciešams, tad tādus vārdus, 
kā, piemēram, “ceŗu”, “be  ŗu”, 
“keŗu”, “dzeŗu”, mēs nekad ne  -
izrunāsim citādi kā ar šauro “e”. 

Paturot prātā kaut tikai šos 
dažus būtiskos argumentus un 
pārvar ot kūtrumu vai kādus aiz-
sprie dumus, mēs kopīgiem spē -
k iem spēsim stiprināt latviešu 
va  lodas izredzes saglabāt tās aug -
sto kva litāti arī nākotnē. Ne tikai 
valodnieki, bet arī mēs – valodas 
lie totāji – esam tie, kas veido va -
lodas kultūru un dod valodai 
spē ku vai arī to vājina. 

(Turpinājums 14. lpp.)
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Veselības aprūpe bez veselības
Ziņai par bijušā valsts prezi-

denta Valda Zatlera sacīto saistī-
bā ar veselības aprūpes reformu 
bija satraucošs virsraksts: “Zatlers 
televīzijā biedē Latvijas iedzīvo-
tājus”. Vai tiešām bijušais polīti-
ķis pateicis ko tādu, kas varētu 
biedēt vairāk par, piemēram, 
NATO ģenerālsekretāra Stolten-
berga sacīto, ka Krievijas dēļ pa -
augstinātā gatavībā ir simtiem 
tūkstošu NATO kaŗavīru?

Izrādās, Zatlers runājis par ve -
selības aprūpi Latvijā un to, ko 
dēvē par šīs aprūpes reformu, 
sakot, ka, nesakārtojot veselības 
aprūpes sistēmu, Latviju sagaida 
plaši sociāli nemieri. Pašlaik ir 
izveidojusies situācija, kuŗā daļa 
cilvēku nevar saņemt medicīnas 
aprūpi. Savukārt vēl citi pagai- 
d ām to var nopirkt. Zatlers uz- 
svē ra, ka tas nav labi ne valstij, ne 
sabiedrībai. Nākamais solis esot 
pāriet uz privātu medicīnu, un 
tas esot piecu gadu jautājums.

Patiesībā Latvijā laikam nav 
nevienas amatpersonas, kuŗa ne -
būtu atzinusi, ka veselības aprū-
pes sistēma ir uz sabrukuma ro -
bežas, ka situācija ir katastrofāla 
un ka steidzīgi kaut kas jādara. 
Eļļu ugunij vēl pielējis Pasaules 
Bankas pētījums, par kuŗu sa -
mak sāta barga nauda no Eiro -
pas fonda līdzekļiem – 1,4 mil-
joni eiro. Tiesa gan, var strīdē-
ties, cik objektīvs ir šis pētījums, 
un jāteic, ka dažādas medicīnas 
darbinieku organizācijas jau ir 
paudušas, ka šis pētījums nav 
kvalitātīvs. Neiedziļinoties šajā 
pētī jumā, gan jāteic, ka,  manu-
prāt,  problēmu radījusi teorē-
tiskā pieeja daudzos jautājumos, 
proti, uz konkrētu iedzīvotāju 
skaitu jābūt noteiktam ārstu, 
slimnīcu, gultasvietu un tamlī-
dzīgam skaitam. Protams, šādi 
skaitļi parasti ir prakses un pie-
redzes pamatoti un diez vai var 
apšaubīt, piemēram, atzinumu, 
ka daudzās novadu un reģio nā-
lajās slimnīcās veikto operāciju 
un citu manipulāciju kvalitāte ir 
zemāka nekā lielajās slimnīcās, 
jo ārstiem ir mazāk ļoti smago 
gadījumu, tātad arī mazāk pie-
redzes nekā tajās slimnīcās, kuŗās 
nonāk pacienti no visas Latvijas. 
Diemžēl Latvijā lielākā iedzīvo-
tāju daļa nav turīga, bet veselības 
aprūpes financējums ir viens no 
zemākajiem visā Eiropas Savie-
nībā. Reālitātē tas nozīmē, ka 
pacients stāv ļoti gaŗās rindās uz 
konsultācijām un izmeklē ju- 
m iem, ko pilnībā vai daļēji ap- 
mak sā valsts. Nokļūšana citā pil- 
sētā pie ārsta bieži vien kļūst ne- 
iespē jama, jo savas automašīnas 
nav, naudas biļetēm sabiedriskajā 
transportā arī nav tik daudz, cik 
vajadzētu, un daudzviet laukos 
sabiedriskā transporta nemaz 
nav vai arī ir pāris reisu dienā. 
Tādēļ veselības aprūpes pieeja-
mība sarūk ar katru mēnesi un 
pie daudziem ārstiem rinda ir 
jāgaida pat pusgadu un ilgāk. 
Gadījumi, kad cilvēks tā arī ne -
sagaida rindu un nomirst, pirms 
tiek pie ārsta, Latvijā nemaz tik 
reti nav. Tiesa, ja ir nauda un pa -
cients var samaksāt pakalpo -
juma pilno cenu,  pie diagnozes 

un ārstēšanas var tikt ļoti ātri. 
Gan jāteic, ka arī maksas pakal-
pojumu rindas kļūst mazliet 
garākas, jo daudzi atdod pēdējo 
naudiņu, lai tikai varētu tikt pie 
ārsta un veikt vajadzīgos izmek-
lējumus. Šķiet, ka visskarbākā 
situācija ir onkoloģijā, kur mē -
nešiem ilga gaidīšana nozīmē 
gandrīz drošu nāvi. Bēdīga ir     
arī jaundzimušo un dzemdētāju 
nāves statistika, kurā Latvija ie -
ņem pirmās vietas Eiropā.

Tātad, pārāk mazs financē -
jums no valsts, iedzīvotāji ir cil-
vēki ar nelieliem ieņēmumiem 
un pensijām,  un rezultātā veselī-
bas aprūpe ir kļuvusi par turīgo 
cilvēku privilēģiju.

Ko darīs jaunā veselības mi -
nistre Anda Čakša, kurai tagad 
nākas “izstrēbt” visu iepriekšē -
jos gados darīto un neizdarīto?  
Tika solīta kārtējā reforma, tika 
spriests par veselības aprūpes 
financēšanu, bet beigu beigās 
reforma neko īpaši neatšķiras   
no tā, kas jau ir. Tiesa, no valsts 
budžeta ir izdevies izdabūt pa -
pildu financējumu, kas gan ir 
nepietiekams. Teorētiski papil-
dus valsts veselības apdrošinā-
šanai varētu ieviest veselības ap  -
drošināšanas sistēmu, kuŗā mak-
sātāji būtu iedzīvotāji, bet šī ide -
ja vienmēr atduras pret iedzī vo-
tāju plānajiem maciņiem. Tādēļ 
esošā nauda atkal tiek pārdalīta, 
cenšoties panākt tās racionālā -
ku izlietojumu. Tiek dota “zaļā 
gaisma” onkoloģijā, paredzot, ka 
pacientiem, kuriem ir aizdomas 
par vēzi, izmeklējumi, lai tiktu 
pie diagnozes, ir ārpus kārtas. Uz 
“zaļo gaismu” ārstēšanai ārpus 
rindas gan vēl jāgaida, tas būšot 
nākamais solis iecerētajā “zaļās 
gaismas koridorā”. Turklāt, izrā-
dās, ka pacientiem, kuŗiem ir 
re  cidīvs, tātad vēzis parādās at -
kārtoti, “zaļā gaisma” nav do  mā-
ta... Naudas taupīšanas nolūkos 
iecerēta vairāku vietējo slimnīcu 
pārprofilēšana, kas iedzīvotājos 
jau izraisījusi šausmas un izmi-
sumu, jo daudzviet praktiski tas 
nozīmētu gandrīz pilnīgu vese-
lības aprūpes pakalpojumu ne -
pieejamību. Veselības ministri -
jas (VM) plānos ir slimnīcas Lat-
vijā iedalīt piecos līmeņos at  ka-
rībā no speciālistu skaita, snieg-
tajiem pakalpojumiem, aprīko-
juma un citiem kritērijiem. Mi -
nistrija sola, ka jebkura veida 
reformas slimnīcu tīklā Latvijā 
spēkā varētu stāties, ātrākais, 
2019. gadā. Skaidrības nav arī ar 
neatliekamo medicīnisko palī-
dzību jeb “ātro palīdzību”, kā to 
cilvēki dēvē. Ministre nesen in -
tervijās klāstīja, ka to var saukt 
tikai tad, ja dzīvība ir apdraudē-
ta. Chroniskajiem slimniekiem 
vai sāpju gadījumos jāvēršas pie 
ģimenes ārsta vai arī pa tālruni 
tiks doti padomi. Pretējā gadī-
jumā par “ātro” izsaukumu nāk -
s ies maksāt vai arī izsaukums 
tiks atteikts. No vienas puses, tas 
ir saprotami, jo ne jau visas ve -
selības problēmas risināmas “āt -
rajiem”. No otras puses, pēkšņu 
sāpju gadījumā, kad tās tiek 
vērtētas, kā dzīvību neapdrau-
došas,  ne vienmēr cilvēks spēj 

nokļūt līdz savam ģimenes 
ārstam vai aiziet uz aptieku pēc 
kādas pretsāpju tabletītes. Kāds 
nesens TV sižets stāstīja par     
ga  dos vecāku, vientuļu sievieti, 
kuŗa izveseļojusies pēc insulta, 
lieto zāles un viss it kā ir kārtībā. 
Pēkšņas, stipras un ilgstošas sā -
pes kājās, kas neļāva vairs nekur 
aiziet, lika kundzei zvanīt “āt -
rajiem”, kur izsaukumu atteica 
un deva padomu vērsties pie ģi -
menes ārsta. Veselības ministre 
šo sižetu komentēja, sakot, ka 
tiešām šādos gadījumos jāvēršas 
pie ģimenes ārsta vai jāzvana     
uz ģimenes ārstu dežūrtelefonu, 

lai saņemtu padomu. Līdzīgi  
esot ar chroniskajiem slimnie-
kiem. Ministres izpratne par šo 
jautājumu šķita pavisam savāda – 
vai hroniskam sirds slimnie- 
kam, kurš lieto zāles, pēkšņi nevar 
sākties kādas veselības problē-
mas, kurām esošās zāles nelīdz, 
padomi pa tālruni arī ne, bet  
līdz ģimenes ārstam vairs nav 
spēka nokļūt!? Turklāt, ko akūtā 
situācijā var darīt ģimenes ārsts? 
Uzrakstīt recepti, lai slimnieks 
dodas uz aptieku? Vai slimnieks 
vispār nokļūs līdz aptiekai?

Skaidrs, ka ministre cenšas plā-
no naudas maciņu sadalīt tā, lai 
visiem kaut kas tiktu. Tomēr iz -
skatās, ka ministre, tāpat kā dau-
dzi ministrijas ierēdņi un arī Pa -
saules Bankas  pētnieki,  lielā mērā 
dzīvo citā ‒ teorētiskā ‒ pa  saulē, 
kur cilvēki un viņu dzī vības ir 
tikai skaitļi un procenti tabulās.

Turklāt gandrīz nemaz netiek 
runāts par mediķu attieksmi  
pret pacientiem. Vairāki pēdējā 
laika gadījumi ar bērniem Bēr -
nu klīniskajā universitātes slim-
nīcā Rīgā liek domāt, ka kaut    

kas nemaz nav kārtībā ne tikai   
ar veselības aprūpes financēju-
mu, bet arī arī ārstu attieksmi. 
Bērns, kuru “ātrie” atved uz slim-
nīcu ar akūtu apendicītu, dienu 
vai divas tiek turēts palātā, bēr-
n am kļūst aizvien sliktāk, bet viņu 
neoperē, tikai dod zāles, līdz 
apendicīts plīst un nākas glābt 
viņa dzīvību. Ārsti uzskata, ka 
viss ir kārtībā, ka viņi ir ievēro-
juši “vadlīnijas”, jo vispirms esot 
jāārstē ar zālēm. Iespējams, ka 
naudas taupīšanas nolūkos tie - 
š ām ir tādas “vadlīnijas”, jo zāles 
maksā mazāk nekā operācija. 
Tas, ka vēlāk operācijas bija 

daudz ilgākas un sarežģītākas, 
tas, ka bērnu dzīvība bija mata 
galā un ka ilgā ārstēšanās pēc 
tam maksāja  ne tikai valsts nau-
du, bet arī ietekmēja bērnu psi -
hi, acīmredzot nav svarīgi. Lī -
dzīgi gadījumi, kad ar “ātrajiem” 
atvestu pacientu pēc pāris stun-
dām izraksta no slimnīcas, bet 
vēl pēc dažām stundām viņš 
nomirst, jo, izrādās, bijis infarkts 
vai insults, ir arī citās slimnīcās, 
un ārsti vēl ne reizi nav atzinuši, 
ka būtu vainojami pacienta nāvē.

Šķiet, vistraģiskākā visā šajā 
“veselības reformā” šogad ir 25 
gadus vecās Baibas Barones nā -
ve. Baiba slimoja ar ļoti retu 
aknu slimību, un viņu glābt va -
rēja tikai aknu transplantācija. 
Baibas ģimene noticēja Veselī -
bas ministrijas solītajam un vi- 
sos dokumentos ierakstītajam, 
ka valsts aknu transplantāciju 
ap  maksās no budžeta, sākot no 
šī gada 1. jūlija. Trīs dienas pirms   
šī datuma dokumentos tika iz -
darīti grozījumi un budžeta fi- 
n ancējums pārlikts uz visai tālu 
nākotni, 2018. gada 1. janvāri. 

Bai bas ģimenei, protams, nebija 
50 tūkstošu eiro, lai samaksātu 
par operāciju Igaunijā, Tartu, bet 
viņas veselība strauji paslikti-
nājās. Sākās ziedojumu vākšanas 
kampaņa, cilvēki saziedoja vaja-
dzīgo naudas summu, un Baibu 
aizveda uz Tartu, ielika pacientu 
sarakstā, kas gaida rindā uz ak -
nu pārstādīšanu. Pagāja vairāki 
mēneši, izrādījās, ka par gaidī-
šanas laiku klīnikas intensīvās 
terapijas nodaļā rēķins jau ir 100 
tūkstoši eiro, bet Baiba kļuva 
aizvien vārgāka. Nauda rēķi- 
nam tika atrasta – starp citu, arī 
no cilvēku saziedotas naudas.  

Tika sagaidīts donors, un 22. no -
vembrī tika veikta operācija.      
Tā kā Baibas stāvoklis jau bija 
ļoti smags, pēc operācijas tas ne -
kļuva labāks, mediķi 10 dienas 
cīnījās par viņas dzīvību. 2. de- 
c embrī Latviju sasniedza skumjā 
vēsts ‒ Baiba mirusi.

Jāpiebilst, ka, nesagaidot do -
noru, Tartu klīnikā nomira Lat-
vijas iedzīvotājs Leonīds Paho-
movs, kuŗam naudu aknu tran s-
plantācijai arī  saziedoja līdzcil-
vēki. No trīs Latvijas iedzīvo-
tājiem, kuŗi Tartu gaidīja stei-
dzamajā rindā, ir izdzīvojis tikai 
jauns puisis Austris Augusts, 
kuŗa veselības stāvoklis bija la -
bāks nekā Baibai un kuŗa vecā - 
ki  nenoticēja valstij un sāka zie-
dojumu vākšanu ātrāk. Puisim 
operācija ir izdevusies, viņš at -
labst un igauņu ārsti domā, ka 
viss būs labi.

Patiesībā jāteic, ka Baibu un 
daudzus citus nenogalināja sli-
mība, bet valsts meli. Tādēļ Lat-
vijas veselības aprūpei vajadzīgs 
ne tikai financējums, bet arī at -
tieksmes maiņa pret cilvēkiem.
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Dažas sīkas iebildes un pie-
bildes. – Kas tā tāda postpos t-
modernā pasaule (44.), ar div-
kāršo “post”? Kādas tās īpašī - 
bas, tās iezīmes? Ka Šartras Diev-
mātes katedrāles vai Latvijā pie 
Krimuldas baznīcas izveidotais 
labirints var vairāk izteikt par ga -
rīgo dzīvi nekā daudzas biezas 
grāmatas, ir pārspīlējums. (70.) 
Rubeņa bieži citētais vai atstā stī-
tais autors Ričards Rors esot uz -
svēris, ka Jēzus nekad nav aici  -
nā jis sevi pielūgt (124.), bet Ru -
benis nepārprotami nepasaka, 
vai tāpēc mūsdienu ticīgajiem, 
kas mēdz pielūgt Trīsvienīgo 
Dievu kā vienu personu, Jēzus 

Gudrs, pazemīgs, liberāls
Juris Rubenis, Viņa un viņš: mīlestība, attiecības, sekss 

apgāds “Zvaigzne ABC”, 2016. g., 304 lpp.

no šīs Trīsvienības būtu jāiz -
slēdz. Atzīmējis, ka pakāpeniski 
kristietībā nostiprinājusies atzi-
ņa, ka Dievs nav ne vīrietis, ne 
sieviete un ka Dievam vispār nav 
dzimuma, Rubenis pastāsta par 
interesantu šādas atziņas kon-
sekvenci: 

Daudzi mūsdienu cilvēki diem-
žēl ir auguši bez tēviem vai kopā 
ar ļoti sliktiem tēviem. Savā pa -
storālajā praksē esmu pieredzējis, 
ka šiem cilvēkiem vārda “tēvs” lie-
tošana attiecībās ar Dievu nevis 
palīdz, bet traucē, izraisot baiļu, 
pazemojumu un nodevības at  mi-
ņas. Šie cilvēki ar lielu atvieglo-
jumu uzzina, ka Dievam drīkst 
tuvoties arī pa mātišķo ceļu. 
(111.)

Kaut grāmata brošēta, nevis 
iesieta, tā ir grezns izdevums uz 
laba papīra un ar daudzām illu s-
trācijām, lielākoties senāku vai 
jaunāku mākslas darbu repro-
duk cijām. Ar gribēti naīviem zī -
mējumiem un labsirdīgiem tek-
stiem savu devumu grāmatā ie -
licis Rubeņa ilggadējais draugs 
un līdzstrādnieks Māris Subačs. 
Vienīgā vaina grāmatas izskatā ir 
burtu lielums, kas traucēs īpaši 
gados vecākus lasītājus: burti ir 
mazi, bet daudzviet pavisam sī -
ciņi. Citādi jāpriecājas, ka mūsu 
mazās tautas valodā varējusi 
iznākt spoža grāmata par ne spe-
cifiski latviskiem, bet par visai 
cilvēcei svarīgiem tematiem.

(Turpināts no 12. lpp.)

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 

VARAT IEGĀDĀTIES 

PIE LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA 

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, 
UN GRĀMATAS 

JUMS PIESŪTĪS PA PASTU.

Četras reizes gadā iznakošā 
kul tūras izdevuma “Jaunā Gaita” 
redakcija ir priecīga pavēstīt par 
ziemas numura (287) iznākšanu. 
76 lappušu biezajā rakstu krā ju-
mā lasāmi Ulža Bērziņa un Ing-
māras Balodes atdzejoti islan - 
die šu dzejnieces Sigurbjorgas 
Tras tardotiras astoņi darbi, Pau-
la Birznieka dzejojums “Atom-
mīla”, Lienītes Mednes-Spāres 
īsstāsts un Jāņa Liepiņa maigi 
erotiskā “ironiskā spēle” – vien-
cēliens, izrādīts Rīgā, Akurātera 
un vēlāk arī Smiļģa Teātra mū -
zejā. Rolfs Ekmanis rakstā par 
“Jaunās Gaitas” ilggadējo un ak -
tī vo redakcijas locekli (kopš 
1970. gada), mūžībā aizgājušo 
Juri Silenieku (1925 – 2016) uz -
sver literatūrzinātnieka nopel -
nus latviešu rakstniecības ievir-
zī šanā Rietumu pasaulē. Jaunās 
paaudzes pētniece Līvija Bau ma-
ne-Andrejevska pievēršas “de -
kadences traģiskās karalienes” 
Zemgaliešu Birutas (1878 – 1906) 
īsajai dzīvei un darbiem. Sanita 
Briežkalne, Latvijas Na  cio nālās 
bibliotēkas reto grāmatu un rok-
rakstu eksperte, īsā, toties ietil-
pīgā rakstā ļauj ieskatīties Apgai s-
mības laika (18. gs.) Kurzemē  
un Vidzemē. Latvijas Universi - 
t ātes Literātūras, folkloras un 
māk slas institūta zinātniskās asi s-
tentes Madaras Eversones pētī-
jums par Rakstnieku savienības 
valdes sastāvu PSRS okupācijas 

“Jaunās Gaitas” 
287. numurs lasītāju rokās

gados aptver laika posmu no 
Hruščova “atstaļinizācijas” runas 
(1956) līdz 60. gadu beigām. 
Nedēļas žurnāla “Ir” līdzdibinā-
tājs un polītiskais analītiķis Pauls 
Raudseps, savā laikā “trimdas 
jaunietis”, kurš jau 90. gados pār-
ceļas uz dzīvi Latvijā, komentē 
amerikāņu “nazālā hipiju dzies-
minieka” Boba Dilana kļūšanu 
par 2016. gada Nobela prēmijas 
laureātu literātūrā.

Kā vienmēr bagātīga ir vizu-
ālajai mākslai veltītā nodaļa. 
Divas illustrētas apceres (Sanitas 
Uplejas un Māra Branča) sakarā 
ar Jaņa Rozentāla 150 gadu ju -
bileju un līdzās tām – jaunās gra-
fiķes Danielas Treijas laikmetīgi 
veidotās mūsu mākslas klasiķa 
radītu pazīstamu darbu para -  
f rā zes (“Leda un gulbis”, “Gavilē-
jošie bērni”, “Princese ar pērtiķi”, 
“Māk  slinieka darbnīca”). Māra 
Branča pamatīgais raksts ir par 
tēlotāja mākslu “Jaunās Gaitas” 
lappusēs no 1. numura (1955) 
līdz pat mūsdienām, īpašu uz  -
ma nību pievēršot mākslinieku 
darinātajiem vākiem, kurus in -
ter  netā Jura Žagariņa uzturētajā 
vietnē (jaunagaita.net) ir skatījis 
un cildinājis ne viens vien inte-
resents, viņu vidū profesionāli 
dizaineri. Numura “nagla” ir rak-
stu krājuma līdzredaktores Lin-
das Treijas apskats par Voldemā-
ra Avena, viņa meitas Indras 
Avenas un mazmeitas Madelē-
nas Miniatas gleznu kopizstādi 
Klinklāva galerijā Latviešu cen -
t rā “Garezers”, Mičiganā. Katra 
trīs paaudžu pārstāvja darba pa -
raugs reproducēts pa visu lapu. 
Piedevām vāku rotā Indras Ave-
nas nesenas ekspresionistiskas 
ainavas “Trīs stabi” detaļa.

Mākslas nodaļas nobeigumā 
dzejniece Dace Micāne Zālīte 
iegrimst saistošā sarunā ar “Gais-
mas pils” autoru, starptautiski 
pazīstamo architektu Gunāru 
Birkertu.

Nodaļā “Atmiņas” Vladislavs 
Niteckis atceras pēckaŗa bēgļu 
dibināto Baltijas Universitāti Pi -
nebergā (tolaik angļu okupāci -

jas zonā) aizvadītā gadsimta       
40. gadu otrā pusē.

Nodaļā “Grāmatas” lasāmas 
divas recenzijas. Anitas Liepi -
ņas – par Andrieva Ezergaiļa 
“Caur velna zobiem”, kur iekļauti 
arī daži vēsturnieka agrāk ne -
publicēti raksti par vācu okupā-
cijas gadiem (1941 – 1945). Juris 
Šlesers apskata Ķīnas “kultūras 
revolūcijas” laikā represētā aka-
dēmiķa Dži Sjanlina atmiņu 
sējumu.

“Jaunās Gaitas” redaktoru un 
līdzstrādnieku izveidotajā no -
daļā “Dažos vārdos” iespēja iepa-
zīties ar nesenām norisēm lat-
viešu kultūras dzīvē gan Latvijā, 
gan arī ārvalstīs – jaunizdevumi 
dažādos rakstniecības žanros, 
apbalvojumi kultūras darbinie - 
 k iem, mākslas izstādes, teātris. 
Vairākās rindkopās aplūkotas 
mūsdienas Latvijā pašu un citu 
skatījumā, kā arī norises Lietu -
vā, Igaunijā, Ukrainā, Krievijā 
u.c. Uz pēdējā vāka jaunā nu -
mura satura kopsavilkums angļu 
valodā.

Latviešu rakstniecības vēsturē 
“Jaunā Gaita” ir kļuvusi par vis-
noturīgāko kultūras periodikas 
izdevumu, jāuzsver, neatkarīgu 
bezpeļņas izdevumu. Redaktori, 
darbinieki un autori ziedo savu 
laiku un talantu latviešu kultūrai 
un kultūrai vispār. Jau kopš At -
modas laika, pateicoties abo-
nentiem, labvēļu ziedojumiem, 
arī PBLA Kultūras fonda atbal-
stam, aptuveni 100 brīvek sem-
plāru nonāk Latvijas bibliotēkās 
un citās kultūras iestādēs. Tos, 
kuri vēlētos pievienoties “Jaunās 
Gaitas” saimei, redakcija lūdz 
ieskatīties “Jaunās Gaitas” mājas-
lapā (http://jaunagaita.net), kur 
iespējams nokārtot maksājumus 
ar kreditkarti. Turpat minēti arī 
pārstāvji eirozonā un Austrā -   
lijā. Ja Ziemeļamerikā vēlēšanās 
mak sāt ar čekiem, tie adresējami 
“Jaunā Gaita, Inc” (US$39 par 
gadu, $76 par diviem) un no  sū-
tāmi saimniecības vadītājai Tijai 
Kārklei (616 Wiggins Road, St. 
Paul, MN 55119, USA). 

2016. gada 18. novembŗī PBLA 
pasludināja 2017. gadu par “Lat-
viešu skautisma 100 gadu dar-
bības atceres gadu”, lai atbalstītu 
Latvijai un latviešiem svarīgo 
jaunatnes audzināšanas darbu 
un pieminētu latviešu skautisma 
simtgadi. 

Šis simtgades sākums ir 1917. 
gada aprīlis, kad gandrīz vien-
laikus Rīgā un Cēsīs nodibinā -
jās pirmie skautu pulciņi. Abi šie 
pulciņi, neraugoties uz pārtrau-
kumiem kaŗa apstākļu dēļ, Lat vi-
jā turpināja darboties. Laika te -
cējumā viņiem pievienojās citi 
pulciņi un vienības līdz 1938. ga -
dam, kad Latvijas Skautu cent rā-
lajā organizācijā (LSCO) dar bo-
jās 205 vienības ar 8114 skau-
tiem. 1940. gadā Padomju Sa  - 
vie nības okupācijas vara slēdza 
LSCO. 1945. gadā trimdā Rie-
tum  eiropā atjaunoja skautu dar-
bību kā Latviešu skautu kustību, 
kas vēl tagad darbojas ASV, Ka -
nadā un Austrālijā. 1989. gadā 
Latvijā iesākās skautu organi zā-
cijas atjaunošanas darbs, kuŗa 
rezultātā tika dibināta Latvijas 
Skautu un gaidu centrālā orga-
nizācija, kas darbojas vēl šodien.

Latviešu skautisma 
100 gadi

2012. gada martā Bostonā 
Latviešu skautu kustības vadī -
tāju konferencē nolēma izdot 
grāmatu par latviešu skautisma 
simtgadi. Šo darbu uzņēmās vad. 
Jānis Šķinķis ar palīgiem vad. 
In tu Rupneru, vad. Alvi Eikst rē-
mu un vad. Maiju Šķinķi. Grā-
mata Ziemciešu cilts – Latviešu 
skautisma 100 gadi tagad ir pa -
beigta. Grāmatai ir gandrīz 600 
lapu un 3000 fotografiju, kas at -
spoguļo 100 gadu darbību no 
pašiem sākumiem Latvijā, caur 
bēgļu gaitām Vācijas DP nomet-
nēs, pasaules tālēs – Anglijā, 
ASV, Kanadā un Austrālijā – un 
atkal Latvijā kopš 1989. gada.

Lai atzīmētu šo latviešu skau-
tisma vēsturisko gadu, visās 
valstīs, kur darbojas latviešu 
skauti, tiks sarīkoti gan lielāki, 
gan mazāki sarīkojumi. Galve -
nie no tiem būs trīs: Latvijā divi 
un ASV viens.

2017. gada 7. aprīlī Rīgas Ļat-
viešu biedrības Baltajā zālē no tiks 
kopīgs Latvijas Skautu un gai du 
centrālās organizācijas (LSGCO) 
un Latviešu skautu kus tības 
(LSkK) rīkotie 100 gadu darbības 
atceres un grāmatas Ziemciešu 
cilts – Latviešu skautisma 100 gadi 
atvēršanas svinības ar Valsts aug-
stāko amatpersonu piedalīšanos.

2017. gadā no 6. līdz 12. au -
gustam LSGCO rīko Lielo no -
met ni par godu simtgadei. Lat-
vijas skautu priekšnieks vad.        
J. Iklāvs aicina visus latviešu 
skautus no ASV, Kanadas un 
Austrālijas uz nometni: Šī nu ir 
tā reize, kad visiem latviešu 
skautiem būtu jāsanāk kopā, lai 
nosvinētu skautisma 100 gadus.

2017. gada 23. aprīlī Ņujorkā 
LSkK rīkos 100 gadu darbības 
atceres un grāmatas atvēršanas 
svinības ar dievkalpojumu, svēt-
ku aktu un grāmatas atvēršanu.

Latviešu skauti, lai arī izkaisīti 
plašajā pasaulē, mūsu sirdīs 
pukst latviešu skauta sirds – 
Augsim vienoti Latvijai!

vad. Jānis Šķinķis
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Rakstu krājuma Jaunā Gaita 
daudzus gadus aktīvais līdz -
strād nieks un redakcijas loceklis 
(kopš 1970) Juris Silenieks, lite-
ratūras vēsturnieks, kritiķis, ro -
mā ņu literatūru un lingvistikas 
zinātņu doktors, ir publicējis vai-
rākus simtus literštūrzinātnisku 
rakstu, eseju un recenziju par  
da  ž ādiem aspektiem un auto - 
r iem franču valodā sacerētajā lite-
ratū rā Francijā un arī Karību sa -
l ās un Afrikā (Armand Salacrou, 
Geor ges Schehade, Aime Cesaire, 
Edouard Glissant, Pierre & Phi-
lippe Thoby-Marcelin, M. Fou-
geres u.c.). Tiem pievienojas liels 
skaits vērtīgu apceru par latvie -
šu rakstniekiem un viņu dar - 
b iem. Zinātnieks pats mēdza teikt, 
ka viņa galvenā kritiskā ievirze 
ir meklēt savstarpēju iedarbību, 
ietekmi, radniecību zināmos kul-
tūrvēsturiskos kontekstos starp 
dažādām kultūrām. Visai iezī mī-
gas paralēles viņš saskatīja starp 
kolonizētajiem nēģeru un 20. gs. 
otrās puses rakstniekiem PSRS 
okupētajā Latvijā. Bet par savu 
svarīgāko pienākumu Silenieks 
uzskatīja meklēt latviešu literā-
tūrai augsni aiz Latvijas robežām, 
darboties tādā virzienā, kas pa -
līdzētu ievirzīt mūsu rakst nie-

ROLFS EKMANIS

Mūsu literātūras ievirzītājs Rietumu pasaulē
Juris Silenieks 1925 – 2016

cību Rietumu pasaules literārajos 
procesos, ar kuriem latviešiem 
ir vēsturiskas saites un gara rad-
niecība.

Jura Silenieka vārdu ilgus 
gadus lasījām vai katrā World 
Literature Today (WLT) numurā – 
tolaik vienā no globāli pazīsta-
mā kajiem un nopietnākajiem 
literātūrai veltītajiem angļu va -
lodas izdevumiem, ko vadīja tā 
ilggadējais redaktors Ivars Ivasks 
(1927 – 1992). Apbrīnojama bija 
Jura Silenieka prasme apjomā 
nelielās recenzijās piekļūt ar pa -
reiziem formulējumiem parādī-
bu pamatam, iezīmēt jaunu ten-
denču iedīgļus, norādīt uz zīmī-
gām detaļām. Tāpat kā viņa kār-
tējās recenzijās Jaunajā Gaitā, 
efektu viņš sasniedza bez didak-
tikas kaulainā rādītājpirksta, 
bieži ar ironisku smaidu. Pārāk 
daudz vietas aizņemtu visu 
viņa WLT lappusēs aplūkoto au -
toru uzskaite – no Alberta Bela, 
Vizmas Belševicas un Regīnas 
Ezeras līdz Jānim Peteram un 
Marģeram Zariņam. Un pa vidu, 
līdzās Latvijas autoriem, pievēr-
šanās vai visiem pēckara trimdas 
rakstniekiem – no Margitas Gūt-
manes un Gunara Irbes līdz Ai -
nai Kraujietei un Mārtiņam Zī -

vertam, neatstājot novārtā arī 
parādības latviešu jaunāko pa -
audžu tekstos, sacerētos pēc 
PSRS sairšanas. 

Mērķtiecīgs kultūras darbs un 
nozīmīgs ieguldījums veikts arī 
lielāka apjoma rakstos un esejās 
tādos izdevumos kā Journal of 
Baltic Studies, Lituanus, Encyclo-
pedia of World Literature in the 
20th Century u.d.c. Īpaši gribas 
izcelt Jura Silenieka vairāk nekā 
30 lpp. garo, domām un faktiem 
bagāto ievadeseju grāmatai Con-
temporary Latvian Poetry (Iowa 
City: University of Iowa Press, 
1984. 170 lpp.). Arī mūsu pašu 
valodā – bez daudzajiem rak - 
s tiem JG, arī Karogā, nedēļas iz -
devumos Laiks (Ņujorkā), Lat-
vija Amerikā (Toronto) u.c., mi -
nēsim tikai vienu no grāmatās 
ievietotajiem un uz veiksmīgas 
literārā materiāla analizes balstī-
tajiem pētījumiem – “Latviešu 
drāmas rakstniecība un teātri 
trimdā” Latviešu literatūras vēs-
tures 3. sējumā (Rīgā: Zvaigzne, 
2001). Un visam tam pievienojas 
pamatīgs skaits referātu zināt-
niskās konferencēs un darbība 
dažādu profesionālu un arī sa -
biedrisku organizāciju ietvar os, 
to vidū AABS (Association for 

the Advancement of Baltic Stu-
dies), MLA (Modern Language 
Asso ciation), LaRA (Latviešu 
Rakstnieku apvienība), LAMZA 
(Latviešu Akadēmisko mācīb-
spēku un zinātnieku apvienība), 
PBLA (Pasaules brīvo latviešu 
apvienība) u.c.

Pēc skolas gaitām 1. Rīgas pil-
sētas pamatskolā, tad Rīgas 1. 
Valsts ģimnazijā, vācu okupāci -
jas laikā Silenieku iesauc Latviešu 
leģionā, kam seko gūstekņu no -
metne Beļģijā un bēgļu nometne 
amerikāņu okupācijas zonā Virc-
burgā (Würzburg), kur uzsāktas 
studijas, darbs IRO (International 
Refugee Organization) Bad Kisin-

genā, izceļošana uz ASV, kur tajā 
pašā gadā (1950) iesaukts ASV 
bruņotajos spēkos (dienē tanku 
vienībā Rietumvācijā). Ieguvis 
bakalauru filozofijā (1955) un ma  -
ģistra (1957) un doktora (1963) 
gradus romānistikā Nebraskas 
Universitātē (University of Neb-
raska), vairāk nekā 30 gadu strā-
dājis par literātūras profesoru 
Karnegī Mellona (Carnegie 
Mellon) Universitātē Pitsburgā 
(Pittsburgh), ASV. 

Traģisks notikums Jura Sile - 
n ie ka dzīvē bija mātes un māsas 
bojā aiziešana Bal tijas jūrā trīs 
mēnešus pirms Otrā pasaules 
kara beigām, kad PSRS zemūde-
ne S-13 nogremdē (1945.30.I) 
ku - ģi Wilhelm Gustloff, kas eva -
kuēja bēgļus no Goten hafenas  
(Gdynia) uz Ķīli (Kiel). Jūras 
dzelmē galu ņem ap 10 000 cil-
vēku, no tiem 6 000 civil ie dzī-
votāju, arī vācu militār per sonas, 
galvenokārt ievainotie no kara 
slimnīcām un medmāsas. To 
Juris Silenieks, Latvijas Zin āt ņu 
akadēmijas ārzemju loceklis, 
Ērika Raistera Piemiņas balvas 
(2002) un PBLA KF balvas laure-
āts, apraksta savās Gotenhafenas 
elēģijās (JG231-233, 2002-2003 – 
jaunagaita.net).

Apmēram 15 000 jauniešu decembra beigās ieradīsies 
Rīgā,   lai apmeklētu Tezē Eiropas tikšanās sarīkojumus, ka 
arī sagaidītu Jauno gadu. Rīgai tas ir liels izaicinājums, jo 
visiem jauniešiem jāatrod naktsmājas, un tas nav viegli.   

No 29. decembra līdz 1. janvārim vairāki tūkstoši jau -
n iešu pārvietosies pa Vecrīgas ielām un pārveidos Ķīpsalas 
izstāžu halli, kā arī “Arēnu Rīga” par centrālajām lūgšanas 
vietām. Mūku kopienas Tezē, Francijā, organizētajā pro - 
g ram mā paredzētas ne tikai diskusijas un semināri par 

ticību, bet arī sabiedrību, polī tiku, mākslu un kultūru. Viens no kopienas brāļiem korejietis Sins 
Hanjols skaidro, ka sarīkojuma mērķis ir savstarpējās soli dāritātes un izpratnes veicināšana 
mūsdienu sabiedrībā.

“Jau 39. reizi gada izskaņā mēs organizējam Eiropas tikšanos dažādās valstīs. Tieši lai izveido-
tu tiltu starp dažādajām valstīm un to kultūrām. Sevišķi, kad pasaulē norisinās konflikti un 
karš,” paskaidroja Sins Hanjols.

Organizātori pašlaik meklē viesģimenes Rīgas pilsētā un tu  vākajā apkārtnē, lai varētu 
piedāvāt naktsmājas svētceļ nie k iem. Dalībniekiem nepieciešamas vēl 9500 vietas apmēram 
divu kvad rātmetru platībā, jo viesi līdzi ņems savus guļammai sus. Arī rakstnieks un publicists 
Otto Ozols aicina neatkarīgi  no reliģis kās piederības un valodas barjēras uzņemt dalībniekus, 
sekojot viņa piemēram.

“Tā ir elementāra viesmīlība,” uzsvēra Ozols. “Mums pasaulei ir jāparāda, ka mēs tādi esam, 
jo ne jau reklāma CNN vai spī dīgos žurnālos apliecina valsti vai tautu, bet elementāri cilvēciska 
attieksme. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs vēstījums, ko mēs varam sniegt visai Eiropai. Jo šādas 
ziņas izplatās, ka cits citam pastāsta. Un man ir svarīgi, ka ir tāds iespaids par Latviju.”

Tezē kopienai Francijā par godu nosauktā tradicija atzīmēt Jauno gadu vienuviet aizsākta 
pirms gandrīz 40 gadiem, kad tikusi dibināta kopiena. Līdz šim sarīkojuma norisi pieredzējusi 
Austrija, Šveice, Beļģija, Vācija un Polija. Savukārt Latvija ir pir mā Baltijas valsts, kurā 
norisināsies tik liela mēroga sarīkojums.

Vairāk informācijas www.taizeriga.lv

Decembra beigās 
Rīga kļūs par Eiropas 

jauno kristiešu galvaspilsētu
DACE STIRĀNE

Rūtiņas grāmata JAU IZNĀKUSI!
“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!

Grāmatu varat iegādāties, sazinoties ar redakciju. 
Interesenti Amerikā sūtiet 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

V l ib j d ” i l i š
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS 

Krustvārdu mīklas
(Nr. 45) atrisinājums
Līmeniski. 1. Blāvs. 4. 

“Ugu nī”. 8. Leonkavallo. 13. 
Vara. 14. Vējonis. 15. Miro. 
18. Kundze. 19. Ēna. 20. 

Prak se. 23. Smiļģis. 24. Žurnāls. 28. 
Jau s ma. 29. Zog. 30. Strīpo. 33. 
Runa. 34. Paražas. 35. Mirt. 38. 
Ma  da gaskara. 39. “Ķīnas...” 40. 
Stots.

Stateniski.  1. Liet. 3. Vin n ēt. 
5. Grasis. 6. Nils. 7. Ma  donna.    
9. Tvīkt. 10. Brīnum putns. 11. 
Piekalnītis. 12. Botes. 16.  Dzi ļ ums. 
17. Granāta. 21. Bit ... 22. Aug. 25. 
Ojārs. 26. Rotaļas. 27. Zolts. 31. 
Žagata. 32. Valkāt. 36. Tatī. 37. 
Prot.  

Līmeniski. 7. Valsts Ziemeļ-
afrikā. 8. Īpatnis. 10. No stieplēm 
vīta virve. 11. Gaŗuma mērvie - 
nī ba. 12. Augstākās valsts varas 
svi  nīgs paziņojums iedzīvotā-
jiem. 16. Skaņkārta. 19. Kaislīga 
jūsma, pacilātība. 20. Stikla trau -  
ki ar tievu kaklu. 21. Plāns, blīvs 
kokvilnas vai mākslīgā zīda au -
gums. 22. Viras. 23. Mājas govs 
priekštecis. 24. Mīksts minerāls. 
25. R. Blaumaņa memoriālais 

mūzejs. 28. Sarīkojumu deja. 30. 
Īrisi. 31. Vecupe. 32. Telpas lid-
aparātu novietošanai un remon-
tam. 36. Sena vecfranču tautas-
dziesma. 40. Strinkšķināmais 
stīgu mūzikas instruments. 41. 
Franču rakstnieks (ap 1494-
1533). 42. Pilsēta Spānijas zie-
meļaustrumos. 43. Tēvzeme. 

Stateniski. 1. Čemurziežu 
dzim  tas garšaugs. 2. Priekšmeti. 
3. Gaŗuma mērvienības angļu 

mēru sistēmā. 4. Krūšutēls. 
5. F. Dostojevska romāns.   
6. Nemākulīgi dzejoļi. 7. 
Nežēlīga valdīšana. 9. Ap -
maiņa ar vēstulēm. 13. Brī-
numdares pasakās. 14. Bra-
vurīgs. 15. Vēsturisks apga-
bals Rietumāzijā. 17. Dār-
zeņpipars. 18. Lielas airēša-
nas, burāšanas sacensības. 
26. A-Vitamīns. 27. Pierādī-
jums, kas izslēdz apsūdzētā 
vainu. 29. Novada centrs 
Latvijā. 33. Strādāt algotu 
darbu. 34. Vīrieša vārds 
(novembrī). 35. Puķu, pava-
sara un jaunības dieviete 
seno romiešu mītoloģijā.  
37. Dzīvības koki. 38. Četr-
vietīga kariete ar nolaiža -
mu virsdaļu. 39. Vāki doku-
mentu glabāšanai.  

Jau vairāk nekā septiņus ga -
dus Uldis Šalajevs ir satiekams 
dažādos Eiropas Savienības insti-
tūciju gaiteņos Briselē. Tomēr ne 
katrs zina par viņa nodibināto 
stipendiju, kas tiek administrēta 
Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes (LLU) Attīstības fondā.

Uldis ir dzimis 1982. gada 
17. novembrī Madonā, bērnību 
pavadījis Ļaudonas pagastā. 
2003. gadā ieguvis grāmatveža 
kvalifikāciju Ērgļu arodvidus-
sko lā un 2007. gadā – augstāko 
profesionālo bakalaura gradu 
informācijas technoloģijās LLU. 
2005. gadā studējis Avans Uni ver-
sitātē Nīderlandē. Pēc divu ga  du 
darba LR Finanču ministrijā 
2009. gada rudenī stažējies Eiro-
pas Parlamentā Briselē. Kopš 
2010. gada Uldis dzīvo un strādā 
Eiropas Komisijas Preses die - 
 n estā. Parallēli pilnas slodzes dar-
bam viņš šogad ir uzsācis maģis-
tra studijas Eiropas ekonomiskās 
integrācijas jomā Briseles Brīvajā 
universitātē (Vrije Universiteit 
Brussel). Brīvajā laikā Uldis pilda 
starptautiskās nevalstiskās orga-
nizācijas ONE Jaunatnes vēst-
nieka Beļģijā pienākumus. Šī 
amata termiņš ir viens gads, un 
šis brīvprātīgais darbs netiek 
atalgots.

“Stipendiju dibināju 2012. gada 
16. janvārī un financēju to no 
personīgajiem ienākumiem. Sti-
pendijai var pieteikties LLU  

Ziedot daļu atalgojuma 
cēlam mērķim

pilna laika inženierzinātņu pa -
matstudijās studējošie, kas ir pa -
beiguši vismaz 1. kursa 1. studiju 
semestri un kam ir labas, teica-
mas un izcilas sekmes, kas tur-
klāt veic pētniecības darbu un 
piedalās zinātniskajās konfe ren-
cēs ar referātiem, pārvalda sveš-
valodas un ir aktīvi sabiedris -
kajā darbā LLU vai ārpus tās. Pēc 
katra kandidāta pieteikuma rū -
pīgas izvērtēšanas konkursa   
kār tībā piešķir stipendiju vie -
nam stu dentam uz vienu se  mes-
tri. Stipendiāts saņem EUR 171 
mē  nesī.  Uz Ulda Šalajeva stipen -
diju drīkst pretendēt atkārtoti. 
Kopš 2011. gada šo stipendiju ir 
saņēmuši astoņi studenti.

Pateicoties vairākām stipen di-
jām, man savā laikā bija iespē-
jams gan uzsākt, gan arī piln vēr-
tīgi nodoties savam tiešajam un 
vienīgajam tā brīža pilna laika 
darbam – cītīgām studijām Lat-
vijas Lauksaimniecības univer -
si tātē Jelgavā. Dzīvojot ar niecī-
giem iztikas līdzekļiem un no 
piemājas saimniecībā saražotā, 
man tolaik nebūtu bijis citu ie -
spēju uzsākt pilna laika klā tie -
nes studijas.

Ar šo soli gribu veicināt līdz-
cilvēkos apziņu, ka ir jāpalīdz 
citiem savu iespēju robežās. Ie -
domājieties, kā attīstītos pasaule, 
ja mēs visi būtu izpalīdzīgāki    
un dalītos tajā, kas mums ir?” 

Jūrmalā pie Slokas baznīcas uzstādītas divas Lāčplēša Kaŗa or- 
deņa kavalieriem veltītas piemiņas zīmes – stēlas, kurās iegravēts    
21 apbalvotā varoņa vārds. Tās uzstādītas pēc Aizsardzības minis -  
trijas iniciatīvas, iesaistoties Latvijas valsts simtgadei veltītajā pro-
jektā “Atceries Lāčplēšus”, kura iniciators ir Jaunsardzes un infor-
mācijas centrs sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. 

Daugavpils kultūras pilī 1. decembrī un 7. decembrī Rīgā, Lie-
lās ģildes koncertzālē, savu 25 gadu jubileju svinēja Latvijas Na -
cionālo bruņoto spēku orķestris. Tas tika izveidots 1991. gada de - 
  c embrī ar aizsardzības ministra Tālava Jundža un kultūras ministra 
Raimonda Paula gādību. Koncertā izskanēja arī NBS orķestra solista 
un komponista Sergeja Austra Universa svītas 5 daļās pasaules pirm-
atskaņojums, kur piedalās arī “Smilšu kino” un NBS deju kopa “Bra-
maņi”. Skaņdarbs tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu. 

Jēkabpili apmeklējis Kanadas vēstnieks Latvijā Alēns Osērs 
(H.E. Alain Hausser) un vairāki uzņēmēji. Oficiālajā pieņemšanā 
pilsētas domē viņi tika iepazīstināti ar pilsētas un uzņēmējdarbības 
attīstības virzieniem. Ar vairākiem – SIA “Sedumi”, SIA “Ošukalns”, 
SIA “Margret”, SIA “Gaujas koks” – iepazinās klātienē. Vēstnieks 
pau da cerību, ka brīvais tirdzniecības līgums starp Kanadu un ES 
sekmēs jaunu ekonomisko attiecību dibināšanu arī starp Latviju.

Krustpils pilī līdz gada beigām apskatāma bijušā Kanadas vēst-
nieka Latvijā Džona Morisona (no 2012. – 2015.) izstāde “Arktikas 
noslēpumi”. To veido fotografijas, kas tapušas Kanadas Tālajā 
Arktikā no 1969. līdz 1972. gadam, kad viņš, studējot universitātē, 
vasaras brīvlaikos piedalījās zinātniskajās ekspedīcijās. Tas ir tuk - 
s nesis bez kokiem ar ieskautu sasalušu klusumu, kur ir saskatāms arī 
pārsteidzošs skaistums ar ledājiem, aisbergiem un mežonīgo dabu. 

Daugavpils reģionālā slimnīca ir ieguvusi jaunu statusu – Rīgas 
Stradiņa universitātes studiju un pētniecības klīniskā baze. Par to 
liecina izkārtne un universitātes karogs pie slimnīcas ieejas. Medi-
cīniskais personāls ir apmierināts, ka tagad būs iespēja uz vietas 
konsultēties ar augstskolas profesoriem un paaugstināt savu 
kvalifikāciju, bet augstskolas studenti izies praksi slimnīcā.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests no 1. decembra uzsāka iz -
sniegt Ziemsvētku pabalstu pavisam 8 555 ventspilniekiem – pilsētā 
deklarētajiem pensionāriem, personām un bērniem ar invaliditāti, 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī bērniem no trū-
cīgām un maznodrošinātām ģimenēm. No pilsētas budžeta šim 
mērķim atvēlēti 363 445 eiro. 

Jēkabpils pilsētas skolās divas dienas viesojās muzeobuss ar 
1991. gada barikāžu mūzeja izbraukumu ekspozīciju, kas iekārto-
ta autobusā “Ikarus”. Tā atklāta pirms 10 gadiem – 2006. gada 20. 
mai jā Muzeju naktī, kur izraisīja lielu interesi. Idejas autors bija 
Re nārs Zaļais, bet īstenoja mākslinieks Vladislavs Rubulis. Muzeo-
buss tagad ceļo uz Latvijas skolām. 2017. gada 21. janvārī visā Latvijā 
sāksies 1991. gada Barikāžu atceres sarīkojumi.

Valmierai, Ventspilij un Rīgai piešķirta balva “Investīcijām drau-
 dzīgākā pašvaldība” – republikas nozīmes pilsētu grupā. To iedi-
binājusi Latvijas Biznesa savienība un Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija (VARAM). Izvērtējot reģionālās attīstības 
centrus, tika apbalvots Kuldīgas, Tukuma un Cēsu novads, bet vie-
tējās attīstības centru grupā par labākiem atzīti Mārupes, Ādažu       
un Stopiņu novadi. No 119 pašvaldībām balvai bija pieteikušās         
80 pilsētas un novadi. 

Latviešu kosmētikas ražotājam Madara Cosmetics – 10 gadu! 
Mārupē uzņēmuma īpašniece Lote Tisenkopfa, klātesot Valsts prezi-
dentam R. Vējonim, nesen atklāja jaunu rūpnīcu, kur investēti 3,5 milj. 
eiro. Tā pieckārtīgi palielinot ražošanas jaudu un kļūstot par  vie nu no 
modernākajām kosmētikas ražotnēm Ziemeļeiropā. Produk cija arī 
turpmāk nonāks ārvalstu tirgos – Somijā, Holandē un Šveicē. 

AS “Dobeles dzirnavnieks” – 40 gadu! No Jelgavas labības kom-
bināta 1976. gadā tas šodien ir izveidojies par vienu no lielākajiem 
graudaugu pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. Nesen, ieguldot 6,4 
milj. eiro, atklājis jaunu pārslu ražotni, kas ļaus palielināt jaudu par 
10%. Veikalos nonākuši 10 jauni pārslu veidi, arī ekoloģiski pro-
dukti: ātri vārāmās un pilngraudu auzu pārslas, kā arī ekogriķu 
pārslas, kas iepakotas košās kartona kastītēs.

Engures novada kūdras substrātu ražotājam SIA “Silu kūdra” – 
10 gadu! Dibināts 2006. gadā, sadarbojoties Latvijas un Vācijas uz -
ņē mējiem. 2015. gada rudenī ilggadējais uzņēmuma vadītājs Andris 
Ritenis kļuva par tā vienīgo īpašnieku. Pērn apgrozījums bija 2,9 
milj. eiro – par 30% vairāk nekā iepriekš. Atklāta ražotne arī mazo 
dārzkopju vajadzībām. Kūdru un kūdras substrātu eksportē arī uz 
Eiropu, Dienvidameriku, Koreju un citām valstīm. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā durvis vērušas 6 jaunas 
izstādes. Līdz 2017. gada janvāra beigām apskatāma Latvijas Māk-
slinieku savienības (LMS) mūzeja izstāde “Pingpongs. Ideju saspēle” 
– veltīta LMS 75. jubilejai. Izstādē “Sapņu un fantāziju pasaules” ir 10 
mākslinieku darbi no Vācijas galerijas “Pashmin”. Izstādē “Satiekas 
saules” – latviešu mākslinieces Zaigas Putrāmas akvareļi, bet modes 
vēsturnieks A.Vasiļjevs iepazīstina ar “Viktorijas laikmeta modes šarmu”. 

Latvijā 1. decembrī sākās lūšu medību sezona, kas ilgs līdz 31. 
martam. Valsts meža dienests (VMD) ir noteicis pieļaujamo no -
medīšanas apjomu 2016. – 2017. gada medību sezonai – 150 dzīv nie-
ku. Latvijā šobrīd ir aptuveni 22 000 mednieku, bet lūšu populā cija 
pēc VMD novērtējuma ir aptuveni 1 600 dzīvnieku liela. Eiropā lūsis 
un arī vilks ir apdraudēts, tādēļ iekļauts aizsargājamo sugu sarakstā. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Uldis Šalajevs pie Jelgavas pils

AGNIS SAUKA, “Beļģijas Latviešu Ziņas” redaktors
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PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS
Necaurspīdīga dzintara  

apaļas un ovālas krelles, 
lielus  kulonus  un brošas, 

lielus dzintara gabalus.
Tālr. :  813-4189525

E-pasts:
latgalerija@gmail.com

Tālr: 973-746-3075

VESELĪBAS

APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

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

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

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

Latviešu Ziemsveiku Vecītis
ar īstu kažoku garnetur

arī tautiskas lelles no porcelāna
dāvanas īpašos gadījumos

var ceļot no paaudzes uz paaudzi

Latvian Santa Claus
with Genuine Fur Trim 

Also Porcelain Folk Dolls 
Gifts for Special Occasions can be handed down from Generation 

to Generation
Maija Steingart
262-786-1553

 Maija@BalticSantas.com
www.BalticSantas.com

Mana 30 gados angļu valodā veidotā romāna triloģija 
HOW LONG IS EXILE? (X-libris), dabūjama caur 

Amazon, Barnes & Noble, X-libris (info@xlibris.com).
I The Song and Dance Festival of Free Latvians;

II Out of the Ruins of Germany;
III The Long Road Home.

Triloģijā dažādos laikos un vietās attēlotas Otrā Pasaules 
kara gaitas un pēckara "trimdas sindroms" caur Mildas 

Bērziņas-Arājas-Hawkins dzīvi un jūtām.
Grāmatas ir patstāvīgas, bet savstarpēji saistītas. 

Cenas: cietos vākos: $34.99/mīkstos: $23.99; e-book: 
$3.99. No manis ar atlaidi: $30/$20, ieskaitot pastu. 

Rakstiet čeku: Astrida Stahnke, 10 Holiday Dr., 
Collinsville, IL 62234. "Ar sirds asinīm" (saka I.Gubiņa).
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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
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. 

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St).
Regulārās pensionāru decem-

bŗa sanāksmes vietā – 10.de -
cembrī 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 re -
gulārā pensionāru sanāksme 
notiks 3.janvārī.

11.decembrī 17:00 Filadel-
fijas latv.baptistu bazn. (6933 
Sherwood Rd, Philadelphia PA) 
notiks Filadelfijas latviešu 
koncertkoŗa Ziemsvētku kon-
certs. Piedalās koris un solisti. 
Diriģente Gunta Plostniece, 
pianiste/ērģelniece Ieva Caru -
cci. Visi laipni ielūgti pēc kon-
certa uz kafiju un sadraudzību!

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-
jumus, izšuvumus. Cafe Rīga 
piedāvās lašmaizītes, pīrāgus, 
smalkmaizītes, tortes, kafiju, 
tēju. 14:00 Indianapoles latvie-
šu skolas saime izrādīs Līgas 
Ketleres un Gitas Rozes ’’Pre -
tim Ziemsvētku vecītim’’. Se -
kos mielasts un rotaļas.

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 Elionoru tur apcietinā-
jumā. Ziemas saulgriežos viņai 
atļauj pabūt kopā ar ģimeni: trīs 
varaskāriem dēliem. Situācija ir 
sarežģīta, attiecības saspīlētas. 
Luga tomēr nosaukta par ko -
mēdiju.

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

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

13.decembrī 12:00 pensio-
nāru Ziemsvētku eglīte. Pro-
gram ma 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 
pašnestu groziņu labumiem. Ja 
kāds vēlas iepriecināt savu tu -
vinieku, draugu vai vienkārši 
labu cilvēku ar mazu dāvaniņu, 
pirms sarīkojuma, lūdzu, to no -
dot Ziemsvētku vecīša palīgiem. 
Palīgi arī lūdz groziņu gardu-
mus nest jau izsaiņotus no kas-
tēm, pakām, turzām. Vislabāk, 
ja tie jau sagriezti un sakārtoti 
uz šķīvjiem. Ieejas zied., sākot 
ar $10. Laipni ielūdzam uz 
Ziemsvētku sarīkojumu!

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

TORONTO 
Kanadas latv.centrs (4 Credit 

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

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un infor-
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, 
Chicago 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 11.de  cem brī 
9:00 Ciānas dr. tirdziņš. 10:00 
3.Adventa dievk. Tirdziņa tur-
pinājums ar vīru gatavotām 
siltām pusdienām. Uzstāsies 
pirmskolas ’’Stariņš’’ bērni un 
tautasdeju kopa ’’Mantinieki’’. 
Būs arī citi pārsteigumi. 18.de -
cembrī 16:30 sadraudzība ar 

uzkodām. 17:00 4. Adventa 
sveču gaismas dievk. ar vīru 
koŗa piedalīšanos. 24.de        cem brī 
17:00 Kristus dzimšanas svētku 
dievk. kopā ar baptistu draudzi.

• 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. 
11.decembrī 3.Adventa dievk. 
Kafijas galds un Ziemsvētku 
ieskaņas dziesmu pēcpusdiena. 
18.decembrī 4.Adventa svēt-
diena. Kafijas galds. 24.de  cem-
brī 17:00 Ziemsvētku svētva-
kars. 31.decembrī 17:00 Gad-
mijas dievk. ar dievg.

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 24.de   cem-
brī 17:00 Svētvakarā kopīgs 
dievk. ar Ciānas ev. lut. dr. 
Ciānā. 22.janvārī 10:30 dievk. 
ar Sv.vak.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš-
dienās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pie  ņemšanas 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. 23.decembrī 16:00 
dievk. ar kristībām. 24.de  cem-
brī 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.fe -
bruārī.

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri  ver-
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. 11.decembrī 3. Ad -
  venta dievk. Skolas eglīte. 18.de -
cembrī 4. Adventa – korāļu 
dievk. Seko Dievnama pušķo-
šana. Vilmingtonā (1530 Foulk 
Rd.-Rt.261) 15:00 dievk. Kafijas 
galds. 24.decembrī 18:30 Ziem-
svētku vakara dievk. 25.de  cem-
brī dievk. nenotiks. 1.janvārī 
dievk. ar Sv.vak.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Pēc dievk. kafijas galds. 
11.decembrī 10:00 dievk. angļu 
un latviešu valodās. 14.decem-

brī 11:00 Bībeles stunda ciemā 
’’Latvija’’. 18.decembrī 10:00 
dziesmotais dievk. ar dievg. 
Draudzes eglīte (groziņi). 21.de -
cembrī 11:00 Bībeles stunda 
bazn. lejas telpās. 24.decembrī 
17:00 Ziemsvētku svētvakara 
dievk. latviešu un angļu valo-
dās. 25.decembrī dievk. ne  no-
tiek. 31.decembrī 17:00 Vec-
gada vakara dievk. ar dievg. 
1.janvārī dievk. nenotiek.

• 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 Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. Ar -
vīds Ziedonis (529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@ptd.net

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, 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 
Lau ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
dievk. sadraudzība. 11.de  cem  brī 
11:00 dievk. 15.decembrī 11:00 
Bībeles stunda. 18.decembrī 
11:00 dievk. ar koŗa piedalīša-
nosun Latviešu skolas lugu, 
bērnu uzruna. Sekos skolas 
Eglīte dr.nama lielajā zālē un 
skolas saimes gādātas siltas pus-
dienas. Visi sirsnīgi aicināti! 
24.decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievk. Sprediķis būs 
angļu valodā. Piedalīsies drau-
dzes koris. 25.decembrī 11:00 
Ziemsvētku dienas dievk. ar Sv.
vak. 27.decembrī 19:00 vakara 
Bībeles stunda. 31.decembrī 
16:00 Vecgada vakara dievk. ar 
Sv.vak. 1.janvārī dievk. neno-
tiks! 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! 24.de -

cembrī 16:00 Norvēģu 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 11.dec. 
11:00 Adventa koncerts: vijol-
niece Una Tone, seko Draudzes 
Eglītes sarīkojums, siltas pus-
dienas un svētku tirdziņš. 24.
dec. 17:00 Ziemsvētku vakara 
dievkalpojums.

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

Ln,Yonkers NY).
 St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

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

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

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.

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 bazn. 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. 25.decembrī 
14:00 Kristus piedzimšanas 
svētku dievk. Diakone Linda 
Sniedze-Taggart.

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

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

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. Pēc dievk. 
saiets ar groziņiem. Māc. A. 
Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@charter.net
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Sit tibi terra levis

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

Sēro
FRATERNITAS IMANTICA

• 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 11.decembrī angļu 
val. dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
Ziemsvētku dziesmu dziedā-
šana pie kamīna lejas zālē. 
17.decembrī 17:00 Adventa sve -
cīšu dievk. Dziedās latv. skolas 
bērni „Siguldas balsis”, diriģē 
Maija Riekstiņa, ērģelnieks Dr. 
Andris Āboliņš. Sekos skolas 
un draudzes Eglīte nama zālē. 
Groziņu vakars. 24.decembrī 
17:00 Ziemsvētku vakara dievk. 
Dziedās Katriāna Zommere, 
ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš. 
1.janvārī Jaungada dievk. ar 
dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). 18.decembrī 14:00 
Ziem svētku dievk. ar dievg. 
Dziesmu grāmatas.

• 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 na -
mā 11:00. Māc. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija 

Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Katras 1. svētdienas dievk. 
notiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 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: avotin-
sa@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@sym-
patico.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. Dievkalpojums notiek 
11:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268. 10.decembrī 12:00 
Adventa dievk. ar dievg. Diak. 
Indriķis Kaņeps. Draudzes 
Ziemsvētku eglītes iedegšana 
un kafijas galds lejas zālē. Visi 
būs mīļi gaidīti!

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

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.

,,Un tagad es dodos uz mā -
jām...” teic kāda dvēsele tur, 
augšā, veŗoties uz Latvijas veļu 
miglas apņemtajām ārēm, tumši 
un klusu plūstošajiem ūdeņiem 
un vietumis vēl zaļajiem mežu 
galiem. Uz mājām – turp, kur 
tik daudz siltu domu un labu 
darbu, svešumā mītot, sūtīts, 
kur izlolotus sapņus citiem pie -
pildīt ļauts, kur sirds allaž bijusi 
sieta ciešām, nepārraujamām 
saitēm. Uz mājām – turp šajā 
novembŗa nogalē, Mūžības ceļu 
aizsākot, devusies vienkārša un 
sirdsgudra cilvēka, īstena lat-
vieša Jāņa Tauriņa dvēsele, tieši 
šobrīd piepildot viņa pašu lie  lāko 
sapni – atgriezties un mū žam pa -
likt savā zemē, savā Tēvzemē. 

Tik bagāts un skaists mūžs 
aizvadīts, ir bijis gana skumju 
mirkļu un priecīgu brīžu, arī 
ražīga darba un mīlestības pilnu 
dienu. 21. oktobrī Jānis Tauriņš 
nosvinēja savu 99. dzimšanas 
dienu, bet 18. novembrī vēl 
atdeva pēdējo godu savai Tēv-
zemei, lai pavisam drīz dotos 
tālajos, nezināmajos Mūžības 
ceļos. 

Atvadu vārdi Jānim Tauriņam

Vītolu fonda atbalstītāju pul-
kam Jānis Tauriņš pievienojās 
2005. gadā ar Daugavas Vanagu 
Bradfordas fonda stipendiju. 
Ilgus gadus Jānis Tauriņš bija 
Bedfordas nodaļas priekšsēdis, 
tad Daugavas Vanagu organi zā-
cijas Mūža biedrs. Jau pirmajā 
tikšanās reizē Vītolu fondā viņš 
atklāja ziedošanas vienkāršo 
pa  tiesību – jādod nevis tad, kad 
cilvēks kļuvis bagāts un pašam 
nekā netrūkst, bet tad, kad 
vēlme darīt laimīgākus citus ir 
kļuvusi par vienu no dzīves 
prioritātēm. 

Visu mūžu Jānis Tauriņš ir 
smagi strādājis un allaž dāvājis 
sev došanas prieku – jau no pir-
mās Anglijā saņemtās darba 
algas viņš daļu atdevis citiem. 
Jānis Tauriņš ziedojis gan sa -
viem kaŗa biedriem invalīdiem, 
kas tolaik palika Vācijā, gan 
ikkatram, kuŗam, viņaprāt, palī-
dzība bija nepieciešama. Kaut 
arī pēdējos gados Jānis Tauriņš 
saņēma tikai pensiju, viņš jo -
projām dalījās ar tiem, kam 
klājas grūtāk, un ar tiem, kuŗu 
dēļ viņš un viņa biedri cīnījās 

par Tēvzemi un kuŗu iegūtās 
zināšanas nākotnē palīdzēs Lat-
vijai, – ar fonda stipendiātiem. 
Tauriņa kungs regulāri intere-
sējās par jauniešu sasniegu-
miem mācībās, pēc atskaites 
saņemšanas viņš parasti zvanīja 
no Straumēniem, jo priecājās 
par studentu sekmēm un sir-
snīgajām pateicības vēstulēm. 
Kamēr vien spēja, viņš apcie-
moja Latviju, apmeklēja Vītolu 
fonda sarīkojumus, tikās ar 
stipendiātiem. Tad tika runāts 
ne tikai par studijām, Jānis 
Tauriņš vērīgi ieklausījās arī 
stāstos par ikdienas gaitām un 
uzklausīja jauniešu domas un 
viedokļus. Satikšanās ar Jāni 
Tauriņu allaž ir bijusi īpaša, jo, 
neskatoties un cienījamo gadu 
skaitu, no viņa starojošais spēks 
ik reizi lika pārliecināties – 
Latvija tik tiešām ir bijusi stipru, 
godīgu un cēlu vīru izauklētāja.

Jau vairāk nekā 30 gadus Jāņa 
Tauriņa dzīves vieta bija Strau-
mēni; te rasta mājas sajūta un 
ar lielu atbildības sajūtu veikti 
saimnieciskie darbi. Straumē nos 
Jānis jutās vajadzīgs un piederīgs 
šai mazajai daļiņai no Latvijas, 
kuŗai pats savulaik ziedojis daudz 
darba un ener ģijas, lai tās kļūtu 
par mājām daudziem trimdā 
dzīvojošiem latviešiem. Viņš il -
gus gadus kopā ar Inesi Auziņu 
Smitu kārtoja arī archīvu. 

Apbrīnojama allaž ir bijusi 
Jāņa Tauriņa spēja saglabāt un 

,,Saule jau nenodzisa, 
Palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.”
(D. Avotiņa)

dziļi sirdī noglabāt tikai laimīgos 
dzīves mirkļus. To viņa mūžā ir 
bijis tik daudz – tās galvenokārt 
ir bijušas reizes, kad ir izdevies 
palīdzēt citiem, un tas sniedzis 
vislielāko prieku, laimi un spēku 
brīžos, kad tas ir bijis visvairāk 
nepieciešams.

Pirms aiziešanas Mūžībā Jānis 
Tauriņš izteica vēlēšanos, lai 
viņa pelnu urna tiktu glabāta 
Latvijas zemē – Lestenes kapos, 

vietā, kuŗa par latviešu svētvietu 
kļuvusi, pateicoties arī Jāņa 
Tauriņa ziedojumiem. Un tad, 
kad tas notiks, mūsu zeme būs 
kļuvusi par vēl vienu uzticīgu 
dvēseli bagātāka, un ik zieda 
smaržā, ik vēja pūsmā, ik putna 
dziesmā klusi pārliecinoši ska -
nēs: ,,Un tagad es beidzot esmu 
mājās...”

VĪTOLU FONDS
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Pasaules 
meistarsacīkstes 

florbolā Rīgā
Aizvadītajā nedēļā Rīgā risi-

nājās liels notikums – pasaules 
11. meistarsacīkstes florbolā vī  -
riešiem. Piedalījās 16 vienības. A 
un B grupā bija iekļautas astoņas 
spēcīgākās komandas, tostarp Lat -
vija, vēl astoņas komandas bija C 
un D grupā. Latvijas izlase ir pie-
 dalījusies visās iepriekšējās meis-
tarsacīkstēs. Labākais rezultāts ir 
piektā vieta, kas sasniegta 2006., 
2008., 2010. un 2014. gadā. Tur-
nīrā atklāšanas dienā mūsu flor-
bolisti spēlēja ar astoņkārtējiem 
pasaules čempioniem zviedriem.   

Spraigā sacensībā mūsu florbo-
listi titulētajiem pretiniekiem zau-
dēja ar rezultātu 2:7 (1:3, 1:2, 0:2). 
Sensāciju neizdevās sarūpēt. Pēc 
pirmās trešdaļas rezultāts bija 
tikai 3:1 zviedru labā, taču vēlāk 
izpaudās čempionu neapšaubāmi 
augstāka meistarība. Latvijas vie-
nības labā vārtus guva Kovaļevskis 
un Blinds. Spēli vēroja 8012 ska-
tītāji, kas ir jauns pasaules meis-
tarsacīkšu atklāšanas spēļu ap -
mek  lētības rekords.

Otrajā spēlē pret Čechijas vie-
nību jau pirmajā periodā Latvijas 
izlase nonāca iedzinējos ar 1:6 un 
lūzumu vēlāk panākt nespēja. Ga -
larezultātā zaudējums ar 3:9 (1:6, 
1:1, 1:2). Līdz ar to mūsu flor bo-
listi praktiski atvadījās no izre-
dzēm pēc grupu kārtas beigām 
uzreiz tikt ceturtdaļfinālā. 

Spēles moments pret čechiem

Andrejs Rastorgujevs
Foto: LETA

Pēdējā grupas spēle Latvijas vie-
   nībai bija pret Norvēģiju 6. de -
cembrī, kas beidzās pēc redak-
cijas slēgšanas. 

Porziņģis un 
Bertāns NBA 

meistarsacīkstēs
Abu latviešu basketbolistu Na -

cionālajā basketbola asociācijā 
(NBA) Kristapa Porziņģa un 
Dāvja Bertāna komandas svinēja 
uzvaras pār pretiniekiem. Kris-
taps izcēlās ar 29 punktu guvumu 
un kļuva par rezultātīvāko spē-
lētāju, savukārt Bertāns reālizēja 
visus metienus. Knicks ar 106:104 
izrāva uzvaru pār Minesotas 
Timberwolves.

Kristaps laukumā pavadīja 38 
minūtes, kuŗu laikā reālizēja trīs 
no septiņiem tālmetieniem, as  to-
ņus no 13 divpunktu metieniem 
un četrus no pieciem soda metie-
niem, kopā sakrājot 29 punktus. 
Viņam arī astoņas atlēkušās 
bumbas, četras rezultātīvas pie -
spēles, divi bloķēti metieni, viena 

Foto: USA Today Sports, Brace Hemmelgarn

kļūda, četras piezīmes. Bertāna 
pārstāvētā Sanantonio Spurs svi-
nēja uzvaru pār Dalasas Mave-
ricks komandu ar rezultātu 94:87, 
gūstot jau desmito uzvaru pē  dē-
jās 11 spēlēs. Dāvis laukumā bija 
15 minūtes, kuŗu laikā reālizēja 
visus savus metienus – vienu tāl-
metienu, vienu divpunktu me -
tienu un divus soda metienus, 
gūstot septiņus punktus. Viņš 
nopelnīja vienu piezīmi.

Kristaps Porziņģis tika izvirzīts 
Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) oktobŗa un no  vem-
bŗa mēneša labākā spēlētāja 
balvai, pie šāda pagodinājuma 
tiekot pirmo reizi karjērā.

Porziņģis: Nākotnē 
ar Taunsu varam 

mainīt spēli
Kristaps Porziņģis kļuvis par 

labu draugu ar pagājušā gada Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) jauno spēlētāju drafta 
pirmo numuru Karlu Entoniju 
Taunsu. Pērn vasarā Taunsu ar 
pir  mo numuru izvēlējās Mine so-
tas Timberwolves komanda, bet 
Porziņģis kā ceturtais numurs 
nokļuva Ņujorkas Knicks sastāvā. 
Pēc sezonas Taunss vienbalsīgi 
tika nosaukts par sezonas labāko 
debitantu, bet Porziņģis balso-
jumā ieguva otro vietu.

Pagājušās sezonas NBA labākie 
debitanti Kristaps Porziņģis un 
Karls Entonijs Taunss

Baiba Bendika
Foto: LETA

„Es viņam teicu. Šis mums būs 
liels gads. Mums ir jāsper nāka-
mais solis,” Porziņģis intervijā 
ESPN atcerējies īsziņu, ko pirms 
sezonas nosūtījis Taunsam. „Tieši 
tā. Darīsim savu darbu. Lai mums 
laba sezona,” Porziņģis citē, ko 
Taunss atbildējis. Abi basketbo-
listi kontaktējas rēgulāri un ap -
sveic viens otru pēc spēlēm. Pa  gā-
jušajā sezonā abi basketbolisti 
kopā izpildīja 272 bloķētus me -
tienus, kā arī reālizēja 111 tāl me-
tienus, kas ir ievērojami vairāk 
nekā pārējie augumā gaŗie debi-
tanti. Porziņģis šosezon savu tāl-
metienu reālizācijas procentu pa -
cēlis no 35% līdz 40%, bet Taunss 
vidēji izpilda par 2,5 metieniem 
no distances vairāk nekā debijas 
sezonā. Neskatoties uz prob lē mām 
aizsardzībā, uzbrukumā šosezon 
Porziņģa rādītāji ir iespaidīgi ‒ 
viņš izcēlies ar vidēji 20,9 punk-
tiem, reālizējot 48,7% metienu 

no spēles, un savācis 7,1 atlēkušo 
bumbu. Tikmēr Taunsa kontā ir 
vidēji 21 punkts, trāpot 48,6% 
metienu, un 9,0 atlēkušās bum-
bas. Pērn abi spēlētāji savā starpā 
tikās divas reizes, un Knicks svi-
nēja divas uzvaras. Taunss šajās 
spēlēs izcēlās ar 24 un 25 punk-
tiem, kā arī astoņām un 11 bum-
bām zem groziem, bet Porziņģis 
sekmīgākajā duelī izcēlās ar sep-
tiņiem blokiem, kas ir viņa līdz-
šinējās karjēras rekords.

Bobslejs
Latvijas bobslejists Oskars Ķi -

bermanis kopā ar Matīsu Mikni 
Eiropas kausa izcīņas posmā Vā -
cijas trasē Kēnigzē izcīnīja trešo 
vietu. Ralfs Bērziņš ar Kasparu 
Brezinski ierindojās 27. pozicijā. 
Uzvarēja vācieša Richarda Els-
nera pilotētā ekipāža. Pēc pirmā 
brauciena Ķibermanis/Miknis 
bija piektajā pozicijā, taču otrajā 
jau otrs labākais laiks un summā 
trešā vieta, 0,57 sekundes aiz uz -
varētājiem – vāciešiem un 0,13 
sekundes aiz čechu pilota Do  mi-
nika Dvoržāka.

Četrinieku sacensībās Uģa Ža -
ļima pilotētais četrinieks ieņēma 
astoto vietu. Žaļims startēja ar 
stūmējiem Jāni Jansonu, Dāvi 
Spriņģi un Raivi Zīrupu, divu 
braucienu summā no uzvarē tā-
jiem atpalika 0,71 sekundi.

Skeletons
Latvijas titulētākajam skeleto-

nis tam Martinam Dukuram Pa -
saules kausa izcīņu Kanadā, Vist-
lera trasē, nācās sākt ar sabo jā ta-
jām sliecēm. Negadījums bija no -
ticis iepriekš treniņā. Martins iz -
cīnīja ceturto, Tomass Dukurs – 
13. vietu. Uzvaru izcīnīja spēcī-
gais skeletonists no Dienvid ko-
re jas – Juns Sunbins. 

Lelde Priedulēna Vistlerā, Ka -
nadā, izcīnīja devīto vietu Pa  sau-
les kausa sezonas pirmā posma 
sacensībās. Pirmajā braucienā 
viņa sasniedza tikai 13. rezultātu, 
bet otrajā bija piektā labākā, kas 
summā ļāva pakāpties par čet-
rām pozicijām. No uzvarētājas 
Elizabetes Vatčī (Kanada) Lelde 
atpalika 1,50 sekundes.

Biatlons
Sākusies Pasaules kausa izcīņa 

biatlonā. Sezonas pirmajā startā 
Andrejs Rastorgujevs Pasaules 
kausa izcīņa posmā biatlonā 20 
km distancē ieguva sesto vietu. 

Pirmajā šautuvē Andrejs kļū-
dī jās jau pirmajā mērķi, bet pā -
rējos četrus aizvēra. Nākamajās 
divās šaušanās viņš bija precīzs, 
kas pēc trešās ugunslīnijas ļāva 
atrasties trešajā pozicijā. Cetur-
tajā šaušanā tika pieļautas divas 

kļūdas, kas traucēja cīnīties par 
goda pjedestalu. Par sacensību uz -
varētāju kļuva francūzis Martēns 
Furkāds, kuŗa rezultāts ar divām 
kļūdām šaušanā bija 51 minūte 
un 33,8 sekundes, bet Rastor gu-
jevs viņam zaudēja divas minūtes 
un 28,3 sekundes. 10 km sprinta 
distancē Andrejs pieļāva vienu 
kļūdu šaušanā, sacensības bei -
dzot 18. vietā. 12,5 km iedzīšanas 
braucienā Rastorgujevs pieļāva 
piecas kļūdas un ieņēma 31. vietu.

46 gadus vecais Ilmārs Bricis, 
kuŗš PK apritē atgriezās pēc četru 
ar pusi gadu pārtraukuma, pir-
majā šaušanā nekļūdījās, taču 
slēpojumā bija starp lēnākajiem. 
Otrajā šaušanā neaizvērti palika 
divi pēdējie mērķi. Toties Bricis 
atkal bija precīzs trešajā šaušanā, 
taču vieta starp pirmajiem četr-
desmit un PK ieskaites punkti 
tomēr šoreiz palika neaizsniegti 
pēdējās šaušanas dēļ. Trīs kļūdas, 
kopā piecas soda minūtes un 64. 
vieta. 10 km distancē Bricis ie  rin-
dojās 91. vietā.

Daumants Lūsa pēc perfektas 
pirmās šaušanas arī pieļāva divas 
kļūdas otrajā šaušanā. Trešajā 
šaušanā viņš kļūdījās vēl vienreiz, 
bet beigās pievienoja vēl divas 
kļūdas. Kopā piecas soda mi  nū-
tes, kas bija tikpat, cik Bricim, 
taču krietni lēnāka slēpojuma 
dēļ Lūsa ierindojās 94. vietā 106 
biatlonistu konkurencē.

Roberts Slotiņš 10 km distan-
cē ierindojās 89. vietā. 

Latvijas vienīgā biatloniste Pa -
saules kausa izcīņas pirmā posma 
15 km individuālajā distancē 
Baiba Bendika Zviedrijā ieguva 
36. vietu un par augstākām po -
zicijām viņai liedza pacīnīties 
piecas kļūdas šaušanā. 

plesidā notiekošā Pa  saules kausa 
(PK) otrā posma sa  censībās, 
kamēr Oskars Gud ramovičs un 
Pēteris Kalniņš ot   rajā braucienā 
krita un ieņēma pēdējo pozīciju. 
Šici pirmajā brau  cienā bija astotie, 
bet otrajā braucienā viņiem bija 
septītais rezultāts, summā tiekot 
pie pie tās vietas. Par uzvarētājiem 
tika kronēti vācieši Toni Egerts 
un Saša Benekens, kuŗiem Šici 
divu braucienu summā zaudēja 
0,497 sekundes.

Individuāli Inārs Kivlenieks 
ierindojās 17. vietā.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas jaunais talants Ma -

reks Egils Mitens nosaukts par 
Ziemeļamerikas Hokeja līgas 
(NAHL) novembŗa mēneša la -
bāko vārtsargu. 18 gadus vecais 
Mitens jau pērn piedalījās Lat-
vijas hokeja izlases treniņos, ga -
tavojoties pasaules meistarsa cīk-
stēm. Pašlaik Mitens šosezon 
pār stāv NAHL komandu Estonas 
Rebels, turklāt par labāko mēneša 
vārtsargu viņš nosaukts jau otro 
reizi pēc kārtas.

 Ceremonijas „Latvijas Gada 
balva sportā” žūrija nosaukusi 
pre  tendentus uz šā gada balvu 
desmit nominācijās, kā arī balvas 
par mūža ieguldījumu sportā ie -
guvēju. To 22. decembrī saņems 
modernās pieccīņas pamatlicējs 
Latvijā, treneris Ainars Eglons 
Leja. Leja kopā ar treneri Aini 
Zvirgzdiņu sagatavojis 104 spor-
ta meistarus, tajā skaitā pasaules 
junioru vicečempionu Vladimiru 
Kravcovu un čempionu Uldi Put-
niņu. Viņš ir strādājis sporta 
biedrībā Daugava par peldēšanas 
treneri, bet vairākās citās skolās 
bijis modernās pieccīņas treneris.

 No 11. līdz 18. februārim 
Tur cijas pilsētā Erzurumā notiks 
13. Eiropas jaunatnes ziemas 
Olimpiada, kuŗā trešo reizi pie -
dalīsies arī Latvijas jaunie hoke-
jisti. A apakšgrupā Latvijas ho -
kej istu pretinieki būs Krievijas 
un Francijas līdzaudži.

 Latvijas jaunā tenisiste Da -
niela Vismane ar grūtu uzvaru 
sāka ASV pasaules junioru meis-
tarsacīkšu ‒ Orange Bowl ‒ vien-
spēļu sacensības. Latvijas spor-
tiste, kuŗa pašlaik Starptautiskās 
Tenisa federācijas (ITF) junioru 
rangā ieņem 50. vietu, divu seš-
padsmitgadnieču cīņā ar rezul-
tātu 6:3, 3:6, 6:4 apspēlēja speciālo 
ielūgumu jeb wild card saņē-
mušo mājinieci Nikolu Mouz-
me ru, kuŗa junioru rangā ir 102. 
pozicijā.

 Latvijas pirmās raketes Anas-
tasijas Sevastovas uzvaru ASV 
atklāto meistarsacīkšu otrās kār-
tas spēlē pār spāņu zvaigzni Gar-
vinji Mugurusu Sieviešu tenisa 
asociācija (WTA) nodēvējusi par 
vienu no lielākajām sensācijām 
šajā gadā. Pēc šī panākuma Se -
vas tova WTA rangā pakāpās uz 
rekordaugsto 32. vietu, bet vēl 
pēc neilga laika sasniedza vēl 
vienu rekordu un pakāpās jau uz 
30. poziciju, kas vēl joprojām nav 
pārspēta. Pašlaik viņa atrodas 
pasaules ranga 34. vietā, bet 
šogad Latvijas tenisiste 63 spēlēs 
izcīnījusi 36 uzvaras.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Tomēr pirmoreiz karjērā Ben-
dika individuālajā distancē ie -
kļuva labāko 40 vidū un nopel-
nīja ieskaites punktus. Bendika 
četras soda minūtes nopelnīja 
divās šautuvēs stāvus, bet viena 
lode lidoja garām mērķim, šaujot 
guļus. No uzvarētājas Vācijas biat-
lonistes Lauras Dālmeijeres 25 ga -
dus vecā Latvijas sportiste atpalika 
nepilnas sešas minūtes (+5:51,8).

7,5 km sprinta distancē Ben-
dika ierindojās 58. vietā, kvali fi-
cējoties 10 km iedzīšanas brau-
cienam, kur viņa izcīnīja 53.vietu.

Kamaniņu sports
Latvijas kamaniņu sporta div-

nieku ekipāža Andris un Juris 
Šici izcīnīja piekto vietu Leik-


