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PBLA apbalvojumi 
Pasaules brīvo latviešu ap -

vie nības (PBLA) Gada balva 
šogad pēc nāves piešķirta pa -
saulslavenajam latviešu ar -
chitektam Gunāram Birker-
tam par viņa mūža ieguldī-
jumu Latvijas vārda popu-
lārizēšanā pasaulē ar saviem 
projektiem un pasaules kul-
tūrvēsturē no  zīmīgām ēkām, 
tostarp Lat vi jas Nacionālās 
bibliotēkas ēku un plānoto 
Okupācijas mūzeja Nākotnes 
nama projektu.

G. Birkerts dzimis 1925. ga  da 
17.  janvārī Rīgā, mācījies 
Rīgas 1. ģimnazijā. Otrā pa -
saules kaŗa laikā, 1943. gadā, 
iesaukts darba dienestā un 
nosūtīts uz Vāciju. Studējis 
Štutgartes Techniskajā augst-
skolā, ko beidza 1949. ga  dā. 

Pēc tam pārcēlās uz ASV, kur 
sāka savu architekta karjēru. 

Karjēras sākumgados viņš 
strā  dāja kopā ar tādiem pa -
saulslaveniem architektiem 
kā Ēro Sārinens (Eero Sa -
arinen, pazīstams ar St. Louis 
Gateway Arch) un Minoru 
Jamasaki (Minoru Yamasaki, 
pazīstams ar Ņu  jor kas ori -
ģinālo World Trade Cen ter). 
Ieguvis pieredzi, G. Birkerts 
dibināja pats savu firmu pie 
Detroitas. Viņš arī strādāja 
par architektūras profesoru 
Miči ganas universitātē (no 
1959. līdz 1990. gadam). G. 
Birkerts projektējis daudz 
pazīstamu ēku, tai skaitā 
Corning Museum of Glass, 
ASV vēstniecības ēku Ka -
rakasā, Venecuēlas galvas-

pilsētā un Mičiganas uni-
versitātes Ties  lietu skolas 
ēkas piebūvi. Viņš arī pro-
jektējis Gaŗezera latviešu 
centra Mičiganā Brīvdabas 
baznīcu. 

Gunāra Birkerta izcilākais 
darbs Latvijā ir Nacionālās 
bibliotēkas jeb Gaismas pils 
ēka. Tā  stāv Daugavmalā kā 
cerību un zināšanu simbols 
Rīgas pilsētas panorāmā. 
Celtne simbolizē latviešu 
tautas pasaku par Stikla 
kalnu, kuŗa galotnē guļ prin-
cese – Brīvība. Par Latvijas 
Nacio nālās bibliotēkas pro-
jektu Ame rican Institute of 
Architects 2017. gadā apbal-
voja G. Bir ker tu ar Library 
Building Award, to nosaucot 
par “mūsdienu mo  dernisma 
meistardarbu”, kuŗā G. Bir -
kerts “spēlējas ar metaforām, 
dzeju un izpratni par savu 
dzimto Rīgu. Celtne ir va -
rena, allegoriska, un tai pie -
mīt īpašs spēks un pārlie-
cība.”

Birkerts miris 92 gadu ve -
cu mā, 2017. gada 15. augu-
stā. Viņa projekts ir arī 
Latvijas Okupācijas mūzeja 
Nākotnes nama piebūve, kas 
sliesies Dau  gavas otrā krastā, 
pretī Gaismas pilij. Ar PBLA 
balvas piešķīrumu G. Bir -
kertam PBLA valde cer vei-
cināt Latvijas valdības un 
sabiedrības atbalstu šim 
projektam, lai to paveiktu 
Lat vijas Simtgades svinību 
ie  tva rā.

 ***

PBLA Goda balva pie -
šķirta Latvijas Republikas 
kultūras mi  nistrei Dacei 
Melbārdei (Lat vijā) par ne -
rimstošu atbalstu un vērie-
nīgu ieguldījumu lat vie tī bas 
stiprināšanā visā pasaulē. 

KRIŠJĀŅA BARONA 
PRĒ  MIJA – rakstniecei un 
žur  nā listei Eleonorai Štur-
mai (ASV) par izcilu vei -
kumu kultūras notikumu 
dokumentācijā, par rakstu 
seriju laikrakstā Laiks – 
“Kultūržurnālistes piezīmes 
no Ņujorkas”.

ATZINĪBAS RAKSTI –
Sv. Jāņa draudzes (Toronto) 

Vokālā ansambļa ilggadējai 
di ri  ģentei Brigitai Alkai 
(Kanadā) par ilggadēju kal -
pošanu latvie šu mākslai un 
garīgai mūzikai, vadot Sv. 
Jāņa draudzes vokālo ansam-
bli un vīru kori Straume.

Latviešu valodas filoloģei 
Da  cei Mažeikai (ASV) par 
izcilu darbu, atbalstot un at -
tīstot lat  viskās izglītības darbu 
latviešu skolās ASV.

Komponistei Ellai Mačēnai 
(Austrālijā) par latviešu mū  zi-
kas kultūras veicināšanu Aus-
trālijā, iekļaujot latviskus ele-
mentus savā daiļradē, gan lat-
viešu klau sītājiem, gan plašā-
kai publikai, par izciliem koŗa 
skaņdarbiem “Ar Dieviņu”, 
“Noriet saule va  karā” un 
“Svešās zemes vējš”. 

Maskavas Latviešu biedrības 
koŗa Tālava diriģentei Ta  mā-
rai Semičevai par 25 gadu 
darba ieguldījumu latviešu 
koŗa māk slas populārizēšanā 
Krievijā un pasaulē.

Austrālijas latviešu 56. Kul -
tū ras dienu Melburnā Rīcī bas 
ko  mitejai par sekmīgu Aus trā -
lijas latviešu kultūras svētku 
sarīko šanu un norisi, par tra  di -
cijas uzturēšanu un latviešu kul  -
tūras veicināšanu Aus trā lijā.

“Eslingenas Dziesmu svēt-
kiem 70” Eslingenā, Vācijā, Rī -
cības komitejai un māksli nie-
ciskajai padomei par sek mīgu 
Eiropas latviešu dziesmu svētku 
sarī ko šanu un norisi, par tra -
dicijas uz  turēšanu un lat viešu 
kultūras veicināšanu Eiropā.

XIV Vispārējo Latviešu 
dzies  mu un deju svētku ASV 
Baltimorā Rīcības komitejai 
par sekmīgu ASV latviešu dzies  -
mu un deju svētku sarī ko šanu 
un norisi, par tradicijas uz -
turēšanu un latviešu kultūras 
veicinā šanu ASV.

No sirds pateicos visiem, kas ierosināja, atbalstīja un piešķī ra šo 

augsto atzinību par manu darbu laikrakstos “Brīvā Latvija”  un 

“Laiks!” Tā ir skaistākā dāva na, ko saņēmu šajos Valstssvēt kos.

Strādāsim cītīgi tālāk visi ko  pā, lai trimdas preses brīvais vārds 

turpina skanēt un uzru nāt tautiešus visā pasaulē!

LIGITA KOVTUNA

Laikraksta Laiks redaktorei 
Ligitai Kovtunai (Latvijā) 
par labu sakaru izveidošanu 
un uzturēšanu ar latviešiem 
visā pasaulē, par izciliem rak-
 stiem un intervijām laikraks-
tos Laiks un Brīvā Latvija..
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I SLatvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@hotmail.com, 

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; 3RD WK - JUN; 
1ST WK - SEPT; LAST WK - DEC

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

(732) 549-0445, laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements – četras avīzes gadā ...... ASV $20.00
 Kanadā gadā ....... ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

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

“Varu palīdzēt ar ceļojumiem!”

Atjaunotās valsts veido-
tājiem bija jāsaduras ar 
daudz trū  kumiem. Tāds bija 
arī tālre dzības trūkums. 
Čekas maisi ir viens no pie -
mēriem. Ir puslīdz skaidrs, 
ka lielo polītiķu un lielo 

SĀRTU ČEKAS MAISIEM!
Pietiek šķērdēt valsts naudu!

“spēlētāju’’ žurkas un peles 
va i rāk nekā 20 gados ir 
sa grauzu šas vai aizvākušas 
visu to, kam būtu bijusi kāda 
vērtība. Īsre dzīga būtu čekas 
maisu atvēr šana tagad. Ko 
tā dotu? Apsū dzības, taisno-

šanos, strīdēša nos, tiesā ša-
nos. Milzīga laika, enerģijas 
un valsts līdzekļu iz  nie ko-
šana. Daudzām ģimenēm 
tiktu uzmests aizdomu un 
ne  uzticības plīvuris, atšķe-
ļot no tautas kopības. Vai 
nav pietie kami šķelts? Laiks 
tikt vaļā no pagātnes svina 
tupelēm. Vēl tuv redzīgāka ir 
čekas maisu taupīšana. Tau -
pīt kam? Laikam, kad būs 
nomiruši visi tie, kas varētu 
kaut ko liecināt? Čeka nebija 
iestāde, kur latviešu tau  tas 
intereses bija pirmā vietā. 
Tāpēc – cik ticami šie doku-
menti? Če  kas maisu saturs 
nav ar  cheologu pētīšanas cie -
nīgs. Atliek tos iznīcināt. Ne -
būtu vēlams tos sade dzināt 
kre  ma torijā vai citās kur-
tuvēs. Sārtu jākurina tautai 
re  dzamā vietā ar uguns dzē -
sē ju un policijas aiz  sardzību. 
Pilsētas sanitārie darbinieki 
varēs novākt sārņus un pel-
nus. Mūsu tautai nav va  ja-
dzīgi ne čekas maisi, nedz to 
pelni, ne arī to piemiņa. 

IVARS GALIŅŠ

Milvoku deju grupa 
“Metieniņš” (vadītāja Inta 
Veldre) no 17. līdz 19. 
novembrim piedalījās ik -
gadējos Tautību svētkos 
(Holiday Folk Fair Inter-
national) ar L.  Āboliņas 
“Četrpāru deju” un V. Birn-

Latvju bērni dejo Tautību svētkos

bauma deju “No tautas 
dvēselītes”. Pirmajā rindā 
no kreisās:  Ūve Straut-
mane, Eva Lauzums, Anna 
Strautmane. Otrajā rindā 
no kreisās: Astrīda Kau-
gars, Vita Wangall, Maija 
Inveiss, Līva Kalve, Inta 

Veldre, Sandra Bērziņa, 
Kaija Šļaukstiņš-Byrkit, 
Sandra Mednis. Trešajā 
rindā no kreisās: Valdis 
Kaugars, Sigurds Straut-
manis, Gunārs Vilciņš, 
Ēriks Puķīte, Miķelis Rey-
nolds, Edgars Ezerietis, 
Krišs Mednis, Ian Hunt.
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KĀRLIS MIESNIEKS. Dzimtene. 1938.g.

2018. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $19,00 ................

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

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

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

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 19,–

plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

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

Kalendāra izdošanu atbalsta 

LAIKA Mākslas kalendārs 2018

“Tēvzeme latviešu glezniecībā 
simt gados”

Vēstniecība ASV plaši svin Lāčplēšu dienu,
Latvijas 99. gadskārtu un 95 gadus Latvijas–ASV attiecībās

Kārlis Mel bārzdis (1902-1970) šo opti mis ma un 

gaiša prieka pilno ainavu, domājams, Siguldā, kur viņš 

lab  prāt gleznoja, radījis 1930.gadā, kad Latvija dzīvoja 

ar gaišu skatu nākotnē. Vēl nav bijušas depor tācijas, 

kaŗš, kas dzimteni krietni sapostīja, un vēlākie kolcho-

zu gadi, kas sagandēja to vēl vairāk. Tādu Latviju 

redzēja mūsu ve  cāki un vecvecāki.

Latvijas vēstniecība ASV Valsts 
svētku nedēļu iesāka 11. no  vem-
brī, noliekot ziedus Lāčplēša kaŗa 
ordeņa kavalieŗu un Latvijas dip-
lomātu atdusas vietās Rokkrīkas 
kapos Vašingtonā. 16. novembrī 

stu un ASV prezidentu tikšanās 
Trīs jūru samita laikā Varšavā, ar 
ASV viceprezidentu Minchenē 
un Tallinā, beidzot ar ārlietu 
ministru, aizsardzības ministru 
un parlamentāriešu daudzajām 

stiprina ciešās kultūras saites un 
spēcīgā latviešu diaspora ASV, 
kuŗa vasarā Baltimorā organi  zēja 
14. Vispārējos dziesmu un deju 
svētkus ASV. Latvija lepojas ar 
saviem talantiem, kas izcili pa -

Caucus) un nākamgad svinēsim 
20 gadus kopš valstu prezidenti 
parakstīja Baltijas valstu un ASV 
Partnerības hartu.

18. novembrī vēstnieks Andris 
Teikmanis piedalījās Latviešu 
organizāciju apvienības Mi  ne-
sotā svētku svinībās Mineapolē. 
Rokvilē, Vašingtonas pievārtē, 
notika vēstniecības un latviešu 

organizāciju rīkota kopīga valsts 
svētku pieņemšana. 19. no  vem-
brī vēstnieks Teikmanis pie  da-
lījās Dienvidkalifornijas lat viešu 
biedrību rīkotājos valsts svētku 
sarīkojumos Losan dže losā. 25. 
novembrī vēstnieks pie dalīsies 
Amerikas Latviešu Jau niešu 
apvienības (ALJA) 65. kon gresā 
Filadelfijā.

Latvijas vēstniecība ASV rīkoja 
pieņemšanu par godu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 99. 
gadadienai, par godu Lāčplēšu 
dienai un atceroties 95 gadus 
kopš Latvijas un ASV diplo mā-
tisko attiecību nodibināšanas.

Pieņemšanā sabiedriskajā klu-
bā Cosmos Club ieradās Vašing-
tonā akreditētie vēstnieki un citi 
diplomātiskā korpusa pārstāvji, 
ASV administrācijas darbinieki, 
aizsardzības nozares pārstāvji, 
pētnieki, žurnālisti, mākslinieki 
un citi vēstniecības sadarbības 
partneŗi. Sarīkojumu ievadīja 
Sandra Opilla, kas dziedāja Lat-
vijas un ASV himnu. Vēstnieks 
Andris Teikmanis, uzrunājot klāt-
esošos, norādīja uz intensīvo div-
pusējo vizīšu apmaiņu pēdējā 
gada laikā – sākot no Baltijas val-

tikšanās reizēm abpus Atlantijas 
okeanam. Vēstnieks pateicās 
ASV par ieguldījumu Baltijas 
valstu drošībā un atgādināja, ka 
jau 2018. gadā visas trīs Baltijas 
valsti tērēs vismaz 2% no iekš ze-
mes kopprodukta aizsardzības 
stiprināšanai. Vēstnieks norādīja, 
ka Latvijas eksports uz ASV pa -
gājušā gadā vien pieaudzis par 
aptuveni 60%, veicinot nodar-
binātību abās valstīs. Latvijas uz -
ņēmumi ASV radījuši aptuveni 
1500 darbavietas. Oktobrī Či -
kāgā notika spilgtākais ekono-
miskās sadarbības sarīkojums – 
Spotlight Latvia konference ar 
vairāk nekā 200 dalībniekiem. 
Konferences laikā tika svinīgi 
atklāta Latvijas–ASV tirdznie cī-
bas un rūpniecības kamera jeb 
LatCham. Abu valstu attiecības 

rādījuši Latviju ASV un pasaulē 
– sportā, mūzikā un citās jomās.

ASV valsts departamenta pār-
stāve, kuŗa pirms tam bijusi die -
nestā Rīgā, Šārona Hadsona-
Dīna (Sharon Hudson-Dean), 
daļu runas runāja latviski un ap -
sveica Latviju 99. dzimšanas 
dienā, norādīja uz ciešo abu val-
stu partnerību, sevišķi aizsar-
dzības jomā, kā arī ASV uzticību 
Vašingtonas līguma 5. pantam. 
Hadsona-Dīna arī atzinīgi no -
vērtēja to, ka atjaunota Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentū-
ras pārstāvja darbība ASV, kas 
turpinās veicināt abu valstu eko-
nomiskās attiecības. 7. decembrī 
Vašingtonā apritēs 20 gadi kopš 
Baltijas valstu sadarbības grupas 
dibināšanas Pārstāvju palātā 
ASV Kongresā (House Baltic 

Svinības notika svētdien, 12. no -
vembrī East Lansingas luterāņu 
baznīcā University Lutheran 
Church telpās. Tās sākās ar 
dievkalpojumu, ko vadīja mā  cī-
tāja Aija Graham, kas sprediķī 
pauda tagadējo Latvijas iedzī-
votāju stāvokli un arī lika aiz-
domāties par mūsu pašu atbil-
dību pārdomāt savu viegli ņe  m-
to izturēšanos pret īstenību, kas 
notiek Latvijā. Dievkal po jums 
beidzās ar Latvijas himnu.

Sanākot kopā citā telpā uz 
svinīgo aktu, draudzes priekš-
nieks Ģirts Austriņš iepazīs-
tināja ar atvaļināto ASV gaisa 
spēku pulkvedi un Latvijas 6. 
Saeimas locekli Kārli Druvu, 
kuŗš sniedza faktus par polī-
tiskajām partijām Latvijā, kā 
bija agrāk un kas notiek partijās 

18. novembŗa
piemiņas svinības Lansingā

šajās dienās. Runa bija plānota 
ar publikas piedalīšanos, ar 
jautājumiem un komentāriem. 
Tādējādi tā izvērtās ļoti intere-
santa, sniedzot daudz infor mā-
cijas un izraisot daudz pārrunu. 

Sekoja daži priekšnesumi, kur 
“Prātvēderi” nodziedāja senāk 
pazīstamas dziesmas I. Tom-
sona/B. Skultes “Aijā” un V. Sau-
leskalna/K. Lietiņa “Tikai Viena 
Dziesma”. Tam sekoja Andŗa 
Spielberga dziedāšana savas ģi -
taras pavadījumā, dziedot da  žas 
modernākas latviešu dziesmas.

Tad pēc mācītājas galda lūg-
šanas sekoja Ligitas Ķepītes un 
dāmu komitejas sagādātas gar-
dās vakariņa.

Teksts un foto
ĢIRTS AUSTRIŅŠKārlis Druva
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LAIMA MARTINSKIS Latviešu cimdu izstāde Sanfrancisko
Adīt adu raibus cimdus,
Kam tos došu, kam nedošu?
Došu tautu dēliņam,
Tas atjāja svētu rītu.
/Latv.t.dz./

Kā Tev radās ideja rīkot šo 
izstādi?

Pagājušā gada 3x3 nometnē 
satiku ALA mūzeja saimnieci 
Lilitu Bergs, kuŗa cita starpā 
pieminēja, ka mūzeja krājumos 

Rīgā, kad Latvijas pārstāvji vie-
siem uzdāvināja pa pārim rak-
stainu cimdu, interesējas par 
mūsu cimdiem. Uzrakstīju adī-
tāju interneta lapās jautājumu, 
vai adītājām būtu interese tos 
apskatīt. Kādas divdesmit adī-
tājas teicās, ka būtu gan. Likās 
vienkārši – mūzejā skumst cimdi 
un tepat tuvumā ir ieinteresēti 
adītāji, savedīsim tos kopā.

Kāpēc tieši cimdi?
Nu vispār jau man pie sirds 

tuvāki ir tautastērpi, bet tie ir 
lieli un grūti atvedami. Cimdi ir 
salīdzinoši mazi un viegli, var par 
samaksājamu cenu atsūtīt cienī-
jamu izstādes iedīgli. Ja nebūtu 
šīs izstādes, es noteikti nebūtu 
izlasījusi visas šīs grā  matas un 
uzzinājusi tik daudz, cik es tagad 
zinu par latviešu cimdiem...

Izstāde ir ceļojošā. Kur vēl tā 
paredzēta?

Denvera saņems koferi ar cim-
diem un plakātiem ap 18. no -
vembŗa svētkiem. Daudziem ci -
tiem centriem ir aizsūtīta ne -
oficiāla ziņa. Oficiāli sūtīsim ai -
cinājumu pieteikties, kad beig-
sies mūsu izstāde un būsim 
sapratuši, kas izdevās, kas ne, ko 
vajag organizēt un kas cilvēkus 
neinteresē un neuzrunā.

Cik cimdu pāŗu ir izstādē, un 
no kurienes tie ir?

Mūsu izstādē ir 45 cimdi no 
ALA mūzeja krājumiem un ap -
mēram 45 no vietējā Ziemeļ ka-
lifornijas novada. Esmu ļoti, ļoti 
aizkustināta par mūsu latviešu 
devīgumu. Katra sūtījuma atvēr-
šana bija kā Ziemassvētki – nez 
kas tur būs iekšā! Tad nu kopā 
izstādē ir 90 pāŗi. Ilze Birznieks, 
Una Veilande un Andris Ramāns 
man palīdzēja arī sagādāt grā -
matas, lai izstādes apmeklētajiem 
būtu ko pašķirstīt.

Vēl kāds interesants fakts, ko 
pieminēt?

Lai gan ideja par šo cimdu 
izstādi man radās jau pagā ju-
šogad un biju skaidri izdomā-
jusi, kā tie jāiekaŗ, lai ir labi 
redzami, ērti apskatāmi un iz -
pētāmi, es viena nu gan šo izstādi 
nebūtu varējusi iekārtot. Lilita 

Bergs man izmeklēja 45 pāŗus ar 
cimdiem un pievienoja failu ar 
informāciju, kur kuŗš mūzeja 
cimds noskatīts un noadīts. Una 
Veilande safotografēja gan vie  tē-
jos, gan mūzeja cimdus, lai 

Izstādes idejas autore un organizētāja Māra Linde // FOTO: Una 
Veilande

Izstādes apmeklētāji aplūko grāmatas par cimdiem // FOTO: Una 
Veilande

Izstādes dāsnais cimdu klāsts // FOTO: Una Veilande

14. oktobrī Latviešu namā San -
francisko tika rīkots vēl nebijis 
pasākums – latviešu cimdu iz -
stāde. Uz maniem jautājumiem 
par šo notikumu atbild izstādes 
idejas autore, iniciātore un or -
ganizētāja Māra Linde.

novadu vai bibliotēku. Varbūt 
citiem izdotos salikt Latvijas 
dziju paraudziņu izlasi? Ja centrs 
ir mazs un resursu maz, tad var 
iztikt tikai ar cimdiem un pla -
kātiem, bet varbūt ir kāda kun-

dze, kuŗa var citiem pamācīt, kā 
cimdi adāmi, kāda dzija vaja dzī ga 
un cik resnas adatas jānopērk.

Paldies par aizdotajiem cim diem 
Mārai Blackwell, Ausmai Savelis, 
Dagmārai Lejnieks, Vijai Lind-
bergs, Vivianai Ramāns, Dainai 
Vītols, Rūtai Grand, Ani  tai Green-
band, Teklai Kristofors, Dainai 
Olesen, Mārtiņam An  der sonam, 
Astrīdai Ramāns, Aijai Turaids, 
Dacei Samtai un Lindai Kalnai. 

Sestdien izstādi apskatīja ap -
mēram 23 pieaugušie un 2 bērni, 
svētdien – 20 pieaugušie un vēl 
12 skolas bērni. Izstāde bija at -
vērta arī divas darba dienu 
pēcpusdienas.

***
Raugoties uz šiem raibu rakstu 

izrakstītiem cimdiem, atmiņa 
uzbuŗ bērnības balti sniegotos 
ziemas priekus, kad manas rokas 
sildīja mammas adītie rakstainie 
cimdi. Un tas laikam arī ir viens 
no retajiem iemesliem, kāpēc man 
ir žēl, ka Kalifornijas ziemas ir 
tik siltas, jo mīļu roku adīti cimdi 
silda ne vien rokas, bet arī sirdi.

(No Ziemeļkalifornijas 
APSKATA, Novembra nr.)

ir arī 200 cimdu pāŗu. Vēlāk, pa -
gājušā gada rudenī, tepat na  mā 
rīkojām sabiedrības sapulci “Kā 
mēs svinēsim Latvijas simtgadi”. 
Gatavojoties tai, atcerējos, ka 
amerikāņu zinošākās adītājas 
kopš 2008. gada NATO samita 

varam sagatavot gan afišu, gan 
informātīvos plakātus. Zinta En -
dzeliņa (Kanada), Dace Vein-
berga (Kanada), Baiba Pilāne 
(Latvija) un Elga Pone (Mi  nea-
pole) palīdzēja ar informāciju, 
labu vārdu un diskusijām, lai 
varu sagatavot priekšlasījumu.

Pati, iekārtojot izstādi, namā 
pavadīju 2 dienas pa 6 stundām, 
Ilona Baltaisbrencis – 6 stundas 
un Džoanna Pavuliņa 7 stundas. 
Viens cilvēks nevar vienlaicīgi 
gan rēgulēt diegu gaŗumus, lai 
cimdi ir glītā vijā, gan siet tos pie 
trosītēm. Ausma Savelis un Ma -
dara Linde sestdien un Ruta 
Grand divas izstādes dienas pa -
līdzēja ar latviskiem našķiem un 
to tirgošanu. Una Veilande kā 
parasti namā palīdzēja ar gais-
mām, skaņu un viesu uzņem-
šanu. Sallija kā vienmēr atbal-
stīja, kad vien parādījās tuvumā, 
gan ar padomu, gan praktisku 
darbu. Kā redzams, arī šoreiz 
bija vajadzīgs vesels ciems.

Izstādi paredzēts izsūtīt ar 
“rokasgrāmatu” ar idejām, ko vēl 
var pieorganizēt pie kofeŗa. Kaut 
vai pie mums reālizēto vietējo 

Tuvojoties Ziemsvētkiem, 
klausos svētku mūziku. Tra  di -
cionālu. Bet ko amerikāņi uz -
skata par tradicionālu mūziku 
un ko par tradicionālu uzskatu 
es –  tas ir pilnīgs cits stāsts. Ja 
veikalos skan modernas Ziem-
svētku dziesmas populārāko 
dziedātāju izpildījumā, man 
mājās skan mani iemīļotākie 
ieraksti dažādu koŗu izpildī-
jumā – Mormon Tabernacle 
koŗa, King’s College zēnu koŗa, 
Rīgas Doma zēnu koŗa, jau -
niešu koŗa “Balsis” un arī 
Ņujorkas latviešu koŗa dzie -
dājumi. Klausoties šo pēdejo 

„Baltā ziemas roze” –
Ņujorkas latviešu koŗa Ziemsvēku koncerts

kori, un kādreiz pat dziedot 
līdzi, nekad neiedomājos, ka 
dzīve mani aizvedīs uz Ņu -
jorku – un uz Ņujorkas kori. 

Šogad, tuvojoties svētkiem, 
kā nu jau katrus 15 gadus, 
braucu uz koŗa mēģinājumiem 
un gatavojos Ziemsvētku kon-
certam. Tikai šogad tas nav ar 
Mineapoles-St. Paulas drau-
dzes kori, bet gan ar Ņujorkas 
latviešu kori. Liels ir mans 
prieks, ka notis un vārdi nav 
jāiemācās tikai man, bet arī 
pārējiem koristiem, jo visi 
skaņdarbi programmā ir jauni. 
Katru gadu Ņujorkas latviešu 

korim tiek komponēti jauni 
skaņdarbi, īpaši gadskārtējam 
Adventes koncertam. Šogad 
komponisti ir trīs – mūsu 
iemīļotais diriģents Andrejs 
Jansons, visai Latvijai iemī-
ļotais Mārtiņš Brauns un Anna 
Veismane, no kuŗas darba ir 
radies mūsu koncerta nosau-
kums – „Baltā ziemas roze”. 

Svētdien, 10. decembrī, 11.00 
Jonkeru baznīcā skanēs Aspa-
zijas vārdi un Annas Veis ma-
nes mūzika, orķestris, dziedās 
koris un solisti, tai skaitā Laila 
Liepiņa Southard, Ilze Kan cā ne, 
Sarma Dindzāne-Van Sant un 

Ivars Stonins, visi diriģentes 
Lauras Padegas Zā  muras va -
dībā. A. Veismanes kantāte “Baltā 
ziemas roze” oriģināli kom-
ponēta meiteņu korim, tagad 
pārrakstīta jauktajam korim.

Arī iemīļotais Andrejs Jan-
sons sakomponējis jaunu Zie -
msvētku kantāti. Andreju 
iedvesmoja Valdas Dreimanes, 
Martas Daknes, Jāņa Poruka un 
latviešu tautasdziesmas vārdi. 

Cik brīnišķīgi, ka Mārtiņš 
Brauns ir sarakstījis skaņ dar-
bus īpaši mūsu korim. Divas 
daļas no viņa cikla jau skanēja 
pagājušā gada koncertā, bet 

KRISTĪNE ĢIGA BAUER

šogad tiks izdziedātas vēl trīs 
daļas. Arī interesanti, ka pie -
zīmes notīs ir visai plūstošas – 
mums kā korim ir atļauts iz -
vēlēties, vai solo ir vīriešu vai 
sieviešu balsij, varam izdomāt, 
cik skaļi vai klusi dziedāsim. 

Tradicionali pēc koncerta pa  re -
dzēts koristu gatavots cie   nasts 
un Ziemsvētku tirdziņš. Gai dām 
ikvienu uz mūsu koncertu! Vēl 
nemaz nav zināms, vai koncerta 
dienā snigs sniegs, lai svētku gai-
 sotne jau būtu jūtama, braucot 
uz baznīcu, bet telpās šo no -
skaņu noteikti varēs sajust. 
Tur ziedēs baltā ziemas roze.



LAIKS 52017. ga da 25. novembris – 1. decembris

L A I K A  L A S Ā M V I E L A

Andris Kuriņš

“So, you did good this morn-
ing?” said the Godfather.

“Yes,” purred a female voice 
with a heavy Spanish accent. “I 
do berry good.”

“Confidence is what you need, 
Gloria. Confidence is every-
thing.”

“Yes, I getting more conpident.”
“You didn`t hit the cones 

today?’
Gloria laughed. “Well, Meester 

Paul, I almost don`t hit the cones 
today.”

In a second-floor apartment a 
mile away, FBI agents Joe 
O`Brien and Andy Kurins, lis-
tening in on headphones, 
glanced at each other and smiled. 
It was March 23, 1983, and one of 
the most audacious plots ever 
concocted to smash the mob was 
unfolding without a hitch. Six 
days earlier, the agents had bro-
ken into the purportedly impene-
trable Staten Island mansion of 
“Big Paul” Castellano, the head 
of the Gambino crime family, the 
man widely regarded as the most 
powerful mobster in America. 
They had planted a microphone 
in his kitchen.

Now, for the first time, the 
agents were listening in on the 
private conversations of the 
Godfather himself.

Not that this first conversation 
was of epochal importance. 
Castellano was talking to Gloria 
Olarte – the Colombian immi-
grant who was both the family 
maid and the Godfather`s mis-
tress – about her driving lessons. 
Big Paul had given her a red 
Datsun 280Z the previous 
Christmas, and she was eager to 
learn how to use it. Although 
touching, this was hardly typical 
of the matters discussed at Big 
Paul`s table, which tended to run 
more to extortion, bribery, loan-
sharking, and murder.

During the four and a half 
months that the Castellano bug 

Par latvieti, kas palīdzēja notvert mafijas krusttēvu

CONVERSATIONS WITH THE GODFATHER
From the new book Boss of Bosses by Joseph J. O`Brien and Andris Kurins

was working, more than 600 
hours of conversation would be 
intercepted, and the range of top-
ics was a veritable encyclopaedia 
of scams. Construction kick-
backs in Manhattan. Garbage 
hauling in Nassau County. Road-
building in New Jersey. Shake-
downs in the garment district. 
Labour problems at Sardi`s. 

before had the home of a major 
mobster, let alone a boss of bosses, 
been successfully bugged. Never 
before had the machinery of or -
ganized crime been laid so bare.

The Castellano tapes are per-
haps the most valuable cache of 
evidence ever gathered by the 
FBI, They have figured promi-
nently in eight major trials, 

House on December 16, 1985. 
Nor is it unlikely that Castellano`s 
murder and the bugging of his 
house were related events. The 
Godfather had committed a hor-
rible if inadvertent breach of 
security, one that had irreparably 
compromised his authority. By 
Mafia logic, if he could no longer 
lead, he could no longer live.

John Gotti, Castellano`s suc-
cessor, is now in jail awaiting trial 
for, among other things, alleged-
ly plotting the rubout of his erst-
while Boss. Echoes from Paul 
Castellano`s kitchen are still 
being heard in prosecutor`s 
offices, and accusations are still 
being whispered in the nervous 
councils of the decimated mob.

***
For most of his long career – 

ironically enough – Big Paul had 
cherished his standing as the 
mob`s most discreet and private 
man. He had learned the value of 
silence from his cousin, brother-
in-law, and mentor, Carlo 
Gambino, whom he replaced in 
1976, when Gambino died. 
Cousin Carlo knew that true 
power did not reside in swagger 
and noise. True power lay in the 
ability to command with a quite 
nod, a lift of the eyebrow.

Big Paul – born in Brooklyn in 
1915 and a butcher by trade – 
learned this lesson, and it served 
him well. The late seventies and 
early eighties were a tough time 
for New York mobsters. The 
highly flexible Racketeer-
Influenced and Corrupt 
Organizations Act (RICO) stat-
ute was wielded against them 
with great effect. U.S. Attorney 
Rudolph Giuliani was making 
his reputation as an aggressive 
mob-buster. Between 1976 and 
1983, every one of the Five 
Families except the Gambinos 
had to contend with upper-eche-
lon indictments, top-level assas-
sinations or abdications, or both. 

Big Paul alone went unscathed, 
quietly consolidating his power, 
becoming the biggest fish in the 
Mafia pond.

Castellano`s reclusiveness was 
not merely a professional stance, 
but a deep reflection of his char-
acter. He was notorious for stay-
ing at home – a quiet man whose 
quite arrogance assured him that 
the world would come to him, 
the Howard Hughes of Mafiosi. 
Most days, he lounged around in 
ice-blue silk pajamas, a resplen-
dent carmine bathrobe, and vel-
vet slippers that, on daintier feet, 
might have appeared effeminate 
but on Castellano`s looked im -
perial. Sometimes he didn`t step 
outside for weeks. Why sit in 
traffic, why hang around on a 
torn vinyl chair in the back room 
of some crappy social club, when 
he had everything he needed in 
his $3,5-million mansion – the 
White House – on pricey, well-
insulated Todt Hill?

At home, Castellano was liter-
ally on top of his universe; his 
house occupied the highest point 
of land in New York City. He had 
a bocce court in his backyard, an 
Olympic-size swimming pool, 
ornately carved furniture, and 
huge lamps shaped like Renais-
sance sculptures and covered in 
gold leaf. He had a gorgeous view 
of the bold arc of the Verrazano-
Narrows Bridge, looking across 
the water to profitable Brooklyn. 
He had a loyal wife, a frisky and 
diverting mistress, and an affec-
tionate and charming daughter, 
all right there in the compound. 
It was pleasant, quite, and safe. 
Why leave?

By the early eighties, it was 
becoming all too clear to the FBI 
that Castellano wouldn’t leave. 
There was, it seemed, only one 
way to corral the Boss of Bosses. 
They would have to go to him.

(To be continue)

Liquor deliveries to Regine`s. 
Frank Perdue and the politics of 
poultry. Pornography, arson, and 
the fraudulent bankrupting of 
mob-controlled firms. This was 
an intimate and detailed look at 
life and business at the very peak 
of the Mafia pyramid. Never 

including the famous 
Commission case of 1986, which 
virtually dismantled the Mafia`s 
entire leadership structure. Big 
Paul`s own words would almost 
certainly have sent him away for 
life – had he not been gunned 
down in front of Sparks Steak 

1985. gada februārī Ņu -
jorkā sākās virkne grau-
jošu nakts arestu, kā re -
zultātā cietumā nonāca 
dučiem kriminālās pa -
saules vislabāk zināmo 
darboņu. Tas pietuvināja 
arī paša mafijas Krusttē -
va Kastellano (Castellano) 
nāvi.

Šīs operācijas varēja sek-
mīgi notikt, pateicoties 
pirmajam svarīgajam so -
lim, ko veica divi FIB 
aģenti – Džozefs O’Brai j-
ens (Joseph O’Brien) un 

mūsu tautietis vārdā 
Andris Kuriņš (Andy 
Kurins). Proti, abi vīri 

pamanījās iekļūt Kas te l-
lano Staten Island mājā 
un tās virtuvē noslēpt 

noklausīšanās ierīci. In  for-
mācija, kas tika savākta, 
bija par pamatu šai skaļajai 
un vērienīgajai Commiss-
ion lietai, par ko D. Braij-
ens un A. Kuriņš sarakstī-
ja grāmatu, kas nāca klajā 
ASV 1992. gada vasarā.

Tā savukārt izpelnījās 
lielu uzmanību žurnālā 
New York, kur izlasāms 
plašs un illustrācijām ba -
gāts materiāls, ko šajā un 
turpmākajos Laika nr. 
pie  dāvāsim arī mūsu 
lasītājiem.
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(turpinājums sekos)

Zinaīda Lazda laikabiedru atmiņās

Aizmugurē (no kreisās) stāv Zinaīda Lazda

L A I K A  L A S Ā M V I E L A

***
Zinaīda Lazda, īstajā vārdā 

Zinaīda Zelma Šreibere, dzimusi 
1902. gada 6. jūnijā Leimaņu pa -
gasta Tanuļu mājās. Tēvs Jānis 
(1872-1953) bija cēlies no Ērg-
ļiem, māte Emma (dzim. Bauģe, 
1872-1955) no Ogres. Abi ir ap -
glabāti Āriņkalna kapsētā. Ģi -
menē ir bijuši seši bērni, no ku -
ŗiem divi miruši kā zīdaiņi. Zi -
naīda ģimenē bija otrais bērns. 
Par visspilgtāko tēlu savā bēr nībā 
Zinaīda Lazda atzīst tēvamāti – 
“viņa bija kā burve un tālreģe, lai 
gan ar buršanu nenodarbojās”, 
“viņai bija dziļa un sena valoda. 
Par skolu Zinaīda izsakās: “Skola 
man izlikās visjaukākā vieta pa -
saulē”.

1919. gada rudenī Zinaīda 
kopā ar toreizējo draudzeni ie -
stājās Rīgas, N. Draudziņas ģim-
nazijā. Direktore Natālija Drau-
dziņa, kuŗas dzīvoklī Zinaīda 
uzturējās, visus gadus viņai bija 
kā audžumāte un gādniece. 
(Vēlāk viņa pieņēmusi arī Zi -
naīdas māsas Martu un Veru.)

1923. gada pavasarī Zinaīda 
beidz ģimnaziju un rudenī ie -
stājas Latvijas Universitātē, lai 
studētu baltu filoloģiju. Līdzte-
kus studijām un arī pēc aug st-
skolas beigšanas (1925-1944) Zi -
naīda strādā par latviešu va  lodas 
skolotāju savā bijušajā ģimnazijā.

Sākot ar 1928. gadu, rakst-
nieka Jāņa Grīna redakcijā Rīgā 
iznāca plašs, ievērojams literā-
tūras, mākslas un zinātnes mē -
nešraksts Daugava. 1932. gada 
sākumā redakcijā ieradās Zi -
naīdas draudzene Eliza Miķel-
sone un atnesa draudzenes dze -
joļus ar parakstu Zinaīda Lazda. 
Tā latviešu dzejā ienāk jauns 
vārds, ap ko drīz sāk skanēt slava. 
Redaktors jau no pirmajām vār-
smām redz, ka autorei ir sav-
dabīgs talants.

1936. gadā iznāca pirmais 
dzejoļu krājums “Zaļie vārti”, 
kuŗā ievērojama vieta tika ie -
rādīta latviskai mistiskai dabas 
dzejai. 1939. gadā Zinaīda Lazda 
Latvijas universitātē ieguva filo-
zofijas maģistra gradu. Viņas 

Oregonā 18. novembŗa valsts 

svētku svinības tika veltītas 

pazīstamajai latviešu dzej-

niecei Zinaīdai Lazdai 

(1902. g. 6. jūnijs – 1957.g. 

7. novembris), kas ir stāvējusi 

pie Oregonas latviešu bied-

rības un Oregonas latviešu 

skoliņas dibināšanas šūpuļa 

un kuŗai novembrī aprit 60 

gadu kopš nāves. 

“Kad no tālienes raugāmies 

uz meža sienu, redzam pa -

ceļamies dažas retas, staltas 

galotnes pāri it kā vien mē-

rīgajam meža līmenim. Tāda 

reta, stalta galotne latviešu 

dzejā bija Zinaīda Lazda. Ar 

savām platajām acīm un kluso 

smaidu man likās kā viena no 

latviskajām dievībām – lauka, 

meža vai zemes māte, kas 

vakarā pulcē ap sevi visu ra -

dību – vareno, skaisto un sīko,” 

rakstīja dzejniece un prozaiķe 

Rūta Skujiņa, dzej nieces Aus-

tras Skujiņas māsa. 

Pirms 60 gadiem, 1957. gada 

7. novembrī Sēlemā, Orego nas 

pavalstī, pēc grūtām cie  šanām 

pārtrūka Zinaīdas Lazdas dzī-

 ves pavediens. Mūsu vidū ir 

cilvēki, kas dzej nieci atceras 

personīgi, dau  dzi vēl atceras 

viņai veltītus pasākumus 

1960. un 1970. gados. Vašing-

tonas pavalstī Sietlā joprojām 

dzīvo Zinaīdas Lazdas brāļa 

dēls Gunārs Šrei bers ar sievu. 

Tos, kuŗi par Zinaīdu Lazdu 

neko nav dzir dējuši, Latvijas 

simtgades ie  tvaros iepazīs ti-

nāsim ar viņu kā trimdas 

kultūrvēsturei ne  atņemamu 

personību. 

diplomdarbs bija folkloras pē -
tījums par zīmīgi izraudzītu 
tematu ”Velna vieta un laiks”.

1942. gada sākumā Rīgā iz -
nāca otrais Lazdas dzejoļu krā -
jums “Staru viesulis”. Grāmata ir 
ar filozofisku ievirzi, kur gan 
dabas norises, gan dzimtenes 
ainavas un pagātne ir tvertas 
augstākā plāksnē, tā sakot, no 

nieci vairs nekad nesatikās. Aiz -
braukusi no Rīgas, viņa apmē-
ram divas nedēļas nodzīvoja pie 
Aīdas Niedras Liepājā bez no -
doma izceļot tālāk. Taču, sākoties 
Liepājas bombardēšanai, Zinaīda 
Lazda 12. oktobrī atstāja Latviju 
un nokļuva Veimārā, Vācijā. 

1945. gadā 27. jūnijā viņa kopā 
ar citiem latviešiem ieradās Fiš-

čalot par kādu rakstnieku vai 
darbu, bet gan ieķerties tajos kā 
dadzim, līdz viss bija izpētīts, 
atrasta jēga un nozīme. Lazda 
visām lietām meklēja kodolu, kas, 
reiz atklāts, atļāva saprast pārējo. 
Viņa vienmēr taujāja pēc dziļa-
jiem pamatiem, no kuŗiem idejas 
bija meklējušas izteikties vārdos 
un kuŗi varēja būt ļoti dažādi vai 

slepkavām, par trimdu, tautību, 
dzīvi un dzeju. Par sevi Lazda 
nekad nerunāja, par dzejas ra -
šanos vai radīšanu reti – atceros 
viņa teica, ka starp dzejoļa ieceres 
brīdi un tā uzrakstīšanu vai pa -
beigšanu var paiet gadi, pie kam 
nav nepieciešams, ka iesākuma 
izjūtas vai apstākļi vēl atkārtotos. 
Viņa minēja kādu savu vasaras 
dzejoli, kas pabeigts pēc vairākiem 
gadiem baltās ziemas dienā. Teica 
arī to, ka ceļošana, īpaši brauk-
šana vilcienā, sekmējot viņas 
dzejoļu rašanos, un, ka tad, kad 
dzejolis izdevies, pabeigts, “pa -
reizs”, dzejnieks pats to zina. Uz 
rakstīšanu vai dzejošanu skolā 
Lazda nevienu nemudināja, ta -
lantus nemeklēja un sev mācek-
ļus neaudzināja.”

1946. gadā vajadzēja iznākt 
Lazdas trešajam dzejoļu krāju-
mam “Tālais dārzs”, bet apgāds 
aiz kaut kādiem iemesliem ka -
vējās. Grāmata parādījās vien-
kāršā rotētā izdevumā Fišbachas 
latviešu komitejas apgādā 1947. 
gadā. Tā ir ne vien apjomā pla-
šākā Lazdas dzejoļu grāmata, bet 
arī dzejnieces augstākā virsotne 
mākslā. 

1949. gada pavasarī iznāca 
dzej nieces ceturtais dzejoļu krā -
jums “Bēgle”. Tas pauž dzejnie-
ces trimdinieces dziļo mīlestību 
uz zaudēto Latviju, laikmeta 
smeldzi, arī cerības. Tuvojoties 
1949. gada rudenim, emigrācijas 
rats bija sācis strauji griezties. 
Bēgļu nometnes Vācijā sāka tuk-
šoties. Zinaīda Lazda, sarunā-
joties ar dzejnieci Rūtu Skujiņu, 
sacīja: “Tev ir bērni, pirmie gadi 
būs grūtāki. Bet kad bērni paaug-
sies, taču nepametīs. Es viena, kā 
no pāksts izvēlies zirnis. Cik ilgi 
spēšu kustēt? Kad spēki pietrūks, 
sabrukšu kaut kur. Pamesta. 
Viena…” Rūta Skujiņa raksta, ka 
“tā runāja viena no latviešu 
lielākajām, spilgtākajām dzejnie-
cēm. Viņas acis raudzījās rēgonīgi 
tālumā, un man nebija neviena 
balsta, nevienas domas, kā iz -
kliedēt viņas melnās nākotnes 
vīzijas…”

kosmosa skatupunkta. Grāmatā 
nav neviena mīlas dzejoļa, bet 
beidzamajā nodaļā jaušams laik-
meta baigums un šausmas:
“Svešas kājas samīda Latvijas 
   zemi,
Sveša roka izkaisa Latvijas tautu,
Sāpes dvēseli plosa līdz nāvei,   
  nabaga putnu”.

Par šo dzejoļu krājumu 1943. 
gada 10. janvārī viņa saņēma 
Annas Brigaderes prēmiju. Viņai 
tiek augstākā vieta latviešu dzejā 
– līdzās pašam Kārlim Skalbem, 
kas ir otrs šīs prēmijas laureāts tai 
gadā.

1944. gada vasaras otrajā pusē 
dzejniece piedzīvoja uzbrukumu 
Ērgļos un rudenī aizbrauca uz 
Rīgu pēc mantām. Piederīgie ie -
strēga Vidzemes ceļā un ar dzej-

bachā (8km no Nirnbergas), kur 
tiek organizēta DP latviešu no -
metne. Lazda bija viena no no -
metnes dibinātājām. Viņa aktīvi 
piedalījās nometnes sabiedris-
kajā dzīvē un tika ievēlēta no -
metnes padomē. Fišbachā viņa 
nodzīvoja vairāk nekā četrus 
gadus – līdz 1949. gada 5. ok -
tobrim. Nometnes Kārļa Skal-
bes ģimnazijā viņa bija latviešu 
valodas un literātūras skolotāja. 
Ilze Šķipsna, bijusī Lazdas skol-
niece, atzīst, ka Zinaīdai bija “ļoti 
plašas zināšanas latviešu un cit-
tautu literātūrā, kas netiek pārāk 
bieži pieminētas, jo dzejnieces 
slava pārējo atstāj ēnā. Taču 
zināšanas viņai bija milzīgas un 
prasme mācīt literātūru – ap  brī-
nojama. Viņas dabā nebija pa -

varbūt arī pavisam nebūt. Lazda 
parasti arī nesalīdzināja vienu 
rakstnieku vai dzejnieku ar otru, 
neteica, ka kāds labāks par citu, 
bet mēģināja ļaut mums saskatīt 
ikviena raksturīgākās īpašības, 
vienalga vai tas bija Vecais 
Stenders, Huģenbergs, Līventāls 
vai arī Poruks, Virza un Rainis. 
Rainis tomēr laikam bija izņē-
mums. Rainis izraisīja Lazdas 
pašas spēkus un degsmi visaug-
stākajā pakāpē, un stundas, kuŗās 
mēs lasījām “Uguni un nakti”, 
varbūt vēl vairāk tās par “Induli 
un Āriju”, ir neaizmirstamas.”

Ilze Šķipsna piemin, ka Zinaīda 
Lazda runājusi arī par daudz ko 
citu – “par laikmeta parādībām, 
nometnes dzīvi, polītiku, Rietumu 
bumbu taisītājiem un Austrumu 

ILVA 
METLĀNE,
Oregonas latviešu 

biedrības priekšsēde
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 83 Percent of Latvia’s Ethnic Minorities
Now Feel Close Ties to that Country,

New Survey Shows
PAUL GOBLE

MĀRTIŅŠ 
ŠTAUVERS

Staunton, November 9 – 83 
percent of Latvia’s ethnic minori-
ties, the largest group of whom 
are ethnic Russians, feel close or 
very close attachment to that 
country, an increase from 67 per-
cent just two years ago, accord-
ing to the second biannual report 
on such attitudes prepared by the 
Latvian Ministry of Culture.

Inta Mieriņš, a sociologist who 
heads Center for Research on 
Diasporas and Migration at the 
University of Latvia, says, part of 
this increase reflects the fact that 
such attitudes are situational: this 
year, compared to two years ago, 
Latvia’s ethnic minorities were 
less focused on political issues.

But part of it reflects improve-
ments in the economic situation. 
„Indeed”, she continues, “atti-
tudes toward the state to a large 

degree depends on economics.” 
As long as the standard of living 
improves and economic oppor-
tunities increase, Mieriņa says, 
Latvia’s ethnic minorities are 
increasingly likely to feel close 
attachment to their country of 
residence.

To be sure, she says, ethnic 
Latvians are more likely to feel 
attachment to Latvia than are 
national minorities, but the dif-
ference between the two amounts 
to all of a few percentage points 
and already is not as dramatic as 
was the case earlier. When one 
speaks about national pride, the 
differences are more pronounced.

It is also the case, Mieriņa says, 
that national minorities are more 
critically inclined toward the 
political and economic situation 
than are ethnic Latvians. But she 

adds that she very much wants to 
note that a critical attitude 
toward the authorities hardly is 
an indication of disloyalty to the 
country. 

There are many reasons for 
Latvians and ethnic minorities to 
be critical of their country and its 
government, she continues; but 
there are also things to be pleased 
about and feel close to – and the 
differences between the two 
groups as far as the relationship 
of criticism and loyalty are con-
cerned are rapidly being attenu-
ated.

While the authorities have not 
done all they might to develop a 
dialogue with minorities, 
Mieriņa says, ever more national 
minorities consider that they 
have the opportunity to develop 
their language and culture. If in 

2015, approximately a quarter 
thought so, now it is already a 
third. Things aren’t perfect but 
we are going in a positive direc-
tion.

The sociologist also says that 
integration is always a mutual 
process. Therefore, it is impor-
tant not only to achieve the inclu-
sion of national minorities but 
also that the titular nationality 
from its side will show a welcom-
ing attitude. That is not always 
the case, but again things are get-
ting better.

Ethnic issues aren’t going to go 
away, even though Latvia is 
becoming ever more Latvian. 
Now, approximately 37 percent 
of the country’s population con-
sists of national minorities. And 
that means we must learn to live 
together. Real progress is being 

made especially among younger 
people.

We already now see that 
youngsters from the national 
minorities know Latvian very 
well in contrast unfortunately to 
the older generation where the 
situation is significantly worse. 
Still more important, on many 
issues, young members of the 
national minorities are quite 
similar to young Latvians.

That pattern has some interest-
ing features. While non-Latvians 
are more critical of NATO than 
are Latvians, they are more 
enthusiastic about Europe and 
feel more closely their ties with 
Europe. Such a combination of 
views augurs well for the future 
of the integration of the minori-
ties into Latvian society, the 
socio logist concludes. 

To rīkoja Montreālas latviešu 
organizāciju padome (MLOP) 
un tas notika Montreālas latviešu 
sabiedriskā centra Jāņa Tērauda 
sarīkojumu zālē Lāčplēšu dienā, 
11. novembrī, piedaloties 60 da -
lībniekiem, kuŗu vidū bija arī 

LATVIJAS REPUBLIKAS
99. VALSTSSVĒTKU AKTS MONTREĀLĀ

vairāki novadnieki no Otavas. To 
atklāja MLOP priekšnieks un 
Latvijas goda konsuls Kvebekā 
Roberts Klaiše, bet vadīja Jānis 
Mateus, kas arī pieteica klusuma 
brīdi, godinot brīvības cīnītājus. 
Svētku runu teica pulkvež leit-

nants Agris Ozoliņš, Latvijas 
1. ranga aizsardzības atašejs Ka -
nadā, kuŗš savus pienākumus 
veic kopš šī gada jūnija. 

Runai bija 3 daļas. Pirmajā viņš 
pastāstīja, kā viņš nonācis savā 
atbildīgajā amatā. Viņa ceļš, aiz -

majām audzēm. Apsveicu Jūs 
visus Lāčplēšu dienā un Latvijas 
proklamēšanas gadadienā. Svei-
cinu Jūs arī Latvijas vēstnieka 
Kārļa Eihenbauma vārdā.”

Apsveikumos Svētku akta da -
lībniekus sveicināja Lietuvas go    da 

Andrejs Vītols & Jānis Mateus

Roberts Klaiše, Ināra L eimane, Agris Ozoliņš, Ann Kruzelecky

Mārtiņš Štauvers, Ann Kruzelecky, Ruta Leimane, Agris Ozoliņš, Roberts Klaiše, Katrīne Klaiše, 
Kruzelecky kungs

teus, un Michael Pinsonneault. 
Pēc koncerta Michael Pinson-
neault pastāstīja par “Tērvetes 
trubadūru” ansambļa topošo 
dziesmas projektu un kompakt-
disku, kuŗš veltīts Latvijas simt-
gadei. Savā stāstījumā viņš īpaši 

stāvot Latvijas valsti, sācies 1992. 
gada septembrī, pievienojoties 
Zemessardzei. Pēc tam viņš 
kļuva Latvijas bruņoto spēku iz -
veides un attīstības aktīvs da -
lībnieks. Otrajā daļā viņš risināja 
dažādus vēsturiskus notikumus, 
kas noveduši līdz Latvijas neat -
karības pasludināšanai. Trešajā 
apskatīja Latvijas armijas paš rei-
zējo sastāvu un rīcības iespējas 
valsts aissardzībai, kuŗu nodro-
šina Nacionālās drošības likums. 
Savu runu A. Ozoliņš pabeidza 
ar vārdiem: “Latvija nav kaut 
kāds sapnis. Tā ir dzīva! Mēs 
kaŗavīri cīnīsimies, lai tā būtu 
dzīva mūsu bērniem un nā  ka-

konsuls Kvebekā Arunas Stas-
kevičius. A. Vītols nodeva LNAK 
prezidenta Andŗa Ķestera svei-
cienus. Montreālas Trīsvienības 
draudzes priekšnieks Jānis Ma -
teus no draudzes pasniedza 
Montreālas latviešu sabiedris-
kajam centram vēsturisku ierā-
mētu plakātu “Latviešu dienas – 
Expo ‘67” kā piemiņu no 
Montreālas latviešu sabiedrības 
aktīvā 1967. gada – pirms 50 
gadiem Sv. Helēnas salā!

Koncerta daļā sešas dziesmas 
iejūtīgi nodziedāja jaunizveido-
tais vīru kvartets Andreja Vītola 
vadībā. Pie Andreja balss pie -
vienojās Kalvis Auziņš, Jānis Ma -

pateicās plašajai šīs mūzikālās 
vienības atbalstītāju saimei, gan 
organizācijām, gan individiem 
par morālu un financiālu atbals-
tu. Sekoja svētku mielasts. To bija 
gatavojusi Intas Hūnas ēdnīcas 
“13 krēsli” saime. Pateicībā visi 
dziedāja “Te bija laba saiminiece”. 

Pirms akta Roberts Klaiše 
atklāja īpašu skati, kuŗā ar 30 
darbiem piedalījās Baltiešu Māk-
slinieku apvienība (BAA)|. Uz -
runu teica skates dalībniece Ināra 
Leimane. Skate bija patīkams 
pārsteigums, kur piedalījās arī 
Ann Kruzelecky, BAA prezi dente. 

Pēc plkst. 20:00 visi gandarītie 
svinību viesi varēja doties mājup. 



LAIKS 2017. ga da 25. novembris – 1. decembris8

INGA STOTS McKAY,
Jonkeru pamatskolas pārzines palīdze

Gaidām Jonkeru pamatskolā!

Jonkeru pamatskolai šis gads 
aizsācies ražīgi! Šogad skolā ir 
pieteikušies 43 bērni, 10 skolotāji 
 un 4 skolotāju palīgi. 

Gada sākumā skolotājiem un 
vecākiem bija iespēja piedalīties 
ļoti vērtīgā skolotāju seminārā, 

dzekļus. Sirsnīgs paldies ALA 
par sniegto iespēju sarīkot šādu 
pasākumu mūsu skolā!

Latviešu valodas apmācībā 
skola seko  gan ALAs izglītības 
nozares vadlīnijām, gan izmanto 
Latviešu valodas aģentūras izdo-

Šogad atkal Čikāgas slavenajā Science and Industry 

mūzejā Kr. Barona latviešu skolas 8. klase dekorē 

Latvijas valsts eglīti. Vairāk nekā 70 valstis piedalās 

ar savu eglītes izpušķojumu.

Šī tradicija jau pastāv vairākus gadus desmitus. 

Tagad jau piedalās otrā un trešā paaudze.

INĀRA JANSONE

Aleks Puriņš 
Atmiņā uzvirmo Bostonas 

Logan lidosta, kur ar aviobiļeti 
un ceļasomu rokās es gaidīju 
savu lidojumu, nezinādams, ko 
tieši sagaidīt Latvijā. Tajā maija 
rītā man bija daudz jautājumu 
par ikdienas dzīvi Lavijā, kā arī 
bažas par savu prakses darbu 
Aerodium Technologies ofisā. 
Kas man būs jādara praksē? Kā 
lai es vispār tieku uz darba vietu 
no rītiem? Vai dzīvošu labā 
Rīgas rajonā? Kāda ir Latvijas 
cilvēku mentālitāte? Vai vietējie 
sapratīs, ka esmu ārzemnieks? 
Un ko viņi domās par mani? 
Pēc neilga brīža man bija laiks 
kāpt lidmašīnā, atvadīties no 
Amerikas un beidzot aizlidot uz 
Rīgu...

Pirmajā nedēļā man bija ie -
spēja ceļot pa Latviju, izbaudīt 
Jūrmalas kūrortus, iepazīt Val -
mieru, Ventspili un Rīgu. Otrajā 
nedēļā man iesākās Aerodium 
prakses darbs. Pirmais šķērslis 
Latvijā man bija saistīts ar sa -
biedrisko transportu un nokļū-
šanu darbā. Es saņēmu e-pastu 
no Aerodium kolēģa, kas man 
izskaidroja, kā es varētu nokļūt 
pareizajā tramvaja pieturā, taču 
vēl nezināju, kur nopirkt tran-
sporta biļetes (e-talonus). Pir-
majā darba dienā es nokļuvu 
savā pieturā laikā, taču stāvēju 

Mana vasara Latvijā 
nepareizā ielas pusē. Tramvajs 
man pabrauca gaŗām, un man 
bija jāizsauc taksītis panda. 
Nākamā dienā es nokavēju 
tram vaju. Trešajā dienā es bei-
dzot aptvēru, kur man bija 
jāgaida tramvajs un ka bija 
jānopērk e-taloni kādā Narvesen 
veikalā.

kā arī pārtulkot Aerodium 
mārketinga un tuneļu dizaina 
prezentācijas no latviešu valo-
das uz angļu valodu. 

Sākumā bija grūti iejusties 
Aerodium ofisa kultūrā. Man 
bija dīvaini darba vietā dzirdēt 
tikai latviešu valodu, un mans 
vārdu krājums tajā laikā ne -

kumos, kuŗos mēs braucām ar 
kartingiem Kurzemes karto-
dromā un spēlējām futbolu 
lielās sporta spēlēs. Mana pa -
rastā darba nedēļa bija strādāt 
4 vai 5 dienas 8 stundas dienā. 
Strādājot Aerodium birojā, es 
ieguvu īstu pieredzi un priekš-
statu par darba dzīvi Latvijā. 
Tas man bija ļoti vērtīgi, jo esmu 
domājis par savu nākotni un 
darba iespējām Latvijā. Astra 
Dāboliņa no Čikāgas kādreiz 
bija piedalījusies Latvijas prak-
ses programmā un pirms di -
viem gadiem nolēma pārcelties 
uz Latviju un strādāt tur. Viņa 
strādāja Aeordium ofisā un ļoti 
man palīdzēja. Astra man iz -
skaidroja Latvijas darba kul tūru 
(piemēram: ka man jādod roka, 
kad sasveicinos ar kolēģiem vī -
riešiem) un man iemācīja, kā 
pareizi izteikt vārdus un frāzes. 
Pēc tam, kad es pabeidzu savu 
darbu Aerodium kabinetā, man 
bija atļauts lidot Siguldas vēja 
tunelī. Lidošana tiešām bija ne -
ticami foršs piedzīvojums! 
Esmu ļoti pateicīgs Aerodium 
kompānijai, ka viņi man atļāva 
strādāt pie viņiem šovasar.

Savā pēdejā nedēļā Latvijā es 
piedalījos 2x2 nometnē. Es ne -
spēju precīzi aprakstīt šo vien-
reizējo semināru, kur katram 
dalībniekam bija iespēja papil-
dināt savas zināšanas un iegūt 

 Ievadām Ziemassvētkus

Pirmajā rindā: Edgars Cers, Lija Vigante, klases audzinātājs Jānis 
Landauskis, Alina Dimanta, Michelle Gonchar. Otrajā rindā: skolas 
pārzine Dzenija Hounihan, Jancis Hounihan, Nikolas Gundrum, 
Māra Gundrum, Inga Lucāne un Ēriks Blumbergs, Brigita Dimanta 

Aerodium birojā es strādāju 
mārketinga kabinetā. Aerodium 
kompanija ražo un pārdod ver -
tikālus vēja tuneļus. Mans gal-
veinais darbs bija koriģēt mār-
ketinga materiālus, līgumus un 
interneta portālus angļu valodā,  

ietvēra techniskos terminus, kas 
saistīti ar technoloģiju. Es biju 
laimīgs, ka visi mani kolēģi bija 
ļoti draudzīgi un palīdzēja man 
ar gramatiku un iemācīja jau-
nus vārdus. Man arī bija iespēja 
pievienoties kompānijas pasā-

kaut ko pavisam citādāku. Katrs 
varēja piedalīties tādās jomās, 
kas tieši viņu interesēja, – po -
lītika, folklora, latviskā virtuve, 
bizness, utt. Es piedalījos po -
lītikas ievirzē, kur mācījāmies 
par Latvijas polītisko situāciju 
(gribētu vairāk pastāstīt par šo 
ievirzi un par saviem vie  dok-
ļiem, bet tas ir tiešām smags un 
sarežģīts temats). Visi dalīb-
nieki piedalījās lekcijās, kā arī 
dziedāja, dejoja un draudzējās. 
Es nebūtu iedomājies, ka va -
saras beigās man būs tik daudz 
jaunu latviešu draugu. Pēdējā 
dienā biju ļoti noskumis, ka 
vairs nevarēšu pavadīt laiku ar 
saviem jaunajiem draugiem. Šis 
seminārs tiešām mani tā iedves-
moja, ka tagad gribu būt daudz 
aktīvāks gan Latvijas, gan Ame-
rikas latviešu sabiedriskos pa -
sākumos. Mums, jaunajai pa -
audzei, ir svarīgi turpināt kopt 
latviešu valodu un kultūru un 
piedalīties mūsu sabiedriskajā 
dzīvē. Pēc manām domām,  tas 
attiecas uz visiem latviešiem, 
vienalga, vai tu esi no Latvijas, 
Amerikas, Lielbritānijas, Fran-
cijas, Austrālijas, Īrijas vai Ka -
nādas. Es ieteiktu visiem Ame-
rikas latviešu jauniešiem ap -
meklēt 2x2 semināru un pie -
dalīties vasaras prakses darbā 
Latvijā!

Bērniem ir arī iespēja piedalīties 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
lasīšanas konkursā “Bērnu žūrija”.

Jau vairākus gadus skola pie -
dāvā latviešu valodas apguvi pie -
augušajiem.  Šogad pirmo gadu 
Jonkeru pamatskola piedāvā lat -

gušajiem), svinēt, priecāties un ap -
gūt tradicijas  latviskā garā vi  sos 
mums, latviešiem, nozīmīgos, svēt-
kos (Mārtiņos, Ziemsvētkos, Liel-
dienās un citos).

Aicinām apmeklēt mūsu skolas 

ko vadīja valodas speciāliste no 
Latvijas – Dace Anstrate. Semi-
nāra galvenais akcents bija valo-
das mācīšana dažādos līmeņos, 
lietojot tam piemērotus metodis-
kos materiālus un mācību lī -

tos materiālus un grāmatas, gan 
materiālus, kuŗus skolotāji gata-
vo paši.  Programma ir papla ši-
nāta ar dziedāšanu, dejošanu, Tēv-
zemes mācību, ticības mā  cī bu, 
ģeografiju, vēsturi un literātūru. 

viešu valodu apgūt bērniem bez 
priekšzināšanām (LSL valodas 
klase 5-7 gadi).

Līdz ar visām mācībām ir 
iespēja baudīt teātŗa izrādes, kas 
domātas bērniem (un arī pieau-

mājaslapu. www.jonkerupamat-
skola.com Tur aprakstīti skolas pa -
sākumi, izvietots kalendārs, kā arī 
pieejama cita skolas informācija! 

Būsiet gaidīti mācīties un prie-
cāties līdzi!
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“Mums ir brīvība 
veidot pašiem savu nākotni...”

Latvija svin 99. jubileju
18. novembrī tika svinēta Lat vi jas 

Republikas 99 gadu jubileja. Lat-
vijas Republika tika proklamēta 
1918. gada 18. novembrī plkst.16 
Otrajā pilsētas teātrī, tagadējā Lat-
vijas Nacionālajā teātrī. Latvijas 
Tau tas padome, atzīdama sevi par 
vienīgo augstākās varas nesēju Lat-
 vijas valstī, pasludināja, ka “Lat vi-
ja, apvienota etnografiskās robežās 
(Kurzeme, Vidzeme, Latgale), ir 
pat stāvīga, neatkarīga, demokra-
tiski republikāniska valsts, kuŗas 
Satversmi un attiecības ar ārval-
stīm noteiks tuvākajā nākotnē Sa -
tversmes sapulce, sasaukta uz vis-
pārēju, abu dzimumu tiešu, vien-
līdzīgu, aizklātu un proporcionā -
lu vēlēšanu tiesību pamata”.

Valsts svētkiem veltītajā svinī ga-
jā dievkalpojumā Doma baznīcā 
Latvijas ev. lut. Baznīcas (LELB) 
archibīskaps Jānis Vanags aicināja 
uz valsts sagrābšanu, kas ir radi-
kāli pretēja valsts nozagšanai. Viņš 
skaidroja, ka aicina uz tādu valsts 
sagrābšanu kā Emīla Dārziņa 
dziesmā “Pie tēvu zemes dārgās 
ķeries klāt, to turi ciet ar visu savu 
sirdi.” Tāpat arī kā Bībeles stāstā 
par Jēkabu, kuŗš teica: “Es tevi ne  at-
 laidīšu, iekams tu mani nesvē tīsi.”

“Latvijas valsts ir mūsu dārgā 
iespēja, bez kuŗas arī Latvijas zeme 
nekad nevar būt mūsu. Nekādos 
apstākļos mēs nedrīkstam savu 
valsti atdot un atmest, bet visos 
apstākļos mums jācenšas kaut 
svied riem un asinīm izveidot la -
bāko no tā, kas mums ir dots,” uz -
svēra archibīskaps. Viņš norādīja, 
ka šodien mums ir dots daudz 
vairāk, nekā bija mūsu vectēviem 
un vecvectēviem pēc Pirmā pa -
saules kaŗa vai arī 1991. gadā, at -
jaunojot Latvijas neatkarību “pēc 
izraušanās no ļaunās imperijas 
ķetnām”. “Ķersimies tad klāt pie 
dārgās tēvu zemes un posīsim to 
simtgadei – jaunu, vitālu un skais-
tu!” mudināja archibīskaps. Va -
nags uzsvēra, ka ceļu no šī brīža uz 
Latvijas simtgadi vajadzētu mērot 
ar jautājumu “Kā es stāvēšu Dieva 
priekšā?”.

Parlamentam jāstrādā tā, lai tas 
izpelnītos lielāku sabiedrības uz  ti-
cību, Latvijas Republikas prokla-
mē šanas gadadienai veltītajā svi-
nīgajā Saeimas sēdē sacīja Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece (VL/
TB/LNNK).

“Saeimai dots vislielākais man-
dāts, un mums šī uzticība jā  at -
taisno ik dienu,” sacīja Mūrniece, 
piebilstot, ka Parlamentam jāspēj 
pieņemt tādas tiesību normas,   
kas nāk par labu visai sabiedrībai. 
Viņa atgādināja, ka šis ir pēdējais 
18. novembris, kuŗā uz svinīgo 
sēdi pulcējas 12. Saeimas deputāti, 
jo uz svinīgo valsts simtgades sēdi 
sanāks jau 13. Saeimas deputāti. 
Mūrniece akcentēja, ka polītiskās 
kultūras atslēga ir savstarpēja cie-

ņa, bez kuŗas polītika nevar būt 
ilgtspējīga. Līdz ar to deputātiem 
jāspēj izskaidrot ikvienu darbu    
un likumu.

Latvijas Republikas proklamē-
ša nas gadadienā ziedus pie Brīvī-
ba s pieminekļa bija ieradušās no -
likt gan valsts augstākās amatper-
sonas un polītiķi, gan daži simti 
iedzīvotāju. Svinīgajā ziedu nolik-
šanas ceremonijā piedalījās Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis ar 
kundzi, Saeimas spīkere Ināra Mūr -
niece (VL/TB/LNNK), Minist ru 
prezidents Māris Kučinskis (ZZS), 
kā arī virkne ministru.

Valsts augstākās amatpersonas 
dodas nolikt ziedus pie Brīvības 
pieminekļa

Starp svinīgās ceremonijas da -
līb   niekiem bija arī Saeimas de  pu-
tāti, Rīgas domes vadība un paš  val-
dības deputāti, ārvalstu vēstnieki 
un ārzemju viesi. Kuplā skaitā tika 
pārstāvēti arī Nacionālie bruņotie 
spēki un ārzemju militārpersonas.

Latvijas Republikas neatkarī -
bas proklamēšanas 99. gadadienai 
vel  tīto Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) militāro parādi 11. no -
vembŗa krast malā vēroja tūks to-
šiem skatītāju, izvietojušies gar 
krastmalu no Vanšu tilta līdz 
Akmens tiltam.

Parādi vērot ieradās daudzas 
ģimenes ar bērniem, jaunieši, kā 
arī vecāki cilvēki. Vairāki mazā -
kie parādes apmeklētāji to vēroja, 
sēžam uz pieaugušo pleciem. 
Daudziem pie apģērba bija pie-
spraustas sarkanbaltsarkanās len-
tītes, bet citi turēja rokās nelielus 
Latvijas karodziņus. Dažiem līdzi 
bija arī lieli valsts karogi, kas plīvo, 
pacelti virs sanākušo galvām. At -
sevišķi cilvēki bija uzvilkuši cepu-
res Latvijas karoga krāsās, bet 
biežāk varēja manīt šalles ar tau-
tiskiem rakstiem. Sarkanbaltsar-
ka nās lentītes pie krūtīm bija pie-
sprauduši arī parādes dalībnieki, 
tai skaitā Latvijas sabiedrotie no 
citām valstīm. Atšķirībā no aiz va-
dītā gada šogad laika apstākļi bija 
labvēlīgi arī hēlikopteru izrādī ša-
nai. Debesīs virs Daugavas varēja 
redzēt divus Nacionālo bruņoto 
spēku hēlikopterus – vienam bija 
piekārts Latvijas, bet otram – 
NATO karogs. Gaisā pacēlās arī 
Valsts robežsardzes hēlikopteri.

18. novembŗa dienas pievakarē, 
pulksten 18, par godu Latvijas 
Republikas Proklamēšanas dienas 
99. gadadienai sācies nu jau tra -
dicionālais lāpu gājiens caur Vec-
rīgas ielām.

Valsts prezidents Raimonds Vē  -
jonis savā svētku uzrunā norādīja – 

lai Latvija uzplauktu un dzīve 
kļūtu labāka, ne mirkli nedrīkst 
apstāties pie sasniegtā. “Tomēr, lai 
mūsu zeme uzplauktu un dzīve 
kļūtu labāka, mēs ne mirkli pie 
sasniegtā nedrīkstam apstāties. 
Lat vija būs ilgdzīvotāja, jo mums 
ir brīvība veidot pašiem savu nā -
kotni, un tā ir jāizmanto.” 

Valsts prezidents 18. novembŗa 
svētku uzrunā pie Brīvības 
pieminekļa // Foto:  LETA

Valsts prezidents uzsvēra, ka 
nākotne pieder mūsu bērniem un 
mazbērniem, un vērtīgākais, ko 
tiem var dot, ir laba izglītība. Tādēļ 
viņš aicināja turpināt sākto ceļu uz 
zināšanu sabiedrību, kā arī at -
balstīt tos, kuŗi patlaban cīnās par 
nākotnes cienīgu izglītību un to, 
lai bērni ietu uz skolu ar prieku un 
būtu gatavi rītdienai. “Mēs esam 
Eiropas valsts, bet arī šeit ir daudz 
darāmā,” pauda Vējonis, uzsverot, 
ka, lai kļūtu par daļu no aktīvās 
Eiropas, jau tuvākajā desmitgadē 
mums jākļūst no ņēmējiem par 
devējiem – no bikliem ienācējiem 
Eiropas Savienībā par tās tālre dzī-
giem veidotājiem. “Tā sevi apzino-
ties, mēs turpinātu veidot Eiropu 
kā atvērtu un daudzveidīgu, kā 
demokratijas paraugu pārējai pa -
saulei,” uzsvēra Valsts prezidents. 
Nākamais ir ne tikai svētku, bet  
arī Saeimas vēlēšanu gads. Nāka-
majā rudenī katram personīgi būs 
jāpieņem lēmums, kam uzticēt 
tiesības pārstāvēt Latvijas sabied-
rību un pienākumu virzīt valsti uz 
priekšu.

Sestdienas vakarā Daugavas 
krastmalā Rīgā tūkstošiem cilvēku 
baudīja svētku uguņošanu. Ugu-
ņošanas dizainu veidoja Kalvis 
Kalniņš un SIA International Fire-
works Design. Uguņošanas mūzi-
kas autors ir komponists Arturs 
Maskats

***
Lietuvas dāvana Latvijai 

dzimšanas dienā
Sagaidot Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienu, mūsu kai-
miņvalsts Lietuva šogad sūtīja Lat-
vijai īpašu apsveikumu, kas lat vie-
šu valodā lasāms uz kompanijas 
Eurolines autobusu sāniem. 

Pirmais maršruta autobuss, 
kuŗa sānu logus rotā vārdi “Prie-
cīgu dzimšanas dienu, Latvija!” un 
Lietuvas valstiskuma atjaunoša-
nas simtgades programmas logo-
tips, Rīgas autoostā bija ieradies 
jau piektdienā.

KANADA. 14. novembrī Otavā notika Latvijas vēstnieka Kanadā 
Kārļa Eichenbauma un Ināras Eihenbaumas rīkotā diplomātiskā pie -
ņemšana par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai.   
Daudzskaitlīgos klātesošos uzrunāja un Latvijas Republikas 99. gads-
kārtā sveica vēstnieks Kārlis Eichenbaums, pasakot paldies par aktīvo 
pozīciju starptautiskajā vidē, it īpaši par tās līderību daudznacionālajā 
NATO kaujas grupā Latvijā. Kanadas Nacionālo bruņoto spēku pār-
stāvis ģenerālmajors Gijs Šapdelēns (Guy Shapdelaine) un Kanadas Glo-
bālo lietu ministrijas starptautiskās polītikas un drošības ministra viet-
nieks, polītiskais direktors Marks Gvozdeckis, norādīja uz īpašajām 
daudzveidīgajām attiecībām, kas auglīgi veidojas un strauji attīstās abu 
valstu vidū. Tika izteikta pateicība par Latvijas ātro CETA ratifikāciju un 
uzticību Bombardier CS300 lidmašīnām.

DĀNIJA. 17. novembrī vēstniecība Dānijā rīkoja svinīgo pieņem-
šanu par godu Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai. Vēstnieks Dānijā 
Kaspars Ozoliņš uz pieņemšanu  bija aicinājis Latvijas draugus Dānijā, 
dāņu sadarbības partnerus, kā arī diplomātiskā korpusa pārstāvjus. 
Pieņemšana notika Dānijas Architektūras centrā (Dansk Arkitektur 
Center) Kopenhāgenā. Sarīkojuma laikā viesus ar mūzikālu priekš ne-
sumu priecēja saksofonists Roberts Martinovskis un ģitarists Edgars 
Rugājs. Viesiem bija iespēja arī apskatīt izstādi “Rīgas jūgendstila ar -
chitektūra”, kas 17. novembrī tika atklāta Architektūras centra telpās. 
Visiem citiem interesentiem izstādi Architektūras centrā būs iespējams 
aplūkot līdz pat 2018. gada pavasarim. Izstāde ietilpst vēstniecības 
veidotajā Latvijas Simtgadei veltītajā kultūras sarīkojumu kalendārā. 
Izstāde jau iepriekš tikusi izrādīta dažādās Dānijas pilsētās.

VĀCIJA.  Tautieši Vācijā ar svinībām lielākās un mazākās Vācijas 
pilsētās šogad plaši svinēja Latvijas 99. dzimšanas dienu. Vēstniecības 
darbinieki valsts svētkus šogad svinēja kopā ar tautiešiem Berlīnē, 
Štutgartē, Minchenē un Villichā. 17. novembrī Latvijas vēstniece Vācijā 
Inga Skujiņa ar uzrunu atklāja Berlīnes latviešu bērnu un kultūras 
biedrības rīkoto valsts svētku koncertu Frannz Club Berlin, kur uzstājās 
diasporas mūzikas kopas un tradicijām bagātā latviešu postfolkloras 
grupa Iļģi. 18. novembrī vēstniece apmeklēja Latviešu kultūras biedrī -
bas Saime rīkotās valsts svētku svinības “Kur tā zeme laimīgā” Štutgartes 
Mārtiņbaznīcā ar diasporas kopu uzstāšanos un grupas Brāļi Puncuļi 
koncertu. Vēstniecības vadītājas vietnieks Jānis Bērziņš 18. novembrī ar 
uzrunu atklāja Latviešu kultūras biedrības Namejs rīkotās valsts na -
cionālās dienas svinības Minchenē “Sarkanbaltsarkans” ar koŗu Aust-
rumkalns (Londona) un Laima (Minchene) uzstāšanos. Vēstniecības 
Konsulārās nodaļas vadītāja Dace Pogenpola uzrunāja viesus Deutsch-
Lettischer Freundeskreis e.V. rīkotajās valsts nacionālās dienas svinībās 
Villichā. • 16. novembrī Latvijas vēstniecībā Vācijā notika Berlīnes 
latviešu bērnu un kultūras biedrības organizētā diasporas jauniešu 
tikšanās “Tiecies, tiecies, tīklojies!”. Tikšanos ar uzrunu atklāja Latvijas 
vēstniece Vācijā Inga Skujiņa. Sarīkojuma laikā ar savu pieredzi dalījās 
kustības un biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” pārstāvji Elīna 
Grīniece un Jānis Kreilis. Par savu ideju izveidot Nīderlandes studentu 
biedrību pastāstīja Elīze Kauliņa.

KOREJA. 17. novembrī Korejas Republikas galvaspilsētā Seulā svi-
nīgā gaisotnē Latvijas vēstniecība Korejas Republikā sadarbībā ar Lat-
vijas ģenerālkonsulātu Korejas Republikā rīkoja  pieņemšanu par godu 
Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai. Pirmo reizi vēsturē uz Latvijas 
neatkarības dienas svinībām Korejas Republikā pulcējās vairāk nekā 
300 viesu. Latvijas vēstnieks Pēteris Vaivars ar kundzi un vēstniecības 
pārstāvji bija īpaši pagodināti par tik kuplu Latvijas draugu skaitu un 
vēstniecības divu gadu gaŗumā veidoto kontaktu loka strauju palie-
lināšanos. Svinīgo sarīkojumu apmeklēja Korejas Republikas valdības, 
sabiedrības, uzņēmēju, kultūras, preses, kā arī diplomātisko aprindu 
pārstāvji un Korejā dzīvojošā latviešu diaspora, par kuŗas dalību 
sarīkojumā vēstniecības pārstāvjiem bija īpašs prieks. Vēstnieks P. Vai-
vars savā uzrunā pasvītroja stiprās Latvijas un Korejas Republikas 
divpusējās attiecības un sadarbību, kas ir veidojusies, balstoties uz abu 
pušu kopējām vērtībām, cieņu un demokratijas principu pamatiem.

MOLDOVA. 16. novembrī Latvijas vēstnieks Moldovā Atis Lots 
diplo mātiskā korpusa pārstāvjiem, valsts pārvaldes un sabiedrisko orga-
nizāciju darbiniekiem, kā arī Moldovā dzīvojošajiem latviešiem rīkoja 
pieņemšanu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99. ga  dadienai. 
Uzrunājot klātesošos, vēstnieks pauda gandarījumu par la  bajām un cie-
šajām Latvijas un Moldovas attiecībām, kā arī uzsvēra Lat vijas gatavību 
turpināt sniegt savu pieredzi Moldovas partneriem, kā iepriekš to ir 
saņēmusi Latvija, pilnvērtīgi integrējoties Eiropas Savien ībā un transat-
lantisko attiecību sadarbības struktūrās. “Atrašanās Latvijas valstiskuma 
100. gadadienas priekšvakarā liecina par noteiktu Latvijas valsts briedu-
mu un šobrīd ir īss brīdis, lai novērtētu, ko Latvija savā ceļā ir sasniegusi 
kā Eiropas ģimenes pilnvērtīga locekle”, norādīja vēstnieks.

18. novembris  tika svinēts 
vismaz 33 pasaules valstīs

Pēc portāla latviesi.com infor-
mā cijas, latviešu ārzemju kopie-
nās par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai šogad tika 
rīkoti vairāk nekā 74 svētku sarī-
kojumi vismaz 33 pasaules valstīs. 
Gan tuvākās, gan tālākās valstīs 
svinību organizētāji uzņēma goda 
viesus un māksliniekus no Lat vi-

jas. Vācijā, Hamburgā, un Lat vie-
šu centrā Bērzaine, Freiburgā, vie-
sojās folkloras kopa Vilki Edgara 
Lipora vadībā. Berlīnē muzicēja 
Ilga Reizniece ar postfolkloras gru -
pu Iļģi, Minsterē – grupa Iman-
taDimanta un draugi, Štutgartē 
latviešus izklaidēja “Dziedošo ģi  -
meņu” šova laureāti brāļi Puncuļi. 
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Šovasar, braucot automašīnā no 
laukiem, sabiedriskā radio rai dī-
jumā klausījos sarunu ar brazī-
lieti, kuŗa jau vairākus gadus 
dzīvo Latvijā un runā gandrīz 
nevainojamā latviešu valodā. 
Līdz ar raidījuma vadītāju es arī 

ļāvos iekšējam sajūsmas vilnim – 
redz, viens ārzemnieks ir iemācī-

jies mūsu valodu. Nu, gluži vai kaut 
kas brīnumains.

Kad man ir nācies dzīves gaitās ilgāku lai-
ku pabūt citās valstīs – Krievijā, ASV, Dānijā, Zviedrijā, es neteik-
tu, ka šajās valstīs par ārzemnieku vietējās valodas zināšanām vai 
apgūšanu būtu tik liela sajūsma. Ja tu esi apguvis vai apgūsti 
mītnes valsts valodu, protams, tas tiek pamanīts un novērtēts. 
Taču atšķirība ir tajā, ka tas tiek uztverts kā pašsaprotama lieta, 
nevis īpašs brīnums, ja vēlies šeit dzīvot un būt daļa no sabiedrības.

Atbilde, pie kuŗas nonācu, jautājot sev par latviešu atšķirīgo 
attieksmi, ir mūsu vēsturiskajā valodas traumā. Ar valodas trau-
mu es domāju to, ka faktiski jau gadsimtiem ilgi, ja neskaita dažas 
brīvvalsts desmitgades, mēs tiekam pazemoti tieši mūsu valodas 
dēļ. Proti, vēl laikā, kad latviešus vietējie varas turētāji pat neuz-
skatīja par tautu, bet gan vien par zemnieku šķiru, šis dalījums 
būtībā nozīmēja to, ka latvieša lāsts ir viņa valoda.

Ja kādam izdevās tikt ārā no šīs kārtas un pārvācoties, tad viņš 
uzreiz kļuva par cienījamu sabiedrības locekli. Tas nozīmē, ka 
vaina neslēpās nedz viņa ādas krāsā, prāta spējās vai vēl kādās 
citās iedzimtās īpašībās, bet vien valodā, kuŗa tad arī noteica 
piederību tai vai citai šķirai un lielā mērā noteica cilvēka kvalitāti.

Vēlākajos laikos arī pāriešana krievu pareizticībā, krievu vārdu 
un uzvārdu pieņemšana vai pāriešana uz krievu valodu bija 
veids, kā dzīvē tikt uz augšu.

Protams, ka tādi vēsturiskie apstākļi arī stiprināja iekšējo pre-
testību un spītu. It īpaši redzot to, ka, neraugoties uz dzimtās 
valodas atšķirību, latvieši kā fiziski, tā arī intelektuāli ir tikpat 
spējīgi kā citu tautu pārstāvji, ja vien tiem netiek radīti mākslīgi 
šķēršļi. Taču atkal un atkal vēstures gaitā mums nemitīgi ir bijis 
jāsaskaras ar to, ka mūsu valoda it kā ir nevērtīgāka par citām.

Domāju, ka tieši šis skaudri izjustais dzimtās valodas jeb katra 
cilvēka patības apdraudējums bija tas iemesls, kas pārliecināja 
lielāko daļu latviešu aktīvi piedalīties cīņā par tautas brīvību un 
valsts neatkarības atjaunošanu, jo ne jau visi bija tieši cietuši 
padomju okupācijas varas represijās. Taču neapšaubāmi, ka katrs 
latvietis padomju okupācijas laikā bija saskāries ar viņa dzimtās 
valodas un tātad viņa paša cilvēciskās būtības noniecināšanu 
lielākā vai mazākā mērā. Totalitārais režīms ar svešas valodas 
uzspiešanu bija dziļi ievainojis daudzus.

Tas tiesa, ka ir dažas valodas, ko vērts apgūt papildus dzimtajai 
valodai, jo tās tiek izmantotas pasaulē kā starptautiskas saziņas 
līdzeklis, taču tas nebūt nenozīmē, ka kāda valoda ir vērtīgāka 
nekā citas. Tāpat kā ar cilvēkiem – gaŗāka auguma vai krietnākas 
miesasbūves cilvēks nav automātiski labāks vai vērtīgāks par 
mazāka auguma un smalkākas uzbūves cilvēku. Ne visās lielāka 
izmēra valstīs ir labāka dzīve nekā mazākās.

Neatkarīgi no lietotāju skaita, latviešu valoda ir valoda, kuŗā 
varam gan pārtulkot, gan paši rakstīt labu dzeju, krāšņu 
daiļliteratūru un sarežģītus zinātniskus tekstus. Pārlaidiet acis 
grāmatveikalu plauktiem! Kas tikai viss nav iztulkots latviešu 
valodā – Platons, Plūtarchs, Seneka, Augustīns, Kirkegors, Kants, 
Hābermāss, Korāns, Bībele... Valoda, kuŗā tas viss ir izlasāms, 
izdomājams un izbaudāms, diezin vai ir tik nevērtīga, 
konkurētnespējīga un maza. Tikai mūsu valodas trauma ir liela 
un dziļa.

 (No portāla www.la.lv)

Valodas trauma
SANITA UPLEJA

veltītu semināru ciklu vecākiem, 
vecvecākiem un topošajiem vecā-
kiem “Latviešu valoda pasaulē un 
manā ģimenē”, informē Eiropas 
Latviešu apvienības (ELA) vice-
priekšsēde Elīna Pinto. Pirmo se -
mināru ievadīs profesores Inas 
Druvietes lekcija, un tai sekos dis-
kusija par to, kāpēc bērnam mācīt 
latviešu valodu un veicināt tās 
lietošanu, dzīvojot ārvalstīs un 
daudzvalodīgās ģimenēs. Disku-
siju vadīs Austrālijā dzimusī Ei -
ropas Komisijas tulkošanas noda-
ļas vadītāja Valda Liepiņa. “Eiropā 
mītošo latviešu bērnu un jauniešu 
vidū satraucoši strauji krītas lat-
viešu valodas prasmju līmenis. 
Aktīvi norit diasporas skoliņu 
darbs, taču tās apmeklē tikai 5% 
no visiem bērniem. Atslēga uz to, 
cik veiksmīgi un ilgi bērni uzturēs 
latviešu valodas zināšanas, ir tieši 
vecāki, ģimene, – kuŗi nereti neap-
zinās ieguvumus, ko mūsu valo-
das apguve nes gan bērniem, gan 
ģimenei kopumā,” skaidro Pinto.

***
Latvijai jubilejā dāvana – 

sakopts Magnusovas dižozols
Sekojot ilggadējai tradicijai – 

dāvināt Latvijai dzimšanas dienā 
sakoptu dižkoku –, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes Latgales reģio-
nālās administrācijas darbinieki 
valsts svētku nedēļā talkā sakopa 
Magnusovas dižozolu. Šis ozols 
dižkoka statusam tika pieteikts 
Dabas aizsardzības pārvaldes un 
Kultūras ministrijas kopīgās ak -
cijas “LV100 Dižošanās” ietvaros. 
Magnusova izrādījusies īstena 
dižkoku krātuve – šajā īpašumā 
konstatēti un uzmērīti seši dižko -
ki – četri dižozoli (apkārtmērs no 
4,05 m līdz 5,95 m ) un divas diž-
liepas – 3,93 un 4 m apkārtmērā. 

Magnusovas dižozols

Ozols atrodas privātīpašumā, uz 
zemes, kas pieder Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes profe-
soram Jurim Skujānam. Profesors 
kopā ar dzīvesbiedri mēroja ceļu 
no Jelgavas, lai kopā ar pārvaldes 
darbiniekiem piedalītos talkā. Zi   ņa 
par to, ka Magnusovas ozols pie-
teikts akcijai, bijis negaidīts un 
patīkams pārsteigums.

***
Svinīgi atklāts pirmais Rīgas 
revitalizācijas programmas 
objekts – VEF Kultūras pils

17. novembrī svinīgi tika atklāta 
VEF Kultūras pils – pirmais ob -
jekts, kas atjaunots un labiekārtots 
Rīgas revitalizācijas programmas 
ietvaros. Valsts nozīmes architek-
tūras pieminekļa visaptverošos re -
konstrukcijas darbos ieguldīti gan 
ES fondu līdzekļi un valsts budžeta 
līdzfinancējums – kopumā 7 mil-
jonu eiro apmērā, gan Rīgas paš-
valdības un tās piesaistītais finan-
cējums – 5,1 miljons eiro.

“Tuvojoties Latvijas simtgadei, 
esam ieguvuši vēl vienu sakoptu, 
greznu, vēsturiskā stilā ieturētu 
ēku, kas ir gatava atjaunotajās un 

ne visiem bijusi pieņemama, ar 
patstāvīgu rīcību, kas arī ne visiem 
pieņemama. Bet neviens cits pre-
zidents nav pratis iedvest cilvēkos 
vēlmi ticēt sev, jo vārdi “mēs esam 
stipri, mēs esam vareni” tika atrasti 
īstā laikā un īstā vietā. Tā ir liela 
prasme – iedvesmot cilvēkus, ne 
tikai kaut ko solīt.

Vērtējot starpkaŗu perioda Lat vi-
jas prezidentus, ekspertu vie dok  lis 
nedaudz atšķiras. Vairākums uz - 
skata, ka spilgtākā prezidenta gods 
būtu atvēlams pirmajam Latvijas 
prezidentam Jānim Čakstem, kuŗš 
amatā tika apstiprināts 1922. gada 
14. novembrī. Čakste darbojās ļoti 
sarežģītā laikā, kad valsts bija ļoti 
jauna un bija svarīgi radīt ticību 
Latvijas valstij, ka tā ir dzīvotspē-
jīga un cienīga ieņemt vietu citu 
val stu vidū. Gustavs Zemgals, kurš, 
stājoties J. Čakstes vietā, preziden-
ta pienākumus uzņēmās laikā, kad 
neviens nevēlējās kļūt par prezi-
dentu. Viņš uzņēmās atbildību un 
piekrita būt par prezidentu. Viņš 
arī bija pirmais, kas Latvijā uz  ņē-
ma Zviedrijas  karali un izdarīja to 
godam.

***
Saeimā viesojas NATO kaujas 

grupas un ASV kaŗavīri 
Latvijas Republikas prokla mē-

šanas 99. gadadienas priekšvakarā 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr nie-
ce 17. novembrī Saeimā tikās ar 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
daudznacionālās kaujas grupas un 
Amerikas Savienoto Valstu  kaŗa-
vīriem. NATO kaŗavīri tikās arī ar 
Saeimas Ārlietu komisijas priekš-
sēdi Ojāru Ēriku Kalniņu. NATO 
paplašinātās klātbūtnes daudz - 
na cionālās kaujas grupas Latvijā 
mēr ķis ir stiprināt aizsardzības un 
atturēšanas spējas alianses austru-
mos. Latvijā izvietoto kaujas gru-
pu vada Kanada, un tajā piedalās 
Albānija, Italija, Polija, Slovēnija 
un Spānija. ASV kaŗavīri rotācijas 
kārtībā Latvijā uzturas kopš 2014. 
gada, apliecinot ASV nepārtraukto 
ieguldījumu kollektīvajā drošībā.

***
Atrod unikālu arabu naudu
“Atradums ir unikāls ne vien Lat-

vijas, bet arī Eiropas kontekstā,” tā 
par 25 arabu sudraba dirhēmiem 
un 20 monētu fragmentiem no     
9. – 10. gadsimtam, kas Skrundas 
novadā atrasti apstrādātā laukā 
netālu no Ventas,” sacīja Kuldīgas 
novada mūzeja krājuma vadošā 
pētniece, archeoloģe Inna Rozen-
tāle.

// Foto: Laila Liepiņa (Kurzemnieks)

Monētas mūzejam atdāvinājis 
Skrundas novada iedzīvotājs. Vis-
ticamāk, šoruden lauku kultivējot 
ar techniku, monētas pārvietotas 
no sākotnējās atrašanās vietas un 
izkaisītas plašā territorijā. 

***
Mudina diasporas vecākus aktīvi 

mācīt bērniem latviešu valodu
17. novembrī, sākot Tēvzemes 

nedēļu, Luksemburgas latvieši 
aizsāka Latvijas valsts simtgadei 

Tālajā Austrālijā latviešu kopie-
nās viesojās kādreizējais Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers. 
Pie latviešiem Šveicē viesojās re -
žisors Viesturs Kairišs un filmas 
“Melānijas chronika” māksliniece 
Ieva Jurjāne, Dānijas pilsētā Vo -
jens latviešus izklaidēja Jānis Sku-
telis, Andri Kiviču bija iespējams 
satikt Briselē, savukārt Luksem-
burgā latviešiem uzstājās kompo-
nists un mūziķis Mārtiņš Brauns 
un dziedātāja Ieva Sutugova. Lat-
vijas valsts svētku svinības notika 
arī līdz šim latviešu diasporai 
mazāk zināmās valstīs – Indijā, 
Ēģiptē, Jauzēlandē, Turcijā, Čīlē. 
Folkloras kopa Dūdalnieki un lat-
viešu tautas deju kopa Kamoliņš 
no Lielbritanijas Māŗa Pūļa vadībā 
viesojās pie latviešiem Brazīlijā.

***
Pirmajām prezidenta 
vēlēšanām – 95 gadi

1922. gada Latvijas prezidenta 
vēlēšanas notika 1922. gada 14. no -
vembrī. Jānis Čakste pēc vieno ša-
nās starp Latvijas Sociālde mo kra-
tisko strādnieku partiju un Latvi-
jas Zemnieku savienību tika iz  vir-
zīts kā vienīgais kandidāts un ie -
vēlēts kā pirmais Latvijas prezi-
dents ar 92 balsīm par un sešiem 
deputātiem atturoties. Prezidentu 
ievēlēja 1. Saeima.

Jānis Čakste

Jānis Čakste bija Latvijas Repub-
likas prezidents no 1922. līdz 
1927. gadam. Viņš bija pirmais 
Latvijas Republikas prezidents, un 
viņa uzdevumos ietilpa jaunās 
Lat vijas valsts reprezentācija. Čak-
ste apzinājās, ka demokratiskas  
un mazas valsts prezidents ne -
drīkst pārspīlēt ceremonijas ar sa -
mākslotu teatrālismu, lai nekļūtu 
komisks, bet nedrīkst arī pārstāvēt 
savu republiku ar nolaistu galvu, 
vienkāršām manierēm un pašap-
ziņas trūkumu, jo tad viņu un viņa 
valsti necienīs ne zemes iedzīvo-
tāji, ne ārzemju pārstāvji. Laika-
biedri liecina, ka viņam bija iz -
devies atrast zelta vidusceļu.

Kopš neatkarīgajā Latvijā izvei-
dota Valsts prezidenta institūcija, 
pagājuši 95 gadi. Šajā laikā šo 
augstāko amatu Saeima uzticējusi 
astoņiem polītiķiem – četriem 
pirms Otrā pasaules kaŗa un pie-
ciem pēc neatkarības atgūšanas. 
Pēdējie šo institūciju tautas acīs 
noturējuši gana augstā godā, bet 
lielākos nopelnus tajā eksperti pie-
dēvē Vairai Vīķei-Freibergai. Pēc 
Rīgas Stradiņa universitātes Eiro-
pas studiju fakultātes dekānes Il -
gas Kreituses domām, Vaira Vīķe-
Freiberga bija spēcīga personība 
savā vietā ar patstāvīgu domu, kas 

labiekārtotajās mājās uzņemt sa -
vas 44 amatieŗmākslas kopas 
Starp VEF Kultūras pils – šī Latvijā 
lielākā kultūras centra kopām ir 
izcilākie Latvijas koŗi un deju ko -
pas, kā arī bērnu ko[as. Tādēļ pa -
tiess prieks, ka atjaunotā mēģi nā-
jumu vide būs viņiem labs atbalsts, 
gatavojoties Latvijas Simtgades 

Dziesmu un Deju svētkiem. Tāpat 
VEF Kultūras pils ir arī valsts no -
zīmes architektūras piemineklis 
un ēkas revitalizācija ir svarīga gan 
Rīgas, gan Latvijas mērogā. Šī ēka 
kalpo arī kā tūrisma objekts, jo 
tajā izvietots ļoti interesants mū -
zejs, kur izdzīvojams stāsts par 
VEF izaugsmi, tam no mazas 
darbnīcas ar dažiem strādniekiem 
izaugot par milzīgu uzņēmumu  
ar daudzām filiālēm. Nenolie dza-
mi VEF Kultūras pils uzspodrinā-
tā seja uzlabo arī tās piegulošās 
territorijas ainavu,” sacīja kultūras 
ministre Dace Melbārde.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Armēnija izsenis bija un vēl 
tagad ir atkarīga no Krievijas: šai 
atkarības sajūtai abu zemju un 
tautu attiecībās bija lielākoties 
pozitīva, bet reizumis arī negatīva 
nozīme. Kopš 17. gadsimta Krie-
vija, var teikt, “uzņēmās nastu”, 
glābjot kristīgo Armēniju no tur-
ku kaŗaspēka sirojumiem un ie -
brukumiem. Genocidam, kam 
kri ta par upuri aptuveni pusotra 
miljona armēņu, t.s. “jaunturku,” 
valdība atrada ieganstu: kad ca -
riskās Krievijas kaŗaspē ks 1915. 
gada sākumā straujā triecienā 
ieņēma Karsas provinci Turcijas 
ziemeļaustrumos, turienes armē-
ņi ar gavilēm sveica krievu ka  ŗa-
vīrus kā atbrīvotājus no Osmaņu 
jūga.

1920. gadā nu jau boļševistiskā 
Krievija darīja galu īslaicīgajai 
armēņu neatkarīgajai Pirmajai 

Intrigu mudžeklis Dienvidkaukāzā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

republikai un nākamos 70 gadus 
lūkoja iegalvot Armēnijas PSR 
iedzīvotājiem, ka “padomju vara” 
to gādīgi pasargā “no turkiem”. 
1946. gadā Staļins aicināja ar  mē-
ņu diasporu no visas pasaules 
“atgriezties senču zemē”, bet drīz 
vien deportēja daudzus no šiem 
repatriantiem uz Sibiriju...

Kad PSRS sabruka un Armē-
nija atguva neatkarību, Krievija 
panāca, ka Ginri pilsētā, 120 km 
ziemeļos no valsts galvaspilsētas 
Erevānas, iekārtojas “102. Krie-
vi jas militārā baze”: 5000 vīru, 
ze  nītraķetes, kaŗa lidmašīnas un 
helikopteri stāv nomodā, pasar-
gājot Armēniju “noTurcijas”. Ar -
mēnijas ekonomika lielā mērā 
atkarīga no Krievijas, no kuŗienes 
nāk teju viss naftas imports, dau-
dzās rūpniecības un kalnrūp nie-
cības nozarēs akciju kontrolpa-

ketes pieder Krievijas firmām. 
Turklāt Krievija 2015. gadā “pie-
runāja” Armēniju iestāties “Eirā-
zijas ekonomiskajā savienībā”, 
kas domāta kā pretstats Eiropas 
Savienībai.

Un tagad nu Maskavā dzir - 
da mas bažīgas balsis: pēdējos 
mē  nešos Armēnijas valdība 
“tau s tās” arvien tuvāk Eiropas 
Savie nī bai, lūkojot paplašināt 
sa  darbī bu ar to. Erevāna sākusi 
zondāžu Briselē, lai panāktu pla-
šāka vē  riena vienošanos ar ES 
“par part nerību”. Tas jau “ož pēc 
nodevī bas”, izteicies viens no 
Krievijas “imperiskajiem” ide o-
lo giem. Vi   ņa iztēlē parādās rēgs: 
kad Ukrainas prezidents Janu-
kovičs grasījās pa  rakstīt līdzīgu 
vienošanos ar ES, Putins to aiz-
liedza – un tas bija sākums Mai-
danam...

Novembŗa vidū Maskavu sa -
sniedza ziņa no Erevanas: Armē-
nijā aug pretkrieviskais noska - 
ņo jums, jo Krievija masveidā 
pie gādā ieročus Azerbaidžānai – 
zvērinātam Armēnijas ienaid-
niekam, kas atrodas ar to kaŗa 
stāvoklī, valdot vārīgam pamieram.

Ne tikai Armēnijā, bet arī Va -
šingtonā lielu interesi izraisīja 
Krievijas prezidenta Putina vi -  
zī te Teheranā, kur viņš ieradās    
1. novembrī, “paņemot līdzi” Azer-
 baidžānas prezidentu Alijevu,   
lai vestu sarunas ar Irānas prezi-
dentu Ruhani.

Vērotāji saprata: tur kaut kas 
vārās. Intrigas, kas pirmajā brīdī 
šķiet necaurskatāmas. Armēnija 
līdz šim lielā mērā balstījās uz 
Irānu gan politiskajā ziņā, gan kā 
“izeju uz ārpasauli”. Bet tagad 
Azerbaidžānas prezidents Alijevs 

kopā ar Putinu sastiķē tādu kā 
alianci ar Irānu (kaut gan reģio-
nālā kaŗa gadījumā Azerbaidžā-
na labprāt “pievāktu” Irānas zie-
meļu novadus, kur mīt miljo - 
n iem azeru).

Braucam tālāk: Krievija pie-
gādā Azerbaidžānai ieročus, bet 
Azerbaidžānai lielā daudzumā 
piegādā ieročus arī Izraēla (ap -
maiņā pret lētu naftu), kuŗa Irā-
nai ir “cionistiskais ļaunuma pe -
rēklis, kas iznīcināms”. Azerbai-
džānas galvaspilsētā Baku rosīgi 
darbojas Izraēlas vēstniecība, ka -
mēr Telavivā Azerbaidžānas vēst-
niecības nav – te ir smalks aprē-
ķins.

Tiec nu gudrs! Var saprast, ka 
Armēnijas prezidents Sargsjans 
jūtas ne visai omulīgi pēc Pu -
tina-Alijeva-Ruhani apspriedes 
Te  herānā.

Valsts svētki nu ir pagājuši.     
18. novembrī svinējām Latvijas 
Republikas izveidošanas 99. ga -
da dienu, nu atliek gaidīt Simt-
gadi, kad noteikti svinības sitīs 
ļoti augstu vilni. Šī gadsimta lai-
kā, par spīti Krievijas solījum am 
no Latvijas valsts atteikties uz 
mū  žīgiem laikiem, pirmā brīv-
valsts pastāvēja 19 gadus, 10 mē -
nešus un sešas dienas. Pa  domju 
okupācija ilga 51 gadu, divus 
mē  nešus un septiņas dienas. Lat-
vijas atjaunotā neatkarība, savu-
kārt, man rakstot, ilgusi 26 ga -
dus, divus mēnešus un 28 die -
nas. Kopumā okupācijas periods 
bija gaŗāks nekā abi brīvvalsts 
periodi kopā ņemti, taču nu visā 
visumā varam justies droši, ka 
neatkarības periods turpināsies 
un nekad vairs netiks pārtraukts.

Šonedēļ Saeima ķērusies klāt 
pie nākamā gada valsts budžeta 
apstiprināšanas. Vienā ziņā val-
dī ba šogad bijusi sevišķi taupī -
ga, jau laikus paziņojot, ka šogad 
tā dēvēto deputātu kvotu, kuŗu 
ietvaros atsevišķām Saeimas frak -
cijām un deputātiem tiek pie-
šķirti līdzekļi, kuŗus izdot pa sa   -
v am prātam, nebūs. Citugad par 
šādiem līdzekļiem būvētas vai 
renovētas baznīcas, sporta un 
kul tūras celtnes u.tml. Šogad par 
spīti valdības solījumiem, depu-
tāti uz trešo lasījumu iesniedza 
burtiski simtiem dažādu priekš-
li kumu, taču ar ļoti retiem iz -
ņēmumiem gudrās galvas ietu rē-
ja disciplīnu, tos noraidot. Šāda 
pieticība var likties pārsteidzoša 
tādā nozīmē, ka nākamgad būs 
13. Saeimas vēlēšanas, un tas nu 
būtu tas brīdis, kad demonstrēt 
dāsnumu ar deputātu kvotu palī-
dzību. Taču nē. Šoreiz tas tā 
nebūs.

PAR AIZSARDZĪBU
Viens liels iemesls, kāpēc šo -

gad valdība piegrieza grožus,  
bi  ja tas, ka nākamgad pirmo rei zi 
mūsu valsts pastāvēšanas vēs tu rē 
valsts aizsardzības vajadzī bām 
tiks piešķirti divi procenti no 
iekšzemes kopprodukta. Lasītāji 
zina, ka NATO šo izdevumu lī -
meni paģērējusi jau sen un no 
visām dalībvalstīm. Tikai pirms 
pāris gadiem, kad sāka pieaugt 
kaimiņvalsts agresija Ukrainā un 
citur, valdība beidzot apņēmās  
to pakāpeniski sasniegt, un nā -
kam gad tas tā arī būs. Varēsim 
būt lepni, jo tajā brīdī Latvija   
būs viena no tikai astoņām no 
NATO 29 dalībvalstīm, kuŗa no -
drošina attiecīgo līmeni. Lauvas 
tiesu NATO izdevumu uz saviem 
pleciem allaž nesušas Amerikas 
Savienotās Valstis, tas tā ir arī 
tagad, kad Vašingtonā pie teikša-
nas ir cilvēks, kuŗš priekšvēlēša-
nu kampaņas laikā alianci aprak-
stīja kā novecojušu un nepār-
traukti runāja par to, ka citas 
NATO dalībvalstis it kā Ameri-
kai esot parādā daudzus miljar-
dus dolaru. Tiesa, tā šis cilvēks 
demonstrēja savu absolūto neiz-
pratni par Ziemeļatlantijas alian-
ci un tās darbību, tāpat kā pirms 
tam viņš demonstrējis lielu ne  zi-
nāšanu par citām mūsu pa  saules 
reālijām.

Pakāpeniski Latvija arvien vai-
rāk un vairāk veido sadarbību ar 
citām NATO dalībvalstīm, un 
pie nācīgā izdevumu nodrošinā-
šana apliecina, ka esam gatavi 
aizsargāt sevi un līdz ar to sa -
gaidīt atbalstu un sadarbību no 
partneŗiem. Šovasar mūsu valstī 
ieradās NATO spēku aizsardzī-
bas bataljons, kuŗā piedalās ka -
ŗavīri no vairākām aliances da -
lībvalstīm, tādi paši bataljoni arī 

izvietoti Igaunijā, Lietuvā un Po -
lijā. Latvijā komandēšanas funk-
cijas uzņēmušies kanadieši, bet 
patlaban rotācijas kārtībā mūsu 
valstī arī atrodas spāņi, italieši, 
albāņi, poļi un slovēņi, kopumā 
mazliet vairāk nekā tūkstoš zal-
dātu. Laikā kopš viņu ierašanās, 
daudz darīts, lai viņus pieradinātu 
Latvijas klimatam un arī relje - 
f am, kas ir svarīgi dažādu veidu 
motorizētas technikas vajadzī-
bām. Kareivju klātbūtnē Ādažu 
militārajā bazē un citur bijis labs 
atspaids apkārtējiem uzņēmu -
m iem, laika gaitā esmu lasījis inter-
vijas, kuŗās it īpaši ēdināšanas 
uzņēmumu pārstāvji ir stāstījuši, 
kā viņiem nācies pielāgot recep-
tes un piedāvājumu visdažādā-
kajām ārvalstnieku gaumēm.

Tūkstoš cilvēku var nelikties kā 
milzīgi liels skaits, taču Ādažos un 
citur ātrā tempā nācies celt bara-
kas un cita veida celtnes. Sā  kumā 
bataljona pārstāvjiem nā  cās dzīvot 
teltīs, nevis vienkāršās, bet ar ap -
kuri un citām ēr  tī bām aprī  ko -     
 tas. Krievijā par to notika liela 
ņirgāšanās, re, Latvija zaldātiem 
pat pienācīgus dzīves apstākļus 
nevar nodrošināt, kāda būs dzīve 
teltīs tad, kad sāksies ziemas spel-
gonis? Uz to Kanadas komandie-
ris smaidot atbildēja, viņa vīri ap -
mācību laikā savas valsts tālajos 
ziemeļos dzīvojuši ne tādās teltīs 
un ne tādos ap  stākļos vien, būs 
labi. Starp citu, kanadieši Latvijā 
ieradās ar ho  keja ekipējumu, viņi 
cer ziemā uzspēlēt. Spāņi savu  -
kārt atbrauca ar futbola ekipēju-
mu, viņiem hokejs nav tikpat inte-
resants, bet futbolu gan viņi ir ga -
tavi spēlēt jebkuŗā laikā. Šogad 
da  rīts ļoti daudz, lai uzlabotu ka -
ŗa vīriem vajadzīgo infrastruk tūru 
un dzī ves apstākļus.

Papildu līdzekļi arī Latvijas 
bruņotajiem spēkiem ļauj iegā-
dāties ekipējumu. Aizsardzības 
ministrija ir vēstījusi, piemēram, 
ka jau nākamā gada laikā ikkat-
ram kareivim un zemessargam 
tiks nodrošināts individuāls eki-
pējums, lai gatavotos lielākajām 
kaŗa mācībām, kādas mūsu valstī 
būs kopš neatkarības atjauno ša-
nas. Iepirkta dažāda veida tech-
nika, tajā skaitā bruņotas kāpur-
ķēžu kaujas mašīnas no Lielbri-
tanijas. Par tām sabiedrībā gan 
vīpsnāja, cilvēkiem apgalvojot, 
ka patiesībā tās ir ļoti ve  cas, bet 
tā tas noteikti nav. Kādā intervijā 
aizsardzības ministrs Rai monds 
Bergmanis teicis:  “Šo   gad lielākais 
kaŗavīru daudzums kopš neat -
ka rības atjaunošanas devās uz 
ap  mācībām Vācijā, un viņi ar 
šīm mašīnām parādīja  ļoti labus 
re  zul tātus. Amerikāņi bija pār-
steigti, ka tikai gadu mēs šīs ma -
šīnas lietojam, bet esam sasnie-
guši tik augstas profesio nālās 
vadības spējas.” Parakstīti līgumi 
arī par cita veida techniku, to -
starp padomāts par prettanku ie -
ročiem, pretgaisa aiz sar dzības 
iekārtām un cita veida ekipē-
jumu. 

Starp citu, šajā sakarā Latvijā 
raisījusies diskusija par to, kā   -
pēc bruņojums jāpērk ār  zemēs, 
vai mēs tās nevaram ražot paši, 
atceroties, ka pirmās brīvvalsts 
laikā Latvijā bija trīs uzņēmumi, 
kuŗi ražoja munīcijas. Protams, 
kaŗa lidma šī nas, zemūdenes un 
smago tech niku pie mums nera-
žo, taču ir citas jomas, kuŗās Lat-
vijas uz  ņē mumi var darboties  
un jau dar bo jas. Tajā pašā inter-
vijā R. Ber g manis stāstīja, ka jau 
ir noslēgts sadarbības memo-
rands ar lauk saimniecības orga-

nizācijām par pārtikas piegādi 
bruņotajiem spē kiem un Ze  mes-
sardzei. “Ce  ru, ka jau tuvākajā 
laikā spēsim paziņot par jauniem 
sadarbības līgumiem, lai pēc ie -
spējas vairāk naudas paliek šeit 
uz vietas,” tei ca ministrs. “Tagad 
daudzas lielās militārās kompa-
nijas, kas mums piegādā ekipē - 
ju mu, bruņojumu un citas lietas,  
to ir sapratušas un ir akceptē-
jušas jaunos spēles no  teikumus. 
Šīs kompanijas, pašas sev par 
pārsteigumu, ir atradušas šeit 
vie tējos uzņēmumus, kas augstā 
kvalitātīvā līmenī ir ga  tavas sa -
darbībai. Daudz vien kāršāk un 
izdevīgāk ir, ja technikas apkopi 
mūsu bruņutehnikai var nodro-
šināt uz vietas, nevis sūtīt kaut 
kur tālu prom.” 

Vienvārdsakot, šajā ziņā viss 
notiek. Ir zināms, ka Krievija pē -
dējā laikā ir pamatīgi koncen - 
t rējusi spēkus gar mūsu, un ne 
tikai mūsu, robežām, kopumā 
trīs jaunas divīzijas. Laiks rādīs, 
kas kaimiņu lācim ir padomā, 
taču Ukraina (un pirms tam arī 
Gruzija), kuŗas nav NATO dalīb-
valstis, ir viena lieta, pakacināt 
pasaules lielāko militāro alianci – 
ir kaut kas pavisam cits. Ilgu 
laiku NATO attiecībā uz mūsu 
reģiona drošību šaubījās, vilci nā-
jās, taču tieši agresija Ukrainā 
bija pagrieziena punkts, un nu 
aliance atbildību par mūspuses 
drošību ir uzņēmusies nepār pro-
tami un bez tālākiem jautāju - 
m iem. Aizsardzības budžeta pa -
lie l ināšana līdz diviem procen-
tiem līdz ar to ir tikai un vie nīgi 
apsveicama. 

Bībelē teikts, ka Dievs sargā 
tos, kuŗi sargā paši sevi. Dzīvē 
tieši tas pats sakāms par mili-
tārām lietām. 
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Ja atmiņa neviļ, rakstnieces 
Gun degas Repšes sākotnējā ie  ce - 
re bija uzrunāt vēl deviņus citus 
pazīstamus latviešu rakstniekus, 
lai, katram patstāvīgi strādājot, 
tap tu romānu virkne par Latvi  jas 
un latviešu likteņiem no 20. gad-
simta viena gala līdz otram. Kat-
ram no šiem rakstniekiem tika 
iedalīts savs desmit gadu ilgs laika 
periods, ko apkopt. Dzīve tomēr 
gāja savu ceļu: desmitga dēm ro -
bežas ar aritmētisku pre cīzitāti 
nemaz nebija tik viegli novilkt, lai-
ka periodi pārsedzās, projekta da -
lībnieku skaits pār sniedza desmit, 
romāni nāca kla jā, kad tie bija ga -
tavi, nevis ap  rakstīto laikmetu 
chro nolo ģiskā secībā.

Arno Jundzes Sarkanais dzīv-
sudrabs ir jau serijas 13. romāns. 
Kaut tas rātni pakļaujas serijas 
sākotnējai iecerei un tā darbība 
noris precīzi desmitgadē no 
1990. gada Jaungada nakts līdz 
2000. gada sagaidīšanai, gribas 
izteikt minējumu, ka izdev nie-
cība savu sekmīgo seriju kādu 
laika strēķīti vēl paturpinās, ret o-
riski jautājot: vai tad veselu gad-
simtu var ietilpināt vien trīspa -
ds mit grāmatās?

Jundze savu uzdevumu – pa -
rādīt izdomātu t. s. mazo cilvēku 
dzīves uz tautas atmiņā sagla bā-
jušos vai archīvos un vēstures 
grāmatās piefiksētu notikumu 
fona – veic ar laba žurnālista vai 
archīvāra akrībiju. Katra romāna 
nodaļa saistīta ar noteiktu datu-
mu, un to ievada biezākiem bur-
tiem nodrukāts teikums par to, 
kas šai datumā tāds svarīgs no  ti-
cis. Piemēram, 1994. gada 5. jan-
vārī Latvijas valdība paziņojusi, 
ka valsts izvirzījusi mērķi iestā-
ties NATO, bet turpmākajās pie-
cās lappusēs viena no romāna 
personām – Jānis – kombinē, kā 
uzlabot savu materiālo labklājību.

Romānā daudz darbojušos per-
sonu. Skaidrs, tā tam jābūt, lai 
parādītu laikmeta daudzveidī -
bu. Mazliet traucē autora paņē-
miens – uzvest dažus no viņiem 
skatuvē, ja tā drīkst sacīt, ar lie-
lām laika atstarpēm, pa kuŗām 
dažs prātu īpaši nepaspicējis la -
sītājs jau būs paguvis viņu aiz-
mirst. Artūrs, lūk, parādās jau 
pašā romāna sākumā, bet 16. 
lap pusē mistiski pazūd. Lasītājs 
saausās: nu būs kā krimiķī, kas 
gan ar to Artūru varētu būt noti-
cis, un vai viņš atradīsies? Taču 
no Artūra ne miņas, līdz kamēr 
82. lappusē rakstnieks atgādina, 
ka viņš jau kopš vairāk nekā gada 
pazudis. Artūrs pavisam īpatā 
veidā uzpeld tikai 301. lappusē, 
bet lasītājam gribas atcerēties 
angļu sakāmvārdu out  of sight, 
out of mind: tādu, ko ilgi neredz, 
aizmirst.

Ļoti reljefs, ar dziļu iejūtu un 
mīlestību veidots tēls ir vienkāršā 
lauku sieviņa Zelma, kas, slauk-
dama savu gotiņu Madaru, reizi 
pa reizei, bet pietiekami bieži go -
tiņai izstāsta, kas notiek ap  kārtnē 
un pasaulē viņas daudzkārt nai-
vajā, tomēr šarmanti veselīgajā 
interpretācijā. Grāmatas pēdējos 
teikumos autors piešķir Zelmai 

Vai labā bija tik maz?
Arno Jundze, Sarkanais dzīvsudrabs, izdevniecības “Dienas Grāmata” 

Latvijas vēstures romānu serijas “Mēs. Latvija, 20. gadsimts” 13. grāmata, 2017. g., 480 lpp. 

ar Madaru tādu kā juceklīgās 
pasaules stabilizātoru lomu:

Savā vienkāršajā pazemībā viņas 
ir labākais, ar ko cilvēcei attaisnot 
trokšņaino klauvēšanos pie nāka-
mā gadu tūkstoša durv īm. Šajā 
mirklī uz sekundes tūks tošdaļu 
pa  saule pazūd melnā tums as bez-
dibenī un vienīgā vieta, ko ap -
mirdz mājīgā elektriskās spuldzī-
tes gaisma, ir vecā kūtiņa piesni-
guša meža vidū.

  Cits tēls, kas izceļas no dažā -
du 90. gadu Latvijas dzīves aspek-
tus illustrējošās romāna personu 
varzas, ir Juris. Gluži kā romānu 
serijas 11. grāmatā, Kristīnes Ul -
bergas romānā Tur (2017), ana-
chroniski nācās sastapties ar 
me  ža dzīves turpinātājiem vēl 
stipri jaunos laikos, kaut avoti 
par mežabrāļu gala laiku uzska -
ta 50. gadu vidu, tā arī Arno 
Jundzes Juris ir visai nepaticams 
90. gadu notikumu vērotājs un 
vērtētājs no mežabrāļu viedokļa. 
Savā dienasgrāmatā viņš 1993. 
gada 5. oktobrī raksta: 

Es zinu, ka Latvija atkal ir brī-
va! Lasu katru mežā atrastu avī-
zes skrandu, lai sekotu līdzi jau-
numiem... Ja Latvija ir tapusi brī-
va, tad laikam jau arī mana cīņa 
ir galā. Laiks beigt kaŗot. Es neva-
ru tomēr izšķirties, ko iesākt. Pa -
likt mežā vai doties pie cilvēkiem?

 Juris, kas nespēj citādi kā vien 
mūžīgi dzīvot pagātnē, ir pret-
pols citām personām (atskaitot 
psīchiski saslimušo Artūru), kas 
sitas pa reālo 90. gadu dzīvi, kā 
jau nu katrs to māk.

90. gadus Arno Jundze parāda 
kā nepievilcīgu laiku arī vēl pēc 
Latvijas neatkarības atjauno ša-
nas. Lūk, teksta paraugs:

1994. gada janvāŗa ikdiena 
daudziem kļuvusi pārāk smaga. 
Algas smieklīgi mazas. Par tām 
nevar iztikt, bet apkures maksa 
nemitīgi pieaug, padarot visu vēl 
ļaunāku. Laukos kolchozi sabru-

ku ši, manta izvazāta. (Izlaižu če t -
rus teikumus par grūtībām ar 
apkuri. – E. S.) Viss kļūst dārgāks, 
un prasme izdzīvot no vienas 
naudas dienas līdz otrai līdzinās 
čempiona cienīgai šacha partijai, 
kuŗa jāspēlē nebeidzamā vāveres 
ritenī, kas griežas aizvien strau-
jāk. Polītiķi nekaunīgi apgalvo,  
ka viss maksājot tik, cik tas mak-
sājot. Tikai ne godīgs darbs! Tas 
tagad vispār vairs nav cieņā. Va -
karos bail iet ārā, pilsētas atgādi-
na kaujas lauku. Restorānos, uz 
ie  lām un pagalmos saimnieko 
dažāda kalibra kriminālisti, viņi 
cits citu šauj, duŗ un slaktē. Rei-
zēm pat spridzina. Nedod, Dievs, 
nejauši trāpīties tādiem bandu 
cīkstiņiem pa vidu. Laupa un zog: 
mašīnas, dzīvokļus, veikalus, cil-
vēkus. Tad vēl tās narkotikas, jau-
ni cilvēki glāžainām acīm un tuk-
šu skatienu klīst kā tādi šau smu 
filmu zombiji. (215.–216. lpp.)

Ikdiena, raksta autors, “aizvien 
vairāk atšķīrās no tās, uz At  mo-
das ideāliem rūpīgi būvētās, sap-
ņu pils, kam vārdā brīvā Latvija.” 
(279.)

Starp daudzajām negācijām 
po  zitīvu pārmaiņu, ko atnesusi 
sabiedriskās iekārtas maiņa, iz -
de vās uziet autora izsaucienā,    
ko izraisa Dzidrai radusies ie  spē-
ja pārlasīt Virzas Straumēnus: 
“Labi gan, ka vairs nepastāv aiz-
liegti autori un aizliegti darbi, kā 
tas bija padomju laikos!” (219.) 
Autors atstāj iespaidu, ka, viņa-

prāt, no sabiedrības jebkuŗos ap -
stākļos daudz laba nevar sa  gai-
dīt, tomēr sevi uzvarēt un ci - 
tiem palīdzēt spēj indivīdi: Jānis 
pēc pārciestās auto avārijas pie-
rāda sev un citiem, ka spēj jau 
staigāt bez sākumā nepiecieša-
majiem kruķiem (354.), bet 
Dag nija un Nikolajs ziedo lī - 
dz ekļus 1997. gada Talsu auto-
pa cēlāja traģēdijā cietušo bērnu 
atbalstam. (370.) 

Romānā aprakstītajā laika pe -
riodā dzīvoju Austrālijā, bet starp 
1991. un 1999. gadu sešas reizes 
viesojos dzimtenē. Neap strīdu 
to, ka Arno Jundzes skatī jum am 
ir pamats, pat ja viņš brī ž iem 
krāsas sabiezinājis. Tomēr uz -
skatu, ka viņš daudz par maz ir 
saskatījis 90. gadu virzību pretī 
labajam. Atceros 90. gadu rosi-
nošo kultūras dzīvi Rīgā. Atceros 
vienu vienīgu rietumniecisku 
tirdzniecības vietu – Kentucky 
Fried Chicken – visā gaŗajā Tēr-
batas ielā 1991. gadā un to, cik 
daudz kafejnīcu un veikalu tur 
bija 1999. gadā. Atceros 1991. 
ga  da grāmatu veikalus, kur lasīt 
sagribējušos no grāmatu plauk-
tiem atdalīja lete, un pirms iegā-
des kāroto grāmatu nedrīkstēja 
ne pacilāt, ne pāršķirstīt. Kā tas 
viss tajos pašos 90. gados jau 
izmainījās! Latvija nebija ideāla 
nedz 90. gados, nedz tā tāda ir 
tagad, tomēr lūgdams lūdzu visus 
pesimistus nenovērtēt mū  su 
atgūto brīvību par zemu.

Atklāta vēstule Latvijas Republi-
kas Ministru prezidentam Mārim 
Kučinskim.

Pasaules Brīvo latviešu apvie nī-
ba vienmēr ir iestājusies par lat-
viešu valodas pieejamību un vien-
līdzīgu apgūšanu visiem Latvijas 
iedzīvotājiem – bērniem, jaunie - 
š iem un pieaugušajiem. Aizvadī ta -
jos mēnešos mēs ar interesi seko-
jām Latvijas valdības centie niem 
mainīt valsts izglītības polītiku un 
panākt pāreju uz mācībām lat vie-
šu valodā vispārizglītojošās skolās.

PBLA atbalsta izglītības un zi -
nātnes ministra Kārļa Šadurska 
un viņa vadītās ministrijas plānus, 
kas noteiktu, ka no 2019./2020. 
mācību gada 9. klases valsts pār-
baudījumi un no 2020./2021. mā -
cību gada 12. klases centralizētie 
eksāmeni būs jākārto latviešu va -
lodā.

PBLA pauž atbalstu pārejai uz latviešu mācību valodu 
Latvijas valsts skolās

PBLA uzskata, ka ne tikai pār-
baudījumiem, bet arī mācībām 
pēc iespējas agrākā vecumā jā  no-
tiek valsts valodā – mācības divās 
valodās veicina divkopienu valsts 
pastāvēšanu. Jo ātrāk var pāriet uz 
skolu modeli, kur vienojošais no 
bērnības ir valoda, jo vairāk ma -
zināsies plaisa starp latviešiem un 
cittautiešiem un arvien ciešāk sa -
liedēsies Latvijas iedzīvotāju ko -
pienas.

PBLA aicina Izglītības minis - 
t riju gādāt, lai tiktu nodrošināta 
bērnudārzu audzinātāju un sā  kum-
skolu skolotāju latviešu valodas 
kvalifikācijas celšana, lai valstī 
būtu skolotāji, kas ar labu latvie - 
šu valodu visiem – gan latviešu, 
gan cittautiešu bērniem – pirma-
jos bērnudārza un sākumskolas 
gados piedāvātu līdzvērtīgu lat - 
vie šu valodas apguvi.

PBLA uzsver, ka latviešu valoda 

ir valsts valoda – visiem Latvijā 
dzī vojošajiem bērniem un jaunie-
šiem ir gan tiesības, gan pienā-
kums zināt latviešu valodu līdz-
vērtīgā līmenī. Protams, ka valstī 
atbalstāma ir jebkuras valodas 
apguve ģimenē un papildskolās, 
taču tām nav jābūt pilnībā valsts 
sponsorētām. Valstīs, kas uzņem 
imigrantus jau gadu desmitiem – 
ASV, Kanadā, Austrālijā – darbo-
jas valodas un kultūras skolas, kur 
papildus valsts piedāvātajai izglītī-
bai māca mātes vai mantoto valo-
du – un tās, galvenokārt, financē 
imigrantu kopienas pašas. Latvijas 
izglītības modelis varētu sekot šim 
piemēram.

PBLA atgādina, ka jau gadiem 
ilgi cittautiešu ģimenes, kas vē -
las dzīvot Latvijā, apzināti iz  -
vē las  saviem bērniem latviešu 
bēr nu dārzus, tādējādi radot ve -
selu pa  au dzi, kas tekoši runā 

gan latviski, gan krieviski. Re -
dzams, ka šie ie  dzīvotāji sapra-
tuši un mērķtiecīgi izvēlējušies 
iespēju iegūt tālāko izglītību 
valsts valodā.

Apsveicams ir fakts, ka Latvijas 
augstskolas jau ir sekmīgi reālizē-
jušas un pārgājušas uz mācību ap -
guvi latviešu, t. i., oficiālajā valsts 
valodā. Tāpēc tiem krievu skolu 
audzēkņiem, kuŗiem latviešu va  lo -
das līmenis nav pietiekami augsts, 
liegts augstākās izglītības ceļš Lat-
vijā. PBLA aicina Izglītības mi -
nist riju spert visus iespējamos so -
ļus, lai visi Latvijas vispārizglī - 
to jošo skolu beidzēji, neatkarīgi 
no tautības, varētu studēt Latvijas 
augst skolās un pēc studiju beig-
šanas pilnvērtīgi strādāt Latvijā, 
saliedējot sabiedrību un stiprinot 
valsts ekonomiku.

PBLA apsveic Latvijas valdī-
bas tālredzīgo vēlmi – pāreju uz 

izglī tību latviešu valodā atrisi -
nāt līdz 2018. gada februārim, lai 
šo jau tājumu Saeimas vēlēšanu 
gadā par tijas nevarētu izmantot 
kā in  strumentu priekšvēlēšanu 
kam pa ņām. PBLA uzskata, ka 
izglī tī bas valodas jautājuma lie-
tošana priekšvēlēšanu sakarsē-
tajā polītis kajā gaisotnē varētu 
nelabvēlīgi saasināt attiecības  
un novest pie konfliktiem Lat  -
vi jas dažādo etnisko grupu 
starpā.

Saprotam, ka šis ir sarežģīts un 
polītiski grūti risināms jautājums, 
bet vēlam spēku un veiksmi val-
dībai un Izglītības ministrijai to 
atrisināt.

Patiesā cieņā
Jānis Kukainis, 

PBLA priekšsēdis
Daina Grosa, 

PBLA Izglītības padomes 
izpilddirektore
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Kad pirms 72 gadiem Zēdel ge-
mā dibināja Daugavas Vanagu or -
ganizāciju, jaunais, gaisa spēku 
pa  līgdienesta izpalīgos iesauktais 
Pārdaugavas puika Imants Balo-
dis bija tur klāt. Viņam toreiz bija 
tikai 18 – vecums, kad mūsdienu 
jaunieši dažkārt vēl cieši turas mā -
tes brunčos. Tas ir vecums, kad 
cilvēks ir jaunības plaukumā, pilns 
sapņu par savu turpmāko dzīvi – 
izglītību, karjēru un mīlestību. 

Bet jaunais Imants jau paguvis 
izjust kaŗa laiku – Vācijas kapitu lā-
ciju viņš piedzīvo Dānijā, seko 
gūsts Vācijā kopā ar citiem leģio-
nāriem. 1945. gada rudenī visus 
pārsūta uz Zēdelgemu Beļģijā,  
kur aiz dzeloņdrāšu žogiem kopā 
tika sapulcināts aptuveni 12 000 
lat viešu kaŗavīru. Lai izturētu skar-
bos dzīves apstākļus un neziņu 
par nākotni, vajadzīgs liels gribas-
spēks. Tomēr kaŗavīru vidū aug 
arī spīts un apziņa – lai panāktu  
ko vairāk, lai varētu paši veidot 
savu dzīvi – jāsāk organizēties. Tā 
Imants Balodis 1945. gada 28. de -
cembrī kļūst par jaunāko no 7787 
Daugavas Vanagu (DV) pašpalī-
dzī bas organizācijas dibinātājiem. 
Šo gadu laikā viņš vienmēr ir uz -
svēris, ka Daugavas Vanagi ir jau -

“Es neesmu ārzemju latvietis, bet latvietis ārzemēs” 
27. novembrī vienam no Daugavas Vanagu dibinātājiem Imantam Balodim – 90

n iešu dibināta organizācija, jo leģio-
nāri pēc Otrā pasaules kaŗa – gadu 
skaita ziņā – bija pavisam jauni. 

Jaunības aizrautību Imants Ba -
lodis spējis saglabāt visu dzīvi. Un 
darbā ar jauniešiem arī ritējis viss 
viņa ražīgais mūžs. I. Balodis ie -
saistās Eiropas Latviešu jaunatnes 
apvienības (ELJA) izveidē, ir viens 
no Jaunatnes dienu rīkotājiem,       
ir ELJA referents un vēlāk arī val-
des loceklis, rīko ELJA kongresus. 
18 gadus viņš kopā ar savu dzī ves-
biedri Elizabeti vada Minsteres Lat -
viešu ģimnazijas (MLĢ) inter nātu. 

Visu Imanta Baloža mūžu ir 
caur vijis sports. Būdams pilns jau-
nības spēka un aizrautības, viņš 
aktīvi sportojis pats – spēlējis vo -
lejbolu, 1956. gadā kļuvis par ša -
cha meistaru. Taču I. Balodis arī 
uzskata, ka sportam ir nozīmīgs 
papildu mērķis – tas spēj vienot 
trimdas latviešus. Ar šo ideju viņš 
ilgus gadus vada MLĢ ārpussko-
las sporta nodarbības. Lai MLĢ 
jaunieši iekļautos kopējās trimdas 
sporta norisēs, viņš rīko basket-
bola, volejbola, galda tenisa un 
šacha turnīrus ne tikai Vācijas, bet 
visas Eiropas mērogā.

Imanta un Elizabetes Baložu 
laikā MLĢ kļūst par svarīgāko 

Jau kopš Daugavas Vanagu 
organizācijas dibināšanas Imants 
Balodis aizvien vairāk ir iesaistī -
jies DV darbā. Viņš ir bijis DV V 
sporta un jaunatnes nozares re -
ferents, vadījis DV V jaunatnes 
no  zari, koordinējis DV V palīdzī-
bas darbu, vadījis arī DV CV jau-
natnes nozari, par savu darbību 
godam saņēmis pulkveža Januma 
balvu. Imants Balodis ir Dauga -
vas Vanagu Vācijā dvēsele, viņš or -
ganizācijai ir piesaistījis daudzas 
pazīstamas personības, kuŗas at -
kal piesaista citas. Un tas ir dabisks 
organizācijas process, kad viedie 
ļaudis savu pieredzi nodod nāka-
majiem. 

Un tas saskan ar Daugavas Va -
nagu mērķi, ko nosprauda, dibi-
not šo organizāciju – nepazaudēt 
citam citu svešumā. Imants Ba  lo-
dis vienmēr uzsver – tas bija sva rī-
gi pēc Otrā pasaules kaŗa, latv ie-
šiem izklīstot pa pasaules konti - 
n entiem, bet ne mazāk svarīgi tas 
ir šodien, kad joprojām esam iz -
kaisīti pa malu malām.

Paldies Tev, Imant, ka Tu vien-
mēr esi pats ticējis un citus ie -
dvesmojis ticēt brīvai Latvijai!

Austris Grasis un 
Ieva Freinberga

Imants kopā ar savu mazdēlu Klāvu Rīgā

Elizabete un Imants Baloži, kā viņus atceras simti, internāta 
birojā Minsterē

Augustdorfas valde 1956. gadā

DV sarīkojumā Bērzainē, Freiburgā

Vācijas un tuvējo valstu latviešu 
tikšanās vietu, kur dzīve mutuļo. 
Te bija Minsteres Latviešu centrs, 
Latviešu Centrālā komiteja, MLĢ 
DV Centrālā valde, Pasaules Brīvo 
Latviešu apvienības (PBLA) infor-
mācijas birojs, avīzes Latvija (vē -
lāk Brīvā Latvija) redakcija, trim-
das archīvs un bibliotēka. 

Sākot ar 1979. gadu, Imants Ba -
lodis trīs gadus Minsterē rīko Ei -
ropas Vasaras skolu, un šī viņa 
iedibinātā tradicija vēl šodien 
Latvijā ir dzīva.

1957. gada 4. augustā ELJA 4. 
kon gresā Etlingenā (Vācija) pie-
ņemtā Etlingenas deklarācija, kur, 
starp citu, formulēts primārais lat-
viešu jaunatnes mērķis: “Mēs esam 
par neatkarīgas un demokratis kas 
Latvijas Republikas atjauno ša nu. 
[..] ... ticiet, ka nāks laiks,  un mēs 
mūsu mērķi aizsniegsim”, – tāpat 
kā lielākajai daļai latviešu trimdi-
nieku, ir vadījis visu Imanta Baloža 
mūžu. Tāpēc viņam gan Latvijas 
okupācijas laikā, gan arī šodien ir 
bijis ļoti svarīgi veicināt jauniešu 
patriotisko un polītisko briedumu, 
rosināt viņus būt pilsoniski un 
polītiski aktīviem. Sa  vulaik viņš ro -
sinājis jauniešus pie dalīties da  žā -
dās akcijās, kas pie vērstu pasaules 
polītiķu uzmanību Latvijas oku pā-
cijai, MLĢ rīkojis dažādus semi nā-
rus, bet pēdējos gados – ar mērķi 
izzināt savu pa  gātni rosinājis un    
ar DV Vācijā (DV V) un DV 
Centrālās valdes (DV CV) atbalstu 
rīkojis jauniešu konkursus par rakst-
nieci Zentu Mauriņu un brīvības 
cīnītāju Gu  nāru Astru. Pēdējā kon-
kursa rez ultātā Imants Balodis ir 
iedves mojis grāmatas – Gunārs 
Astra. Un citi – iznākšanu. Gandrīz 
30 gadus Imants Balodis dzīvo Bad 
Krocingnā, Vācijā, kur neno gur - 
s toši kopj Zentas Mauriņas kapa-
vietu un piemiņu.

I. Balodim vienmēr ir bijusi ļoti 
svarīga sadarbība ar Latviju vis da-
žākajās nozarēs, bet īpaši – spor tā, 
vēstures apzināšanā un jauniešu 
patriotiskajā audzinā šanā.
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Toronto pensionāru saietā 26. ok  -
tobrī Auseklis Zaķis neat gā dināja 
par rakstu iesūtīšanu Pensionāram, 
jo saņemšanas ter miņš ir notecē -
jis. Nākamajā sa  ietā kā izmēģinā-
jumu pirms ofi ciālās programmas 
skatīsimies tieš raidi no Latvijas. Au  -
seklis ap  sveica ciemiņus no Lat vi-
jas, kuŗi arī kādreiz būs pensionāri, 
bet tikai pēc daudziem, daudziem 
gadiem.

 Iepriekš bija izziņots, ka šodien 
notikšot “halovīnēšana”, piedalo-

Čigāni līksmo Rīgā un Toronto
ties pensionāru pašu “Rotai” un 
“Pusstundai”, bet, kad tuvojās 
laiks sākt programmu, no abiem 
ansambļiem nebija ne ziņas, ne 
miņas. Tai vietā skatuves priekšā 
pulcējās svešzemnieciski tērpti 
melnmataini ļaudis, kas nemaz 
nedomāja dot vietu mūsu dzie-
dātājiem. 

Irisa Purene paskaidroja, ka 
mū  sējie šoreiz nepiedalīšoties, 
bet melnmatainie esot čigāni,  
kas ieradušies Toronto no visām 

malām, lai piedalītos Čigānu 4. 
Dziesmusvētkos, kas notiekot ik 
pēc četriem gadiem. Šī nu esot 
īstā reize meitām noskatīties sev 
patīkamus puišus. Bet vispirms 
ir jāiepazīstas: “Es čigānu puika 
biju”. “Čigāniete” nav droša un 
zī  lē ar ziedlapiņām, bet pēc tam, 
kad Raimonda Paula “Vēju stun-
dā” ir bijusi satikšanās, viņa paš-
apzinīgi izaicina atkal ar Rai - 
m onda Paula melodiju: “Precē 
ma  ni, čigānzēn!” Bildinājumam 

se     ko trakulīgas “Čigānu kāzas”, 
kuŗās notiek visādas ķibeles, bet 
pēc tam ierodas daiļava “Čiepi-
ņa” un atklāj, kā noticis brau-
ciens pie mācītāja. Kas notiek 
“Mēneša naktī”, to labāk nejautāt, 
jo pēc tam atkal ierodas skaistā 
čigā niete un koŗa pavadījumā 
“Dejo, dejo” dziesmā un tambu-
rīna skaņās dejojot atklāj, ka viss 
nemaz nav tik labi, kā izskatījās, 
jo “ir jau grūti, nav jau viegli, 
dzīvot šinī pasaulē”.

Čigānu koris saņēma pelnītus 
aplausus un pateicībā par tiem 
atkārtoja “Precē mani, čiganzēn” 
“un Čiepiņu”.

 Ja kādas no čigānu sejām vai 
balsīm likās pazīstamas, tā ir ti -
kai sagadīšanās. Cerams, ka ne -
būs jāgaida četri gadi līdz nāka-
majiem Čigānu Dziesmusvēt  - 
k iem, pirms mēs viņus atkal 
dzir dēsim.

da 

 Sveicināti Rīgā, Starptautiskajā 
romu kultūras festivālā, tā kino-
teātrī Splendid Palace festivāla 
ga la koncertā klātesošos uzru nā-
ja Starptautiskās Romu (čigānu) 
apvienības (IRU) prezidents Nor-
 munds Rudevičs, … divas dienas 
bija ļoti ražīgas... Proti, 19. ok  to b - 
  rī norisinājās Starptautiskā ro    mu 
holokausta konference, kuŗas 
ietvaros notika prezentācija par 

ČIGĀNU DZIESMU UN DEJU VIRPULIS
romu holokausta izpēti un pa  da-
rīto darbu no pārstāvētajām val-
stīm – Latvijas, Igaunijas, Polijas, 
Baltkrievijas, Krievijas, Horvā ti-
jas, Serbijas, Somijas, Francijas, 
Kosovas. Konferences galvenie uz -
devumi: iespēja saņemt kom pen-
sācijas romu holokausta upu - 
 r iem un dzīvā archīva izveide 
(vi  deo intervijas ar Otrā pasaules 
kaŗa lieciniekiem). Kaŗa laikā no 

tolaik Latvijā dzīvojošajiem čigā-
niem 2/3 tika nogalināti – do -
kumentāli apstiprinātas 8000 lie-
cības par romu holokaustu. 

Par šodienu (statistika liecina, 
ka uz 2017. gada 1. janvāri Latvijā 
reģistrēti 7456 romu tautības cil-
vēki, no tiem 94,4% ir Latvijas 
pilsoņi (pēc CSP datiem, 2016. 
gadā Latvijā pastāvīgi dzīvoja 
5388 cilvēki)). 

20. oktobrī Hotel Islande kon-
ferenču centrā biedrība “Ro -    
mu kultūras centrs” sadarbībā ar 
Starp tautisko Romu apvienību 
novadīja IRU parlamenta sesijas 
sēdi, kuŗā piedalījās delegāti no 
30 valstīm. Arī viņiem bija ie  spē-
ja izbaudīt šī gada Starptau tiskā 
romu kultūras festivāla ROMA 
WORLD programmu: poētisko 
izrādi “Čigāni” (pēc A. Puškina 
poēmas) un gala koncertu ar 
piec desmit augsta līmeņa mūzi-
ķiem no piecām pasaules valstīm, 
ko varēja vērot arī Rīga TV 24 
ēterā, taču klātienē – ak, jā! Jau 
uzreiz, ar pirmo mākslinieku uz -
nācienu uz skatuves, emociju vil-
nis pārņēma visu zāli. Lieliska-
jam čigānu ģimenes ansamblim 
AME ROMA (no Latvijas) nebija 
vajadzīga iesildošā grupa. Īstā 
čigānu mūzika – autentiska – ko -
šie, krāsainie tērpi un ugunīgās 
dejas fascinēja skatītājus. Šajā 
kon certā ļauts celties un dejot 
līdzi… Ar Balkānu krāšņo ko  lo-
rītu koncertu papildināja maes-
tro Santino Spinelli sniegums 
kopā ar čigānu instrumentālo 
grupu no Italijas.

 To, ka šodien tradicionālajos 
romu ritmos tiek iepludināti arī 
džeza, afrikāņu un latīņu mūzi-
kas elementi, apliecināja romu 
grupa no Slovēnijas un tās džeza 
ģitārists Imers Traja Brizani. 

Divas mākslinieces, ar balsīm 
vi linošām un apburošām – 
Roksana Rudeviča un Ornella 
Rudeviča – iekarojušas daudzu 
romu mūzikas draugu sirdis 
pasaulē, un arī šajā koncertā viņu 
uzstāšanās bija skanīga, krāšņa, 
augstā profesionālā līmenī. 

Pārsteigums – arī tāds bija ša -
jos romu mūzikas svētkos – pro-
ti, Indijas romu deju izpildītāja, 
kuŗa ar savu priekšnesumu ro  si-
nāja padomāt, no kurienes tad 
īsti nākuši romi, un uzskatāmi 
pa  rādīja, cik ļoti atšķirīga ir In -
dijas romu tradicionālā deja no 
mums šeit pazīstamās. Jāpiebilst, 
ka nākamgad romi pasaulē at -
zīmēs tūkstošgadi, kopš viņi iz -
ceļojuši no Indijas (romu kopie-
na Latvijā dzīvo apmēram 500 
ga  dus). 

Ikvienai tautai ir savas tradici-
jas un vērtības. Romiem tās ir ģi -
mene, sirds, dvēsele un dziesma. 
To vēlreiz un vēlreiz sarīkojuma 
gaitā apliecināja mākslinieki ar 
savu sniegumu, arī ļoti populā-
rais romu ansamblis SARE 
ROMA no kaimiņvalsts Lietuvas. 

Romu kultūra ir iedvesmojusi 
māksliniekus, komponistus, dzej-
niekus visā pasaulē, un nešaubī -
gi… tā neatstāja vienaldzīgus arī 
trešo gadu pēc kārtas Latvijā 
notikušā Starptautiskā romu kul-
tūras festivāla skatītājus.

INESE RAUBIŠĶE 

Klātesošos uzrunā Starptautiskās Romu (čigānu) apvienības (IRU) 
prezidents Nor  munds Rudevičs
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Jauniešu koŗa  Nāc līdzās! kon-
certu turneja  jau laikus iz  slu-
dināta laikrakstā un ēterī. Ko 
mēs cerējām sagaidīt? Latviešu 
dziesmas un mūzika mūs vien-
mēr iepriecējušas. Savā Anglijas 
nostūrī, netālu no muižas, biju 
izlikusi plakātus gan latviešu, gan 
angļu valodā vietējo ciemu baz-
nīcās, pasta nodaļās, jā – arī kro-
gos un lielās noliktavās, kur strā-
dā simtiem latviešu. (Viņi gan ir 
atkarīgi no gaŗām darba stun dām.)

Straumēnu koristi ieradās mui-
žas Zviedru zālē no kārtējā koŗa 
mēģinājuma, lai kādā nostūrī 
no  tiesātu savas maizītes. Tur jau 
ap gaŗu galdu drūzmējās cie-
miņu koristi ar tādu pašu nolū-
ku. Zāle pieblīvēta krēsliem – 

Nāc līdzās! Straumēnos
cieši cits pie cita. Iešāvās prātā 
nelāga, bet praktiska doma – kas 
notiktu, ja pēkšņi izceltos pani-
ka, jo tik daudz krēslu zālē neat-
ceros redzējusi. To atmetu, kad 
rāmi un draudzīgi iekārtojāmies 
savās vietās. Ievēroju arī, ka ie  ra-
dušies septiņi mani angļu kai-
miņi – ģimene trīs paaudzēs.

Tad klusums – un pelēcīgi sid-
rabotos tērpos zālē lēnām ieslī-
dēja koristi un, cits citam pa -
līdzot,  novietojās uz skatuves. 
Kad iepazīšanās vārdi angļu        
un mūsu pašu valodā pateikti, 
koncerts sākās ar Rīga dimd.  Par 
turpmāko varu tikai teikt, ka tas, 
uz ko cerējām, bija krietni pāri 
gaidītajam. Neesmu mūzikāls 
cil vēks, bet   emocionāls gan un 

šai vakarā sniegto pārdzīvoju   
līdz ar citiem klausītājiem. Klu-
sums tāds, ka pat adatu dzir dē - 
tu nokrītam, bet svilpieni un 
ūjināšana pēcāk tāda, pie kādas 
mūsu vecākā paaudze nav pie-
radusi. Un asaras –  veciem un 
jauniem.

Varu droši teikt, ka nebiju vie-
nīgā, kas jutās bezgala sīka un 
pazemīga šo skarbā likteņa ne -
laužamo jauniešu, viņu piede rī-
go un skolotāju priekšā.  Kon cer-
ta beigās muižas koris pievieno-
jās ciemiņiem un sajūsmā kopā 
nodziedājām “Saule, Pērkons, 
Daugava” un “Pūt, vējiņi!”.

Paldies tiem, kas šos jauniešus 
atveda uz mūsu pusi!

Sarmīte Ērenpreiss-Janovskis

Braucienam uz Angliju koris 
sāka gatavoties jau pirms diviem 
gadiem. Pēc Anglijas Daugavas Va -
 nagu fonda ielūguma, tas īste nojās 
(par ko mūsu avīzē stāstīja nr. 37). 
Fonda “Nāc līdzās!” vadītāja un 
koŗa diriģente Sarma Freiberga: 
“Esmu daudz ceļojusi ar saviem 
de  jotājiem pa Eiropu un arī tā  lā-
kām pasaules valstīm, bet ar tik spe-
cifisku grupu devos tālā ceļā pir-
mo reiz, tāpēc tieši “loģistikas” jau-
tājumi mani uztrauca visvai rāk, jo 
katram mūsu pulkā ir daudz da -
žādu veselības problēmu, kas va -
rēja saasināties stresa rezultātā. 
Se  ši dalībnieki vispār lidoja pir -
mo reizi dzīvē, pieci ir ratiņkrēs-
los, vairāki jaunieši neredzīgi.” 

Viss ir beidzies vairāk nekā lai-
mīgi – visi sveiki un veseli atgrie-
zušies Latvijā, un Anglijā saņē-
muši vien izcilas atsauksmes. 

“Mūsu dažādības dēļ mums bija 
nepieciešams citam citu pieskatīt 
un nepazaudēt. Sadalījāmies ma -
zā kās grupiņās, kuŗā bija viens 
gal venais atbildīgais, kam uzticēja 
tos, kam vajadzīgs atbalsts. Da - 
ž iem vajadzēja vismaz stundu at -
laisties gultā, lai izturētu koncer -
tu, jo ratiņniekiem sākas muguras 
sāpes pēc ilgstošas sēdēšanas ra - 
tos, citiem citas problēmas... Va -

karā – atbildīgs koncerts vienā no 
Londonas centra baznīcām. Uz 
koncertu bija ieradies arī Lon do-
nas lordmērs ar kundzi. 

Bijām priecīgi par mielastu 
Daugavas Vanagu namā Londo -
nā un par viesnīcu, kas bija ļoti 
piemērota cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem.

Nākamajā dienā ceļš veda uz 
latviešu īpašumu Straumēni. Pa 
ceļam priecājāmies par Anglijas 
lauku ainavām. Straumēnos no -
dziedājām mūsu otro koncertu. 
Uz to sanāca daudz ļaužu no tu -
vākām un tālākām vietām – pilna 
zāle. Atsaucība – ļoti silta. Kon cer-
ta beigās kopā ar DV kori no  dzie-
dājām ne tikai “Saule, Pērkons, 
Daugava”, bet arī „Pūt, vējiņi”. 
Skaisti, emocionāli un pacilājoši! 
Satikām arī Lindu Lesiņu, kād rei-
zējo “Nāc līdzās!” dalībnieci, kuŗa 
tagad dzīvo Anglijā. Tikšanās prieks 
bija milzīgs! Tad vakariņas Strau-
mēnu restorānā un, nomainījuši 
skatuves tērpus, kāpjam atkal bu -
sā, lai dotos atpakaļ uz Lon donu. 
Par abiem koncertiem sakām pal-
dies Bērzes Strazdiem, kas mūs 
atbalstīja ar technisko aprīkojumu!

Trešā – pēdējā diena pagāja pus-
teciņus, jo bija gan koncerts, gan 
arī gribējām kaut stundiņu pabūt 

pie slavenā Anglijas Parlamenta 
un nopirkt kādu suvenīru pie mi-
ņai no brauciena. Koncerts notika 
bibliotēkas zālē (Swiss Cottage 
Library). Uz to bija ieradusies arī 
Latvijas vēstniece Apvienotajā Ka -
ralistē Baiba Braže. Bet nāca pār-
steigums – bibliotēkā nebija kla-
vieŗu, un mums nācās dziedāt 
a’cappella, taču arī to mēs godam 
izdarījām. Mūsu diriģents Rū  -
dolfs Bērtiņš pat iedziedāšanos 
veica bez klavierēm.

Esam no sirds pateicīgi Anglijas 
Daugavas Vanagiem par mums 
doto iespēju, visiem, kas ziedoja, 
lai mūsu brauciens varētu notikt! 
Paldies Aivaram Sinkam perso nī-
gi par lielo ieguldījumu kon cert-
tūres rīkošanā. Esam ļoti ganda-
rīgi par atsauksmēm. Tā mūsu 
vēstniece Baiba Braže twitter ie -
likusi šādu atsauksmi: “Such joy to 
hear high class performance by youth 
with special needs choir @Nac Li dz as 
from #Latvia in Lon don. #NoLimits 
#LV100 #LatvijaVar

Camden kultūras centra (vairāk 
kā 19 tūkstoši sekotāji) ieraksts 
pēc koncerta bibliotēkā : “Amazing 
performance today at Swiss Cotta-
ge Library by the Youth Choir of 
Foun dation Come Along! @Nac Li-
dzas”

Bet visjaukākās atsauksmes ir 
no pašiem dalībniekiem.

Kristiāna Rubīna: “Biju ļoti sa -
viļņota redzot, ka cilvēkiem pa  tika 
mūsu koncerti. Mēs tikām ļoti jau-
ki un sirsnīgi uzņemti Lon donā.”

Mārtiņš Duks: “Man palika at -
mi ņā labie cilvēki, kuŗi mūsu kon-
certu skatījās un pēc tam mūs 
uzrunāja.”

Katerina Kravale: “Mans lielā-
kais iespaids – lidojums uz Lon do-
nu, jo pirmo reizi lidoju. Man bija 
sapnis aizlidot uz Londonu, redzēt 
Big Benu, telefonbūdu u.c.” 

Renāte (neredzīga, pirmo reizi 
brauca bez pavadones-vecās mā-
tes): “Es esmu pārsteigta, ka es tiku 
galā!”

Koncerta klausītāju pulkā bija 
arī Londonas Sitijas lordmērs, ēr -
ģelnieks, komponists un mūzikas 
skolotājs Endrū Parmlejs. Pēc kon-
certa, viņš teica: “Šovakar dzirdēju 
visskaistāko un visemocionālāko 

dziedāšanu, un tieši no cilvēkiem, 
kam liktenis nav bijis labvēlīgs. Šis 
bija neaizmirstams vakars.” 

Koncertu rīkotājs Daugavas Va -
nagu fonda Lielbritanijā priekš-
sēdis Aivars Sinka vēl pastāstīja, 
ka koŗa turneju atbalstīja plašs 
orga nizāciju un indivīdu loks, to -
starp Latviešu Izglītības fonds 
Liel bri tanijā, Latvijas vēstniecība, 
firma “Capgemini UK”, trīs DVF 
noda ļas – Londona, Notinghama 
un Halifaksa, kā arī pats DVF un 
daudzi individuāli ziedotāji. A. Sin-
ka: “Mani aizrāva tā vienotības sa -
jūta – tiešām, visi vēlējās būt ko  pā, 
justies kopā. Tā teica daudzi.  Pal-
dies visiem, kas palīdzēja!”

LATVIEŠI PROT ATBALSTĪT SAVĒJOS
Koŗa “Nāc līdzās!” koncertbrauciens uz Angliju
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KRUSTVĀRDU MĪKLA
Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 43) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Krons. 5. 

Bakas. 8. Komanda. 9. 
Sak sija. 10. Relikts. 12. 
Alus. 13. Gramatika. 14. 
Inki. 17. Akinaks. 19. Sle-
pens. 21. Skara. 23. Pakis-

tāna. 24. Alabastrs. 26. Abats. 27. 
Pikanta. 30. Aknīste. 33. Rapa. 
34. Sanskrits. 35. Ilze. 38. “Sa -
lam bo”. 39. Ietekme. 40. Nianses. 
41. Abava. 42. Elsas.  

Stateniski. 1. Kaktusi. 2. Osis. 
3. Skadras. 4. Pastaigas. 5. Bara-
kas. 6. Kalē. 7. Sekunde. 9. Skala. 
11. Stils. 15. Talismans. 16. Perga-
mīns. 18. Kuranti. 20. Neprast. 
21. “Santa”. 22. Aulas. 25. Laun-
kalne. 27. Peršs. 28. Kapella. 29. 
Aragona. 30. Aktrise. 31. Salakas.  
32. Esene. 36. Emba. 37. Atis.  

Latviešu centrā Bērzaine, Dien-
vidvācijas pilsētā Freiburgā, no 
2018. gada 29. jūlija līdz 5. augus-
tam notiks pasaules latviešu ģime-
ņu saiets 3x3, kas Viduseiropā at -
griezīsies pēc vairāk nekā 25 gadu 
pārtraukuma, kad 3x3 notika pie 
Austra Graša Abrenes pilī  Fran cijā.

Starp daudzām lieliskām iespē-
jām, ko darīt Latvijas simtgades 
gadā, tieši Bērzaines 3x3 tavai ģi -
menei varētu būt viens no inte re-
santākajiem piedzīvojum iem. Arī 
pir majā 3x3 Vācijā tā mērķi un 
vadlīnijas būs tāpat kā pārējiem 
astoņiem saietiem 3x3 kustībā 
ASV, Austrālijā, Lielbritanijā, Īrijā 
un Latvijā, jo esam viena saime,  
lai kuŗā pasaules malā būtu! 3x3 
tiek rīkotas visu vecumu latviešiem 
no visiem kontinentiem, lai padzi-
ļinātu un paplašinātu latviskās zi -
nāšanas, stiprinātu latviskas ģi   -
me nes, sekmētu latviskas drau - 
dzī  bas un veicinātu latvisku ko -
pības izjūtu.

3x3 Bērzainē vadīs Inese Avena, 
Āris Avens un Indulis Bērziņš. 
Inese ir Bērzaines saimniece un 
va  dījusi četrus 3x3 Latvijā – Maz-
salacā un Neretā. Āris kā Bērzai-
nes saimnieks rūpēsies, lai dalīb-
niekiem viss ar sadzīviskām lie-
tām būtu kārtībā, t.sk., ūdens uz 
galvas tecētu, kad vajag, un nete-
cētu, kad nevajag. Savukārt Indulis 
pats par sevi saka, ka ir izaudzis 
3x3 un šobrīd vada interneta por-
tālu Latviesi.com un aktīvi strādā 
organizācijās Daugavas Vanagi Vā -
 cijā, Eiropas Latviešu apvienībā 

Aicinām pieteikties uz pirmo 3x3 saietu Dienvidvācijā!
un Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nī bā, lai 3x3 iegūtās zināšanas pa -
līdzētu nodot tālāk arī nākama -
jām paaudzēm un latviešiem visā 
pasaulē.

Bērzaine, kas nu jau vairāk nekā 
65 gadus pieder latviešu organizā-
cijai Daugavas Vanagi Vācijā, ir 
īsta mazā Latvija, kur iegriezties 
ikvienam ceļiniekam. Bērzaines 
senā viesu māja, kas sākotnēji bija 
domāta kā latviešu kaŗa invalīdu 
mītne, pakāpeniski ir pārvērtu - 
s -ies mūsdienīgā viesu namā. No 
Bērzaines pakalniem paveras pa -
sakaini skati uz Švarcvaldes, Kai-
zerštūla un Elzasas kalniem un 
ielejām. Ar vairāk nekā 5 hektāru 
platību Bērzaine ir brīnišķīgi skai-
sta vieta latviešu kopā sanākša - 
n ām. Ceturtdien, ekskursiju dienā, 
būs iespējams izbaudīt vienu no 
daudzajām apkārtnes brīnišķīga-
jām iespējām – Europark; Zentas 
Mauriņas pēdas Bad Krozingen 
un termālos baseinus; Švarcvaldes 
kalnus un ielejas; Elzasas vīna ceļa 
gleznainās pilsētas, majestātisko 
pili Hoh-Kēnigsburga, putnu šovu 
Ērgļu parkā un mērkaķu parku 
Kincheimā; Pasakaino puķu salu 
Mainau un Eiropas lielāko ūdens-
kritumu Rheinfal Šveicē.

Pašiem mazākajiem katru die -
nu notiks bēbīšu skoliņa. Bērniem 
no 3 līdz 7 gadu vecumam būs ie -
spējams piedalīties Sprīdīšu sko li ņā. 

Dalībnieki visu nedēļu katrs va -
rēs piedalīties divās ievirzēs. Sākot 
no 7 gadu vecuma, būs vilku mā -
cība, notis un dziedāšana, koklē-

šana, danču soļi un dejas pamati 
ģimenēm ar bērniem, leļļu teātris 
un masku radošās darbnīcas, fol -
klora un tautasdziesmas ģimenēm 
ar bērniem, latviskās gadskārtas, 
žurnālistika un filmēšana, mon-
tēšana, publicēšana ar viedtāl -
ruņ iem.

Dalībnieki, sākot no 13 gadu ve -
cuma, varēs izvēlēties šādas ie -
virzes: ģimenes seminārs, kur īpa-
šu uzmanību pievērsīs dzīvei div-
kultūru vidē, latviskā virtuve jeb 
latviešu ēdieni pasaulē, rotkalšana, 
vārda spēks un pļavas mācība – 
zāļu sievas zelta padomi, rakstaino 
celaiņu aušana, polītika un pil-
soniskā latvietība – apziņa, līdz da-
lība un publiskā diplomātija. Būs 
ievirze ģimenes locekļiem, kas  
nav latvieši, lai tie varētu tuvāk 
iepazīt latviskās tradicijas, ap -
spriest kopīgos izaicinājumus (pie -
mēram, “kāpēc latvieši vienmēr 
dzied, arī ārpus dušas?” un “vai 

jūsu dārzā arī visos stūros aug 
dilles?”).

Pievakarē katru dienu varēs 
piedalīties citā nodarbē – gatavot 
dāvanas pašu rokām vai rotas no 
dabas materiāliem, gleznot, pīt vai -
nagus, adīt, sportot (novuss, bad-
mintons, izjādes ar zirgiem un po -
nijiem, zolīte u.c.). Būs arī jaun ie-
šu seminārs, danči, nīkšana, dzie -
dāšana un vakarēšana pie tējas.

Lai Bērzainē ieliktu labus pama-
tus 3x3 kustībai Viduseiropā, ie -
viržu vadīšanu šobrīd apstipri nā-
juši lektori ar ilggadēju pieredzi: 
Līga Ruperte, Māra Tupese, Inese 
un Jānis Atis Krūmiņi, Austris 
Grasis un Ieva Freinberga, Ingus 
un Egija Krūmiņi, Vitauts un Inita 
Straupes, Laila un Jānis Kirmuškas, 
Līga Reitere un Gunta Jakovela.

Dalību apstiprinājusi arī Latvi -
jas Republikas kultūras ministre 
Dace Melbārde. 

Saietam piesaistīti arī citi pie-
redzējuši lektori un savas jomas 
profesionāļi no Latvijas un latvie-
šu kopienām Eiropā: tie būs Mār-
tiņš Sirmais, Elīna Pinto, Vinija 
Folkmane, Aiga Ožehovska, Ilze 
Atardo, Laura Putāne, Inta Paul-
sone, Antra Gūtmane u.c. Saietu 
TV nodrošinās Juris Sējāns, avīzes 
izdošanu organizēs Daiga un Al -

dis Bitinieki. Saieta laikā Monta 
un Armands Jakoveli filmēs ma - 
te riālu dokumentālajai filmai par 
3x3. 

Saietā aicinātas pieteikties kā 
ģimenes, tā individuāli dalīb nie-
ki  no Vācijas, Centrāleiropas un 
visas pasaules. Organizatori prie-
cāsies par dalībnieku apņēmību 
Bērzaines 3x3 iegūt pieredzi un 
zināšanas, lai jau šajā saietā vai 
nākamajos gados paši varētu uz -
ņemties kādas ievirzes vadīšanu 
vai strādāt nākamo saietu darba 
grupās! 

 Dalības maksa vienai personai 
ir 290 eiro, bērniem līdz 7 gadu 
ve  cumam – puscena. Bērniem 
līdz 2 gadu vecumam par dalību 
nav jāmaksā. Dalības maksa ko -
dolģimenei (vecāki ar nepilnga dī-
giem bērniem) nepārsniedz 700 
eiro par visiem dalībniekiem. Ja 
dalībnieki nevēlas nakšņot Bēr zai-
nē, tad cena vienai personai –     
190 eiro, bērnam līdz 7 gadiem – 
90 eiro. 

Rīkotāji aicina dalībniekus pie-
teikties par brīvprātīgiem palī - 
g iem maiņās palīdzēt virtuvē pie 
kādas no ēdienreizēm. Tāpat or -
ganizatori cer, ka dalībnieku vidū 
būs kāds medicīnas darbinieks, 
kas vajadzības gadījumā varēs 
palīdzēt mazu traumu gadījumā. 
Brīvprātīgajiem palīgiem jāmaksā 
puse no dalības maksas. 

Pieteikuma vēstuli sūtiet uz 
3x3@latviesi.com. Tajā, lūdzu, pa -
stāstiet, kādēļ esat nolēmuši pie-
dalīties 3x3 saietā! Pēdējais ter-
miņš ir 1. februāris, tomēr aici - 
n ām pieteikties laikus, lai visi da -
lībnieki varētu plānot nākamās 
vasaras atvaļinājumus. Iespēju ro -
bežās apstiprinājumus dalībai   
3x3 dosim jau līdz Ziemsvētkiem. 

Uz tikšanos Bērzainē!
Indulis Bērziņš

3x3 Bērzainē vadīs Inese Avena, Āris Avens un Indulis Bērziņš

Latvijā “Labākais darba devējs 2017” ir Latvijas valsts meži, Rīgā – 
Elko Grupa, Rīgas reģionā – Olainfarm, Latgalē – Light Guide Optics 
International Līvānu novadā, Vidzemē – Valpro Valmierā, Zemgalē – 
Dinex Latvia Jelgavā, Kurzemē – Krauzers Talsu novadā, kuŗus Lat-
vijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pirms 18. novembra go  -
d ināja Rīgas Latviešu biedrības namā. Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis pasniedza balvu “Gada tautsaimnieks 2017” ilggadējam Lat-
vijas Mobilais Telefons valdes priekšsēdim Jurim Bindem, kurš ie -
guva arī speciālbalvu – “Ilgtspējīgākais darba devējs 2017”.

Gulbenē Latvijas neatkarības proklamēšanas dienā balva “Gul be-
nes novada GODS” svinīgi tika pasniegta novadniekam Rīgas tēl-
niekam Ivaram Drullem, kuŗa dzimtas saknes ir Druvienā. Šovasar 
Gulbenes novadnieku dienās atklāja viņa veidoto savdabīgo “Goda 
bibliotēku”, kā arī ir pie Gulbenes luterāņu baznīcas esošā Mārtiņa 
Lutera pieminekļa atjaunotājs. Profesionālais tēlnieks I. Drulle m a-
ģistra gradu vizuālajās mākslās ieguvis, studējot Montānas uni ver-
sitātē ASV. 

Leitnanta Roberta Rubeņa bataljona piemiņas mūzejā Ugālē 
(izveidots 2009. gadā, vadītājs Andrejs Ķeizars) 14. novembrī par 
godu nacionālā varoņa Roberta Rubeņa (1917. gada 9. septembris – 
1944. gada 18. novembris) simtgadei notika vēsturnieku konference 
un mūzejā izveidota jauna ekspozīcija. Kad 1944. gada 14. novembrī 
notika ģenerāļa Jāņa Kureļa stāba apcietināšana, leitnanta Roberta 
Rubeņa bataljons nepadevās. Viņi līdz 10. decembrim Usmas, Ren das 
un Zlēku pagastā cīnījās pret 16. vācu armijas daļām, SD un SS poli-
cijas vienībām ģenerāļa Jekelna vadībā. Leitnants R. Rubenis krita 
kaujā 18. novembrī.

Valkā 2. decembrī ar augsta līmeņa starptautisku zinātnisko 
konferenci “Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei – 100”, Valkas 
mūzeja patstāvīgās ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības idejas 
šūpulis” atklāšanu, monumenta “Veltījums Latviešu Pagaidu Nacio-
nā lajai padomei” atklāšanu, Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” kon-
certu “Šai zemē man visa pasaule”, gaismas objektu – bērnu radošo 
darbu animēto stāstu par Latviju un latviešu kino parādi beigsies 
LPNP simtgades programma.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 4. Lietuviešu ak -
tieris (1937). 7. Ābolu šķirne.       
8. Kājceliņi. 9. Mazās planētas. 
10. Dzērvjveidīgo kārtas putni. 
11. Pašcieņa. 13. Augļu koki. 18. 
Ierīces nogrimušu kuģu izcel ša-
nai. 21. Valsts galvaspilsēta Rie-
tumafrikā. 23. Franču rakst -
nieks, mūzikologs (1866-1944). 
24. Sieviešu tērps Indijā. 25. Sie-
vietes vārds (decembrī). 26. Spā-
ņu muižnieks. 28. Pretēji, ačgār-
ni.  29. Bezdievība. 34. Izejviela 
sērskābes ražošanai. 35. Vara 

nau das vienība Senajā Romā.   
37. Vienādu arku rinda. 38. Vēs-
tules, bandroles, telegrammas 
no  sūtītājs. 39. Skatuves deja. 40. 
Strinkšķināmais mūzikas instru-
ments. 41. Tēls V. Igo romānā  
“Parīzes Dievmātes katedrāle”.   

Stateniski. 1. Ēdiens, kas izga -
tavots no sakultām olām, milt-
iem un piena. 2. Japāņu vīriešu 
un sieviešu tērps. 3. Celtne lid-
apa  rātu novietošanai un remon-
tam. 4. Zivju skeleta kauli. 5. 
Kājas da  ļa. 6. Likstas. 12. Čechu 

dziedā tājs (1939). 14. Sen-
grieķu filozofs (ap 470-399 
p. m.ē.) 15. Sacerē jums, 
ku  ŗa au  tors nav no  rādīts. 
16. Igau ņu glezno tājs, gra-
fiķis (1865-1943). 17. Lat-
viešu komponists, pianists 
(1936). 19. Puķu, pavasara 
un jau nības die viete seno 
ro  mie šu mīto loģijā. 20. 
Gal va nis kā elementa pozi-
tīvais pols. 22. Treniņcīņa 
boksā, pauko šanā. 23. 
Lielfeodāļa tituls Indijā. 
27. Informā cijas daudzu-
ma mērvie nī ba. 30. Ro  be-
ža, ierobežo jums. 31. Jauns 
dzinums, atauga. 32. Pus-
tumsa. 33. Vienāds. 35. 
Ro  žu dzim tas daudz gadī -
gi augi. 36. Mēraparā tu sa -
stāvdaļas. 

1 2

3 4 5 6

7 8

9

10 11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28
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30 31 32 33

34 35 36 37

38
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41
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S A R Ī K O J U M I

When Soviet invasion of their homeland forces
an extended Latvian family into exile in 1944, 
the young and the elderly must pull together 
against seemingly impossible challenges to 

maintain survival and to nurture hopes for the 
rebirth of their homeland. Flight from Latvia
is a true story of the resilience and survival

of displaced persons, and also of those
who fought for their homeland in a time

of tragedy and loss. 

The book is available for purchase at
Amazon.com.

Flight from Latvia: a Six-Year Chronicle
A historical memoir by Dagnija Neimane

Ņujorkas Latviešu Evaņģēliski Luteriskā draudze

 MEKLĒ
Pārzini/Saimnieku Jonkeru baznīcai

254 Valentine Lane Yonkers, NY 10705
(Alga plūs brīvs dzīvoklis ar 2 guļamistabām)

Nepieciešami legālie darba papīri –
ASV pilsonība vai zaļā karte

epasts – jason.meilands@gmail.com
vai gziedins1@verizon.net

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA).
3.decembrī pēc Dievk. Ziem-

svētku tirdziņš. Galdiņa cena 
$20. Pieteikties, zvanot uz tālr: 
617-232-5994. No ienākumiem 
10% būs par labu draudzei.

10.decembrī 13:00 pianista 
Reiņa Zariņa koncerts „Zie -
massvētku ieskaņai”. Rīko Lat -
viskā Mantojuma fonds. Ieeja 
$20 (pieaugušajiem).

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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St, PA 
19123).

26.novembrī 10:00 Ziemas-
svētku tirdziņa Lielā talka. Esat 
aicināti nākt palīgā sagatavot 
telpas Ziemassvētku tirdziņam. 
Būs darbi visiem – jauniem, 
veciem un vidējiem. Šis ir vis-
apmeklētākais pasākums Bied-
rības telpās, un katra rociņa ir 
noderīga. Labi pavadīts laiks un 
laba pašsajūta par padarīto 
darbu ir garantēta! Pusdienas 
visiem talciniekiem. Uzkoža-
mos pēc savas gaumes var vest 
līdzi groziņos.

14:00 mēnešsapulce. Visi ai -
cināti piedalīties. Pēteris Da -
jevskis turpinās mūs informēt 
par Mural Arts projektu un kā 
tas attiecas uz Biedrības tēlu 
Filadelfijas kopienā.

2.decembrī 12:00-18:00 Zie -
massvētku tirdziņš. Vai Tu 
Ziemassvētkos vari iztikt bez 
piparkūkām, pīrāgiem, kāpos-
tiem ar desiņām, bez dāvanām, 
bez draugiem? Ja NĒ, tad iero-
dies uz Filadelfijas Brīvo Latvju 
biedrības gadskārtējo Ziemas-
svētku tirdziņu un svētku 
iesildīšanu ar iespēju satikties, 
saēsties, sapirkties, padziedāt 
un arī laimēt visāda veida vin-
nestus. Sekos saviesīgs vakars ar 
mūzikāliem priekšnesumiem. 
Ieejas maksa $1; ieskaitīta lote-
rijas biļete. Info: www.latvian-
society.com, phillytirdzins@
gmail.com 

Regulārā pensionāru sanāk-
sme decembrī nenotiks.

16.decembrī 12:00 Ziemas-
svētku eglīte. Iesāksim to ar 
svētbrīdi, tad padziedāsim Zie -
massvētku dziesmas. Apmai nī-
simies ar dāvanām un paēdīsim 
kopējas pusdienas, kuŗas vie-
siem maksās $5. Ieteiktā dā  vanu 
vērtība ir $5 vai vairāk. Visu 

vecumu viesi laipni gaidīti! 
9.janvārī regulārā pensionāru 

sanāksme.
ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
Salas bazn. (4 Riga ln, Melville 

NY).
3.decembrī 10:30 Dievk. Se -

kos siltas pusdienas, izloze un 
tirdziņš. Varēsiet iegādāties pi -
parkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, pe -
lēkos zirņus, jāņusieru, galertu, 
šprotes un citus gardumus. 
Laipni ielūdz Salas novada 
Dāmu komiteja!

PRIEDAINE (NJ)
Priedaine (1017 Hwy 33, Free-

hold NJ).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125).

12.decembrī 12:00 pen sio-
nāru Ziemsvētku eglīte ar pro-
grammu un pusdienām.
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No mums šķīrusies mans Mimucītis un mūsu mīļā Mamma

VERA DAMBERGS,
dzimusi BINDERS

Dzimusi 1935. gada 18. novembrī Latvijā,
mirusi 2017. gada 22. augustā Rockville, MD

Uz Dieva mājokļiem mūžībā ir devusies mūsu mīļotā

BIRUTA SPROĢIS
Dzimusi 1932. gada 29. februārī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2017. gada 10. augustā Mineapolē, Minesotā

Dieva mierā aizgājis mūsu
ilggadīgais draugs

EDVĪNS RASUMS
Dzimis 1931. gada 10. februārī Rīgā,

miris 2017. gada 5. novembrī Long Island, NY, USA

Mīlestībā viņu piemiņā patur
VĪRS ILMARS

MEITA MAIJA RIEDEL UN KYLE
DĒLS ROBERTS

RADI UN DRAUGI ASV, AUSTRĀLIJĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Dziļās sērās mīlestībā piemin
VĪRS LAIMONIS AR MEITĀM MĀRU UN ILZI

UN VIŅU ĢIMENĒM

Mīlestībā viņu piemin
ILGA UN MINTAUTS CAUNE

RŪTA RUDZĪTIS
ĀRIJA UN NORMUNDS TREIJS
RUTA UN OLĢERTS BALODIS

S A R Ī K O J U M I

Tev mūžībā ejot,
Paldies mēs gribam Tev teikt
Par kopā ietiem gadiem,
Par prieku kopējo un bēdām,
Par mīlestību un rūpību Tavu.

Ej Dieva mierā un žēlastībā,
Mums paliek Tava mīlestība.

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, ka salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka –
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

16.decembrī 17:00 Svecīšu 
Dievk. baznīcā. Skolas Eglīte 
un groziņu vakars Centra zālē.

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

5.decembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

16.decembrī 14:00 Ziem-
svētku eglītes sarīkojums. Ga -
tavosim groziņus ar svētkiem 
piemērotām uzkodām, noska ņo-
simies Ziemsvētku sagai dī šanai. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $5.

31.decembrī 16:00 Jaungada 
sagaidīšana vienlaikus ar lat-
viešiem Latvijā. Sanāksim ko  pā, 
atnesot līdzi groziņus ar Vec -
gada vakara kārumiem. Bied-
rība gādās par šampanieti. Ie -
ejas ziedojums, sākot ar $10.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdra-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas  stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00, piekt-
dienās 16:00 - 18:00. Dievk. 
notiek 11:00. 3.decembrī pēc 
Dievk. notiks Ziemsvētku tir-
dziņš. Galdiņu cena $20. Pie -
teikties, zvanot uz tālr: 617-
232-5994. No ienākumiem 10% 
būs par labu draudzei.

• 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-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa 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. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lake wood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš die-
nās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 26.novembrī Mi -
rušo piemiņas dienas Dievk. ar 
dievg. Nodarbības bērniem. 
10.decembrī 2.Adventa Dievk.
ar dievg. Nodarbība bērniem. 
24.decembrī Ziemsvētku vaka-
ra dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Com mer-
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! 17.decembrī 
Dievk. 21.janvārī Dievk. 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri -
verside Ave, Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 

• 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, draudzes 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. 

26.novembrī Mirušo pie  mi-
ņas dienas Dievk. ar Sv.vak. 
3.decembrī 1.Adventa Dievk. 
ar Sv. vak. angļu val. 10.de  cembrī 
2.Adventa Dievk. 17.decembrī 
3. Adventa Dievk. Skolas Eglīte. 
15:00 Dievk. Vilmingtonā, 
Good Shepherd baznīcā (1530 
Foulk Rd- Rt 261).

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Ka  la-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 26.no    vem-
brī Dievk. ar dievg.

• 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.

• 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.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vi  lin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 2.de -
cembrī 9:00 – 14:00 notiks 
Ziemassvētku tirdziņš lejas 
zālē. 16.decembrī 13:00 svētku 
Dievk. Diak. Linda Sniedze 
Taggart. Sekos draudzes Eglīte. 
6.janvārī 11:00 Zvaigznes die -
nas Dievk. ar dievg. Māc. Igors 
Safins.

 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis

JULIJS VILDE
Dzimis 1919. gada 1. septembrī Rīgā,

miris 2017. gada 11. novembrī Weymouth, MA

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā Māmiņa un Omīte

AINA PLATAIS,
dzim. PAUĻUKS

Dzimusi 1924. gada 5. augustā Sesavā,
mirusi 2017. gada 4. septembrī Woodbridge, ON

Viņsaulē aizgājis
Agrākais Latvju Dievtuŗu Sadraudzes vadonis

Dipl. Ing. kultūrantropologs, etnolingvists

JĀNIS RADVILS PALIEPA (ALENES JĀNIS)
30.04.1921 – 22.09.2017

Par viņu sēro un mīļā piemiņā paturēs
STUKUĻU UN BALL ĢIMENES

Dziļā Mīlestībā un pateicībā
LINDA, PĒTERIS, ĒRIKS UN AMANDA

Sēro
LATVJU DIEVTUŖU SADRAUDZE

BURTNIEKU DRAUDZE
PIEMARES DRAUDZE

Mīlestība nekad nebeidzas…

Pie ābeles piestājos
Kā pie sava māmuliņas;
Birst ābelei balti ziedi,
Birst man gaužas asariņas.

Brīdi laiku man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdeņami, akmeņami –
Tiem dzīvoti saules mūžu.

Mūžībā aizgājis mūsu fi listrs

ARCHITEKTS

JĀNIS BLŪMENTĀLS
Dzimis 1931. gada 9. decembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2017. gada 23. oktobrī Golden Valley, MN, ASV

Mūžībā aizsaukts mūsu fi listrs

BRUNO HIRSCH, ing., 60 I
Dzimis 1935. gada 28. februārī Rankā,
miris 2017. gada 26. oktobrī Bostonā

Mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJU KOPA MINESOTĀ

Par viņu sēro
FRATERNITAS METROPOLITANA KONVENTS

Archibīskape Lauma Zu  šē vi-
ca, 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). 
Dievk. sākas 10:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 26.novembrī Mi -
rušo piemiņas Dievk. ar Sv.vak., 
koris. 26.novembrī 12:30 Kapu 
svētki Lakewood kapsētā. 28.no -
vembrī 19:00 Bībeles stunda. 
2.decembrī 11:00 – 15:00 
Ziemassvētku tirdziņš. 3.de -
cembrī 11:00 Pirmā Adventa 
Dievk.

• Montrealas latv. Trīs vie-
nības 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 un Māc.
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00.

26.novembrī 13:30 Mirušo 
piemiņas Dievk. Centrā. 10.de -
cembrī 13:30 Adventa Dievk. 
Centrā. 24.decembrī 15:00 
Ziemsvētku Dievk. Norvēģu 
bazn.

• 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: latvianluthe-
ranchurch@gmail.com 3.de -
cem brī 13:30 Adventa svēt-
dienas Dievk. ar dievg. 10.de -
cembrī 11:00 Adventa koncerts. 
Seko draudzes Eglītes sarī-
kojums, pusdienas un svētku 
tirdziņš. 24.decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara Dievk.

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

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

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

26.novembrī 10:00 Jonkeru 
bazn.Mirušo piemiņas Dievk. 
ar dievg. Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. Mirušo 
piemiņas Dievk. ar dievg. Māc. 
Saliņš.

 • Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). Dievk. notiek 
14:00. Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 26.novembrī Mirušo 
piemiņas dienas Dievk. ar 
dievg.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona 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. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
30.decembrī Ziemsvētku Dievk. 
ar dievg. Ar svētku programmu 
uzstāsies San Diego Latviešu 
skoliņas bērni. Ciemosies 
Ziemsvētku vecītis.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 26.novembrī Mi -
rušo piemiņas dienas Dievk. ar 
dievg. 3.decembrī 1. Adventa 
Dievk. ar dievg. angļu val. 
Ziemsvētku dziesmu dzie dā-
šana pie kamīna lejas zālē. 
10.decembrī 2.Adventa Dievk. 
ar dievg. 16.decembrī 17:00 

Adventa svecīšu Dievk. Dziedās 
latviešu skolas bērni un ’’Si -
guldas balsis’’, diriģē Maija 
Riekstiņa, ērģelnieks Dr. An -
dris Āboliņš. Pēc Dievk. kopīga 
latviešu skolas un draudzes 
Eglīte, groziņu vakars. 24.de -
cembrī 17:00 Ziemsvētku vaka-
ra Dievk. Dziedās Katriāna 
Zommere, ērģelnieks Dr. An -
dris Āboliņš.

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

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā. Bībeles stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Katrs 1. svētdienas Dievk. 
notiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 26.novembrī Bībeles 
stunda. 1.decembrī 11:00 Bied-
rības namā dr. valdes sēde. 
3.decembrī Biedrības namā 

Dievk. 10.decembrī Bībeles 
stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 647-986-5604, E-pasts: 
grietins@gmail.com. Dr. pr. 
Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
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 Zaķīši. 
Dievk. notiek 11:00. Kafijas 
galds. 

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

• 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 

numuram ziņas uz 

redakciju tiek 

nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

Sit tibi terra levis
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Valsts apbalvojumi 
sportistiem un 

sporta darbiniekiem
Valsts prezidenta Ordeņu ka -

pituls  nolēmis piešķirt Triju 
Zvaigžņu ordeņa III šķiru un 
iecelt par ordeņa komandieri 
profesionālo bokseri Mairi 
Briedi. 

Citi apbalvojumi piešķirti:
Rīgas Volejbola skolas un Lat -

vijas junioru izlašu trenerim 
Pāvelam Seļivanovam, ilggadē-
jam basketbola trenerim Jānim 
Zeltiņam, vieglatlētei, paralim-
pisko Eiropas un pasaules čem-
pionei vieglatlētikā Diānai Da -
dzītei, volejbola trenerim Ju  ri-
jam Deveikusam, ilggadējam 
vieglatlētikas trenerim Uldim 
Kurzemniekam, ilggadējam mo -
  tosportistu un motosporta tre-
nerim Ivaram Blumfeldam, 
Latvijas Futbola federācijas val-
des loceklim, Latvijas Futbola 
federācijas Futbola attīstības ko -
mitejas priekšsēdētājam Dai nim 
Gudermanim.

Porziņģis labojis vēl 
vienu Knicks rekordu

Kristaps Porziņģis ir labojis 
kārtējo rekordu, šoreiz kluba 
statistikā, pārspējot leģendāros 
Bernardu Kingu un Patriku 
Jūingu.

NBA jaunās sezonas pirmajās 
10 spēlēs Porziņgis ir guvis 300 
punktu, kas ir jauns Knicks 
rekords. Līdzšinējam rekordis-
tam, 80. gadu zvaigznēm Ber-
nardam Kingam sezonas pir-
majās 10 spēlēs bija samesti 298 
punkti, bet Jūingam – 285.

***
Ņujorkas mēra vēlēšanās vis-

maz viens vēlētājs savu balsi bija 
nodevis par Ņujorkas basketbola 
komandas Knicks spēlētāju lat-
vieti Kristapu Porziņģi. Kaut arī 
līdzšinējam mēram Bilam de 
Blāzio jau bija vairāki konkurenti 
– republikāne Nikola Malliotake, 
Reformu partijas kandidāts Sals 
Albanīzs un neatkarīgais kan-
didāts Bo Dītls –, kāds Ņujorkas 
iedzīvotājs nolēmis rīkoties ne -
ordināri un biļetena ailē, kuŗā 
katrs vēlētājs var ierakstīt pats 
savu kandidātu, ierakstījis lat-
viešu basketbolista vārdu.

Telekanāla NBC ziņu nodaļas 
polītikas reportieris Bendžijs 
Sār lins tviterī publicējis kāda 
drauga atsūtītu fotografiju, kuŗā 
redzams Ņujorkas mēra vēlēšanu 
biļetens, un tajā pašu balsotāju 
izraudzīto kandidātu ailē ierak-
stīts Kristapa Porziņģa vārds 
(attēlā).

Brieža un Usika 
cīņa varētu notikt 

Rīgā, Kijevā vai 
Čikāgā

Pasaules boksa superserijas 
pusfināls pirmajā smagajā svarā 
starp latvieti Mairi Briedi un 
ukraini Oleksandru Usiku, vis -
ticamāk, notiks Rīgā, Kijevā vai 
Čikāgā, atsaucoties uz turnīra 
organizātoru Kalli Zauerlandu, 
vēstī portāls “boxingnewsonline.
net”.

Jau iepriekš bija zināms, ka 
duelis paredzēts 20. janvārī. Otrs 
šīs katēgorijas pusfināls starp 
Junieru Dortikosu no Kubas un 
Muratu Gasijevu no Krievijas 
paredzēts Maiami vai kādā no 
Krievijas pilsētām. Pusfināli abās 
svara katēgorijās paredzēti laika 
posmā starp 13. janvāri un 24. 
februāri. Cīņa pirmajā smagajā 
svarā nākamā gada maijā ri  si-
nāsies Saūda Arabijas pilsētā 
Džidā. Briedis septembrī boksa 
superserijas ceturtdaļfinālā pēc 
punktiem pieveica Maiku Peresu 
no Kubas, aizstāvot Pasaules 
Boksa padomes (WBC) čem-
piona jostu. Nākamā gada janvārī 
viņš pusfinālā tiksies ar Usiku, 
kuŗš savā ceturtdaļfinālā pārspēja 
vācieti Marko Huku. Šajā cīņā uz 
likmes būs ne tikai WBC, bet arī 
Usikam piederošā Pasaules Bok sa 
organizācijas (WBO) josta, savu-
kārt sacensību čempions kļūs par 
visu četru prestižāko jostu īpaš-
nieku. Ceturtdaļfinālos Pasaules 
Boksa asociācijas (WBA) čem-
pions Dortikoss pārspēja krievu 
Dmitriju Kudrjašovu, bet Starp-
tautiskās Boksa federācijas (IBF) 
čempions Gasijevs uzveica poli 
Kšištofu Vlodarčiku. Kopējais 
balvu fonds abās katēgorijās 

paredzēts 50 miljoni ASV dolaru 
(43 miljoni eiro), bet katras 
katēgorijas uzvarētāja balva tiek 
lēsta desmit miljonu ASV dolaru 
(8,5 miljonu eiro) apmērā.

Ostapenko 
vēsturisko uzvaru 

iemūžina pastmarkā
Latvijas Pasts sadarbībā ar 

Latvijas slavenāko tenisisti Jeļenu 
Ostapenko un Latvijas Tenisa 
savienību izdevis pastmarkas 
bloku, kuŗā fiksēti Ostapenko 
triumfa mirkļi 2017. gada sezonā.

Jaunās pastmarkas pirmās die-
nas zīmogošana notika 2017. 
gada 10. novembrī Rīgas 50. 
pasta nodaļā Origo, Stacijas 
laukumā.

***
Aļona Ostapenko Rīgā sporta 

klubā Enri svinīgi atvēra savā 
vārdā nosaukto tenisa halli. 
Ostapenko Enri laukumos tre -
nējās kopš bērnības, tāpēc arī šis 
notikums.

Ostapenko vārdā nosauktā 
jaunā tenisa halle ir pilnīgi re -
konstruēta stacionāra iekštelpu 
zāle ar jaunu hard pārklājumu, 
kas ir arī pašas tenisistes ie -
cienītākais tenisa segums. Enri 
sporta klubā izveidota arī Os -
tapenko slavas aleja, kuŗā gla -
bājas tenisistes iegūtie kausi, arī 
šogad izcīnītais Roland Garros 
čempiones kauss. “Šo tenisa 
klubu atceros tikpat ilgi, cik pati 
sevi. Šeit trenēja mana mamma, 
te es iemīļoju tenisu un izaugu 
kā sportiste. Tādēļ man ir īpaši 
patīkami, ka man tik nozīmīgā 
kluba jaunā zāle ir nosaukta 
manā vārdā,” uzsver Ostapenko.

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Silovs Hērenvēnā, Nīderlandē, 
piedalījās Pasaules kausa izcīņas 
posmā un 1500 metru slidojumā 
B grupā ieņēma trešo vietu, kas, 
visticamāk, viņam nākamajā 
posmā dos tiesības piedalīties A 
grupas sacensībās. Masu starta 
finālā Silovs izcīnīja astoto vietu. 
Sešpadsmit apļus gaŗajā distancē 
uzvaru izcīnīja trīs reizes olim-
piskajās spēlēs medaļas guvušais 

Senhūņs Lī, bet Silovs, kuŗš guva 
otro vietu vienā no starpfinišiem, 
nobeigumā tika klasificēts as -
totajā pozicijā.

Rezultāts Silovam devis 36 
punktus Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā. Masu starts feb-
ruārī Phjončhanā piedzīvos de -
biju Olimpisko spēļu programmā.

Sekundes simtdaļas 
vērtība

Trīs Latvijas bobsleja divnieki 
Leikplesidas trasē sāka dalību 
Pasaules kausa izcīņas jaunajā 
sezonā, aizvadot pirmā posma 
sacensības. Neviens no Latvijas 
duetiem nespēja pacīnīties par 
medaļām, bet labākie bija Oskars 
Ķibermanis ar Matīsu Mikni, 
ieņemot astoto vietu. Oskars 
Melbārdis ar Daumantu Dreiš-
kenu šoreiz ieņēma 14. vietu, bet 
Uģis Žaļims ar Intaru Dambi – 
17. vietu.

Stūmēju veselības problēmu 
dēļ Latvijas izlase izlēma uz 
Ziemeļameriku doties ar divām 
četrinieku ekipāžām, Otrajās sa -
censībās Oskara Melbārža pilo-
tētais kvartets tikai par vienu 
sekundes simtdaļu atpalika no 
goda pjedestala un ieņēma dalītu 
ceturto vietu. Oskara Ķibermaņa 
ekipāža Pārksitijas trasē ierin-
dojās 17. vietā, pilotam startējot 
ar kājas traumu. Par sacensību 
uzvarētāju kļuva vācieša Niko 
Valtera kvartets, kuŗš divu brau-
cienu summā finišēja pēc mi -
nūtes un 36,80 sekundēm, aiz 
sevis atstājot divas Kanadas 
ekipāžas.

Martins Dukurs
sāk ar uzvaru
un otro vietu

Pasaules kausa izcīņas sezonu 
iesākuši arī skeletonisti, Leik ple-
sidas trasē aizvadot pirmo pos mu, 
Martins Dukurs izcīnīja savu 49. 
uzvaru karjerā, savukārt Tomass 
Dukurs ierindojās sestajā vietā.

Martins Dukurs bija ātrākais 
abos braucienos un summā sa -
sniedza rezultātu 1:47,54 mi -
nūtes. Viņš par 0,11 sekundēm 
apsteidza Sunbinu Junu no Dien-
vidkorejas. Savukārt uz goda pje -
destala trešā pakāpiena kāpa 
krievs Aleksandrs Tretjakovs, 
kuŗš bija 0,17 sekundes lēnāks 
nekā latvietis. Savukārt Tomass 
Dukurs brālim zaudēja 0,80 
sekundes, kas viņam deva sesto 
vietu. Pēc pirmā brauciena viņš 
ierindojās piektajā vietā, tomēr 

to nosargāt neizdevās, jo cits 
krievs – Ņikita Tregubovs aiz -
vadīja ļoti labu otro braucienu. 
Lielu pārsteigumu sagādāja Ķīnas 
sportists Vencjans Gens no Ķīnas, 
kuŗš izcīnīja septīto vietu.

Otrā posma sacensībās līderi 
pamainījās vietām. Martins Du -
kurs izcīnīja otro vietu, bet 
Tomass Dukurs – ceturto. Par šī 
posma uzvarētāju kļuva Dien-
vidkorejas skeletonists Sunbins 
Juns, kuŗš demonstrēja ļoti pār-
liecinošu sniegumu un uzvarēja 
abos braucienos, turklāt otrajā 
sasniedza jaunu trases rekordu. 
Juns Martinu summā apsteidza 
par 0,63 sekundēm. Latvietim 
izdevās saglabāt pēc pirmā 
brauciena ieņemto otro vietu, 
kamēr Tomass Dukurs otrajā 
braucienā priekšā palaida vācieti 
Akselu Jungku, bet ceturto vietu 
Latvijas sportists nobeigumā 
dalīja ar citu Vācijas pārstāvi – 
Kristoferu Grotēru.

***
Latvijas skeletoniste Lelde Prie -

dulēna, kuŗa sacensībās startē ar 
nopietnu kājas traumu, Leik-
pleisidas trasē Pasaules kausa iz -
cīņas sezonu skeletonā sāka ar 
16. vietu divu braucienu summā. 
Priedulēna pirms sezonas guva 
nopietnu ceļgala traumu (sarau-
tas krusteniskās saites), tomēr 
izlēma startēt un operāciju veikt 
pēc olimpiskās sezonas.

Pati sportiste jau pirmajā brau-
cienā kliedēja bažas par viņas 
veselību, sasniedzot astoto la  bā-
ko starta laiku un finišējot des-
mitajā pozicijā. Otrajā braucienā 
Priedulēna atkārtoja pirmā brau-
ciena starta laiku, bet pieļāva 
kļūdu vidusdaļā. Tas ietekmēja 
sportistes ātrumu trases lejasdaļā, 
un finišā viņai tikai 19. rezultāts 
otrajā braucienā, kas summā 
atmeta Priedulēnu uz 16. vietu.

Kamaniņas
Pasaules kausa izcīņu sākuši arī 

mūsu kamaniņu braucēji. Pir-
majā posmā Austrijas trasē. Īglsā, 
Ulla Zirne ar teicamu otro 
braucienu spēja izcīnīt desmito 
vietu, bet Elīza Cauce šoreiz 
ierindojās 18. pozicijā.

***
Titulētā Latvijas kamaniņu 

sporta divnieku ekipāža – Andris 
un Juris Šici Austrijā izcīnīja 
sep tīto vietu Pasaules kausa 
izcīņas pirmajā posmā.

Kristens Putins un Imants 
Mar  cinkēvičs, kuŗi pēc pirmā 
brauciena bija negaidīti augstajā 
sestajā vietā, ne tik veiksmīgi 
aizvadīja otro braucienu un no -
beigumā bija 11. pozicijā.

Latvijas komandu stafetes sa -
censībās pārstāvēja Ulla Zirne, 
Kristers Aparjods un Andris un 
Juris Šici.Izlase startēja ar desmi-
to numuru, bet pēc Zirnes brau-
ciena komanda divas desmitda ļas 
atpalika no tā brīža līderes Ka  na-
das. Lai gan Aparjods savu brau-
cienu iesāka cerīgi un arī ātrums 
bija labs, viņš beigās pieļāva 
kļūdu, kas ļāva atgūt tikai vienu 
desmitdaļu. Pēc viņa trasē devās 
Šici, kuŗi gan nespēja apsteigt 
sāncenšus, finišā no kanadiešiem 
atpaliekot tikai 0,071 sekundi.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


