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Latvijas karogs ALJA kongresā

Pēc Latvijas vēstnieka ASV Andŗa Teikmaņa uzrunas. Kopā ar 
valdes priekšsēdi Līnu Bataragu un vicepriekšsēdi Andru Ērgli
// FOTO: Mārtiņš Putenis

ALJA jauna valde.Pirmā rindā no kreisās puses: Zinta Putene (kasiere); Emma Willems (biedru 
nozares vadītāja); Krista Zamura, “Vēja Zvans” līdzredaktore; Nicole LaFont (padome), Līna 
Bataraga (valdes priekšsēde); Andra Ērgle (vicepriekšsēde); Kristiana Grinberga, Krista Roze (ALJA 
ziņu redaktores), Madelena Miniata (“Vēja Zvans” līdzredaktore). Otrā rindā: Ilze Vizule (marketin-
ga līdzdirektore), Laura Nīgale (informācijas nozares vadītāja), Eriks Lazdiņš (polītiskais pārstāvis); 
Kristofers Anūzis (kultūras un pasākumu nozares vadītājs), Ojārs Bērziņš (polītiskais pārstāvis); 
Aleksis Vizulis (marketinga līdzdirektors), Nikolajs Timrots (revīzijas  komisija), Daiga Cera (ALJA 
ziņu redaktore), Līva Zemīte ( LV Simtgades pārstāve) // FOTO: Mārtiņš Putenis

Apsveicam
Marisu Jansonu!

Latviešu diriģents Ma -
riss Jansons saņēmis 
vienu no mūzikas pa -
saules augstākajām god-
algām – Lielbritanijas 
Karaliskās filharmonijas 
(RPS) zelta medaļu.

“Mariss Jansons ir viens 
no izcilākajiem mūs-
dienu mūziķiem. Viņa 
diriģēšanas maniere ir 
spēcīgs disciplīnas un 
iedvesmas apvienojums, 
un viņa mūzikas būtību 
dziļi atklājošā uzstāšanās 
ir dabīgi patiesa un ie -
dvesmojoša, sekojot  par-
titūras vissmalkākajām 
niansēm un vienlaikus 
piepildot to ar jaun at-
klāsmi.” Šādus vārdus 
lasām apbalvojuma pa -
matojumā. 

Mariss Jansons patla-
ban ir Bavārijas Radio 
simfoniskā orķestŗa ve -
cākais diriģents. Latvijas 
Simtgades sakarā 2018. 
gada maijā orķestri un 

Latvijā mīlēto un cienīto 
diriģentu sagaidīsim 
Rīgā, Latvijas Nacionā-
lajā operā. Lielbritanijas 
Karaliskās filharmonijas 
zelta medaļu Mariss 
Jansons  saņēma Lon do-
nas Bārbikana centrā, to 
pasniedza godalgas pa  -
gājušā gada laureāte 
Micuko Učida. Sekoja 
Bavārijas Radio simfo-
niskā orķestŗa koncerts. 
Marisa Jansona vārds 
tagad ir ierakstīts pa -
saules slavenāko mūziķu 
sarakstā, kas aizsākts 
1870. gadā, kad par godu 
L. van Bēthovena 100. 
dzimšanas dienai šo 
balvu nodibināja.

Pēc svinīgās godalgas 
saņemšanas diriģents iz -
teica gandarījumu, ka 
uz medaļas atveidots Bēt-
hovena profils, jo tieši šis 
komponists viņa mūziķa 
gaitās arvien bijis vis-
tuvākais.

ALJAs 65. kongress no 23. 
līdz 25. novembŗa notika Fila-
delfijā,  Rīcības komitejas va -
dītāja Anna Bērziņa.

Latvijas Simtgades karogs ie  ra-
dās ASV uz Kon  gresa noslē gu-
mu, un to godi nājā Karoga pie -
ņemšanas aktā ar LV vēstnieka 
ASV Andŗa Teik maņa uzrunu, 
Līvas Zemītes stāstījumu par 
karoga tapšanas vēsturi un ce -
ļojuma gaitām; Āŗa Puteņa dze-
jas lasījumu, un Fila defijas tau-
tasdeju kopas Dzirk stelīte priekš-
nesumiem. Noslē gumā viesi sa -
vienojās aplī uz “Še, kur līgo 
priežu meži” ko  pēju dziedāšanu, 
pirms devās parakstīties ceļo-
jošā karoga viesu grāmatu. Simt-
gades karogam t’a bija otrā reize 
ASV – pirmā reize bija Dziesmu 
svētkos Baltimorā.

Karogs ASV ieradās no Islan-
des un nākamajās dienās dodas 
tālāk pie latviešiem Lietuvā.

Toties nākamajā mēnesī jaunā 
valde sāks kalt Latvijas Simt-
gades svinēšanas plānus. Jaunās 
valdes sastāvs skatāms pie vie-
notajā fotografijā.

ANITA BATARAGA
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

(turpināts 3. lpp.)

Latvian 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

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: ________________________________________________

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

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

“Varu palīdzēt ar ceļojumiem!”

Pelnīta atzinība!

Jaunākās Laika ziņas (25. nov. 
–1. dec.) vēsta, ka mums visiem 
pazīstamajai Laika redaktorei 
Ligitai Kovtunai PBLA ir pie -
šķīrusi Atzinības rakstu, apbal-
vojumu par labu sakaru uz  tu-
rēšanu un izveidošanu ar lat vie-
šiem visā pasaulē. Šis apbalvo-
jums Ligitai ir vairāk nekā 
pelnīts. Vēl vairāk – šī atzinība ir 
pelnīta ar to, ka mēs paši šeit, 
Amerikas kontinentā un arī 
citur, esam kļuvuši kūtri ar rak -
stu un interviju iesūtīšanu laik-
rakstam Laiks, līdz ar to Ligitai 
šis darbs bijis jāveic pašai, daž-
kārt ar lielām grūtībām. 

Esmu bieži presē pieminējis, ka 
mums trūkst ziņu nesēju no 

vietējām latviešu mītnes vietām, 
ka neesam parūpējušies, lai 
sniegtu ziņas laikrakstam, kas 
padarītu redaktora darbu vieg-
lāku. Tieši šajā ziņā Ligita Kov-
tuna ir bijusi līdz šim nepār-
spējama ziņu iegūšanā un sakaru 
veidošanā. Viņa ir ne tikai veik-
smīgi strādājusi ar laikrakstu 
Laiks, bet arī ar laikrakstu Brīvā 
Latvija, gādājot par vērtīgām un 
interesantām dažādu cilvēku in -
tervijām.Šis darbs daždien ir 
saistījies ar grūtībām un perso-
nisku uzupurēšanos.

Apsveicu Tevi, Ligita, ar iegūto 
balvu un vēlu sekmes turpmākā 
darbā un uzdevumos! 

Ilmārs Bergmanis
Čikāgā

Kāpēc tā?

Laikraksta 41. numurā lasu – 
„Latvieši līksmo Zviedrijā”. 
Bilde ar lērumu dalībniekiem 
un raksts, kuŗš turpinās nā  ka-
majā lappusē, arī ar bildēm. 
Lasu un brīnos, cik varens sa -
rīkojums, bet saprotu, ka tas 
bijis tikai izmeklētai publikai, jo 
iepriekš par to ne rindiņas nav 
bijis laikrakstā. Mēs, parastie 
ļautiņi, tagad varam lasīt un 
domāt – bij` man to zināt, es ar 
labprāt būtu to redzējis un 
dzirdējis! Rakstā Inguna Grie -
tiņa-Dārziņa min, ka pirmie 
šādi svētki notikuši aprīlī Īrijā, 
Dublinā. Diemžēl arī par Īrijas 
kultūras notikumiem laikrakstā 
parasti lasām tikai tad, kad tie ir 
jau notikuši…

Harijs Valdmanis, Oslo

No redakcijas. Rūgta vēstule! 

Lai citkārt tādas nebūtu, ai  ci-

nām sūtīt ziņas un informāciju 

redakcijai laikus, rēķinoties, ka 

avīze tiek nodota drukāšanai ik 

otrdienu pēc plkst 14. Lūgums 

ziņas iesūtīt līdz kārtējās pirm-

dienas rītam vai labāk – vēl 

agrāk.

LĀSMA 
GAITNIECE

Lielākajai daļai cilvēku, kuŗi ar 
lielāku vai mazāku intensitāti 
apmeklē kultūras un mākslas 
iestādes, kā arī interesējas par 
apkārtējo pasauli un norisēm 
tajā, ir kādas pašu iecienītas vie-
tas, kur rodas vēlēšanās atgriez-
ties atkal un atkal. Raksta autorei 
viens no šādiem objektiem ir 
Latvijas Dabas mūzejs, kas atro-
das pašā Rīgas centrā – Krišjāņa 
Barona ielā 4 un šogad atzīmē 
ievērojamu jubileju. 

Dabas mūzejs ir kultūras ie -
stāde ar 170 gadu senu vēsturi, 
kas savus apmeklētājus ne tikai 
izklaidē un iepriecina, bet arī 
izglīto. Tā ir vieta, kurp atgriez-
ties vairākkārt, jo lielajā piec-
stāvu ēkā noteikti atradīsies kāds 
stūrītis, vitrīna vai eksponāts, 
kuŗu iepriekšējā apmeklējuma 
reizē nebūsit pamanījuši, tāpēc 
šķitīs, ka esat to atklājis tieši 
tagad. 

Šī gada rudenī Latvijas Dabas 
mūzeju apmeklējām kopā ar 
nelielu ārzemju studentu gru-
piņu no Ķīnas Tautas Republikas. 
Jaunieši vienu gadu plāno pavadīt 
Latvijā ar mērķi Rīgas Technis-
kās universitātes E-studiju tech-
noloģiju un humanitāro zinātņu 
fakultātē mācīties mūsu valsts 
valodu, vēsturi un kultūru. Mū -

Latvijas Dabas mūzejs – 
savdabīga skola kā 

lielam, tā mazam

Šai mūsu avīzes numurā, šķiet,
īstā reize tuvāk iepazīties ar mūzeju.

zeja apmeklējums, par ko būs šis 
stāsts, bija iespēja ne tikai jauna-
jiem cilvēkiem, bet arī mums – 
divām grupu pavadošajām lek-
torēm – uz dažām lietām pa  lū-
koties no cita skatpunkta.

Zemsetrīces un 
sevis iedzintarošana

Viena no pirmajām zālēm, 
kuŗā iegājām apmeklējuma laikā, 
bija veltīta ģeoloģijas tematikai. 
Interaktīvā, tematiskā iedaļa “Di -
namiskā ģeoloģija un ieži” iz  rai-
sīja neviltotu mūsu studentu sa -
jūsmu. Kādu skaņu rada vulkāns; 
kādas izjūtas pārņem zemestrīces 
satricinājuma laikā; kāds apbrī-
nojams meistardarbs ir zvaig-
žņotās debesis – atbildes uz šiem 
jautājumiem tagad gan mūsu 
jaunieši, gan viņu lektores zinās 
pat nakts laikā! Aplūkojot ie -
spaidīgo ekspozīcijas zāli, stu-
dentu atmiņā “aizķērās” arī vai -
rāki iepriekš sveši ģeografijas 
termini latviešu valodā. Protams, 
neiztikām arī bez pārrunām, vai 
Latvijā ir bijušas postošas zemes-
trīces un vai tādas piedzīvotas 
viņu dzimtenē Ķīnā. 

Interesi piesaistoša ir arī pa -
leontoloģijas ekspozīcija “Zemes 
un biosfēras evolūcija”, taču tik 

spilgtas emocijas kā iepriekš mi -
nētā neizsauca. Mamuti un ma -
tainie degunradži lika pa  smai dīt, 
savukārt bruņu zivju Asterolepis 
ornata  un daiv spur zivju Pande-
richthys fosilijas eks pozīcija – 
noskurināties un doties tālāk. 

Manāmu ieinteresētību stu -
dentos raisīja ekspozīcijas “Dzin-
tars laiku lokos” apmeklējums. 
Gluži kā brīnums jauniešiem 
šķita vit rīnā izvietoto rotaslietu 
daudz veidība – dažādu veidu 
krelles, auskariņi, brošiņas, sak-
tiņas, rokassprādzes un daudz 
kas cits, ko iespējams izgatavot 
no šī mūsu zemes “dārgakmens”. 
Minētā zāle izceļas ar īpaši 
radošu tās vei  dotāju izdomu. 
Dzintaru te iespē jams ne vien 
apskatīt (lielu inte resi izraisīja 
iedzintarojumi pa  lielinājumā), 
bet pat pasmaržot sveķu aro -
mātu! Savukārt asprā tīgais pie -
dāvājums iedzintarot pašam sevi 
izraisīja lielum lielu jautrību!

Kur meklēt īstus 
dzīvniekus?

Kā to varēja prognozēt, lielu 
prieku, pat sajūsmu,  jauniešos 
izraisīja dažādu Latvijas savvaļas 
dzīvnieku un putnu izbāzeņi!
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Studenti šos eksponātus ne 
tikai cītīgi fotografēja un centās 
apgūt to latviskos nosaukumus, 
bet arī pārrunāja, kuŗi no Latvijas 
faunas pārstāvjiem ir sastopami 
arī Ķīnā, bet kuŗi – ne. Daiļā 
dzimuma pārstāves vairāk prie-
cājās par putniem, bez prob lē-
mām iegaumējot tādus nosau ku-

sam īstus, dzīvus zvērus. Uzzi-
nājuši, ka Latvijas Dabas mūzejā 
tādu nav, viņi izlēma, ka vaja-
dzētu apmeklēt arī Rīgas Zoolo-
ģisko dārzu. 

Vērojot studentus, radās seci-
nājums, ka tieši Dabas mūzeja 
zooloģijas ekspozīcijas “Latvijas 
putni” apmeklējums, nevis no  -

Nevienu no mūsu grupas 
vienaldzīgu neatstāja arī ento-
moloģijas ekspozīcijas apmeklē-
jums. Kukaiņu pasaule nespeciā-
listam šķiet pat noslēpumaina un 
biedējoša (iespējams, kāpostu 
balteņa vai drēbju kodes dēļ 
vien!), savukārt milzīgais taureņu 
šķirņu skaits pārsteidz. Latvijā 
vien sastopamas veselas 220 
taureņu šķirnes!

Latviešu
zemnieka sētā

Ņemot vērā, ka mūsu apmek-
lējuma laiks diemžēl bija krietni 
ierobežots, mūzeja apskates no -
beigumā iegājām zālē, kur eks-
ponēta latviešu zemnieku sēta. 
Bišu strops, dravnieka apģērbs 
un darbarīki, kam nosaukumu 
nezinājām pat mēs – lektores, 
studentos izraisīja interesi. Pro -
tams, medu cilvēki zina un lieto 
gandrīz visās pasaules valstīs, 
taču to, kā pie šīs vērtīgās uztur-
vielas tikt, gan varētu nezināt; 
īpaši, ja cilvēks visu mūžu 
dzīvojis lielpilsētā. Cik vien tas 
bija iespējams, pastāstījām par 
bitēm un šo kukaiņu neno-
vērtējamo darbu. 

Latvijas Dabas mūzejam, salī-
dzinot ar daudzām citām mūsu 
valsts kultūras iestādēm, piemīt 
vismaz viena liela priekšrocība. 

LĀSMA GAITNIECE

LUDOLFS LIBERTS. Alegorisks motīvs. 1937.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”

Latvijas Dabas mūzejs –
savdabīga skola kā lielam, tā mazam

Cita veida apoteozi tēlo Lu  dolfs Liberts (1895-1959) 

glez nā „Alegorisks motīvs” (1937). Tā ir slavas dziesma 

Latvijai, ko gleznā simbolizē tautumeita Rucavas 

krāšņajā tērpā, pacēlusies uz podesta. Viņai apkārt 

tauta svi nīgās, patētiskās pozās – dažāda vecuma ļau-

dis, pat bērni. Apkārt plīvo Latvijas sarkanbaltsarkanie 

karogi, kāda jaunava, viņas priekšā nometusies uz 

ceļiem, tur savās rokās trauku ar mūžīgo uguni. Šādā 

himniskā skanē jumā Ludolfs Liberts sumina Kārļa 

Ulmaņa Latviju. Ar šo gleznas reprodukciju atzīmējam 

Kārļa Ulmaņa 140 gadu jubileju, kas svinama šogad.

Nule, oktobrī, kad ceļā dodas 
gājputni, Latvijas Dabas mū  zejā 
tika izstādīti Vigeo Saules Ņu -
jorkā tapušie putnu zīmē jumi.

Gleznotājs, mākslas profesors 
un dabas mīļotājs Vigeo Saule 
(1932–2014) kopš 2007. gada par 
savu dzīvesvietu bija izvēlējies 
Skrīverus, kur kopā ar dzīves-
biedri Mārīti Pavlovsku kopts un 
mākslinieciski izdaiļots piemājas 
dārzs. Otrā pasaules kaŗa laikā, 
12 gadu vecumā, Vigeo ar ģimeni 
nonāca Vācijas bēgļu nometnē, 

Gājputnus pavadot
Humora un labestības pilni putnu gleznojumi Vigeo Saules 
personālizstādē „Putni? Putni! Putni” Rīgā, Dabas mūzejā

bet īpašu saviļņojumu piedzī-
vojot Peru un Andu kalnos, 
Dienvidamerikā.

„Māksliniekam tuvas tēmas ir 
cilvēku sejas, putnu un dzīvnieku 
pasaule un pamestas, tukšas aina -
vas. Par savu iemīļoto tematiku 
Saule savulaik ir teicis, ka ar 
„tukšajām” ainavām viņš ir vē  lē-
jies izteikt protestu cilvēku bez -
atbildīgajai, postošajai rīcībai pret 

bet no tās 1948. gadā ceļš veda uz 
tālo Venecuēlu. Studējis Kara ka-
sas Mākslas akadēmijā un pieda-
lījies izstādēs, saņēmis arī vai-
rākas Venecuēlas godalgas, vēlāk 
pārcēlies uz ASV un līdz pensijai 
bijis mākslas profesors Ņujorkas 
Baruka (Baruch) kolledžā. Brī-
vajās vasarās mākslinieks mīlējis 
ceļot, apskatot Eiropu, Ameriku, 

dabu, bet viņa dzīvnieku un 
putnu iztēlojumus rosinājušas 
mākslinieka raizes par šo skaisto 
radību apdraudētību,” tā par 
glez notāju rakstījusi mākslas zi -
nātniece Eleonora Šturma.

Eleonora arī zina teikt, ka, vē -
rīgāk ielūkojoties putnu attēlos 
un zinot to cilvēku loku, kuŗā Vigeo 
vadīja savu dzīvi, var sa  zī mēt pa -

visam konkrētus personāžus.
Šai izstādē aplūkojami galve-

nokārt akvareļi un monotipijas. 
Eksotisko un ziemeļniekiem at -
pazīstamāko putnu portretējumi 
netiecas atainot sugas precizitāti, 
bet drīzāk piešķiŗ putniem cil -
vēcīgas īpašības un iemieso au -
toram raksturīgo humoru un 
labestību. Mākslinieka gleznas 
rēgulāri eksponētas izstādēs Ņu -

jorkā, Venecuēlā, arī Vācijā.
Izstāde bija papildināta ar priekš-

metiem no mūzeja eksotisko 
putnu kollekcijas, kas apmek lē-
tājiem ilgāku laiku nav bijuši 
pieejami: zeltaino tukānu, bālo 
amazonu, zilo vainagbalodi, 
sārtvēdera dzeni, pelēko degun-
ragputnu, zilo sīli, kukaburru, 
pakalnu mainu un citiem.

mus kā “ķīvīte” un “zeltgalvītis”, 
savukārt puiši – par aļņiem, 
briežiem un citiem lielajiem 
meža dzīvniekiem. Jaunieši arī 
atklāja, ka vislabprātāk vēlētos 
redzēt nevis izbāžņus, bet pa  vi-

dar bībās apgūtais liek iegaumēt 
dažādus faktus, piemēram, ka 
mūsu valsts nacionālais putns ir 
baltā cielava, bet vismazākais 
Latvijā sastopamais spārnainis – 
zeltgalvītis. 

Runa ir par dažādo interaktīvo 
spēļu piedāvājumu. Ierodoties 
šeit ar jauniešiem – pat tādiem, 
kuŗus daba nesaista absolūti ne -
maz, pastāv iespēja, ka pēc mi -
nētās kultūras iestādes apmek-
lējuma viņi, par spīti savai ne -

ieinteresētībai, būs uzzinājuši ko 
jaunu un pat atcerēsies to. Mūsu 
studenti iespējas darboties pa -
šiem izmantoja ar lielu aizrautību. 
Brīžiem pat nācās pierunāt spēles 
pārtraukt un doties uz nākamo 
ekspozīcijas telpu!
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LATVIJAS VALSTSSVĒTKI VAŠINGTONĀ
Svētku dienu, 18. novembrī, 

ievadīja Vašingtonas latviešu 
skola, svinīgi uzvelkot mastā 
Latvijas karogu. Uzrunājot svēt-
ku dalībniekus, kas bija pul cē-
jušies pie Latviešu sabiedriskā 
centra Rokvilē, MD, skolas pār-
zines vietnieks Mārtiņš Zvaners 
atgādināja, ka Latvija dzimusi 
grūtos kaŗa apstākļos un spējusi 
piedzimt no jauna pēc gadiem 
ilgas apspiestības. Viņš mudi-
nāja ikvienu tai palīdzēt augt un 
zelt. Zem rudenīgi pelē cī gām, 
bet rāmām debesīm kā gaišs 
ticības apliecinājums izska nēja 
dziesma “Daugav’ abas malas”.

Latvijas vēstniecības un Lat-
viešu organizāciju Vašingtonā 
(LOV) kopīgi rīkotais svētku 
sarīkojums pulcināja sen nere-
dzētu apmeklētāju skaitu – ie -
spējams, šovasar notikušo Dzies-
mu svētku iespaidā. Svētku akts, 
ko dzidrā latviešu valodā vadīja 
Amerikā augusī jaunās paau-
dzes pārstāve Līze Rācene, no -
risēja svinīgi un pacilāti. Prā-
veste Anita Vārsberga-Pāža iz -
lū dzās Dieva svētību Latvijai un 
latviešu tautai ar Leonīda Breik-
ša vārdiem: ”Dod mums spēku, 
dod mums drosmi, dod mums 
vienprātību, Tēvs!” Latvijas vēst-
niecības vārdā svētku saimi sveica 
vēstniecības padomnieks Ilmārs 
Breidaks, īsā uzrunā pieminē-
dams Latvijas centienus stipri-
nāt valsts bruņotos spēkus, kā 
arī nodrošināt robežas un ener-
ģijas piegādi. Viņš apliecināja, 
ka sekmīgi veidojoties sadarbība 
ar ASV jauno valdību un pa -
teicās ASV latviešu saimei par 
atbalstu Latvijai. Klātesošos, kā 

arī latviešus visā pasaulē, no 
ekrāna uzrunāja valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, uz  svēr-
dams pēdējā laikā panākto “ceļā 
uz stipru, izglītotu, pārtikušu 
Latviju”. Daudz paveikts dro-
šības jomā un tiekot uzlabota 
veselības aprūpe un nodokļu 
sistēma. “Ikviens no jums ir 
svarīgs. Jūs visi esat vajadzīgi 
Latvijai!” tautiešiem ārzemēs 
teica prezidents. 

esam iestājušies. Un tas bija 
svarīgi,” viņš teica, pauzdams 
pārliecību, ka Latvija Eiropas 
kartē “ir uz palikšanu”. Bet, pēc 
viņa domām, tagad pienācis 
laiks raudzīties tālākā nākotnē – 
apzināties, ka Latvija ir “ilg ter-
miņa projekts”. Pirmkārt, ir jā -
saprot, ka Rietumu pasaule, ie -
skaitot ASV, pēdējo gadu laikā 
jūtami mainījusies un nebūs 
vairs tik devīga kā agrāk. NATO 

dro  šības, jāmeklē iespējas, kā 
sabiedrību ciešāk saliedēt. Tam-
dēļ svarīgi ir Latviju padarīt par 
ekonomiski veiksmīgu valsti. 
Daļēji tā jau tāda ir: ja sevi 
salīdzinām ar Ukrainu, tad 
esam lieliskā stāvoklī, bet ja 
salīdzinām ar Šveici, tad, kā 
teica runātājs, “jāslauka asaras 
mutautiņā”. Kā vienu no sva rī-
giem Latvijas ilgtermiņa pro-
jektiem Dr. Ījabs minēja uz  ti-
cības veicināšanu starp tautu un 
polītiķiem. Tautai jāmācās ie -
vēlēt atbildīgus polītiķus, un 
polītiķiem jādomā par visas 
tautas labumu. “Demokrātija ir 
kopīga mācīšanās no kļūdām,” 
viņš teica, piezīmējot, ka nā -
kam gad, Saeimas vēlēšanās, 
tautai būs atkal iespēja mācī ties. 
Dr. Ījaba runu, kuŗā izskanēja 
ticība Latvijas nākotnei, bet arī 
mudinājums raudzīties reāli uz 
nākotnes vajadzībām, klausītāji 
novērtēja ar sirsnīgiem aplau-
siem – vecākiem gadagājumiem 
priecājoties par runātāja spē-
cīgo balsi.

Kā allaž, valstssvētku sarī ko-
jumā tika paziņoti apbalvojumu 
un atzinības rakstu saņēmēji. Šī 
gada PBLA balva piešķirta ne -
sen mūžībā aizgājušajam archi-
tektam, Nacionālās “Gaismas 
pils” veidotājam Gunāram Bir -
kertam. ALAs atzinības rakstus, 
ko pasniedza organizācijas pār -
stāvis Jānis Grāmatiņš, saņēma 
divi Vašingtonas pievārtē dzī -
vojoši tautieši: Jānis Apinis – 
par ilggadīgu un dāsnu atbalstu 
trūcīgiem bērniem Latvijā, un 
Marisa Gudrā – par izcili sa  rī-
kotiem Dziesmu svētkiem Bal-

timorā. Visa Dziesmu svētku 
rīcības komiteja savukārt sa -
ņēma PBLA atzinības rakstu.

Valstssvētku sarīkojumā neiz-
trūka arī priekšnesumi. Ar 
dzies mu uzstājās krāšņos tau-
tastērpos saģērbts skolas koris 
– beigās mazākajiem pašiem 
aplaudējot par savu sniegumu. 
Sparīgi dziedāja arī pirms 
Dziesmu svētkiem dzimušais 
Vašingtonas latviešu koris, di  ri-
ģenta Richarda Skultes vadībā, 
ar Ivaru Kuškēvicu pie kla  vie-
rēm. Īpašu baudu šoreiz sagā-
dāja vietējais tautasdeju ansam-
blis Namejs, kas pēdējos gados 
ievērojami progresējis deju māk-
slinieciskā interpretācijā. Ska tī-
tājus uzjautrināja deja “Pieci 
vilki kazu rāja”, kuŗā, dejotāju 
sastāva dēļ, “vilkus” izteiksmīgi 
tēloja piecas daiļas tautumeitas, 
bet kazu ne mazāk izteiksmīgs 
puisis.

Svētku aktam beidzoties, zāli 
piepildīja skaļa un aizrautīga 
čalošana, ko veicināja vēst nie-
cības dāvātais Rīgas šampanie-
tis un Vašingtonas Studenšu 
korporāciju kopas bagātīgais 
gardu uzkodu klāsts. Par valsts-
svētku sarīkojumiem Vašing-
tonā jau daudz gadu atbildīga 
bijusi LOV priekšsēde Anita 
Juberte, kuŗai ir profesionāla 
pieredze Pasaules izstāžu rīko-
šanā. Tas lielā mērā viņas no -
pelns, ka visu paaudžu apmek-
lētais sarīkojums noritēja gludi, 
svinīgi un beigās arī omulīgi, 
radot Vašingtonas un apkārtnes 
tautiešiem iespēju satikties un 
novēlēt Latvijai gaišu nākotni, 
ieejot simtajā gadā.

18. novembri, Latvijas dibi-
nāšanas atceres dienu, mēs visi 
gaidām ar īpašām izjūtām. Šo 
dienu gribas nosvinēt tā, kā 
nevienus citus svētkus. Diem-
žēl, šejienes latviešu sabiedrībai 
dilstot un mainoties, nevaram 
vairs izdarīt to, ko gribētos, 
jādara tas, ko spējam.

Šogad, kad jubilejas cipars ir 
ļoti zīmīgs – 99, un kad esam tik 
tuvu Latvijas simtgadei, Sv. 
Pētersburgas latvieši apbrī no-
jami sasparojās un svinēja mūsu 
valsts 99. dzimšanas dienu visu 
cauru dienu. Svinēšana bija sa -
dalīta divās daļās: pusdienlaikā 
Latviešu biedrības namā notika 
tradicionālāka jubilejas atcere, 
kas vairāk piemērota vecāka 
gadagājuma ļaudīm, bet plkst. 
15.00 visiem jaunākiem cilvē-
kiem, kā arī tiem, kuŗi nevarēja 
tikt agrāk, svinēšana notika 
parkā, jūras krastā.

Svētku dienā Biedrības namā 
ieradās necerēti daudz svinētāju. 
Vairāki bija mērojuši gaŗus ceļa 
gabalus līdz Sv. Pētersburgai. 
Bija tiešām prieks redzēt tik 
kuplu skaitu apmeklētāju.

Svinīgais sarīkojums iesākās 
ar karogu ienešanu, Biedrības 
priekšnieka Juŗa Epermaņa uz -

Pulcējieties, latvju ļaudis!
18. novembŗa svinības Sv. Pētersburgā, Floridā

runu, Daces Hohlovas nolasīto 
Latvijas prezidenta R. Vējoņa 
apsveikumu ārzemju tautie šiem, 
mācītāja Aivara Pelda lūgšanu 
un Andŗa Rituma paziņojumu 

par Tautas Balvas piešķiršanu 
Gunāram Birkertam. 

Iepriekšējos gados pēc svinī-
gajām uzrunām parsti Biedrības 
koris sniedza koncertu. Tā kā 

koris vairs nepastāv, šoreiz mū -
zikālos priekšnesumus sniedza 
Kanaku kopa Aleksandras Ri -
tumas pavadījumā un pianists 
Vladimirs Hohlovs. Mūzikālie 
priekšnesumi mijās ar Daces 
Hohlovas pieciem stāstiem – 
sirsnīgiem tēlojumiem par Lat-
viju, par tās dabu, cilvēkiem, 
viņu darbiem. Vislielāko pie  kri-
šanu izpelnījās mācītāja A. Pel  da 
vadītā Kanaku kopa, kas ļoti 
braši un izjusti dziedāja skais-
tākās dziesmas par Latviju. Va -
reni izskanēja arī kopdziesma 
“Nevis slinkojot un pūstot”.

Noslēgumā visi baudīja pa 
glāzei vīna, vēlēja laimes un vēl 
daudzus gadus Latvijai, kā ar 
mielojās ar mūsu saimnieču 
ceptajiem kliņģeŗiem. Latvijas 
99. dzimšanas diena Biedrībā 
bija nosvinēta godam. Varēja 
doties uz De Soto parku turpināt 
svinēšanu parkā pie jūras.

Pulcējieties latvju ļaudis,
Pulcējieties jūrmalā…
Šo brīnišķīgo tradiciju svinēt 

Latvijas dzimšanas dienu pie 
jūras, pagājušajā gadā iedibināja 
mūsu jaukā, aktīvā Dace Ne -
bare. Mēs ļoti ceram, ka tā tiks 
turpināta ik gadu.

Jūrmalas parkā mēs klājām 

2. Dejo Namejs // FOTO: Pēteris Bičevskis

Saulītes pavadīšana

kopīgu, skaisti dekorētu mie -
lasta galdu, sūtījām sveicienus 
un vēlējumus Latvijai. Visu klāt-
esošo kopīgu mīlestības svei-
cienu eņģeļa izskatā nodevām 
mūsu ciemiņiem no Latvijas, 
Gintai un Arnim Vildēm. Viņi 
to aizvedīs uz Latviju. Pul cē-
joties plaviņā pie karoga un 
palmām, dziedājām dziesmas, 
uzdejojām apkārtdanci, dāvā-
jām cits citam dāvaniņas un 
mīļus vēlējumus. Saulīti pava-
dījām jūras krastā, aizdedzinot 
sveces un dziedod dziesmas. 
Latvijas dzimšanas dienas svi-
nības parkā bija izdevušās! 

Kā allaž, pateicība visiem, kas 
rīkoja, atbalstīja un piedalījās – 
Dacei Nebarei, Indrai Trei-
manis, Paulīnei Constable, Ras-
mai Adams, Brigitai Gahr, Jā -
nim Kaupmanim, Aivaram Pel-
dam, Ingunai un Pēterim Ozo-
liem, Didzim Stārastiņam, Gin-
tai un Arnim Vildēm u.c. 

Aicinām citu gadu sekot līdzi 
informācijai un pievienoties 
mūsu pulkam!

Lai noticam, lai noticam tam,
Ka spējam.
Ka spējam būt paši, ka varam.
Un… lai darām!

Sarīkojuma tematisko kodolu 
veidoja polītologa un uni ver si-
tātes mācību spēka Dr. Ivara 
Ījaba svētku runa, kuŗā viņš ar 
pieredzējuša runātāja prasmi 
un publicista analītisko dzirk-
stīšanu savija kopā Latvijas pa -
gātni un nākotni. Viņš atzina, 
ka Latvija sekmīgi paveikusi 
galvenos īstermiņa projektus 
savas drošības stiprināšanai: 
“Visur, kur varējām iestāties, 

atbalsts Latvijai ir svarīgs, bet to 
vairs nevaram pieņemt kā paš-
saprotamu. Lai to nodrošinātu, 
būs pašiem vairāk jāpiestrādā 
un jāpārliecina NATO, ka Lat-
vija ir spējīga un sekmīga.

Dr. Ījabs nenoliedz, ka Latvija 
ir “ievainojama”. To apdraud gan 
Krievijas informātīvais kaŗš, gan 
pašmāju korupcija. Būs ener ģis-
kāk un tālredzīgāk jāpiestrādā 
arī pie iekšējās sabiedriskās 
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On November 12, 1982, U. S. 
District Court Judge Henry 
Bramwell signed an order giving 
the FBI 30 days to install an elec-
tronic eavesdropping device in 
the Godsfather`s house.

Easier said than done. Closed-
circuit cameras panned across 
his property. A pair of sangui-
nary Dobermans patrolled his 
yard. A sophisticated alarm sys-
tem would detect illicit entry to 
the house, and motion sensors 
would find any intruders who 
made it inside. On the roof was 
an enormous horn, capable of 
rousing an entire precinct. The 
alarm system was also connected 
directly to the offices of a local 
outfit controlled by Castellano, 
whose proprietor Salvatore Bar-
bato, was licensed to carry a gun.

As might be expected, the 
30-day period elapsed before the 
FBI found an opportunity to 
plant the bug. Judge Bramwell 
signed a second order, and a 
third, and fourth. He told agents 
Kurins and O`Brien that the fifth 
would be the last.

Finally, in March, came the 
break the FBI had been waiting 
for. The Godfather put on street 
clothes and left his house. Agents 
in Miami confirmed that he was 
vacationing at his oceanfront 
condominium in Pompano Beach. 
He`d been spotted in the back 
seat of a golf cart, his arm around 
Gloria Olarte. Driving the cart 
was Tommy Bilotti – the God -
father`s bodyguard, chauffeur, 
and trusted friend, who would 
be murdered alongside him 
some three years later.

Only Nina Castellano – Big 
Paul`s old, neglected, and dis-
tracted wife – was left in the Todt 
Hill mansion. It was the closest 
the house would ever come to 
being empty and unguarded.

On Saint Patrick`s Day in 1983, 
the FBI made its move. Two 
agents posing as gardeners drugg-
ed the Dobermans. At 1:30 the 
next morning, Joe O`Brien and 
Andy Kurins picked the lock in the 
garage while another agent stuffed 
the electric bullhorn. Kurins used 
a digital scanner to break the code 
on the burglar alarm, then head-
ed for the long table where Cas -
tellano did his business. O`Brien 
attached a new base – with a 
microphone – to a nearby lamp 
and put the old one in his knap-
sack. They were inside for twelve 
and a half minutes.

***
“Ees your wife gets better?” 

chirped the bright, confident 
voice of Gloria Olarte.

“Good days, bad days,” said a 
deep baritone that, while unedu-
cated in its accent, was almost 
courtly in its intonation. “She 
suffers. For what she has there is 
no medication.”

“Hot towels,” said the maid. 
“You get the steam from the tow-
els, you know, the…”

“The vapor,” said the mellow 
voice.

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

“Yes. De bapor. Sometimes, 
you know, when I cooking, and 
the water, it boils, I put my nose 
like thees… Yes, almost in the 
pot.”

“Yes, Gloria,” said the gentle 
voice, a little wearily.

“Well, Meester Paul, he be right 
down. You like some coffee?”

Sitting in the listening room a 

ness, and while such kindhearted 
extortion was hardly an indicator 
of Armone`s later criminal 
career – he did time for heroin 
trafficking in the notorious 
“French Connention” case – the 
episode did say something about 
the man. He had his own moral-
ity. He wanted to do his bit to 
make life fairer. He didn`t believe 

out of fashion, putting on her 
rouge, and flinging a fox stole 
over her shrunken shoulders. 
One surveillance photo showed 
them holding hands.

Uniquely among Gambino 
members, Joe Armone almost 
never cursed, and his speech, 
while not necessarily grammati-
cal, had a certain high-flown, 
mob-Shakespearean formality to 
it. He took seriously – perhaps 
even more seriously than did Big 
Paul himself – the Mafia codes of 
silence and honour. Andy Kurins 
had interviewed Armone on seve-
 ral occasions. The old capo had 
always made himself available 
and never said more than he 
wanted to. Ha was respectful of 
the FBI, an amiable enemy total-
ly devoid of personal malice. But 
now Piney Armone had a prob-
lem.

“I read that article in the Miami 
newspaper,” he was saying to Big 
Paul Castellano. “The Herald. 
About Tommy Agro. And the 
fact is, Paul, there is going to be a 
lot of heat this spring.”

“F---,” said the Godfather.

Tommy Agro was regular.
“Yeah,” Armone resumed. 

“He`s in some trouble. So now 
he`s sitting there, he`s feeling the 
wind, and it seems that he is 
making up his mind. And you 
know his mind, Paul. It isn`t 
something you`d bank on.” This 
was Piney`s delicate way of say-
ing that Agro was a certifiable 
lunatic. He`d been on lithium for 
years. In his manic phases, he`d 
hand out $ 100 bills to strangers, 
and in his blue moods, he`d be 
catatonic for days.

“You talk to him?”
“No, but I hear, and he`s plenty 

concerned.”
“How`s he leaning?”
Armone answered with a frus-

trating silence. Maybe he was 
making some decisive gesture, 
maybe only shrugging. But shrugs 
don`t show up on audiotape.

This time, the agents knew 
more about the subject under 
discussion than did the mobsters. 
The investigation had been named 
the Home Run case, because it 
sprang from a particularly brutal 
beating that Tommy A. had 

(To be continued)

mile away, Joe O`Brien reached 
forward and scrawled a question 
mark on a yellow pad. But Andy 
Kurins knew the mellifluous 
baritone to be that of Joseph 
“Piney” Armone, a long-stand-
ing Gambino capo who would 
later have a brief shot at being 
underboss.

Armone was in many ways a 
throwback to a more gracious 
and romantic time when Mafia 
hoods could still lay somewhat 

decent people should have to do 
without Christmas trees, espe-
cially since surplus merchandise 
would be burned.

In other ways as well, Armone 
was far more sympathetic than 
most of the opportunists, cynics, 
and bullies who surrounded Paul 
Castellano. He was a devoted 
family man who did not seem to 
keep a mistress; he was some-
times seen taking his own wife 
out for dinner. They made a 

A mug shot of Paul Castellano at nineteen

A Gambino – family portrait, taken by Gloria Olarte. From left to 
right: Thomas Gambino, Tommy Bilotti, Joseph Corrao, Joe 
Delmonico, Paul Castellano, Frank Depolito, Frank Decicco, and 
James Failla

Castellano was shot six times and killed on December 16, 1985

persuasive claim to being Robin 
Hoods. “Piney” got his nickname 
in late thirties, when, as a young 
tough on the Lower East Side, he 
coerced the men who sold 
Christmas trees on the sidewalks 
into giving small pines, gratis, to 
the poor families. That was the 
“rent” they paid for doing busi-

rather touching sight: the gray, 
slight Mafioso – 66 years old in 
1983 – with thick glasses for his 
failing eyes and a worsening limp 
from an ancient gunshot wound, 
and on his arm a sick old lady, 
clearly stretched to the limits of 
her strength by the act of getting 
into clothes a quarter-century 

“It`s a big investigation. They 
connected him with everything 
they wanted to – gambling, 
bribe ry, loan-sharking, all of it.”

“F---,” he said again. Agro was 
a trusted soldier and a good 
earner. He was creative. He`d 
arranged for his wife to be a 
liquor wholesaler so that she 
could get a commission on every 
drink served at Regine`s, where 

administered with a baseball bat. 
The victim, a Gambino associate 
named Joseph “Joe Dogs” Ian  nu-
zzi, had decided to get even by 
wearing a wire for the FBI. Infor-
mation gathered from Joe Dog`s 
mike had implicated people high 
up in the Gambino-family ranks 
and had done Agro`s profession-
al standing no good at all.

(Continued from Laiks no.44)
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Zinaīda Lazda laikabiedru atmiņās

Zinaīda Lazda sēž trešā no labās

L A I K A  L A S Ā M V I E L A

(Turpināts no Laiks Nr.44)
Vēlāk, kad pienāca aizbrauk-

šanas laiks, arī Lazdai jau bija 
sagādāta oficiāla galvotāja, viņas 
pieprasītāja Findlija kundze 
(Anna Findley) Sēlemas pilsētā 
Oregonā.

Izceļošanai tuvojoties, radās 
bažas un tumšas nojautas. Kādā 
vēstulē dzejniece raksta: “Ne  gri bu, 
negribu nekur projām vairs. Es 
nevaru, es nevarēšu uzveikt to 
bezgalīgo svešumu. Es esmu ļoti 
bēdīga.” Brauciens pāri okeanam 
bijis briesmīgi grūts, braukuši 
no 1949. gada 30. decembra līdz 
1950. gada 13. janvārim – “slikts 
kuģis, vāja medicīniskā aprūpe, 
vētrains laiks, daudz jācieš no 
jūras slimības. Tomēr nenobei-
dzos, sirds gan ir cietusi, vēl arvien 
rītos ir aiztūkušas acis un vakaros 
tāpat ar kājām.”

Pēc īsas uzkavēšanās Ņujorkā 
ceļš caur Čikāgu iet tālāk uz 
Oregonu. Zinaīda Lazda raksta: 
“Tās nu ir baigas pilsētas, tā 
Ņujorka un Čikāga, es laikam tur 
nevarētu nemaz pavilkt elpu.” 
Gaŗais ceļš līdz Oregonai rāda 
Ameriku netīkamu, nekoptu un 
tukšu. Bet jauki, ka Oregonas 
tuvumā apsnigušas egles. Dzej-
niece domā: “Mīļais sniegs, tu esi 
atnācis mūs saņemt un palīdzēt 
ar savu balto tīro vizēšanu, savu 
silto villaini. Kad sniegs, es ne  jū tos 
tik viena”.

Brauciens autobusā no Port-
landes uz Sēlemu bija jauks, jo 
ziemas diena gaiša, sniegaina. 
Sēlemas autobusu piestātnē Zi -
naīdu Lazdu kopā ar brāli Kārli 
sagaidīja turienes latvieši: ārsts 
Dr. Teodors Staprāns, latviešu 
rakstnieku “sponsors”, ar kundzi 
Elvīru Staprāni, kā arī Valdemārs 
Kārkliņš. Viņi arī bažījās, kā 
dzej niece būs pārcietusi vētraino 
jūras ceļojumu un braucienu pāri 
kontinentam.

V. Kārkliņš atceras, ka Z. Lazda 
nākusi pretī smaidīdama, ar 
mantu groziņu rokā, un viņam 
licies, ka viņa varētu būt atbrau-
kusi tieši no dzimtenes, no 
Ērgļiem. Uz jautājumu, kā patīk 
Amerika, smiedamās atbildējusi: 
“Mīļie, te jau viss kustas – kuģis 
šūpojas, vilciens, autobuss, pat 
zeme liekas šūpojamies. Kopš 
Eiropas krasta vairs nav cieta 
pamata zem kājām.”

Tā dzejnieci ar brāli aizved pie 
galvotājiem Findlijiem. Tie ir ap -
mēram 75-77 gadus veci un ba -
gāti ļaudis, jo viņiem pieder vai -
rākas fermas, un Dr. Findlijs vēl 
turpina ārsta praksi. Šī ģimene 
un viņu māja ir pirmā vieta, kur 
Zinaīda iepazinās ar amerikāņu 
paražām un psīcholoģiju. Tā bija 
inteliģenta ģimene ar klavierēm 
salonā; viņi zināja, ka atbraucēja 
ir pazīstama latviešu dzejniece, 
tas viņiem likās “ļoti interesanti”; 
bet, protams, šai zemē ieceļotāja 
bija tikai mājas strādniece, kuŗas 
pienākums bija dūšīgi strādāt. 
Tad nu arī netika taupītas labi 
domātas pūles, lai dzejnieci “iz -
skolotu” par labu mājkalpotāju 
ar 40-50 dolaru mēnešalgu. 

Dzejniece sāka mājkalpotājas 
darbu pēc tam, kad pāris dienas 
ar brāli bija paciemojusies pie 
Staprāniem, “lai atpūstos un at -
jēgtos”. Pati kundze vārījusi ēdie-
nus, dzejniece vairāk tīrīja “visu 
ko”. Darbs nav bijis grūts, cilvēki 
arī nekas. Materiālie apstākļi 
viņai nebija nekādi spožie, bet 
daudz sūdzēties par tiem arī ne -
varēja. Zinaīdai bija pašai sava 

centu līdz vienam dolaram stun-
dā. Viņa pieņēma darbu pie vai -
rākām kundzēm, kur bija jātīra 
telpas, jāmazgā trauki un jāberž 
kastroļi. Viņas dinamiskajai da -
bai un radošajam garam tāda 
veida darbs bija pagalam nepie-
mērots, un viņa to ienīda līdz 
dvēseles dziļumiem. 

Oregonas valsts galvaspilsēta 
Sēlema bija ērti novietojusies 

diem sakariem un aizmugures, 
tie varēja dabūt un strādāt tikai 
visvienkāršāko fizisko darbu. Cil-
vēki ar pabeigtu augstskolas iz -
glītību strādāja par aptīrītājiem 
slimnīcās vai par mājkalpotājiem. 
Tas radīja sarūgtinājumu, dažreiz 
par naidīgu noskaņojumu pret 
svešo vidi.

1950. gada aprīļa vidū dibinā-
mās Oregonas latviešu biedrības 

savas tautas. Pēc Lazdas ierosmes 
tika noorganizētas rakstnieku 
dienas Sēlemā, Portlandē, Ju -
džīnā un Longvjū, Vašingtonas 
pavalstī. Zinaīda Lazda arī rak-
stīja ievadu Biedrības informā-
cijas biļetenam, sastādīja uzaici-
nā jumu tekstus Biedrības sarī-
kojumiem un vāca ziedojumus 
latviešu ieceļošanas veicināšanai. 

Kā atceras Juris Krīgens, ar 
Zinaīdu Lazdu nebija viegli strā-
dāt. “Būdama pati impulsīva un 
darbīga, viņa neskopojās ar pār-
metumiem valdes locekļiem un 
Biedrības biedriem par kūtrību un 
neatsaucību sabiedriskajā darbā. 
Viņa kritizēja protokolu valodu 
un reiz nosauca to par mežonīgu, 
ar to izraisīdama valdē “krizi”, jo 
sekretārs tūliņ atteicās no amata”. 

“Ar Zinaīdu Lazdu, ja gribēja, 
varēja debatēt par visu, atskaitot 
varbūt divas lietas,” atceras Val -
demārs Kārkliņš – “Endzelīna 
gramatiku un latviešu dzejas 
vērtību, ko viņas klātienē bija 
labāk neaiztikt”.

1950. gadā Sēlemas latvieši 
skaisti nolīgo Jāņus. Jūlijā Zinaīda 
Lazda pārceļas labāk atalgotā, 
normētā darbā uz Portlandi, par 
kopēju, resp. palīgmāsu (nurse’s 
aide) Portlandes Emanuēla slim-
nīcā. Portlandē viņa dzīvoja kopā 
ar brāli. Mājas apkārtnē bija maz 
zaļuma, maz koku, bet, logā ve  ro-
ties, tālumā varēja saskatīt Huda 
kalna sniegoto virsotni. Šīs ainas 
izraisījušas dzeju ciklā “Huda kalns”.

“Augšstāvā, kur dzīvoja dzej-
niece kopā ar brāli un svainieni, 
viņai bija neliela, klusa, gaiša is -
taba ar logiem ielas pusē, glītuma 
kamīnu, ko nevar kurināt, dīvānu, 
dažiem ērtiem krēsliem un grā-
matu plauktu līdz griestiem. Lat-
viskas piemiņlietas un gleznas, 
starp tām divas Noras Drapčes, 
dzejnieces ģīmetne un rozes – šī 
pēdējā Zinaīdai Lazdai sevišķi 
mīļa – telpā vieš mierīgu krāsu 
saskaņu,” raksta Valdemārs Kār-
k liņš.

neliela, bet glīti mēbelēta istabiņa 
Findlija mājas augšstāvā, 20-tā 
ielā, neliela strautiņa malā. Tur -
pat tuvākā apkaimē dzīvoja arī 
pārējie latvieši, pie kuŗiem viegli 
varēja aiziet ciemos no darba 
brīvajā laikā.

Kad Zinaīda vakaros atnāca 
Dr. Staprāna mājā, kur vietējie 
latvieši mēdza tikties un pārrunāt 
iespaidus jaunajā pasaulē, viņa 
stāstīja, kā viņai iet ar “viņas 
Maku un Annu”. Visus šos stāstus 
varēja apvienot zem kopīga virs-
raksta “Kā mani par kalponi 
taisīja”, atceras rakstnieks Valde-
mārs Kārkliņš. Tomēr viņš pie-
min, ka “bieži Zinaīdas Lazdas 
vārdos varēja saklausīt rūgtu pie -
skaņu, un, pat jautrākos stāstus 
klausoties, mums lāgā nenāca 
smiekli. Dzejniece cieta. Grūtajā, 
nepiemērotā darbā – nebija vietas 
savrupībai, savai dzīvei, nebija 
iespējas rakstīt.”

Tāpēc pēc pāris mēnešiem Zi -
naīda Lazda bija nolēmusi savu 
kalpones darbu izbeigt un no  stā-
ties pati uz savām kājām. Taču lai 
izdzīvotu, bija jāmeklē cits darbs. 
Zinaīda darbu uzteica un pār  cē -
lās dzīvot pie Krīgenu ģimenes, 
kamēr darbs būs atrasts. Pār  cel-
šanās dienā visi smagākie saiņi 
tika atvesti ar auto, bet pati iera dās 
ar nelielu mantu nastiņu rokā.

Zinaīdai, atstājot Findliju ģi -
meni, nekādu lielu ietaupījumu 
nebija un tamdēļ bija jāmeklē 
darbs, lai rastu līdzekļus iztikai. 
Vienīgais darbs, kas agrā pavasarī 
bija Sēlemā atrodams, ir māju 
tīrīšana, un par to maksāja 75 

Vilametes upes abos krastos. Pa -
stiprinātas latviešu ieceļošanas 
laikā piecdesmito gadu pašā sā -
kumā te saplūda gandrīz vai visi 
tie latvieši, kam darba piedā vā-
jumi bija Oregonā. Jau 1949. ga    da 
vasarā šeit bija nodibinājusies lat -
viešu pagaidu organizācijas ko -
miteja, kas centās likt pamatu 
topošajai latviešu sabiedriskajai 
dzīvei jaunajos un neparastajos 
apstākļos. Tās uzdevumos ietilpa 
arī statūtu izstrādāšana dibinā-
majai Oregonas latviešu biedrī-
bai un tautiešu reliģiskā aprūpe. 
Tā Sēlema pamazām izveidojās 
par Oregonas latviešu vēl tikko 
topošās sabiedriskās dzīves cen-
tru. Šeit uz dzīvi apmetās vairākas 
latviešu kultūras pasaules izcilas 
personas: dzejniece Zinaīda Laz da, 
rakstnieks Valdemārs Kārk liņš, 
rakstnieks Anšlavs Eglītis ar dzī -
vesbiedri Veroniku Janelsiņu. 
Netālajā Korvalisā dzīvoja rakst-
niece Aīda Niedra, kā arī daži jau 
pazīstami sabiedriskie darbinieki, 
kas piedalījās latviešu sabiedris-
kās dzīves veidošanā. 

Tā bija daļa latviešu tautas, kas 
toreiz veidoja latviešu sabiedrību 
šeit. Tie nebija tie imigranti – lai-
 mes meklētāji, par kādiem tos 
uzskatīja amerikāņi, bet no savas 
zemes atrauti, savu dzimteni, 
mantu un stāvokli zaudējuši cil -
vēki. Cerības uz atgriešanos dzim-
tenē, kas, Vācijas bēgļu nometnēs 
dzīvojot, bija vēl diezgan lielas, 
tagad sāka pamazām saplakt. 
Iemesti gaužām svešā vidē, bez 
vai arī tikai ar ļoti vājām angļu 
valodas zināšanām, bez jebkā-

statūti beidzot bija sastādīti un 
iesniegti reģistrācijai Biedrību 
de  partamentā. Pirmā biedru sa -
pulce notika 5. maijā, un tai 
īstenībā bija jābūt Biedrības di -
bināšanas sapulcei. Pirmo reizi 
Oregonā pulcējās vienkopus lie -
lāks skaits latviešu. Daži redzējās 
pēc vairākiem gadiem pirmo 
reizi. Pēc gaŗām un karstām 
debatēm statūti tika grozīti un 
pieņemti. Tika ievēlēta pirmā 
Oregonas latviešu biedrības val-
de ar Dr. Teodoru Staprānu kā 
priekšsēdi. Valdē ievēlēja arī Zi -
naīdu Lazdu, vēlāk viņa uz  ņē mās 
arī Biedrības kultūras daļas va -
dību, paliekot šajā amatā līdz pat 
aizbraukšanai uz Kaliforniju.

Lai sagādātu tautiešiem iespēju 
satikties un tuvāk iepazīties, 
valde sarīkoja izbraukumu Molā-
las upes krastā. Te Zinaīda Lazda 
nolasīja referātu par tematu: “Lat-
viešu kultūras vērtības”. Zinaīda 
Lazda arī noorganizēja un vadīja 
latviešu skolu Sēlemā, vēlāk pār-
ņēma skolas vadību Portlandē. 
Vienmēr viņa uzsvēra latviešu 
valodas mācības nepieciešamību 
bērniem, lai tie būtu spējīgi 
uzņemt latviešu kultūras vērtī-
bas. Mācību gada noslēgumu 
abas skolas svinēja kopīgi 1951.
gada 27. maijā Sēlemā. Skolēniem 
izdalīja Oregonā dzīvojošo rakst-
nieku grāmatas ar pašu autoru 
ierakstītām veltēm. Skaistā un 
izjustā noslēguma runā Zinaīda 
Lazda mudināja jauniešus nekad 
neaizmirst, ka viņi ir latvieši, 
nekad neaizmirst savu mātes 
valodu un nekad nenovērsties no 

ILVA 
METLĀNE,
Oregonas latviešu 

biedrības priekšsēde

Par autori
Ilva Metlāne ir dzimusi un 

augusi Rīgā. Kopš 1992. ga  da 
dzīvojusi Indianapolē. Orego  -
nas štatā viņa ir no 2003. 
gada un kopš 2014. gada 
pavasaŗa vada Oregonas lat-
viešu biedrību. Vīrs – liepāj-
nieks Jānis Locenieks. Ģi  me-
nē aug trīs meitas – Katrīna, 
Marta un Laima. Ilva Met-
lāne interesējas par polītiku 
un vēsturi, brīvajā laikā lasa 
trimdas literātūru. „Domāju, 
ja latvieši grib uzzināt, kas ir 
patiesa un īsta latvieša iden-
titāte, latviskais gars, dzim-
tenes mīlestība, latviskās vēr-
tības, – tas viss ir atrodams 
trimdas literātūras krā ju-
mos. Ir tikai jāatrod, jā  no-
slauka putekļi un jāceļ die -
nasgaismā, ” viņa saka.

(turpinājums sekos)
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Valstssvētku sarīkojums
Toronto pensionāriem 

Ierodoties uz kārtējo ceturt-
dienas saietu 16. novembrī, To -
ronto pensionārus sagaidīja Lat -
vijas karodziņiem rotāti galdi, 
jo todien bija paredzēts pie -
minēt Latvijas 99 gadu pa  stā-
vēšanu. Cilvēka dzīvē tas ir 
nozīmīga skaitlis tiem, kas to 
sasnieguši. Tāpat arī valstij.

Valdes priekšsēdis Auseklis 
Zaķis apsveica visus Svētku 
laikā un aicināja atcerēties va -
ronīgos vīrus, kuŗi 1918. gada 
18. novembrī lika pamatus Lat-
vijas valstij. Viņu vairs nav, 
tamdēļ jājautā – kuŗi tagad darīs 
darbu Latvijai? Viņš pats arī 
atbildēja, ka to darām arī mēs 
visi pensionāri, jo ar savām 
nodarbībām rādām visiem lat-
viešiem, cik aktīvi mēs vēl ar -
vien esam. Mums jāveicina 
ideja par Kristus Dārza pār-
celšanos uz Centru. Jāmācās un 
jāieved technoloģija, lai vei      ci-
nātu ātrsazināšanos, jo ar to 
mēs piesaistīsim jaunākās pa -
audzes pensionārus. Mūsu dros-
mīgais darbs tautas labā lai būtu 
–  dot priekšzīmi mūsu bērniem 
un mazbērniem.

Savu uzrunu beidzot, Auseklis 
iepazīstināja klātesošos ar LNAK 
prezidentu Andri Ķesteri, kuŗš 

bija ieradies no Otavas. Iepa-
zīstināšana gan bija lieka, jo 
Andris visiem jau ir labi 
pazīstams.

Svētku runu iesākot, Andris 
Ķesteris norādīja, ka mēs paš-
laik esam varoņu nedēļā, kas 
ilgst no 11. līdz 18. novembrim. 
Viņš risināja tālāk Ausekļa Zaķa 
domu par darbu tautas labā. 
Mūsu darbs lai ir celt tautu visās 
pasaules malās, pieminēt Lat-
vijas vārdu pozitīvā nozīmē, 
saglabāt tradicijas. Kā vienu no 
Latvijas vārda pieminēšanas 
piemēriem viņš minēja LNAK 
Kanadas valdībai nosūtīto pa -
teicību par Kanadas armijas 
sadarbību Latvijā.

Ļoti svarīgs ir LNAK aici nā-
jums visiem latviešiem: sagla-
bāt vēstules u.c. dokumentus, 
nododot tos Kanadas Latviešu 
dokumentu krātuvei, lai veido-
tos Kanadas latviešu vēsture. 
Tad mūsu pēdas šinī zemē 
neizzudīs kā pēdas jūrmalas 
smiltīs, kuŗas aizskalo pirmais 
ūdens vilnis, bet saglabāsies 
nākotnei. Par lielo darbu šīnī 
virzienā liels paldies laikrak-
stam Latvija Amerikā, tā redak-
torei Vitai Gaiķei un darbi-
niekiem.

Svētdien, 19. novembrī, diena 
ausa spoža, saulaina, pietiekami 
silta, un tāda tā palika līdz pašam 
vakaram. Pulksten 11.00 skaistajā 
Sv. Jāņa baznīcā sākās Valsts 
svētku dievkalpojums, domāts 
visai Toronto latviešu sabiedrībai. 
Arī mēs, kas dzīvojam ārpus Lat-
vijas, esam daļa no Latvijas tau-
tas, un šajā dienā domās bijām 
kopā ar mūsu tautu Latvijā. 

Dievkalpojums norisa oiku-
mēniskā noskaņojumā. Atbil dī-
gais par norisi bija jaunais Sv. 
Jāņa draudzes mācītājs Ģirts 
Grietiņš. Dievkalpojuma vadī-

VALSTS SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS 

TORONTO 

18. NOVEMBRIS KLĪVLANDĒANDA SŪNA COOK

šanā piedalījās arī prāveste Ilze 
Kuplēna-Ewart un prāv. emeri-
tus Dr. Fritz Traugott Kristbergs. 
Sprediķi teica māc. Ģirts Grie-
tiņš, Pirmo un Otro lasījumus 
lasīja katoļticīgo pārstāvis Dr. 
Vilis Mileiko.

Ērģeļu prelūdijas un ērģeļu 
postlūdiju spēlēja Michael Run-
dāns. 

Dievkalpojums norisa pacilā-
joša gaisotnē, un tanī bija ieradies 
prāvs baznīcēnu pulks.

Dievkalpojumam sekoja bagā-
tīgs cienasts Sv. Jāņa draudzes 
dāmu komitejas izkārtojumā.

No kreisās:  mācītājs Ģirts Grietiņš, Vilis Mileiko, prāveste Ilze 
Kuplēna-Ewart un prāv. emeritus Fritz Traugott Kristbergs
// FOTO: V. Miklaševičs

Lietus lija, lija, lija, bet karogi 
virs Klīvlandes latviešu draudzes 
nama ieejas varonīgi turējās pret 
stipro vēju. Sarkanbaltsarkanās 
krāsas sveica tautiešus, nākot 
pret lietu, lai svinētu Klīvlandes 
latviešu biedrības rīkoto Latvijas 
99 gadu jubileju. Sīksts karogs, 
sīksta latviešu tauta. 

Draudzes nama koši izrotātās 
telpas un draudzīgās atnācēju 
sarunas apņēma kā silta villainīte. 
Un atnācēju bija daudz, ne tik 

VILIS MILEIKO

vien sirmās galvas, bet arī jaunā 
paaudze. Uz sēdvietām aicināja 
Zenta Apīne, šī vakara sarīko-
juma vadītāja, un lūdza uzma-
nību karogiem. Amerikas karoga 
nesēji bija Aleks Daukšs, Sandra 
Hāznere, un Kristīne Ashen bren-
ner, un Latvijas karogu ienesa 
Karlīna Kubuliņa, Tija Kubuliņa 
un Mārtiņš Daukšs. Daugavas 
Vanagu karoga nesēji bija Jānis 
Hāzners, Egīls Apelis un Pēteris 
Noviks. Līga Zemzarājs pavadīja 
braši nodziedāto Amerikas himnu, 
un aizkustinoši dziedāto Latvijas 
himnu. Dr. Sarma Eglīte, Klīv lan-
des latviešu apvienotās draudzes 
mācītāja, izteica pateicību par 
izcīnīto Latvijas brīvību un ai  ci-
nāja būt nomodā par netais nī-
bām. Izjustā lūgšanā viņa vedi -
nāja staigāt gaismas ceļu un lūdza  
svētību Latvijai. 

Haralds Mazzariņš, KLB priekš-
nieks, ziņoja par nesen piešķir-
tām atzinības balvām, tostarp arī 
architektam Gunāram Birker tam. 
Pasniedzot Amerikas latviešu ap -
vienības atzinības rakstu Kal vim 
Kampem, KLB iepriekšējam 
priekš  niekam, Haralds slavēja 
Kalvja ilggadīgo darbību Klīv lan-
des latviešu pasākumos. Atgā di-
not Latvijas draudzības saites ar 
Baltijas kaimiņu valstīm, Zenta 
iepazīstināja ar aicinātajiem vie-
siem – igauņu un lietuviešu pār-

stāvjiem. 
Ar pateicību atskatoties pa  gāt nē, 

Zenta atgādināja, ka latviešu spēks 
un gudrība ir dainās, bet mūsu 
vecāki un vecvecāki ir kā stipri 
ozoli, viņi veido audzi, kuŗā gūt 
tautisko spēku un gudrību. Klīv-
landes draudze, gaidas un skauti, 
koris un teātŗa kopa ir stiprās 
saknes jaunai paaudzei. Mārtiņš 
Daukšs apliecināja Klīvlandes or -
ganizāciju dažādību: pensionāru 
kopa, Daugavas Vanagi, Klīvlan-

Zenta Apīne, sarīkojuma va  dī tāja

Dievs, svētī Latviju!
Vīru ansambļa Pusstunda spē -

cīgās balsis gaisā meta Norviļa 
komponēto Kārļa Ul  maņa iz -
aicinājumu “Kam drosme ir”. 
Viņiem pievienojās Rotas dzie -
dātājas krāšņos tautastērpos, lai 
kopā dziedātu Agŗa Engelmaņa 
“Māte Latvija”. Tai sekoja aplie-
cinājums “Daugav’ abas malas 
mūžam nesadalās”. Ēriks Ešen-
valds devis tiklab vārdus kā 
mūziku aizkustinošai “Dvēse-
les dziesmai”. Nākamā dziesma 
“Trīs vārdi”, ar Annas Brigade-
res tekstu, ir Rotai ļoti nozīmīga, 
jo komponiste Elga Igenberga 
to ir veltījusi šim korim. Tad I. 
Liepiņa lūgums “Tec, saulīte, 
neatstāj mani”, un, beidzot, ar 
U. Stabulnieka “Tik un tā”, tas ir 
apliecinājums tam, ka, vienalga, 
no kurienes skatoties, Latvija 
tomēr ir visskaistākā, “tik un tā”. 
Tur ir labi i cilvēkiem, i dzīv nie-
kiem, teicām kopdziesmā “Mazs 
bij’ tēva novadiņis”.

Noslēgumā sarīkojumu vadī-
tāja Liene Martinsone pateicās 
visiem par apmeklējumu, An -
drim Ķesterim par tālo brau-
cienu un svētku runu un priekš -
sēdim Auseklim Zaķim par runu.

da 

bērni izveidoja liesmiņās plīvo-
jošu 99. Ar skolēnu solījumu 
„Mēs augam Latvijai” mēs droši 
varam iet kopā uz simtgadi.

Ar kopdziesmu, “Pie Dieviņa 
gaŗi galdi” uz skatuves uznāca 
Toronto kamerkoris Dzirksts, un 
Anda Prātiņa iepazīstināja klau-
sī tājus ar Vizmu Maksiņu, šī koŗa 
diriģenti. Dzirksts pastāv jau 34 
gadus un sniedz koncertus To -
ronto un citos Ziemeļamerikas 
latviešu centros. Kopš dibinā š nas 

Patriotisms un lūgšanas mijās ar 
dziļi izraisītām jūtām. Pēc An -
dreja Dzintara lasītās Tēvu zemei 
(Augusts Kažoks), Saule, Pēr kons, 
Daugava (Rainis / Mārtiņš Brauns) 
kā allaž, kaut arī šī, gandrīz kā 
himna, dzirdēta vairāk reižu, 
izklausījās skanam kā no jauna. 
Vizmas dinamisms vēlēja Dvē -
seles dziesmai (Anita Kārkliņa / 
Ēriks Ešenvalds) izpausties pakā-
pinātā spriegumā. Dzimtā Va  loda 
(G. Vieru, I.Ziedonis / Ainars Virga), 

des koncertapvienība, draudzes 
skoliņa un Klīvlandes latviešu 
biedrība vieno pirmo, otro un 
pat trešo paaudzi patriotismā un 
labdarībā ceļā uz simtgadi. 

Visjaunākā paaudze, draudzes 
skoliņas saime, skolas pārzines 
Katrīnas Strautnieces vadībā 
skaisti nodziedāja Vienā tumšā 
vakarā. Iespraužot aizdegtās sve -
cītes iepriekš sagatavotā plāksnē, 

koris ir piedalījies visos ASV Vis -
pārējos un Kanadas Dziesmu 
svētkos, tas piedalījies arī vai  rā-
kos Latvijas Dziesmu svētkos, kur 
Vizma bija viena no virsdiri ģen-
tiem. Klīvlandē šis iecienītais ko  ris 
ir bijis jau vairākkārt un, kā iz -
teicās Vizma, jūtas šeit kā mājās.

Bagātīgajā koŗa programmā 
dziesmas mijās ar dzejas lasī ju-
miem un solo priekšnesumiem.  

un Mana dziesma (R.Kau  pers, 
Inda Cipe / Renārs Kaupers) ar 
Andreja Dzintara solo deva ce -
rību, ka pēc negaisa vienmēr būs 
saule. Kā apstiprinot šo domu, 
sparīgi vienojās koristu un 
klausītāju dziedātā Še, kur līgo 
priežu meži.

Zenta pateicās visiem rīko  tā-
jiem un atbalstītājiem par tik 
skaistu sarīkojumu.
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Baltkrievijas komanda: Jānis, Katja, Jevgēnijs

Pa Minsku ar drošku

Gatavs kristībām

Laimīgi mājā no Lukašenko gādības
48 stundas Baltkrievijā

Jau vairākus gadus man ir bi -
jusi vēlme doties uz Baltkrieviju. 
lai redzētu, kā klājas Eiropas 
pēdējam diktātoram Aleksan-
dram Lukašenko. Ceļojumu 
vien mēr atliku tādēļ, ka līdz šī 
gada sākumam iekļūšana valstī 
bija milzīgi sarežģīta un ap  grū-
tinoša. Visiem bija vajadzīga 
vīza. Lai to iegūtu, bija jāizpilda 
vesela kaudze formu, vēl de  ta-
lizētāku nekā Krievijā. Bija jā -
iesniedz vēstule no katras vies-
nīcas vai citas apmešanās vietas, 
pierādot, ka nebūsi bezpajumt-
nieks, un jāpērk vietējā veselības 
apdrošināšanas polise. 

Lukašenko birokrāti novēloti 
saprata, ka šis sarežģītais process 
valstij zaudē prāvu Rietumu 
valūtu, un ar šī gada sākumu 
ieveda ierobežotu bezvīzu re -
žīmu. Proti, atlasītu valstu iece-
ļotāji, to starpā ASV un Eiropas 
Savienības zemju pilsoņi, tagad 
var uz piecām dienām ielidot 
Baltkrievijā bez vīzas. Ar auto-
mašīnu, vilcienu, autobusu bez 
vīzas iebraukt nevar. Bez vīzas 
arī nevar robežu šķērsot kājām. 
Tad vēl obligāti jānopērk Balt-
krievijas firmu piedāvāta vese-
lības apdrošināšanas polise. Ci -
tas polises der tikai tad, ja tās 
specifiski deklarē, ka vienīgi 
Baltkrievijā iegūtās traumas tiks 
segtas.

Jaunie noteikumi nelikās se -
višķi apgrūtinoši, bet es sāku 
raizēties par drošību. Vai mani 
laidīs ārā? Negribēju Ziem svēt-
kus pavadīt kādā Lukašenko 
cietumā. Vedu sarunas ar iz  re-
dzēto gīdi Katju, kuŗa šarmanti, 
labā angļu valodā mani no  mie-
rināja. Tad arī nolēmu braukt. 
Katjai teicu,  ka mana drošība 
būs viņas rokās un uz viņas 
sirdsapziņas. Smiedamās, Katja 
piekrita, un pēc vieslekcijām 
Rīgā es pāris dienas pavadīju 
Baltkrievijā simpātiskās Katjas 
gādībā. 

Biju gaidījis, ka lidostā mani 
aplenks miliči ar šautenēm rokā, 
tāpat kā kādreiz Ziemeļkorejā. 
Bet, taisni pretēji, man pretī nāca 
Jevgēnijs, ļoti laipns un pavisam 
miermīlīgs šoferis. Tomēr varēja 
sajust valsts kontroli. Promi nenti 
novietotas kameras nepārtraukti 
filmēja visus iebraucējus. 

Ja nav daudz laika un ja vēlas 
visu būtisko apskatīt, es iesaku 
privātu tūri. Tas ir mazliet dār -
gāk, bet toties izdevīgi, jo tad nav 
par sīkumiem jādomā. Es iesaku 
izvēlēties gīdu un ar viņu iesākt 
sarunas jau pirms ceļojuma. To 
var viegli un vienkārši izdarīt, 
sazinoties pa e-pastu un Skaipu. 
Es ieteiktu papētīt Tripadvisor.
com., kur var atrast gīdu vārdus 
un citu būtisku informāciju. 
Man laimējās. Katja bija jauna, 
inteliģenta un zinīga, ar izcilu 
angļu valodu. Izrādās, ka Balt-
krievijā par gīdu var strādāt tikai 
universitātes absolventi pēc pa -
pildu gīdu skolas beigšanas un 
eksāmena sekmīgas nolikšanas. 
Periodiski gīda eksāmens ir 
jāiztur no jauna. 

Pirmā rītā eleganti, bet vien-
kārši ģērbtā Katja norunātajā 
laikā ieradās kopā ar kluso un 
miermīlīgo šoferi Jevgēniju un 
sāka man rādīt Minsku. Tūre bija 

JĀNIS 
BOLIS,

ceļotājs, rakstnieks, advokāts

labi izplānota. Vispirms stai gā-
jām pa pilsētas veco daļu, kur es 
apguvu droškas kučieŗa profe-
siju. Tad ar mašīnu braucām pa 
jaunās Minskas plašajām ielām. 
Es biju sagaidījis nolaistu, pelēku 
pilsētu, pilnīgi bez šarma. Taču 
biju patīkami pārsteigts. Minska 
ir moderna pilsēta ar labi attīstītu 
infrastruktūru. Ielas ir neticami 
tīras, kur gaumīga modernā ar -

chitektūra sadzīvo ar tradicionālo 
Staļina baroku, to Padomju mo -
numentālo nospiedošo architek-
tūras stilu, kuŗš no 1933. līdz 
1955. gadam dominēja PSRS, kā 
arī citās komūnistu kontrolētajās 
valstīs, kā, piemēram, Ķīnā un 
Ziemeļkorejā. Pilsētas moder-
nismu īpaši atspoguļo Minskas 
nesen atvērtā bibliotēka, tā šo -
dien ir kaut kas daudz vairāk 

nekā tikai bagātīga grāmatu 
krātuve. Bibliotēka ir daudz-
funkcionāls centrs, kas apvieno 
jaunāko technoloģiju ar nepara-
stu, ultramodernu dizainu. 23 
stāvu augstā celtne ir veidota kā 
dimants un simbolizē zināšanu 
lielo vērtību, ko cilvēce glabā 
grāmatās. Ēka ir pārklāta ar stikla 
paneļiem, un dienas laikā visas 
24 puses dzirkstī kā īsts dimants. 
Modernie architekti Viktors Kra-
marenko un Mihails Vinogra-
dovs vēlējās saglabāt šo redzē-
jumu arī naktī un to panāca ar 
grandiozu apgaismojumu. 

Pateicoties Katjai, ar ēšanu 
man laimējās. Vislabāk man pa -
tika kāds bohēmisks krodziņš 
vārdā Talaka, latviski talka. Viņu 
baltkrievu virtuvē varēja lēti un 
labi paēst, bet tikai, ja tev garšo 
kartupeļu pankūkas. Patiešām, 
samērā plašā ēdienu kartē nebija 
nevienas maltītes, kuŗā kaut kādā 
viedā netiktu pasniegtas kartu-
peļu pankūkas. Šķiet, ka kartu-
peļu pankūkas ir Baltkrievijas 
nacionālais ēdiens. Ar vīniem 
gan bija bēdīgi – izvēles nekādas. 
Toties alu bija bez jēgas. Ap  kal-
pošana bija laba, un publika in -
teresanta. Starp jauniešiem do -
minēja puiši ar gaŗiem matiem 
un meitenes ar īsiem brunčiem. 
Es noteikti biju vecāks par šo 
jauniešu vecākiem, varbūt pat 
par vecu, lai būtu viņu vectēvs. 

Bet spilgtā kontrastā – Minskā 
joprojām pastāv Marksa un 
Engelsa iela. Pilsētas centra lau -
kumā uzkrītoši dominē Ļeņina 
statuja. Var arī skatīt Padomju 
slepenpolicista Feliksa Dzer žin-
ska statuju. (Līdzīga šai tika no -
gāzta pat Maskavā, kad Padomju 
Savienība beidzot sabruka.) Ne 
tikai Minskā, bet arī citur 
Baltkrievijā komūnistu piemi-
nekļi un statujas vēl arvien tiek 
respektēti un gādīgi uzturēti. 
Baltkrievijas karoga sarkanā 
krāsa prominenti un ar nodomu 
atspoguļo valsts komūnistisko 
pagātni. Toties, ja runā ar vie -
tējiem, komūnismu viņi nevar 
ciest un Baltkrievijas komūnistu 
partija nav populāra. Jaunie ko -
mūnismu neatzīst, un, kad pa -
audžu maiņa turpinās attīstīties, 
komūnisma entuziasti no vecā-
kās paaudzes arī lēnām pazudīs. 
Tai pašā laikā ir uzkrītoši, ka 
baltkrievu valoda ir tikpat kā 
tautā zudusi. Lukašenko mudi-
nāti, visi runā tikai krieviski. Lai 
gan valsts oficiālās valodas ir 
abas, baltkrievu un krievu, šo -
dien baltkrievu valodā sarunājas 
galvenokārt vienīgi intelektuāļu 
sabiedrībā.

Braucamie ceļi un šosejas ār -
pus Minskas arī pārsteidz. Biju 
sagaidījis izbrauktas šosejas un 
grambainus lauku ceļus, kādi tie 
ir Krievijā. Nekā. Šosejas un 
lauku ceļi ir Rietumeiropas un 
ASV līmenī. Ciemati ir dažādi: 
gan pavisam noplukuši, gan arī 
labi uzkopti. Interesanti, ka viss 
ciemats ir vai nu sakopts, vai nav. 
Laikam kaimiņi cits citam pie -
mērojas. Visur tiek lietotas sausās 
tualetes. Ciematos pārtikas vei-
kalu nav. Iepirkties jābrauc uz 
kādu lielāku centru vai jātirgojas 
ar pārtikas pārdevējiem, kas 
apbraukā ciematus ar busiņiem.

Šodien Baltkrievijā var prak-
tizēt visas reliģijas un galvenās ir 
pareizticīgo un katoļu. Bet Pa -
domju laika ateisma mantojums 
ir acīmredzams faktā, ka lielākā 
daļa baltkrievu nav reliģiozi. 
Tādēļ bija interesanti un negai-
dīti apskatīt vietu, kur bērni tiek 
kristīti ar iegremdēšanu. Fun-
damentālisti pat uzskata, ka ie -
gremdēšana ir vienīgā patiesā 
kristību metode. Logoiskas pil-
sētā avotu piepildītā ezera malā 
ir iekārtots mazs kambarītis, kur 
uz iegremdēšanas kristībām iero-
das visa ģimene kopā ar mazuli 
un mācītāju. Šī vieta Baltkrievijā 
kristībām ir īpaši izslavēta. Le -
ģenda stāsta, ka avota ūdens ir 
dziedinošs un svētīgs, tādēļ šeit 
kristītam bērnam būšot laba un 
veselīga dzīve. Tur uz kris tībām 
brauc ģimenes no visas valsts. Šā 
avota ūdeni iegādāties arī brauc 
no tālienes. Kad pie  braucām 
klāt, priekšā bija vesela rinda 
mašīnu. Visiem pudeles un kan-
nas rokā. Es pats arī ūdeni 
baudīju. Cerams, ka leģendai būs 
sava taisnība.

Lai gan Baltkrievija ir visumā 
vizuāli atraktīva, pieejamā statis-
tika atstāj samērā bēdīgu iespai-
du. Baltkrieva caurmēra mūžs ir 
viens no īsākajiem Eiropā. IKP 
per capita ir divas līdz trīs reizes 
mazāks nekā Polijā, ar ko Balt-
krievija bieži tiek salīdzināta. 
Baltkrievi ir per capita pasaulē 
augstākie alkohola patērētāji. 
Jauniešiem Baltkrievijā ir mazas 
izredzes. Tūkstošiem katru gadu 
mācās ārzemēs un paliek. Post-
padomju paaudzei Polija ir 
kļuvusi par gandrīz mistisku 
cerību un arī iespēju valsti. 
Mazāk nekā 20% no Baltkrievijas 
IKP ir privātā sektora rokās. 

Pār visu valda Aleksandrs 
Lukašenko, Baltkrievijas vienī-
gais postpadomju prezidents un 
diktātors. Kopš viņš 1994. gadā 
ieguva varu, parlamenta locekļi 
ir „iztīrīti”, polītiskie pretinieki ir 
ieslodzīti, trimdā vai pazuduši, 
un plašsaziņas līdzekļi ir ap  klu-
sināti. “Tas viss te darbojas kā uz 
konveijera lentes,” kāds man 
stāstīja Talaka krogā, “cilvēkus 
ievieto cietumā, pēc tam atbrīvo, 
viņi turpina kritizēt varas ie -
stādes un atkal tiek ieslodzīti.” 
KGB joprojām sauc par KGB. 
Baltkrievija ir pēdējā Eiropas 
valsts, kas izmanto nāves sodu – 
ar lodi pakausī, tāpat kā tiek 
rādīts Stūŗa mājas filmā. Bet 
Lukašenko jau sen ir pametis  
komūnistiskās idejas. Pašlaik 
valdība liberalizē veselības aprū-
pes, izglītības un labklājības sis-
tēmas, kas nav saskaņā ar kreiso 
idejām. Šodien Ļeņins, visti  ca-
māk, būtu diezgan vīlies savos 
Baltkrievijas pēctečos. Luka šen-
ko saka, ka viņš pametīs amatu 
tikai tad, ja tiks izbalsots vai 
zaudēs prātu. Neizskatās, ka tas ir 
sagaidāms tuvākā nākotnē. Prāts 
viņam strādā, lai nu kā, un Balt-
krievijā nav bijis  taisnīgu  vēlē-
šanu, kopš 1994. gadā Lukašenko 
nāca pie varas. Tāpat pašreizējā 
Baltkrievijas polītiskā klimatā 
ne  var cerēt, ka pret viņu notiks 
apsūdzības akcija, kāda nupat 
izbeidza ļoti līdzīgu Mugabe 37 
gadu ilgo diktatūru Zimbabvē.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Valsts Simtgades svinības 
festivālā “Latvijas Goda aplis”

 25. novembrī ar sarīkojumu 
“Lat vijas Goda aplī iemirdzas Kri-
 muldas novads” Krimuldā sākās 
festivāls “Latvijas Goda aplis” – ai -
  cinājums svinēt mūsu valsts Simt-
gadi gada gaŗumā katru nedēļas 
nogali citā novadā.

Īstenojot festivāla trīs pamat-
principus – ciemošanās, godinā-
šana, svinēšana –, 53 nedēļas no -
galēs vairāk nekā 50 Latvijas no -
vados ciemos aicinās novadu 
go  da saimnieki, lai īpašā sarīko-
jumu un notikumu programmā 
atklātu un iepazītu novadu kul-
tūrvēsturi, vēsturiskās un mūs-
die nu personības, dabu un sa -
sniegumus. Katrā sarīkojumu 
programmā tiek iekļauts kāds 
īpašs gaismas objekts, ainavu 
izgaismojums vai multimediāli 
gaismas uzvedumi, kas Latvijai 
ļaus mirdzēt visu gadu līdz pat 
valsts Simtgadei 2018. gada         
18. novembrī un nākamajam 
gaismas objektu festivālam Staro 
Rīga 2018. Krimuldas novada 
svi nības notika Krimuldas baz-
nīcā, kur līdz pat pusnaktij bija 
apskatāma baznīcas apkārtnes 
un Lillijas labirinta izgaismo-
jums, ko sarūpējuši Aušu parka 
saimnieki. Savukārt gaismas in -
sta lācijas Ābols autors ir metāl-
apstrādes mākslinieks Ingars 
Ozolnieks sadarbībā ar Krimul-
das mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem un pedagogiem, bet 
pats ābols – novada simbols.

***
Starp šā gada “Eiropas cilvēka 
Latvijā” titula pretendentiem – 

arī sportisti un polītiķi
Eiropas Kustība Latvijā uzsā-

kusi balsojumu par šā gada “Ei -
ropas cilvēku Latvijā”. Balsojums 
šogad risināsies jau  20. reizi, un 
starp desmit titula pretenden-
tiem ir gan kultūras, gan sporta, 
gan polītikas jomā strādājošie, in -
formē organizācijā. Eiropas Kus-
tība Latvijā kandidātus titulam 
“2017. gada Eiropas cilvēks Lat-
vi jā” aicināja izvirzīt rudenī. Otr-
dien, 28. novembrī, kļuva zi -
nāms pretendentu TOP 10. Starp 
viņ iem ir gan sabiedriski aktīvi 
cil vēki, sporta, kultūras un polī-
tikas jomas pārstāvji: Aļona Os -
ta penko, tenisa zvaigzne; Andris 
Bērziņš, TechHub Riga līdzdi bi-
nātājs un vadītājs; Artis Pabriks, 
Eiropas Parlamenta deputāts; Ine-
ta Ziemele, Satversmes tiesas 
priekš sēde; Ivars Ījabs, Latvijas 
Universitātes asociētais profe - 
s ors; Jānis Rozenbergs, Cēsu no -
vada domes priekšsēdis; Jānis 
Skutelis, TV raidījuma vadītājs, 
im  provizātors; Krista Burāne, re -
žisore, dramaturģe un starpdis-
ciplināru mākslas projektu au -
tore; Martins Dukurs, olimpis-
kais čempions skeletonā; Sanita 
Jemberga, Baltijas pētnieciskās 
žurnālistikas centra Re: Baltica 
izpilddirektore un redaktore.

Eiropas Kustība Latvijā aicina 

balsot par “2017. gada Eiropas 
cil vēku Latvijā”, aizpildot anketu 
šeit, vai sūtot kandidāta vārdu  
un īsu balsojuma pamatojumu 
uz info@eiropaskustiba.lv. Kus-
tība aicina balsot ne tikai par 
TOP10 kandidātiem, bet arī iz -
virzīt jaunus. Balsojums beigsies 
šā gada 27. decembrī, kad arī tiks 
godināts “2017. gada Eiropas cil-
vēks Latvijā”. Tituls “Gada Eiro-
pas cilvēks Latvijā” ik gadu tiek 
piešķirts cilvēkam, kurš ar sa - 
viem darbiem devis vislielāko ie -
gul dījumu Latvijas vārda populā-
rizēšanai Eiropā un Eiropas ko -
pējo vērtību integrēšanai Lat -
vijā. Titula ieguvējs tiek noskaid-
rots sabiedrības balsojumā, ko 
tradicionāli organizē Eiropas 
Kustība Latvijā.

***
Pieņemts 2018. gada budžets 
Saeima 23. novembrī apstip ri-

nāja nākamā gada valsts bu  džetu 
galīgajā lasījumā. Tā pava došie 
likumprojekti paredz pakāpe nis-
ki palielināt financējumu auto -
ce ļiem, ieviest sociālo aizsardzī-
bu radošo profesiju pārstāvjiem 
un deleģēt valdībai tiesības no -
teikt piemaksas pie ģimenes pa -
balstiem atkarībā no bērnu skai-
ta. Deputāti pārsvarā ir pieturē-
jušies pie Ministru kabineta re -
komendācijām, un gandrīz visi 
iesniegtie priekšlikumi par pa -
pildu naudas piešķiršanu dažā - 
d iem pasākumiem ir noraidīti. 
Bu džeta likumprojektu paketē 
iekļauti 30 dažādi likumprojek -
ti. Lielākais financējuma pieau-
gums – 235 miljonu eiro apmē -
rā – nākamgad paredzēts veselī-
bas nozarei.

Aizsardzības ministrija infor-
mē, ka Saeimas apstiprinātais 
Lat vijas aizsardzības budžets pir-
mo reizi sasniegs 2% no iekšze-
mes kopprodukta, izpildot NATO 
ieteikumu dalībvalstīm atvēlēt vis-
maz divus procentus aizsar dzī-
bas izdevumiem. Latvija kļūs par 
vienu no nedaudzajām NATO 
dalībvalstīm, kas sasniegušas 2% 
no iekšzemes kopprodukta valsts 
aizsardzībai, pievienojoties se -
šām NATO dalībvalstīm – ASV, 
Grieķijai, Igaunijai, Lielbritani-
jai, Rumānijai, Polijai – , kas šo 
ro bežu bija sasniegušas līdz 
2017. gadam.

Valsts konsolidētā budžeta ie -
ņēmumi 2018. gadā plānoti 8,75 
miljardi eiro, bet izdevumi – 8,95 
miljardi. Deficits plānots 1% 
apmērā no valsts iekšzemes kop-
produkta. Šogad deputāti bija 
vie  nojušies nedalīt naudu parla-
mentāriešu izvēlētajiem projek-
tiem jeb “deputātu kvotām”. Arī 
gandrīz visus opozicijas deputātu 
priekšlikumus Saeimas vairā-
kums noraidīja.

***
Valsts prezidents samitā 

Briselē

Valsts prezidents Raimonds Vē  -
jonis piedalījās Eiropas Savie nī-
bas (ES) Austrumu partnerības 
samitā (galotņu apspriedē) Bri-
selē. Savā uzrunā Vējonis uz  svē-
ra, ka stiprai Eiropas Savienībai  
ir būtiska drošība un labklājība 
Austrumu kaimiņos.

Latvijas valsts augstākā amat-
per sona norādīja, ka tālākajai 
praktiskajai sadarbībai ar Aust ru-
mu partnerības valstīm ir liela 
nozīme.

Samitā tika pieņemts lēmums 
par padziļinātu sadarbību stratē-
ģiski nozīmīgos sektoros – eko-
no  mikā, transportā, enerģētikā, 
labas pārvaldības un institūciju 
stiprināšanas jomā, izglītībā un 
mobilitātē, izvirzot konkrētus sa -
darbības mērķus katrā no jomām.

***
Amerikā dzīvojošās 

Rūšu ģimenes ziedojums 
LU māszinību studentu 

stipendiju izveidei 
Pateicoties Amerikā dzīvojošo 

latviešu Roberta un Dagnijas 
Rūšu ziedojumam, Latvijas Uni-
versitātes (LU) Medicīnas fakul-
tātes (MF) profesionālās studiju 
programmas “Māszinības” divi 
studenti katru akadēmisko ga - 
du turpmākos 10 gadus varēs   
sa  ņemt Rūšu ģimenes stipendiju 
2 100 eiro apmērā.

Veselības aprūpei mūsdienās   
ir noteicoša loma sabiedrības ik -
dienas dzīvē. Mecenāti Dag nija, 
dzimusi Āboliņa, un Roberts 
Rūsis ir izrādījuši savu brīvo gri-
bu atbalstīt žēlsirdīgo māsu stu-
dijas Latvijā, ziedojot 50 000 do -
laru ģimenes stipendijas izvei -
dei. Tādējādi Rūšu ģimenes sti-
pendija paredzēta LU Medicīnas 
fakultātes studentiem, sākot ar   
2. bakalaura kursu, kuŗi studē 
mās zinības, lai segtu samaksu 
par mācībām, mācību līdzek - 
 ļ iem un dzīvošanas izdevumiem. 
Dag nija Rūse ieguva žēlsirdīgās 
māsas diplomu, beidzot ASV Sa -
ginavas Mičiganas St. Mary mā -
sas skolu 1957. gadā. Vēlāk tika 
iegūts bakalaura diploms Džer-
sijas pilsētas valsts kolledžā un 
maģistra diploms Setonhollas 
uni versitātē, Ņūdžersijā. Neska-
to ties uz to, ka ģimenē auga divi 
bērni, viņa ieņēma atbildīgus 
ama tus General Motors un Ford 
auto fabrikās, slimnīcu ātrās 
palīdzības nodaļās un strādāja kā 
skolas māsiņa. Savukārt Roberts 
Rūsis 1961. gadā ieguva jurista 
diplomu Džordža Vašingtona 
uni versitātē. Visu dzīvi viņš ir 
strādājis apdrošināšanas nozarē 
par juristu un administrātoru. 
Ejot pensijā 1999. gadā, viņš bija 
kļuvis par Chubb apdrošināša -
nas sabiedrības Juridiskās daļas 
vadītāju un bija viens no izpild-
direktoriem. 

KRIEVIJA. 22. novembrī Latvijas vēstniecība Krievijā rīkoja svēt-
ku pieņemšanu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gada-
dienai. Svētku pieņemšanā piedalījās diplomāti, Krievijas valsts amat-
personas, uzņēmēji, mediju, kultūras nozares un diasporas pārstāvji. 
Vēstnieks Māris Riekstiņš, atklājot sarīkojumu, sveica visus klātesošos 
Latvijas draugus un partnerus valsts jubilejā. Vēstnieks savā runā pie-
vērsa uzmanību Latvijas valsts vēstures gaitām kopš 1918. gada 18. no -
vembŗa, kā arī minēja sasniegumus, ko Latvija paveikusi kopš 1991. 
ga  da neatkarības atjaunošanas, pievienojoties Eiropas valstu saimei. 
Pašreizējās Rietumu un Krievijas attiecības diemžēl neļauj vēstures ne 
viennozīmīgi vērtētos notikumus izzināt kopīgi un bez liekām emo-
cijām, tāpēc ir svarīgi, ka Latvija un Krievija meklē savstarpējās sa - 
  s karsmes punktus attiecību stiprināšanā, dialogs ir nepieciešams – īpaši 
kaimiņu vidū. Vēstnieks izteica gandarījumu par pērn paveikto – noti-
kusi Starpvaldību komisijas sēde, parakstīti kopīgās robežas demar kā-
cijas dokumenti, tāpat sasniegti labi rezultāti pārrobežu un ekonomis-
kās sadarbības projektos un kultūras apmaiņā. Par godu pieņemšanai 
no Latvijas bija atvesta izstāde “Jūgendstila architektūra: Rīga”.

ZVIEDRIJA. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams 24. no -
vembrī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta BKPI kursu nobei-
guma ceremonijā sveica to dalībniekus. BKPI mērķis ir veicināt labas 
korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu publiskā un privātā sekto-
ra uzņēmumos. Kursos piedalījās 20 dalībnieku no Baltijas valstīm, tai 
skaitā 12 tādu lielu Latvijas uzņēmumu kā Latvijas dzelzceļš, Latvijas 
Valsts ceļi, Augstsprieguma tīkls, Latvijas mobilais telefons, Latvijas radio 
un televīzijas centrs, Latvijas pasts, Latvijas finieris un Olainfarm valdes 
un padomju locekļi.

GRIEĶIJA. 22. novembrī par godu Latvijas Republikas proklamē-
šanas 99. gadadienai vēstniecība Atēnās rīkoja svinīgo svētku pieņem-
šanu Grieķijas Bruņoto spēku Virsnieku namā. Ar šo pieņemšanu tika 
aizsākts vēstniecības darbs pie Latvijas valsts Simtgades sagaidīšanas 
sarīkojumu organizēšanas. Apmeklēt svētkus bija lūgti Grieķijas valdī-
bas un diplomātiskā korpusa pārstāvji, Grieķijā darbojošos starptautis-
ko organizāciju darbinieki, polītiķi, uzņēmēji, izglītības, kultūras aprin-
du un preses ļaudis, kā arī Latvijas vēstniecības draugi un sadarbības 
partneri. Šogad pieņemšanas viesu skaitu kuplināja ciemiņi no Saloniku 
domes un Saloniku Aristoteļa universitātes, Eginas, Pirejas, Nemejas un 
Atēnu pilsētu pašvaldībām, ar kuŗām pēdējā gada laikā vēstniecībai ir 
izveidojusies veiksmīga un cieša sadarbība. Kā katru gadu, arī šogad 
oficiālajā pieņemšanā klāt bija ilggadējais Latvijas Goda konsuls Pirejās 
Antonis Halaris un Latvijas Goda konsuls Kiprā  Neoklis Nikolau. Starp 
sarīkojuma viesiem bija arī pārstāvji no sabiedriskiem medijiem un 
preses kā, piemēram, žurnāla Greek Diplomatic Life, kas dokumentēja 
svinīgo pieņemšanu fotografijās un kopā ar reportāžu publicēs žurnāla 
nākamā mēneša izdevumā.

POLIJA. Ar Latvijas vēstniecības diplomātisko pieņemšanu Var ša-
vā 21. novembrī tika svinēta Latvijas neatkarības pasludināšanas 99. 
gadskārta. Sarīkojuma viesi bija Polijas polītisko, sabiedrisko, kultūras 
aprindu pārstāvji, diplomātiskais korpuss, latviešu diasporas Polijā pār-
stāvji, ieskaitot Latvijas valstspiederīgos, kuŗi strādā Eiropas aģentūrā 
Frontex Varšavā. Uzrunājot klātesošos, vēstnieks Edgars Bondars uz -
svēra Latvijas un Polijas kopīgos vēsturiskos likteņus, īpaši uzsverot 
demokratisko valstu nodibināšanu, cīņu par neatkarību, tās atjaunoša-
nu 20. gadsimtā un izvēli par labu integrācijai Eiropā un transatlantis-
kajā aliansē. Pieņemšanas mūzikālo noformējumu nodrošināja klar-
nešu kvartets Quatro Differente, kuŗa dalībnieki ikdienā ir arī Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku mūziķi.

ĶĪNA. 22. novembrī  Ķīnas Izglītības ministrijā Latvijas vēstnieks 
Ķīnā Māris Selga un Ķīnas izglītības ministrs Čens Baošengs (Chen 
Baosheng) parakstīja Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Re -
pub likas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā. Tikšanās laikā 
puses pauda apņemšanos turpināt sadarbību starp abu valstu visu lī  me-
ņu izglītības iestādēm, sekmēt informācijas un pieredzes apmaiņai šajā 
jomā, veicināt studentu un mācībspēku mobīlitāti, kopīgu dalību 16+1 
iniciātīvas ietvaros un citos sarīkojumos. Parakstītais līgums paredz 
sek mēt arī latviešu valodas un kultūras studijas Ķīnā, kā arī ķīniešu 
valodas un kultūras studijas Latvijā.

INDIJA. 24. novembrī Indijas dienvidu pilsētā Bangalorē vēst -
nieks Aivars Groza un Sandra Grozas kundze sadarbībā ar Latvijas 
goda konsulu Karnātakā K. P. Balasubramaniama kungu organizēja 
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītu pieņemšanu 
un koncertu. Atklājot pieņemšanu, vēstnieks A. Groza minēja, ka šis ir 
nozīmīgs gads Latvijas-Indijas attiecībās. Šogad Indija svin neatkarības 
70. gadadienu un paiet 25 gadi kopš Latvijas-Indijas diplomātisko at -
tiecību nodibināšanas. Šā gada novembrī notika vēsturē pirmā Latvijas 
Republikas Ministru prezidenta vizīte Indijā. Tāpat arī vēstnieks minēja, 
ka ar šo pieņemšanu tiek ieskandināta Latvijas simtgade, kuŗas plaša 
svinēšana Latvijā un pasaulē plānota nākamgad. Vēstnieks viņam pa -
sniedza premjērministra Māra Kučinska parakstītu apsveikuma vēstuli 
Latvijas valsts svētkos, kuŗā premjērministrs pauž pateicību par goda 
konsula ieguldījumu Latvijas-Indijas attiecību attīstībā un Latvijas 
prem jērministra vizītes Indijā veiksmīgā norisē. Ar plašu un daudz-
veidīgu repertuāru koncertā uzstājās Rīgas Saksofonu kvartets, atska-
ņojot gan labi zināmus klasiskās mūzikas komponistu  skaņdarbus, gan 
jaunāku laiku melodijas no Arģentīnas, Francijas un Grieķijas. Īpašu 
publikas saviļņojumu un sajūsmu raisīja oriģinālās maestro Raimonda 
Paula melodijas no filmas “Ilgais ceļš kāpās” atskaņojums, kā arī popu-
lāras indiešu melodijas aranžējums saksofonu izpildījumā.  

Centrā Valsts prezidents Rai - 
m onds Vējonis samitā Briselē
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D. Rūse uzskata, ka “māsiņas 
svarīgākais pienākums ir gādāt 
par pacientu. Nedrīkst būt par 
grūtu “apgriezt spilvenu uz otro 
pusi”, lai pacientam būtu laba 
gulēšana. Žēlsirdīgās māsas ir ve -
selības sistēmas neatsverama daļa. 
Ja nav pietiekams māsiņu skaits, 
kas gādā par sabiedrības vaja dzī-
bām, tad visi iedzīvotāji cieš no tā. 
Tā bija mūsu motivācija izveidot 
stipendiju fondu, lai veicinātu mās-
zinību studijas Latvijā.”  Rūša kun-
ga motivācija atbalstīt konkrēto 
jomu: “Uzskatu, ka esmu bijis ļoti 
sekmīgs savā darba dzīvē un līdz 
ar to man ir radušies zināmi fi - 
n anciālie apstākļi. Man ir vēlēšanās 
dalīties. Vēlos atzīt, ka māsu profe-
sija ir ļoti svarīga, un es domāju, ka 
vajag dot atbalstu tur, kur tā var-
būt nav. Gan Latvijā, gan Amerikā 
māsas nav pietiekami novērtētas, 
viņām zināmā mērā vajag atbal -
stu. Mēs ar sievu vēlamies, lai mūsu 
atbalstītie stipendiāti dod kaut ko 
tālāk. Vai tas ir izglītības jomā vai 
mācot citus, vai uzlabojot savas 
profesionālās spējas, un tas ir tas, 
kas mūs zināmā mērā motīvē. 
Šogad stipendiju ieguvušas divas 
māszinību studentes – Jolanta Nos-
kova un Elīna Vestmane. “Palīdzēt 
cilvēkiem, nepieciešams iedroši-
nāt pacientu, lai viņš varētu vien-
mēr būt drošs par to, ka varēs lūgt 
palīdzību un padomu no māsas. 
Medicīnas māsas galvenais darbī-
bas mērķis ir palīdzēt pacientam 
atgūt, atjaunot vai uzturēt sistē -
mas stabīlitāti. Medicīnas māsas 
profesijas pamatos ir cilvēkmī-
lestība, līdzjutība, vēlēšanās palī-
dzēt līdzcilvēkiem,” stāsta J. Nos-
kova.

***
NATO kaujas grupas kaŗavīri 

pārgājienā Gaiziņkalna 
dabas parkā

Vairāk nekā 200 NATO papla-
šinātās klātbūtnes Latvijā kaujas 
grupas kaŗavīru veica 12 kilomet-
ru gaŗu pārgājienu Gaiziņkalna 
apkārtnē, kopīgi piedaloties fizis-
kās izturības treniņā, lai sekmētu 
kaujas grupas dalībvalstu sadarbī-
bu un saliedētību.

Pārgājiena laikā kaŗavīri varēja 
iepazīt Gaiziņkalna dabas parka 
vērtības un skaistākās ainavas. 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
Latvijā kaujas grupu vada Kanada, 
un to veido vairāk nekā 1000 ka -
ŗavīru no Albānijas, Italijas, Ka  na-
das, Polijas, Slovēnijas un Spānijas.

***
Pārrunā sadarbības iespējas 
innovāciju jomā ar Brazīliju
24. novembrī, atceroties Latvijas 

un Brazīlijas diplomātisko attie cī-
bu 25. gadadienu, notika Ārlietu 
ministrijas valsts sekretāŗa An  dre-
ja Pildegoviča un Brazīlijas Fe de-
ratīvās Republikas vēstnieka Lat-
vijā Markusa Pinta Gamas (Mar-
cos Pinta Gama) tikšanās. Tās lai-
kā tika apspriestas divpusējās at -
tiecības, panāktais progress ES un 

Dienvidu kopienas tirgus valstu 
(Mercosur) sarunās par Asociācijas 
nolīgumu, kā arī uzsvērta ES un 
Latīņamerikas un Karību jūras 
reģiona valstu kopienas (CELAC) 
stratēģiskās partnerības un dialo-
ga nozīme daudzpusējos formātos. 

Sarunā abas puses pauda atbal-
stu divpusējam polītiskam dialo-
gam un savstarpējai interesei 
veicināt sadarbību uzņēmēj dar bī-
bā, īpaši attīstot iniciātīvas, kas 
saistītas ar technoloģisko innovā-
ciju nozari – piemēram, aviācija, 
mežsaimniecība, sadarbība atjau-
nojamās enerģijas jomā. Šajā kon-
tekstā puses izteica gandarījumu 
par pieaugošo Brazīlijas studentu 
skaitu Latvijā, kā arī lielo poten-
ciālu, veidojot ciešākus kontaktus 
starp augstskolām Latvijā un Bra-
zīlijā.

Uzziņai. 1991. gada 4. septembrī 
Brazīlija atzina Latvijas Republikas 
valstiskās neatkarības atjauno ša-
nu, un diplomātiskās attiecības 
tika atjaunotas 1992. gada 18. jū -
lijā. Brazīlijas vēstnieka Latvijā re -
zidences vieta ir Stokholma, 
Zvied rija.

***
Jelgavā, Meža kapos,

notika tradicionālais piemiņas 
brīdis pie Pirmajā pasaules kaŗā 
kritušo 36 britu kaŗavīru piemi-
nek ļa, ko rīkoja Lielbritanijas vēst-
niecība sadarbībā ar Latvijas N a-
cionālajiem bruņotajiem spēkiem 
(NBS).

Piedalījās Lielbritanijas vēst nieks 
Kīts Šenons, kuŗš šovasar sāka 
dienestu Latvijā, Azerbaidžānas 
vēstnieks Javanširs Akhundovs, 
Kanadas un ASV diplomātiskā 
dienesta pārstāvji, kā arī Jelgavas 
un NBS pārstāvji. 

***
Par kaŗošanu Daesh rindās – 

10 gadus ilgs ieslodzījums
Par karošanu Daesh rindās ap -

sūdzētajam Mārtiņam Grīnber - 
g am Rīgas apgabaltiesa piesprie-
dusi 10 gadu un trīs mēnešu cie-
tumsodu, būtiski pagarinot ieslo-
dzījumā pavadāmo laiku. Ar šo 
spriedumu tika atcelts pirmās in -
stances spriedums, ar kuŗu Grīn-
bergs tika attaisnots par piedalī-
šanos noziedzīgas organizācijas 
noziegumos pret cilvēci vai kaŗa 
noziegumos.

Pēc sprieduma nolasīšanas Grīn-
bergs pauda, ka neuzskata šo sprie-
dumu par godīgu, skaļi prok la-
mējot, ka tiesas spriedums ir   
valsts korumpētības pazīme, kā 
arī to, ka “īstie terroristi ir valsts”.

*** 
Krāšņi izskanējis lielkoncerts 

“Pūt, vējiņi!”
Valsts svētku nedēļas gaisotnē 

16. novembŗa vakarā Liepājas kon-
certzālē Lielais dzintars pirmizrā -
di piedzīvoja Latvijas valsts simt-
gades vērienīgākā mūzikas pro-
jekta “Latvijas gredzens” otrais 
posms “Kurzemes gredzens”, kuŗa 
mākslinieciskā koncepcija īsteno-
jās lielkoncertā “Pūt, vējiņi!”, at -
klājot Kurzemes novada identitāti 
caur tautasdziesmas “Pūt, vējiņi!” 
vadmotīvu dažādās interpetācijās.

Lielkoncertā, kuŗu klausītāji no -
vērtēja ar stāvovācijām, piedalījās 
Latvijas Radio koris, Valsts Aka-
dē miskais koris Latvija, Liepājas 
Sim foniskais orķestris, pianists 
Vestards Šimkus, koklētāja Laima 
Jansone, operdziedātājs Richards 
Mačanovskis, dziedošais etnomū-
zikologs Oskars Patjanko, etno-
grafiskie ansambļi “Saucējas” un 
“Suitu sievas”, aktieris Kaspars 
Znotiņš, kā arī dūdinieki – Māris 
Jēkabsons, Ieva Nīmane, Eduards 
Klints, Kārlis Alberts Klints, Nils 
Jumītis. Lielkoncerta režisors – 
Reinis Suchanovs, māksli niecis-
kais vadītājs un diriģents – Māris 
Sirmais. Latvijas Radio koŗa māk-
slinieciskais vadītājs, diriģents Sig-
vards Kļava pauž gandarījumu  
par mākslinieciskās ieceres reāli-
zā ciju. Četros konceptuāli atšķirī-
gos gredzenos – mūzikālos kopu-
mos – tiek izceltas un parādītas 
katra Latvijas novada īpatnības, 
kultūras bagātības un enerģija. 
Sigvards Kļava uzsver, “ka kon-
certcikls caur nācijai dārgāko – 
vietējo cilvēku pasaules un latvie-
tības izjūtu, spējis uzņemt vērie-
nīgus apgriezienus, pārliecinoši 
ritinoties pretī valsts Simtgadei”. 

***
Austrijā dzīvojošā latviešu 

dziedātāja izdod jaunu singlu
Dziedātāja Baiba Dēķena, kuŗa 

jau vairākus gadus dzīvo Austrijā, 
piedāvā klausītājiem savu jaunā -
ko singlu Touch You Right.

Singls Touch You Right nesen 
tika nodots publikas vērtējumam 
koncertā Austrijā, un tagad ir pie-
nākusi kārta to prezentēt plašākai 
auditorijai. Dziesma Touch You Right 
ir trešais skaņdarbs no dzie dātājas 
debijas albuma These Storms.

“Singls raksturo mūsu nebei-
dza mās ilgas kādam piederēt. Pat 
tad, ja nespējam definēt, vai šis 

piederības meklējums attiecināms 
uz personu, vietu vai varbūt no -
stalģisku laiku mūsu pagātnē, “tā 
par Touch You Right teic dziedā-
tāja Baiba Dēķena. 

***
Vijolniece Elīna Bukša –
 pasaules vidū un Briselē 

14. novembrī Briselē ar diplom-
koncertu serijā Prestige savu sešu 
gadu studijas Karalienes Elizabetes 
mūzikas kapelā beidza vijolniece 
Elīna Bukša.

Šai īpašajai koncertprogram -
mai Elīna bija izvēlējusies Reinal-
do Hāna Vijoļsonāti, kuŗu spēlēja 
kopā ar pianistu Pāvelu Koļesņi-
kovu, un Ernsta Šosona Dubult-
koncertu vijolei un klavierēm, 
kuŗā viņu kollēgas ir jaunā franču 
Ermès kvarteta mūziķi.

***
Filmu mēnesis 

Aleksandrijas bibliotēkā 
Aleksandrijas bibliotēkas Māk-

slas centrs ir uzsācis Svētdienas fil-
mu programmu, piedāvājot ska tī-
tajiem svētdienās noskatīties Ēģip-
tes, Vācijas un Latvijas doku men-
tālās un mākslas filmas. Šā gada 
novembrī par godu Latvijas Re -
pub likas proklamēšanas 99. ga -
dadienai Aleksandrijas bibliotēkā 
tiks demonstrētas astoņas Latvijas 
režisores Lailas Pakalniņas filmas 
latviešu valodā ar subtitriem arabu 
valodā: “Ūdens”, “Uguns”, “Čau, 
Rasma!”, “Rumba”, “Picas”, “Īsfilma 
par dzīvi”, “Viesnīca un bumba” 
un “Skurstenis”. L. Pakalniņas fil-
mu demonstrēšana ir nozīmīgs no -
 tikums abu valstu sadarbībā kul-
tūras jomā. 19. novembrī Alek-
sandrijas bibliotēkā varēja noska-
tīties filmu “Picas” un 26. novem-
brī – “Īsfilma par dzīvi”, “Viesnīca 
un bumba”, “Skurstenis”. 

***
Filma “Es esmu šeit” 

Starptautiskajā filmu festivālā 
Indijā

Indijā, Asamas pavalsts galvas-
pilsētā Guvahati,  notika pirmais 
Starptautiskais filmu festivāls valsts 
Ziemeļaustrumu reģionā. Latviju 
festivālā pārstāvēja režiso ra Re  nā-
ra Vimbas filma “Es esmu šeit”. 
Tālo ceļu uz Indiju mērojusi fil-
mas producente Aija Bērziņa, 
kuŗa atsaucās festivāla organizā-
toru un Latvijas vēstniecības In -
dijā aicinājumam apmeklēt festi-
vālu.

Novēlot sekmes un izdošanos, 
festivālu ir apsveicis Latvijas vēst-
nieks Indijā Aivars Groza. Festi-
vālā tika izrādītas 75 filmas no 35 
valstīm.

***
Latviešu īsfilma “Melleņu gari” 

uzvar kinofestivālā Polijā
Latviešu režisores Astras Zold-

neres dokumentālā īsfilma “Mell e -
ņu gari” ieguvusi žūrijas balvu un 
naudas prēmiju kā labākā filma 
Ščecinas Eiropas filmu festivālā 
Polijā.

Šogad festivāla Eiropas kon-
kursā tika iesniegtas vairāk nekā 
2000 filmas, no kuŗām tikai 26 
tika iekļautas oficiālajā program-
mā, lai festivāla galveno balvu 
iegūtu latviešu īsfilma „Melleņu 
gari” un poļu režisora Grzegorz 
Paprzycki filma Jestem. “Ščecinas 
Eiropas filmu festivālā tiek izrādīts 
tikai mākslinieciski augstvērtī gā-
kais kino, kas paplašina un apspē -
lē dokumentālā žanra ierastās ro -
bežas, tāpēc uzvara tajā ir īpašs 
atzinums,” stāsta filmas režisore 
Astra Zoldnere.

***
Koris Latvija uzstājas 

Pekinas mūzikas festivālā
Valsts Akadēmiskais koris Lat-

vija piedalījās Pekinas mūzikas 
festivālā, kur Šanhajas simfo nis-
kajā zālē izpildīja Ludviga van 
Bēthovena 9. simfoniju, 

Koris uzstājās diriģenta un Bēt-
hovena interpreta Pāvo Jervi va -
dībā. Ar Jervi koris sadarbojies 
vairākkārt, tostarp 2012. gadā de -
bitēja pirmajā Jervi Vasaras festi  -
v ālā. 

***
Rīgā skatāma Somijas 

Simtgadei veltīta fotoizstāde
Latvijas Fotografijas mūzejā ska-

tāma Somijas Simtgadei veltīta ce -
ļojoša somu fotomākslinieku iz - 
s tāde “Neatkarība caur lēcām”. Tajā 
somu mākslinieki kliedē stereoti-
pus par viņu zemi, vienlaikus ska-
rot tādus sociālus aspektus, kuŗus 
par komplimentējošiem grūti no -
saukt. Somijas Simtgades moto ir 
“Kopā”, un tieši sev uzdotie neērtie 
jautājumi vislabāk atklājot patie-
sību par nācijas kopābūšanu – šādi 
uzskata izstādes veidotāji. Somu 
mākslinieka Juhas Suonpē foto-
gra fiju serijā “Svētā melanholija” 
redzams Ziemassvētku vecītis. 
Māk slinieks vēstī, ka Somija nav 
tikai Santa Klausa dzimtene, dziļu 
mežu un sniega zeme vien. Zie m-
svētku vecīti viņš daudzkārt ie - 
  licis vidē un pozās, ko somi at -
pazīst. Piemēram, kāda foto pa -
matā ir somu tautas eposa Kale-
vala 19. gadsimta izdevuma illu s-
trācijas. Savukārt cita bilde pa -
smaida par kādu Somijā labi pa -
zīstamu pašmāju glezniecības 
dar bu, kuŗā oriģinālās gleznās 
dreifējošais tēls nomainīts ar San -
ta Klausu. “Šajā foto izlasē ir arī 
daudz nopietnāki darbi. Tādi, kas 
runā par vardarbību. Somija zi -
nāma gan kā ļoti labklājīga valsts, 
taču pie mums notiek arī daudz 
vardarbības. Citās valstīs apska tā-
mas fotografijas, kas illustrē de -
presijas problēmu un kilomet - 
r iem gaŗas rindas pēc bezmaksas 
ēdiena. Tie ir fakti, kas ir pretrunā 
ar stereotipu, ka Somija ir augsta 
izglītības līmeņa zeme,” stāsta 
izstādes “Neatkarība caur lēcām” 
kurātore Tūla Alajoki.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Pēc prezidenta Putina runas, at -
klājot Sēru sienu Maskavā, varam 
secināt, ka Krievija tagad ir kon-
servātīva, imperiska valsts, kuŗa – 
jau drīzāk 19. gadsimta garā – lūko 
visnotaļ paplašināt savu ietekmes 
sfēru, atmetot visu specifiski “pa -
domisko” un mobilizējot “krievu 
pasauli” globālā mērogā.

Tā dēvētie “pareizticīgie staļi nis-
ti”, kuŗi nevarēja piedot Putin am 
staļinisko represiju upuru piemi-
ņas godināšanu, toties no sirds 
nopriecājas, kad viņš Krimā svi nī-
gi atklāja iespaidīgu pieminekli 
imperatoram Aleksandram III, 
kurš attēlots sēžam uz masīva 
krēsla, rokas sakrustotas uz zobe-
na, kājas tērptas zābakos, kas,  
šķiet,  radīti “liberālo čūsku” sa  m ī-
šanai. Atgādināsim, ka šis cars   
bija ārkārtīgi konservātīvs savos 
uz  skatos, un viņa uzdevumā par 
mo narchisko kārtību gādāja brie s-
mīgs tumsonis – t. s. Svētās si  no-
des oberprokurors Pobedo nos-
cevs. Aleksandram III pieder iz -
teiciens: “Krievijai ir tikai divi sa -
biedrotie – mūsu armija un mūsu 
flote.”

Imperisma un brīvdomības pretstāve Krievijā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Latviešiem un igauņiem Alek-
sandrs III palicis nelabā atmiņā, jo 
viņa valdīšanas laikā Baltijā sākās 
vērienīga pārkrievošana. Kā pie-
mērs minama Tērbatas (Tartu) 
pār dēvēšana par Jurjevu.

Reakcionārajam lielkrievu im  pe-
rismam, kas arvien lielākā mērā rak-
sturo Kremļa ārpolītiskas un iekš-
polītiskas aktīvitātes, pretim stāv 
brīvdomības aizstāvji. Es ap  zināti 
lietoju terminu “brīvdo mī ba”, jo 
jēdziens “liberālisms” kļuvis par 
lamuvārdu ne tikai Krievijā vien...

Brīvdomīgo aprindu aktīvisti or -
ganizējuši dokumentālu filmu ska -
ti Artdokfest 2017, kuŗas pro gram-
mā iekļauta filma “Karš mie ra vār-
dā”: filmas varoņi ir ukrai  ņu kaŗa-
vīri, kas veic ATO – antiterroristis-
ko operāciju pret pro krieviska - 
jiem separātistiem Don basā.

Par to, ka brīvdomības aizstāvji 
nedomā piekāpties imperistu spie-
dienam, liecina šīs dokumentālo 
filmu skates sponsoru saraksts:      
te ir gan “Michaila Prohorova 
fonds”, gan tīmekļa un radio ka -
nālis Eho Moskvi, avīze “Novaja 
Gaze ta”,  žurnāla New Times/No -

voje Vremja portāls, TV raidītais 
Doždj, “Jeļcina centrs” Jekaterin-
burga, “Meduza” (kuŗas žurnālisti 
bazējas Rīgā) un arī, var teikt, 
draugi no ārzemēm – “Radio Svo-
boda” (Liberty) un TV kanālis 
“Na s  tojaščeje Vremja”. Šis kinofes-
tivāls ar diezgan “ķecerīgo” no -
stādni kļuvis iespējams, kamēr vēl 
nav stājušies spēkā iespējamie 
Kremļa pretsoļi. Acīmredzot “Pu -
tina galms” vēl neuzdrošinās visā 
imperijā “nodzēst gaismu”.

Krievijā darbojas arī “Inteli ģen-
ces kongress”, kuŗa sauklis skan: 
“Pret kaŗu, Krievijas pašizolāciju, 
totalitārisma restaurāciju.” Šī kon-
gresa uzsaukumā, ko parakstījuši 
vairāk nekā 1000 cilvēku, tostarp 
rakstnieki Vladimirs Voinovičs, 
Boriss Akuņins, Julijs Kims, ak -
trise Lija Ahedžakova, cilvēk tie-
sību aizstāve Ludmila Aleksejeva, 
publicists Andrejs Piontkovskis, 
teikts: “Mēs prasām, lai vara dara 
ga  lu neģēlīgajai musināšanas kam-
paņai federālajos televīzijas kanā-
los, kas vērsta pret citādi domā-
jošiem (..), kā arī atbrīvot visus 
polītiskos ieslodzītos”.

Vērts pieminēt arī skandalu, kas 
burtiski satracinājis visus, kam 
“Lielais Tēvijas karš” ir neaiz ska  - 
ŗ ams svētums. Sakarā ar atzīmē ja-
mo Volkstrauertag (Tautas sēru die-
nu), pieminot visus kaŗā kri tušos, 
uz Vācijas parlamenta – bun des-
tāga sēdi tika aicināti ģimnazisti 
no divām skolām – vienu Kaselē 
un otru Novourengojā – pilsētā 
Krievijas Tālajos ziemeļos, kur 
atrodas gāzes ieguves centrs. Abas 
skolas jau sen atrodas draudzīgā 
sarakstē. Temats bija “Kaŗa šaus-
mas”. Kamēr Kaseles ģimnazists 
sa  vā apcerējumā ar respektu un 
līdz  jutību pieminēja padomju ka   ŗa 
gūstekņu likteni Lielvācijā,16 gadus 
vecais Novourengojas ģimnazists 
Nikolajs Desjatņičen ko aprakstīja, 
kādā vārdā nosaukt vācu kareivja 
pārdzīvojumus “Sta ļingradas katlā”, 
kad ģenerāļa Pau lusa 6. armija no -
kļuva ielenkumā. Šis vācu karei vis 
nokļuva gūstā un tur nomira. Ni -
kolajs Desjatņi čen ko savā runā 
uzsvēra, ka šis vācu zaldāts tika 
iesaukts un ierauts briesmīga kaŗa 
mutulī. Arī viņš pieskaitāms kaŗa 
upuŗiem – bez vainas.

Tūdaļ pret šo pusaudzi visā 
Krie vijā sākas lāstu un lamu kam-
paņa, viņu nosauca par “Hit lera 
pielūdzēju”, prasīja pārbaudīt un 
sodīt skolas pedagogus un pat pil-
sētas mēru, kas pieļāvis šādus zai-
mus. Šī histērija pat lika iejaukties 
Putina preses sekretāram Dmit-
rijam Peskovam, kas “lūdza pub-
liku nomierināties”, acīmredzot 
baidīdamies par Krievijas “imi-
džu” ārzemēs.

Un man prieks par to, ka Krie-
vijas Sabiedriskās palātas loceklis 
Dmitrijs Čugunovs sadūšojas un 
savā feisbukā raksta: “Ko būtībā 
teica Nikolajs? Ka kaŗš ir šausmas 
un nāve. Tajā nav nekā laba (..). 
Neviens neapstrīd Trešā Reicha 
režīma šausmas. Taču runa ir par 
to, ka mūsu vectēvi nebija humā-
nāki. Režīmi atspoguļojas viens 
otrā ar visiem attiecīgajiem perso-
nas kultiem, gestapo/NKVD/SS/
KGB un citiem  diktatūras atribū-
tiem. Un vācieši zaudēja 8 miljo-
nus tajā kaŗā. Vai tad viņi visi bija 
nelieši un mūdži?”

Dmitrijs Čugunovs patiešām ir 
Cilvēks ar lielo burtu.

Jāteic, ka novembŗa sākums 
bijis gan nopietnu, gan uzjau tri-
nošu pārsteigumu pilns. Proti, 
izlasījusi ziņu, ka partijas Vieno-
tība valde izslēgusi no savām 
rindām Saeimas deputāti, Saei-
mas Nacionālās drošības komisi-
jas vadītāju un arī līdzšinējo 
Saeimas frakcijas vadītāju Sol-
vitu Āboltiņu.  Pirmajā brīdī ne -
ticēju savām acīm un nodomā -
ju, ka nav taču 1. aprīlis. Vēlāk 
izrādījās, ka līdzīgi reaģējuši 
diez gan daudzi, jo izskatījās, ka 
partija pamazām pārtapusi par 
monarchiju, kuŗā vara pieder ti -
kai vienam cilvēkam (neatkarīgi 
no amata), un tur nekas vairs nav 
maināms. Protams, laikam ejot, 
aizvien biežāk bija jājautā, kāpēc 
tikai daži partijas biedri iebilst 
tādai “monarchijai”. Vienotība ir 
zaudējusi savus vēlētājus, un šo -
brīd jautājums ir, vai tā vispār 
spēs pastāvēt un nopietni pieda-
līties nākamā gada Saeimas vē -
lēšanās.

Pēc paziņojuma par Solvitas 
Āboltiņas izslēgšanu intervijas ar 
viņu bija gandrīz visos Latvijas 
plašsaziņas līdzekļos un,  kaut 
diezgan diplomātiskā stilā, noti-
ka sava veida “netīrās veļas maz-
gāšana”. Āboltiņa pagaidām jo -
pro jām saglabā frakcijas vadītā-
jas amatu, jo, izrādās, vienoties 
par citu vadītāju nav vienkārši,  
jo liela daļa Saeimas frakcijas 
vairs nav Vienotības biedri. Visi 
gan vienojušies, ka frakciju nepa-
metīs, jo galu galā jāpieņem nā -
kamā gada budžets un ir arī citi 
svarīgi jautājumi, kas jārisina. 
Skaidri zināms ir tikai tas, ka 

Nopietnie un nenopietnie 
pārsteigumi Latvijas polītikā

Āboltiņa gada beigās vai nākamā 
gada sākumā no polītikas aizies 
un atkal sāks strādāt Ārlietu mi -
nistrijā. Kāpēc Āboltiņai līdz pē -
dējam brīdim bija svarīgi sagla-
bāt savu “gala vārdu” partijā, nav 
zināms, to var tikai minēt. Jeb-
kurā gadījumā juceklis ar frakci-
ju un tās vadītāju situāciju nepa-
dara stabilāku, tāpat kā partijas 
priekšsēža Ašeradena paziņo-
jums par aiziešanu no ekonomi-
kas ministra amata, lai vadītu 
frakciju, bet pēc tam pretējais 
lēmums – palikt ministra amatā 
un atrast citu frakcijas vadītāju. 
Teorētiski partija vēl var saņem-
ties un “reanimēties”, bet vai tas 
notiks, joprojām ir maz ticams.

Protams, partijas vadītājam ir 
gan jāspēj ar stingru roku to va -
dīt, gan nepārkāpt demokratijas 
un veselā saprāta robežas. Stin - 
g  ras rokas Solvitai Āboltiņai nav 
trūcis. Viņa vadīja Vienotību kopš 
2011. gada līdz pagājuša jam ga -
dam, kad par partijas priekšsē-
di kļuva Andris Pie  balgs. Jā  pie-
bilst, ka Āboltiņa pa    gājušajā 
ga  dā uz partijas vadītāju kon-
gresā nekandidēja. Tiesa gan, 
no malas raugoties, izskatījās, 
ka partiju un visas lietas jopro-
jām nosaka Āboltiņa, bet šogad 
ievēlētais Vienotības priekšsēdis 
Arvils Ašeradens jau pēc Ābol-
tiņas izslēgšanas atzina, ka pa -
tiesībā viņa joprojām rīkojusies 
kā partijas vadītāja. Vēl var pie-
bilst, ka agrāk, kad Vienotība 
bija polītisko partiju apvienī -
ba, Āboltiņa bija tās līdzpriekš-
sēde, bet no 2008. līdz 2010. 
gadam – partijas Jaunais laiks 

valdes priekšsēde. Tāpat arī ne -
var noliegt, ka lielā mērā, patei-
coties Āboltiņai, Jaunais laiks 
neizšķīda, kad tā iedvesmotājs 
un vadītājs Einars Repše pama-
zām zaudēja atbalstītājus un 
beigu beigās pagāja malā.

Lai kā, Āboltiņas vadībā Vie-
no tība ir guvusi labus panāku-
mus Saeimas vēlēšanās, iegūs - 
t ot tiesības trīs reizes valdību 
veidot Valdim Dombrovskim 
un vēl divas – Laimdotai Strau-
jumai. 

Tagad partija nonākusi uz tās 
robežas, aiz kuŗas atpakaļceļa 
vairs var nebūt un atliek vienīgi 
aiziet nebūtībā. Jautājums, uz 
ku  ŗu grūti rast atbildi, ir manis 
jau pieminētais – kāpēc partijas 
biedri to pieļāva? Bailes iebilst 
“augstākstāvošajiem”? Vēlme    
re  dz ēt vienu vadoni un pilnībā 
viņam uzticēties? Nespēja orien-
tē ties situācijā un neprasme to 
novērtēt? Vienas atbildes noteik-
ti nav, būtu vajadzīgs plašs un 
daudzpusīgs sociālpsīcholoģisks 
pētījums par mūsu domāšanu un 
izpratni, par mūsu bailēm, ilū-
zijām un aizspriedumiem. Bet 
šobrīd jāteic vien tas, ka valdes 
sasparošanās (vismaz vienas val-
des daļas) dod iespēju partijai 
izķepuroties, jo Solvita Āboltiņa, 
par spīti nopelniem partijas labā, 
bija kļuvusi par Vienotības kap-
raci, pašai to nesaprotot.

Otrs šī mēneša pārsteigums – 
tiesa, gan uzjautrinošs – bija fi - 
n anču ministres Danas Reiznie-
ces-Ozolas paziņojums, ka viņa 
apcer iespēju kandidēt uz Eiro-
grupas prezidenta vietu. Pirmais, 

kas nāca prātā, bija Ingrīda Ūdre, 
kuŗa,  savulaik tās pašas Zaļo un 
zemnieku savienības (ZZS) bal-
st īta, vēlējās kļūt par eirokomisā ri, 
kaut viņa tika brīdināta, kas tas 
“neies cauri”. Ingrīdai Ūdrei neiz-
devās kļūt par eirokomisāri, un šī 
viņas “izgāšanās” patiesībā pielika 
punktu viņas karjērai polītikā.

Kā zināms, Eirogrupa ir ne  ofi-
ciāla struktūra, kuŗā ministri no 
eirozonas dalībvalstīm apspriež 
jautājumus saistībā ar viņu pār-
stāvēto valstu kopīgajiem pienā-
kumiem attiecībā uz eiro. Par 
spī ti tam, ka tā ir “neoficiāla 
struk tūra” un teorētiski gribēt to 
vadīt var katrs ES dalībvalsts pil-
sonis, prasības prezidenta amata 
kandidātam ir augstas, turklāt 
četri šī amata kandidāti nupat  

arī publiski jau tikuši minēti. 
Kāpēc finanču ministrei vaja dzē-
ja runāt par tik nereālām un ne -
nopietnām iecerēm, atliek vien 
minēt. Parādīt savas ambīcijas, 
no kaut kā cita novērst uzma-
nību? Lai kā, tas nudien vairāk 
izskatījās pēc 1. aprīļa joka. Tur-
klāt Eirogrupa nedala Eiropas 
fondu naudu, nevienam to ne -
pie šķir, tādēļ ministres intereses 
šajā amatā nevarētu tikt apmie-
rinātas.

Lai kā, šie novembŗa “aprīļa 
jociņi” Latvijas polītisko vidi ne -
stiprina. Nesen publicētā visas 
ES valstu iedzīvotāju aptauja lie-
cina, ka Latvijā valdībai uzticas 
tikai četri procenti, bet nevienam 
polītikā neuzticas 17 procenti 
mūsu valsts iedzīvotāju.
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Vienalga,  lielu vai mazu – tāda 
varētu būt jūsu dāvana Latvijai 
tās Simtgadē. Ar šādu vēlējumu 
18. novembŗa vakarā Latvijas te -
le vīzijas žurnālisti beidza savu 
ne  atkarības svētku raidījumu. 
Man šķita, ka šie vārdi pilnībā 
sa  saucās ar sajūtām un pārdo - 
m ām, ko mēs, Luksemburgas 
lat vieši, piedzīvojām Patriotu ne -
  dē  ļā. Tā bija emocijām spēcīga 
un intelektuāli stiprinoša un iz -
aicinoša nedēļa ar bagātīgu sarī-
kojumu klāstu. Īpašais viesis šo -
gad bija komponists Mārtiņš 
Brauns,  un korim Meluzīna bija 
liels saviļņojums dziedāt vairākas 
viņa dziesmas ar pašu kompo-
nistu pie klavierēm. Nenolie dza-
mi, pēdējā koŗa dziesma “Saule, 
Pērkons, Daugava” izraisīja vis-
dziļākās emocijas gan koristos, 
gan klausītājos. 

Īsu uzrunu teica LR vēstniece 
Luksemburgā Ilze Rūse, kā arī 

VALDA LIEPIŅA

Patriotu nedēļa Luksemburgā
goda konsuls Anrī Dīdrichs.     
Se  koja pārsteigums, jo vēstniece 
pa   sniedza pateicības balvas Dr. 
Kar lo Jansam (Carlo Jans), kuŗš 
jau divdesmit gadus Luksem-
burgā atbalstot Latvijas jaunos 
mūziķus, un goda konsu   lam par 
viņa lielo atbalstu Luksembur -
gas latviešiem. 

Sarīkojuma koncerta daļu pa -
beidza Mārtiņš Brauns un dzie-
dātāja Ieva Sutugova. Skanēja 
Brauna klasika, kā arī jaunas 
dziesmas. Brauns iesāka ar kla-
vieŗu solo, atskaņojot dziesmas 
no dziesmu spēles “Lielais Al -
berts”, kam sekoja dziesmas ar 
Jāņa Akuratera, Igo un Ojāra Vā -
cieša vārdiem, kuŗas dziedāja 
Ieva Sutugova. Vakara nobei gu-
mā Luksemburgas-Latvijas aso-
ciācijas priekšsēde Elīna Pinto 
pasniedza pērn iedibināto Mār-
tiņa balvu “Dzērvju” vadītājai 
Ai  gai Ožehovskai. Aiga bija vie-

na no skoliņas “Strops” dibinā-
tājām, un šogad aprit desmit 
gadu, kopš viņa dibināja latviešu 
folkloras kopu “Dzērves”. 

Nākamajā vakarā mums bija 
iespēja tikties ar žurnālistu Otto 

Ozolu, grāmatas “Latvieši ir vi -
sur” autoru, un Mārtiņu Braunu. 
Šī vakara galvenā tema bija aiz -
braukušo latviešu iespējamais de -
vums Latvijai, kā arī kata stro fālā 
demografiskā situācija Lat vijā. 

Savas Luksemburgas vizītes 
lai kā LR aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis apciemo -
ja Eiropas skolas bērnus, kā arī 
lat viešu kopienu Luksemburgā. 
Gan drīz divu stundu tikšanās 
laikā mēs uzzinājām ļoti daudz 
par attīstību Latvijas nacionāl a-
jos bruņotajos spēkos. Bergmanis 
uzsvēra, ka Latvijai ar saviem 
sabiedrotajiem ir ļoti laba sadar-
bība un viņi mūs cienot. Latviešu 
kaŗavīri ir sevi apliecinājuši kā 
spējīgus un uzticamus partnerus. 
Par savu personisko uzdevumu 
ministrs ir izvirzījis uzlabot vidi, 
kurā kaŗavīri dienē, jo viņi ir to 
pelnījuši.  Vēl Bergmanis izteica 
savas bažas par nākamā gada 
rudeni, kad notiks Saeimas vēlē-
šanas. Vai spēsim vienoties? 

Tieši svētku priekšvakarā sprai-
gās un izaicinošās pārrunās ar 
Luksemburgas vecākiem pie - 
d alī jās Latvijas universitātes pro-
fesore Ina Druviete ar lekciju 
“Lat viešu valoda daudzvalodī -
gajā pa  saulē”. Ar šo Latvieši.lu 
un   “Strops” aiz  sāka semināru 
cik lu vecākiem, vecvecākiem un 
topošiem vecākiem “Latviešu va -
loda pasaulē un manā ģimenē”, 
LV-100  programmas ietvaros,    
ko atbalsta  LR Kultūras minis - 
t rija. 

Komponists Mārtiņš Brauns un dzie dātāja Ieva Sutugova
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GUNDEGA 
SAULĪTE

Jaunā sezona Latvijas Nacionā-
lajā operā un baletā iesākās ar 
divām pirmizrādēm. Pirmā no 
tām – Zigmara Liepiņa opera 
“Tu  raidas roze”, ko pirmizrādē 
diriģēja galvenais diriģents Mā r-
tiņš Ozoliņš. Jau pēc dažām izrā-
dēm diriģenta vietā pie pults st ā-
jās apdāvinātais Jānis Liepiņš, 
komponista dēls. Kaut arī mūzi-
kālais materiāls ir pirms gadiem 
sarakstīta un iestudēta darba “No 
rozes un asinīm” jauna redakcija, 
tagadējo izrādi nekas netraucē 
uz   tvert kā jaunu oriģināldarbu, 
kas turklāt pasniegts visai atzīs ta-
mā skatuves mākslas līmenī un 
tiek dziedāts latviešu valodā. Tie-
sa gan – mazliet neierasti, ka so  lis-
ti dzied mikrofonos, jo pats kom-
ponists vairākkārt apgalvojis, ka 
skaņu raksts esot tuvāks mūz ik-
lam, ne operas žanram. Bet šim 
“defektam” ir arī savs efekts, jo 
līdz ar to solisti var brīvāk ap -
dzīvot skatuves telpu, dziedāt arī 
skatuves dziļumā vai augstumā, 
kustībā vai ar muguru pret ska-
tītāju zāli.

Kaut arī programmā atzīmēts, 
ka libreta autors ir Kaspars Di -
miters, patiesībā viņa autorība, 
turklāt ne viscaur vienādi veik - 
s mīga, ir “dziedamais” teksts. At -
bil  stoši komponista iecerei seno 
le  ģendu izstāstīt kaislīgi un ar dra-
matiskām kolīzijām pie libreta lī -
niju izstrādes piedalījušies arī dra-
maturgs Miks Čeže un iestu-
dējuma režisore Ināra Slucka, do -
mājot par skaidrību tēlu attiecī-
bās. (Varbūt vietā ir piebilst, ka 
tagad piedāvātais sižets ir stipri 
patstāvīgs un tam nav daudz nekā 
kopīga ar Raiņa lugu “Mīla stip-
rāka par nāvi”, kas tomēr mājo 
daža laba skatītāja apziņā.) Tagad 
mūsu priekšā ir stāsts par likte-
nīgu mīlestību, kas uzliesmo bā -
renes Maijas un karakalpa Ja  ku-
bovska sirdīs. Šīm jūtām nav ļauts 
piepildīties, jo bargs ir laikmets, 
nežēlīgi cilvēki un Maijai augsti 
morāles principi. Viņas bojāeja 
no mīļotā rokas to drīzāk tuvina 
citai Raiņa varonei – Baibiņai,   
kas savu laimi nespēj iedomāties,  
veidotu uz citu nelaimes. Kā jau 
operā pienākas, bojā iet arī Ja - 
ku bovskis, un pār abiem, fināla 
akor diem skanot, nolīst baltu zie-
du lietus.

Iestudējums veidots skarbi la -
koniskā Mārtiņa Vilkārša scēno-
grafijā. Skatuves telpu iekļauj trīs 
mūŗa sienas ar šaurām logu lū -
kām un pāris podestiem, tas ir 
vienkāršiem līdzekļiem uzburts 
priekšstats par viduslaiku cietok-
sni, kuŗā kā melni nelaimes putni 
ik pa brīdim salaižas baleta de -
jotāji. Tos kostīmu māksliniece 
Jolanta Rimkute ietērpusi tumšās 
drānās, tāpēc gan kostīmi, gan 
choreografes Elitas Bukovskas so  ļu 
raksts lieliski kalpo katras epizo-
des noskaņas radīšanai.

Nepieskaroties mūzikālajam vēr-
tējumam, jāatzīst, ka lielākā  un 
pati svarīgākā veiksme šajā iestu-
dējumā ir jauno Operas māk sli-
nieku līdzdalība, turklāt visas lo -
mas iestudētas vairākos sastāvos, 
bez neviena viesmākslinieka. Šai 
izrādē viņi pierāda savus vokālos 
un aktieriskos spēkus un, kas ir 
pats galvenais, gūst skatuves dar-

Divas pirmizrādes Latvijas Baltajā namā
ba pieredzi, lai turpmāk satiktos 
ar lielajām klasikas lomām. 

Maiju dzied un tēlo Laura Tei-
vāne, soprāns ar nenoliedzamām 
drāmatiskām spējām un skaistu 
balsi. Jaunā soliste nule novembrī 
saņēmusi korporācijas Tālavija 
piešķirto prof. Paula Saksa balvu. 
Otra Maija ir Marlēna Keine, kas 
savas varones likteni atveido ni -
an sēs vitālāku, bet ne mazāk drā-
matisku. Vērienīgu, tempera men-
tīgu un pretrunām bagātu  Jaku-
bovski redzam un dzirdam bari-

choreografs Hulio Arosarena un 
slovēņu dejotāja un choreografe 
Valentīna Turku, kas šoreiz dar-
bojusies kā libreta izstrādātāja.  

No klasikas darbiem pazīsta-
mais stāsts par dzīves baudītāju 
un morāles normu ignorētāju 
Do  nu Žuanu nu tiek izstāstīts 
ne oklasiska baleta valodā. Uz ska-
tuves darbojas gan Leporello, gan 
vesela plejāde Dona Žuana sie-
viešu – Elvīra, Anna, Cerilīna... 
Ie  saistīta turpat visa Latvijas ba -
leta trupa, lomas sagatavotas vai-

rākos sastāvos. Mūzikālais pa -
mats, orķestŗa aizrautīgā, dzī  vī-
gā spēle un mūsu baletam rak-
stu rīgā augstā skatuves kultūra 
ir šīs izrādes nenoliedzamā vēr-
tība.

Titulvaroni, mūžīgo mīlētāju 
dejo Raimonds Martinovs, otrajā 
sastāvā – Artūrs Sokolovs. Skato-
ties otrā sastāva pirmizrādi, grimu 
visdziļākajās pārdomās par pret-
runu starp redzēto un programmā 
izlasīto idejas pieteikumu. Cho-
reo grafs un dramaturģe iecerējuši 
“ielūkoties pasaulslavenā mīlētāja 
zemapziņas spoguļos”. Tiesa gan, 
spoguļi uz skatuves bija – veseli 
un sastāvdaļās sadalīti, taču zem-
apziņas atklāsmes vietā – fiziska 

ekspresija, teātŗa valodā  mēdz 
teikt – sižeta izklāsts. Ko dara 
dažbrīd domīgā, sevī iegrimušā 
varoņa apziņa un zemapziņa, tas 
mums, skatītājiem, paliek noslē-
pums. Neko nelīdz arī noslēpu-
mainās sievietes, kam dots vārds 
Viņa, parādīšanās itin kā kritis -
kos brīžos. Pieļauju, ka šī varone 
iecerēta kā sievietes ideāls vai ne -
reāls sapnis, dejotāja ir gan at -
šķirīgi ietērpta, lai izceltos uz 
pārējo personu fona, bet neko lik-
tenīgu vai vispārinātu viņas dejas 
valoda nepauž. Līdz ar to rodas 
pretenzija pret pieteikto “zemap-
ziņas spoguli”, tātad pret temas 
interpretāciju. Kaut dejots tika 
patiešām labi. 

Skats no baleta “Dons Žuans”. Centrā – Arturs Sokolovs titullomā 
// Foto: Andris Tone

Skats no Zigmara Liepiņa operas “Turaidas roze” // Foto: Agnese Zeltiņa

Turaidas rozes Maijas lomā Laura Teivāne

tona Jāņa Apeiņa atveidā. Riharda 
Mačanovska  skatuves tēls ir šķie-
tami liriskāks, viengabalaināks, 
taču dziedājumā un izjūtās pār-
liecina. Lieliskas Burves lomā ir 
gan Dana Bramane, gan Sonora 
Vaice, abas notikumu gaitai pie-
šķiŗ savā ziņā  fatālu dimensiju. 
Turpat līdzās audžutēva Greifa 
lo  mā baritons Armands Siliņš at -
veido iespaidīgu, kaislību nomo-
cītu vīru. Sekmīgi mazākās lomās 
darbojas Laura Purena un Sabīne 
Krilova – Madaļa, Kalvis Kalniņš 
un Rihards Millers – Skudrics, bet 
drāmatisko gaisotni kliedē te no  -
ru Mihaila Čulpajeva un Viestura 
Jansona atveidotais plencis Bru-
kūzītis, kuŗš savu iemīļoto meiču 
cenšas iekaŗot ar saldiem solī ju-  
m iem un brīnumdaiļu dziedājumu.    

*
Otrā pirmizrāde, ar ko sezonu 

uzsāka Latvijas Nacionālais ba  lets, 
bija  “Dons Žuans”, kuŗā izman-
tota V. A. Mocarta mūzika An -
dreja Puškareva talantīgā aran žē-
jumā orķestrim un F. Šopēna kla-
vieŗmūzika. Izrādi veidojuši vies-
mākslinieki – kubiešu izcelsmes 
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Sestdien, šā gada 9. decembrī, 
latviešu namā Londonā notiks 
tikšanās ar Veltu Sniķeri. Jau 
gan drīz 70 gadus darbodamās 
rakstniecībā, Velta Sniķere ir bi -
jusi daļa no Londonas latviešu 
sa  biedrības. Bet kā austrumu kul-
tūras pazinēja viņa latviešiem 
nav bijusi pazīstama. Šajā vakarā 
notiks ne tikai tikšanās ar pašu 
rakstnieci, bet tiks sniegts ieskats 
viņas dažādajās pasaulēs jaunas 
dokumentālas īsfilmas pirmiz-
rādē “VELTA“. Šo filmu veidojuši 
Sarma un Agris Krūmiņi. 

Cik ilgi tu jau pazīsti Veltu?
Ar Veltu es personīgi sazinājos 

tikai tad, kad sāku domāt par fil-
mas izveidi. Tā kā viņa tik ilgus 
gadus ir bijusi “publiska“ perso-
na, man viņas tēls ir bijis pazīs-
tams. Es viņā saskatīju kaut ko 
neordināru, kaut ko neatkarīgu – 
man vienmēr ir patikuši cilvēki, 
kas darbojas ārpus ierastā ro  be -
ž ām. Cilvēki, kuŗi ir pārliecināti 
par to, ka ir citas reālitātes un 
citas domāšanas iespējas. Un 
tādu Veltai ir daudz.

Kas tevi pamudināja uzņemt 
filmu par Veltu?

Vienkārši gribēju piefiksēt var-
būt pēdējo lielo Anglijas trimdas 
latviešu personību. Piefiksēt vie-
nu, pat uzdrošinos teikt – pēdējo, 
latviešu rakstnieci, kuŗa vismaz 
daļu sava mūža dzīvojusi neat-
karīgajā pirmskaŗa Latvijas Re -
pub likā; piefiksēt ne uz papīra, 
bet kā dzīvelīgu un radošu būt ni. 
Tādu, kāda nenoliedzami Velta 
ir. Piefiksēt tā, kā nedz Pēteris 
Aigars, nedz Guntis Zariņš, nedz 
Gunars Janovskis – rakstnieki, 
kuŗi arī dzīvoja Anglijā, – nav 
piefiksēti. Viņi dzīvo savos rak -
stos. Veltai, protams, ir raksti, bet 
līdzvērtīga un unikāla ir viņas, kā 
es saucu,  dzejdeja, kuŗu var sa -
prast, tikai to noskatoties.

Vai filmas uzņemšana bija 
viegls process?

Ar Veltu bija vienkārši un vieg-
li strādāt. Viņa reaģē ātri, viegli, 
spēj vien turēties viņai līdzi. 

Dzejdeja ar Veltu
 Ineses Kuplās intervija ar vienu no filmas “VELTA“ veidotājiem – Agri Krūmiņu

Uzņemšanas gaitā bija momenti, 
kuŗi nav iekļauti filmā, tajos, at -
tīstot ideju par vizuālo tēlu, kas 
Veltai dzejā izriet no roku kustī-
bām, mēs kā tenisa kortā spēlē-
jāmies: es pasaku ideju, un viņa 
uzreiz atrod tai vizuālo tēlu. Tas 
bija pašā filmēšanas sākumā – kā 
iesildīšanās pirms spēles, tā atrai-
sīja mūsu sadarbību un ceļu uz 
filmu. Taču filmēšana nav pats 
galvenais! Veidoju filmu kopā ar 
savu meitu Sarmu. Tas ir jau 
otrais mūsu kopdarbs. Kaut abi 
ar Sarmu filmu pasaulē esam ne -
profesionāļi – filma nav mūsu 
maizes darbs, tā mums nesniedz 
financiālu atbalstu, kas varētu 
pavērt kādas technoloģiskas ie -
spējas, bet tā nav arī financiālais 
slogs, kas var ierobežot to, ko 
darām. Filmā mēs paši esam sev 
kungi! Bet tā kā šajā lietā esam 
iesācēji, mums nav pieejamas 
nedz jaunākās kameras, nedz la -
bākie mikrofoni, nedz gaismas 
inženieŗi, nedz arīdzan mūs die-
nīga montāža. Par to mēs nesū-
dzamies. Ja gribi kaut ko uzšūt, 
tad šuj ar to drēbi, kas ir pieeja-
ma. Un priecājies, ka vari! Tā, lai 
pašam tas ir interesanti. Kā jau 
teicu iepriekš – filma nav tikai 
uzņemšanas moments, bet gan 
viss, kas eksistē, liekot tēlu pie 

tēla. Tas bija sūrs un gaŗš process, 
vienmēr pilns šaubu.  

Kā Velta uztvēra to, ka par 
viņu tiek uzņemta filma?

Velta ir dabīga filmu zvaigzne! 
Nav jau pirmā reize, kad viņa 
tiek filmēta, un ir skaidrs, ka 
viņai patīk šis process. Varbūt 
svarīgāks jautājums ir –  kāpēc 
viņa atļāvās pielaist sev tik tuvu 
divus cilvēkus it kā no nekurie-
nes, kuŗi uzdrošinājās taisīt fil -
mu par viņu? Bet man liekas, ka 
no paša sākuma Velta sajuta to, 
ka tiešam gribējām saprast un 
iedziļināties viņas pasaulē. Mēs 
jutāmies savstarpēji brīvi. Mēs 
viens otram uzticējāmies. Es ne -
kad nejutu nevienu sprunguli no 
Veltas puses. Un tad, kad Velta 
noskatījās paveikto darbu, at -
ska nēja viņas aplausi un komen-
tārs: “Jā, nopietns darbs”. Mūsu 
uzti cēšanās, ko abi viens otram 
bijām veltījuši, bija beigusies 
pozitīvi. 

Vai filma stāsta par Veltas 
dzeju vai jogu?

Kaut filmā ir joga un dzeja, tā 
piefiksē šo divu lielumu mij - 
ie darbību viņas “dzejdejās“ un 
cau ri tām ieskatās Veltas pasau-
les uzstādījumā. Veltas Sniķeres 
dzeja nes sevī dziļu pasaules re -
dzējumu, kur Latvija un latvie-

Velta Sniķere

PAKLANĀS. AIZIET. 

Pieglaužas kustība,
Prasa pēc vārdiem:
Noteiktiem, īpašiem savējiem 
vārdiem.

Nolobīt aptuvenības.
Lobīt līdz serdei,
Līdz dzīvības pukstam.

Dzejolis, gatavs,
Izlec no rokām.
Saslienas stāvus.
Paklanās. Aiziet.

Ne mans, kad ierodas,
Ne mans, kad aiziet.

tība – jo Velta nenoliedzami ir 
latviete – sakņojas dziļā saiknē ar 
Indiju un austrumu kultūru. Ja 
mūsos šī saikne ir izzudusi, tad 
Velta šo saikni sevī pilnīgi dabis-
ki ir atklājusi, jau Latvijā jauna 
būdama. Veltā austrumu strāva 
ir dabiska latvietības sastāvdaļa. 
Velta vērpj reizē vairākus pave-
dienus, kā teikts kādā dzejolī: 

...Bet gaisi vērpsies un vērpsies,
Savērpsies mūsu gaismas,
No mūsu gaismām atslēgas
Savērpsies.
Šajā filmā mēs tiecamies sa -

taustīt šīs vērpjamās dzijas. Fil-
ma no paša sākuma iekāpj dzej-

nieces austrumnieciskajā daļā, 
ieskatās indiešu filozofiskajās at -
ziņās, kas caurstrāvo viņas pa -
saules uztveri, ielūkojas attie cī-
bās ar mūsdienu materiālo pa -
sauli. Nepaliek novārtā arī lat vie-
šu tautasdziesma. Bet galve no-
kārt ir piefiksētas viņas īpašās 
“dzejdejas”, kur vārds un kustība 
savijas ļoti koncentrētā un pie-
vilcīgā poētismā. Kur savijas lat-
viešu dzejas tradicijas ar aus - 
t rum nieces filozofisko pamatni.

Filma nav atslēga, bet gan gais-
mas kūlis, kas ļauj mums ielū-
koties Veltas Sniķeres un mūsu 
pasaulē.

Viesnīcas “Radi un draugi” kon-
ferenču zālē 24. novembrī notika 
Astrīdas Jansones grā ma tas “La -
bie ļaudis” atvēršanas svēt ki. 
Grā mata ir izdota ar “Lat viešu 
fonda” atbalstu. 

Pirms diviem gadiem Astrīda 
Jansone sāka pulcēt atmiņu stā s-
tus no visas pasaules, lai tos sa -
glabātu nākamajām paaudzēm. 
Viņa apkopojusi daļu Vītolu fon-
da ziedotāju dzīvesstāstu – citus, 
tepat Latvijā, citus –  pāri okea - 
n am atlidojušus. Lai stāstus apko-
potu, viņa gan viesojās Amerikā, 
gan uzņēma viesus savā mājoklī 
Latvijā. Grāmatas stāstu būtu 
daudz, daudz vairāk, ja Astrīdai 
nebūtu traucējusi slimība. 

Kopā grāmatā “Labie ļaudis” 
ietverti 44 atmiņu stāsti no 
Amerikas, Austrālijas, Kanadas, 
Zvied rijas, Anglijas, Vācijas un 

 Ne tik daudz ar acīm, kā ar sirdi lasāms...
Astrīdas Jansones grāmata “Labie ļaudis” 

Latvijas. Visi stāsti 
ie sākas līdzīgi, ar 
vārdiem: “Es pie dzi-
mu Latvijā…” Brī dī, 
kad grāmata tapa, 
uzplauka atmi ņu zie-
di, ar saviem stās-
tiem dalījās Jānis 
Strautnieks, Alfreds 
un Sarmīte Gravas, 
Gundars un Astrīda 
Strautnieki, Ģirts 
Zeidenbergs, Gu -
nārs un Ināra Reiņi, 
Pēteris un Jana Ābo-
liņi, Visvaldis Dze-
nis, Jānis Grāmatiņš, 
Nora Mičule, Rei -
m onds Dreiks, Atis 
un Balva Bredovski, 
Klāvs un Aija Zich-
maņi, Dace un An -
dris Dārziņi, Natā-

lija Riters-Neiburga, Biruta un 
Dzintars Abuli, Sarmīte An -
dersone-Šveics, Andrejs Valdis 
Ozoliņš, Imants un Maija Alkšņi, 
Vilis un Marta Vītoli, Ingrīda 
Meierovica, Edīte Lazovska, Pē -
teŗis Bolšaitis, Guntars Kokore-
vičs, Rita Kaimiņa, Māris Slo-
kenbergs, Regīna Rubene, Lalita 
Muižniece, Andris Kļaviņš, Jānis 
Andersons, Vilis Vītols juniors, 
Kārlis Cerbulis, Ileane Bolšaitis, 
Juris Petričeks, Matīss un Līga 
Kukaiņi.

Grāmatā sakopotie atmiņu 
stāstu autori Aivars Slucis, Juris 
Vītols R., Ādolfs Sīlis, Evarists 
Bērziņš jau devušies tālajā Mū -
žības ceļā. Viņu paveiktais Lat-
vijas labā vēl ilgi apliecinās, ka 
patiesībā viss ir bijis pavisam 
vienkārši – atliek tikai no sirds 
mīlēt trīs lietas: savu Tēvzemi, 

savu tautu un tās valodu, un viss 
darītais paliks tautas atmiņā.

Grāmatā ir daudz mīlestības – 
pret cilvēkiem, pret savu zemi – 
savu Latviju. Un vēl – nesalau ža-
ma ticība jauniešiem, mūsu ze -
mes nākotnei. Grāmata “Labie 
ļaudis” ir Astrīdas Jansones dā - 
v a na Latvijas Republikas simt-
gadē un Vītolu fonda 15. jubile-
jas gadā. 

Tuvojas Ziemsvētki, un ļoti 
ceram, ka šī grāmata būs skai s-
tākā dāvana cilvēkiem, kuŗu sir-
dis pieder šai zemei, kur labes-
tība allaž tiks vērtēta augstāk par 
zeltu. Grāmatu var iegādāties 
“Vītolu fonda” birojā un “Jāņa 
Rozes” grāmatnīcās. 

Paldies Astrīdai Jansonei un 
“Latviešu fondam” par sadarbību!

Vītolu fonds
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KRUSTVĀRDU MĪKLA
Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Līmeniski. 4. Vārdnīca. 7. Upe, 
kuŗas krastos atrodas Roma. 8. 
Nelieli grauzēji. 9. Z. Skujiņa ro -
māns. 10. Lietas atveids mērogā. 
11. Uzņēmējsabiedrības veids 
Lat vijā (abrev.). 13. Apdzīvota 
vie ta Vecumnieku novadā. 18. 
Īrisi. 21. Upe Priekškaukazā. 23. 
Malvu dzimtas augs. 24. Valsts 
galvaspilsēta Dienvidamerikā. 
25. Akmeņplekstes. 26. Valsts Āfri-
kas dienvidrietumos. 28. Vēr šu 
dzimtas dzīvnieks.  29. Vēsturisks 

novads Īrijas salas ziemeļos. 34. 
Saules sistēmas planēta. 35. Čūs-
ka Dž. Kiplinga “Džungļu grāma -
tā”. 37. Vācu fiziķis (1850-1918). 
38. Apdzīvota vieta Jelgavas no -
vadā. 39. Ģeodēzisks instru-
ments. 40. Latviešu rokgrupa.  
41. Speciālista palīgs.     

Stateniski. 1. Šķidrums, kas 
cir kulē organismā. 2. Nelaipna, 
barga. 3. Sāpēm līdzīga sīki dur-
stī ga sajūta. 4. Balsts, uz kā no -
stip rināts lielgabala stobrs. 5. 

Sen  grieķu pilsētvalsts. 6. 
Franču izcelsmes krievu 
baletdejotājs, baletmeis-
tars (1818-1910). 12. Es  ki-
mosu ledus būda. 14. Liels 
necaurlaidīga ma  teriāla 
priekšauts. 15. Kon t rol-
aparāts. 16. Valsts gal vas-
pilsēta Eiropā. 17. Rī  ko ties 
kāda ietekmē. 19. Ķīmiskā 
elementa visma zākā daļi-
ņa. 20. Vīrieša vārds (no -
vemb rī). 22. R. Ezeras ro -
māns. 23. Izcils kaŗa lido-
tājs. 27. Vulkāns Sicīlijā. 
30. Romiešu filozofs, lite-
rāts, valsts darbi nieks (ap 
4. p. m. ē-65. m. ē.). 31. 
Kū  ras pieteka. 32. Sekla 
vieta upē. 33. Tumši zila 
krāsviela. 35. Ģeome trisks 
ķermenis. 36. Krust ziežu 
dzimtas augi.

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 44) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Adomaitis. 

7. Anīss. 8. Takas. 9. As  te-
roīdi. 10. Drofas. 11. Ego. 
13. Ābeles. 18. Pontoni. 21. 

Dakara. 23. Rolāns. 24. Sari. 25. 
Anta. 26. Idalgo. 28. Otrādi. 29. 
Ateisms. 34. Pirīts. 35. Ass. 37. 
Arkāde. 38. Adresants. 39. Steps. 
40. Lauta. 41. Esmeralda.  

Stateniski. 1. Omlete. 2. Ki -
mo no. 3. Angārs. 4. Asakas. 5. 
Stilbs. 6. Kaites. 12. Gots. 14. 
Sokrats. 15. Anonīms. 16. Rauda. 
17. Pauls. 19. Flora. 20. Anods. 
22. Aso. 23. Rao. 27. Bits. 30. Li -
mits. 31. Atvase. 32. Krēsla. 33. 
Idents. 35. Avenes. 36. Skalas.
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Pirms gada Servisa suņu bied-
rības “Teodors” priekšsēdis Alek -
sejs Volkovs zaudēja savu labāko 
draugu – suni-pavadoni Teo - 
do ru. Vēlamies viņam uz Ziem-
svētkiem sagatavot un nodot 
jaunu suni-pavadoni!  Lūdzu, 
palīdzi šo svētku dāvanu īstenot!

Līdz pēdējam cerējām, ka Teo-
doram izdosies uzveikt slimību, 
tomēr tā nenotika. Vissmagāk klā-
jās Teodora saimniekam Alekse-
jam – starp suni-pavadoni un 
Alekseju bija izveidojusies neti-
cama saikne. Dažbrīd pat pietika 
ar kustību vai pat tikai domu, lai 
viņi viens otru saprastu – tik ļoti 
abi dzīvoja viens otram. Aleksejs 
atteicās no iespējas saņemt jaunu 
suni, pārlieku dziļas pēdas bija 
atstājis Teodors...

Pavisam nesen trenere Zaiga 
devās tālākā braucienā un lūdza 
Alekseju dažas dienas pieskatīt 
topošo suni-pavadoni  Serenu. 
Starp abiem izveidojās lieliska sa -
skaņa, šoreiz suns izvēlējās saim-
nieku. Serena tik ļoti centās iz -
dabāt Aleksejam, bija ļoti uzma nī-
ga un paklausīga. Ja, naktīs guļot, 
Aleksejs nemierīgi pagrozījās, Se -
rena tūdaļ traucās pie viņa. Pār-
liecinājusies, ka viss kārtībā, no -
laizīja Alekseja seju un devās at -
pakaļ uz savu guļvietu. 

Aleksejs nespēja pretoties tik lie-
lai mīlestībai! Līdz ko Serena būs 
beigusi mācības, Aleksejs viņu 
ņems pie sevis.

Ja arī tu vēlies palīdzēt Serenai 
pabeigt suņa-pavadoņa apmācī-
bas un ātrāk nokļūt pie Alekseja, 

 Atvērsim sirdis un palīdzēsim!

gaidīsim Tavu ziedojumu mūsu 
biedrības Ziedojumu kontā vai 
mā  jaslapā www.teodors.org  caur 
PayPal: 

Servisa suņu biedrība
Reģ.nr. 40008208343
Swedbanka, HABALV22
Konts:
LV04HABA0551036537614
Mērķis: Serena 

Ar ziedojumu pārskatiem     
un ar biedrības darbību vari 

iepazīties mūsu mājaslapā (zie-
dojumi). 

Šobrīd biedrība ir sagatavojusi 
Latvijas neredzīgajiem vai vājre-
dzī gajiem cilvēkiem septiņus su -
ņus-pavadoņus un jaunai sievie-
tei ar kustības traucējumiem – 
vienu suni-asistentu, kas būs  
pirmais Latvijā.  Suņi ir oficiāli 
reģistrēti Lauksaimniecības datu 
centrā kā servisa suņi. Visā Latvijā 
ir reģistrēti  10 suņi-pavadoņi.

Velga Zēgnere

Aleksejs un Serena 2017. gada oktobrī

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 24. novembrī beidzās iz - 
cilā novadnieka rakstnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. ju -
bilejas gads ar zinātnisko konferenci, kur ar priekšlasījumiem uzstājās 
Jāņa Jaunsudrabiņa mūzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma, literātūr-
vēsturniece Mārīte Rulle un citi. J. Jaunsudrabiņa darbi – gleznas, dzeja, 
tēlojumi, stāsti, romāni – ir kā simfonija dabai un Latvijai. “Ja viņš būtu 
sarakstījis tikai “Balto grāmatu” un “Piemini Latviju’’, tas jau būtu pa  lie-
košs devums Latvijas kultūrai, bet viņš paveica vairāk,” teica Ilze Līduma.

Zemessardzes 55. kājnieku bataljons 18. un 19. novembrī Neretā 
rīkoja kaŗavīru mācības, kas sākās ar mācību dalībnieku un kaujas tech-
nikas parādi. Vēlāk Neretā un tās apkārtnē notika darbi pie pozīciju 
ierīkošanas – smilšu maisu vaļņu veidošanas, tranšeju rakšanas, inže-
nieršķēršļu veidošanas, kur iesaistījās arī Neretas iedzīvotāji. Darbi bei-
dzās ar kopīgām vakariņām kaŗavīru lauka virtuvē. Nākamā bija “kaujas 
diena”. 

Gulbenes novada Vēstures un mākslas mūzejā svētku dienās jaun-
sargu rindās svinīgi tika uzņemti 42 skolēni, bet pavisam Gulbenes 
novadā ir jau vairāk nekā 140 jaunsargu līdz 18 gadu vecumam. Jaun-
sardze ir pati plašākā jaunatnes kustība Latvijā ar 8 000 dalībniekiem, 
kuŗi vēlas norūdīt raksturu, būt fiziski stipri, kā arī vilina neparasti 
piedzīvojumi vai saista savu nākotni ar armiju vai policiju. 

LLU studentu korporācijai Ventonia – 100 gadu! Tā dibināta 1917. 
gadā Tērbatā, bet atjaunoja savu darbību Latvijā 1990. gadā. Tā kļūstot 
par pirmo studentu korporāciju Jelgavā, kas savās rindās uzņem na -
cionāli domājošus un centīgus latviešu studentus. Jubileju nosvinēja ar 
plašu svētku programmu un atklāja tai veltītu grāmatu par korporācijas 
vēsturi Ventonia 100. Korporācijas trīs krāsas, kas redzamas lentēs un 
deķeļos, ir zila, balta, zaļa, kas simbolizē tās ideālus – izglītību, centību, 
draudzību un goda apziņu.

LLU Vides un būvzinātņu fakultātē 1. decembrī svinēs zemes 
ierīcības specialitātes 70 gadu jubileju, kur svinīgais akts tiks apvienots 
ar absolventu salidojumu. Pirmo reizi zemes ierīcības studijas toreizējā 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā topošie inženieri – zemes ierīko-
tāji – sāka 1947. gadā. Savukārt Zemes ierīcības fakultāte dibināta, ap -
vienojoties ar 1948. gadā nodibināto Hidromeliorācijas fakultāti.      
1984. gadā tā pārdēvēta par Lauku celtniecības fakultāti, 1992. gadā 
kļuva par Lauku inženieru fakultāti, bet kopš 2016. gada tā ir Vides un 
būvzinātņu fakultāte. 

Alūksnes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – “Sudraba 
zīle” nominācijā “Tautsaimniecība” – saņēmis zemnieku saimniecības 
“Sauleskalns” īpašnieks Aldis Līcis no Mārkalnes pagasta. Viņa pirms 
25 gadiem dibinātā saimniecība ir lielākais darba devējs, kas kļuvis par 
svarīgu faktoru pagasta saimnieciskās un sabiedriskās dzīves rosības 
uzturēšanā. 

Rēzeknes sieviešu koris Medicus  nosvinēja 50 gadu jubileju ar kon-
certu “Daudz laimes!” Rēzeknes kultūras namā. Tas dibināts 1967. ga  dā 
Rēzeknes Centrālajā slimnīcā kā medicīnas darbinieču koris. Tagad 
dar bojas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” 
paspārnē. Diriģentes ir Ināra Skrule un Anda Lipska. Jubilejas gadā 
piedalījās jūras svētkos Lietuvā, festivālā “Su jūra dainuok” Palangā, 
Dzies mu un Deju svētku ieskaņas koncertā Dikļos, bet oktobrī – X 
Starptautiskajā koŗu konkursā Māsmehelenā, Beļģijā. Koncertējis arī 
Vācijā, Bulgārijā, Čehijā, Austrijā, Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Lie tuvā, 
Beļģijā u.c.

Vecbebros 23. novembrī notika Ogres technikuma, Latvijas Biš-
kopības biedrības, Ogres Biškopības biedrības un Siera kluba rīkotās 
“Medus brokastis”, kur varēja gūt informāciju un nobaudot pārlieci-
nāties, ka medus ir vērtīgs un veselīgs pārtikas produkts un tā iz  man-
tošanas iespējām. Sarīkojums bija saistīts ar akciju “Eiropas medus bro-
kastis”, kuŗas mērķis ir nodrošināt tuvāko mācību iestāžu audzēkņiem 
bezmaksas medus degustāciju, pastāstot par medu, bitēm un bišu 
nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. 

AS “Dobeles dzirnavnieks” investējusi 1,5 miljonus eiro pērn at -
klātās pārslu ražotnes jaudas palielināšanā. Turpmāk tajā varēs pār-
strādāt 50 000 tonnas graudu gadā – gandrīz divas reizes vairāk nekā 
sākotnēji, saražojot 14 dažādu graudaugu pārslu. Uzņēmumā strādā 
280 darbinieku. Patlaban 80% produkcijas tiek eksportēts uz 25 val -
stīm – Skandinaviju, Vāciju, Poliju, Nīderlandi, Ēģipti u.c.

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā no 24. novembŗa apskatāma 
Adventes vainagu izstāde, kuŗus darinājuši gan profesionāli floristi, gan 
amatieri un iesācēji no Iecavas un Vecumnieku novada. Šogad Pirmā 
Advente, ievadot Ziemsvētku gaidīšanas laiku, ir 3. decembrī. Izstāde 
ir arī konkurss un iecienīta tradicija pirms Ziemsvētkiem, kas veido-
jusies biedrības “RaDam” un E. Virzas bibliotēkas speciālistu sadarbī -
bā. Krāšņāko vainagu autorus noteiks skatītāji balsojumā klātienē 
bibliotēkā un biedrības “RaDam” profilā Facebook. 

Ventspils pilsētas Sociālais dienests no 1. decembŗa sāks izmaksāt 
vienreizējo Ziemassvētku pabalstu pilsētā deklarētiem pensionāriem 
(43 eiro) un personām ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādī -    
bas palikušiem bērniem, kā arī no trūcīgām un maznodrošinātām ģi -
me nēm. Par katru bērnu 30 eiro. Ventspils pilsēta no budžeta tam 
atvēlējusi 350 287 eiro. Plānots, ka pabalstu Ziemassvētkos varēs sa - 
ņemt 8 249 ventspilnieki.

Daugavpilī no 10. līdz 20. decembrim tiks iedibināta jauna tradi-
cija “Restorānu dekāde”, kas būs veltīta Latgales tradicionālajai virtu-
vei. Apmeklētājiem laipni durvis vērs 7 ēdināšanas iestādes. Restorānu 
dekādes informātīvie materiāli – bukleti un plakāti – būs pieejami 
publiskās vietās un restorānos. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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ARIJS VILEMSONS

(Turpinājums 18. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
 BOSTONA (MA)
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 ’’Ziemas-
svētku ieskaņai’’. Rīko Latviskā 
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 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība ( 531 North 7th St, PA 
19123).

2.decembrī 12:00-18:00 Zie -
mas svētku tirdziņš. Vai Tu Zie -
massvētkos vari iztikt bez pi  par-
kūkām, pīrāgiem, kāpostiem ar 
desiņām, bez dāvanām, bez drau -
giem? Ja NĒ, tad ierodies uz Fi  la-
delfijas Brīvo Latvju biedrības 
gadskārtējo Ziemassvētku tir-
dziņu un svētku iesildīšanu ar 
iespēju satikties, saēsties, sapirk-
ties, padziedāt un arī laimēt 
visāda veida vinnestus. Sekos 
saviesīgs vakars ar mūzikāliem 
priekšnesumiem. Ieejas maksa 
$1; ieskaitīta loterijas biļete. Info: 
www.latviansociety.com, phillyt-
irdzins@gmail.com 

Regulārā pensionāru sanāksme 
decembrī nenotiks.

16.decembrī 12:00 Ziem svēt-
ku eglīte. Iesāksim to ar svētbrīdi, 

tad padziedāsim Ziemsvētku 
dziesmas. Apmainīsimies ar dā -
vanām un paēdīsim kopējas pus-
dienas, kuŗas viesiem maksās $5. 
Ieteiktā dāvanu vērtība ir $5 vai 
vairāk. Visu vecumu viesi laipni 
gaidīti! 

9.janvārī regulārā pensionāru 
sanāksme.

 NEW HAVEN (CT)
Sterling Divinity Quadrangle, 

Marquand Chapel, Yale univer-
sitāte (409 Prospect St, New Ha -
ven, CT 06511).

8.decembrī 19:30 izcilais lat  vie -
šu pianists Reinis Zariņš at  ska-
ņos Olivjē Mesiāna ’’20 skatieni 
uz Kristus bērnu’’. Ieeja brīva.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

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

NY).
3.decembrī 10:30 Dievkalpo-

jums Sekos siltas pusdienas, iz -
loze un tirdziņš. Varēsiet iegā dā-
ties piparkūkas, pīrāgus, rudzu 
maizi, dzeltenmaizi, putraimde-
sas, pelēkos zirņus, jāņusieru, 
galertu, šprotes un citus gardu-
mus. Laipni ielūdz Salas novada 
Dāmu komiteja!

Jonkeru bazn. (245 Valentine 
Ln, Yonkers NY).

10.decembrī 11:00 Ņujorkas 
latviešu koŗa Adventa koncerts 
„Baltā ziemas roze”. Aspazijas 
dzeja un Annas Veismanes 
mūzika. Atskaņos orķestris, koris 
un solisti, tai skaitā Laila Liepiņa 
Southard, Ilze Kancāne, Sarma 
Dindzāne VanSant un Ivars 
Stonins, diriģentes Lauras Pa -
degas Zāmuras vadībā. Iemī  ļo-
tais Andrejs Jansons sakom po-
nējis jaunu Ziemassvētku kantāti, 
iedvesmojoties no Valdas Drei-

manes, Martas Daknes, Jāņa 
Poruka un latviešu tautasdzies-
mu vārdiem. Pēc koncerta Zie -
massvētku tirdziņš un svētku 
mielasts.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

12.decembrī 12:00 pensionāru 
Ziemsvētku eglīte ar program-
mu un pusdienām.

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 svēt-
ku eglītes sarīkojums. Gata vo-
sim groziņus ar svētkiem pie -
mērotām uzkodām, noskaņo si-
mies Ziemsvētku sagaidīšanai. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $5.

31.decembrī 16:00 Jaungada 
sagaidīšana vienlaikus ar lat-
viešiem Latvijā. Sanāksim kopā, 
atnesot līdzi groziņus ar Vecgada 
vakara kārumiem. Biedrība gā -
dās par šampanieti. Ieejas ziedo-
jums, 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: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stunda s 
trešdienās 10:00 - 15:00, piekt-
die nās 16:00 - 18:00. Dievk. no  -
tiek 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. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr.birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
ma nis. 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, Lak-
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 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 svētdienās 
10:00. 10.decembrī 2.Adventa 
Dievk.ar dievg. Nodarbība bēr-
niem. 24.decembrī Ziemsvētku 
vakara dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
Dievk. visi lūgti pie kafijas galda! 
17.decembrī Dievk. 21.janvārī 
Dievk. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1955 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. 3.decembrī 
1. Adventa Dievk. ar dievg. Māc. 
Mārtiņš Rubenis. 10.decembrī 
2. Adventa svētbrīdis ar dzies-
mām un dzejām. 24.decembrī 
16:00 laju vadīts Ziemsvētku 
vakara Dievk. 

• 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 Dzelz-
galvis. Dievk. notiek 11:00. 

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 
2017. gada Ziemsvētku krāsainajā numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO,  pilnīgi gatavo 

(„Camera Ready”) sludinājumu

līdz 15. decembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Kā jau tiek darīts katru gadu, 
Svētā Jāzepa pagasta (St. Joseph 
County, MI) ļaudis, ciems Latvija, 
gaŗezernieki un mūsu tuvie 
kaimiņi sanākam kopā, lai svi -
nētu mūsu dzimtās zemes 99 gadu 
neatkarības proklamēšanas svēt-

Ciems Latvija un Gaŗezers svin svētkus
kus. Lai gan bija vējaina un 
drēgna, lietaina diena, bet tautas 
bija sanācis vairāk nekā bija 
gaidīts. Ārpus Latvijas robežām 
Gaŗezers ir tā vieta, kur latvietis 
var dzīvot tādā skaistā latviskā 
dabas vidē. Pavisam jauki ir re -

dzēt jaunāku paaudzi starp mums, 
vecajiem dīpīšiem, un dalīties šo -
dienas svinībās, kuŗas jau varētu 
saukt par mūsu tautas 100 gadu 
jubilejas ievadījumu.

Atklāšana tika sākta, kad ciema 
priešsēdis Uģis Grīnbergs patei-

dziedājām “Dievs, svētī Latviju!”
Svētbrīdi kuplināja mūsu paša 

ciema iedzīvotājs mācītājs Ro -
berts Franklins – amerikāns, kuŗš 
mūsu sabiedrībā sarunājās tikai 
latviski! Mācītājs atgādināja ie  ska -
tīties nākotnē ar cerību un ticību, 

Latvijas nākotne, kas vairākās 
paaudzēs ir saistīta ar Gaŗezera 
skolām. Gaŗezers ir mūsu latvis-
kais trimdas stūŗakmens.

J. Kukainis iepazīstināja klausī-
tājus ar jaunizstrādātu Gaŗezera 
“Master Plan”, kuru sagatavojusi 
professionāla plānošanas firma. 
Plānam ir vairākas fāzes, un kat-
rai ir nepieciešami līdzekļi, lai to 
īstenotu. Kaut nu tās ieceres pie -
pildītos!

Programma tika kuplināta ar 
vairākām latviešu dziesmām kok -
les pavadījumā. Mūzikālās daļas 
māksliniece ir skolota dziedātāja, 
kā arī intrumentāliste Dora Po -
riete Barreto. Viņas dzimtā puse 
ir Rīga, tālāk uz Brazīliju līdz 
Mičiganas pavalstij, kur šodien ir 
viņas mājvieta. Viņa ir koncer tē-
jusies daudzās pasaules malās – 
apsveicami!

Sarīkojuma beigās ar ziediem 
un pateicības vārdiem priekšsēdis 
izteica ļoti lielu paldies program-
mas izpildītājiem, saimniecei, strād-
niekiem un visiem klātesošiem, 
pabeidzot ar “Tev mūžam dzīvot, 
Latvija!”

Paldies saimniecei Ligitai Ma -
tisonei  un viņas darba rūķīšiem 
par ļoti bagātu cienasta galdu!  

Ir redzams, ka šodienas svētku 
apmeklētājiem ir vēlēšanas kaut 
ko darīt mūsu tautas labā, kā arī 
ar cerībām piedalīties nākamajos 
Simtgades svētkos.

No kreisās: Ugis Grīnbergs, māc. Roberts Franklin, Dora Poriete 
Barreto, Ligita Matisons, Jānis A. Kukainis

cās klātesošiem par piedalīšanos 
un nolasīja Latvijas prezidenta 
Raimonda Vējoņa svētku vēlē-
jumu. Viņš mudināja latviešiem 
visā pasaulē svinēt šo dienu ar 
prieku un lepnumu, bet neaiz-
mirst, ka Latvija ir bijusi neat-
karīga tikai kādu pusi no šiem 99 
gadiem. Pēc šīs uzrunas kopīgi no -

un celt mūsu atjaunoto valsti uz 
stabilākiem pamatiem, salīdzinā-
dams to ar Bībeles pantiem.

Svētku runātājs bija zinīgs, iz -
darīgs jauns cilvēks, ar vairāku 
augstskolu izglītību un ar lieu biz -
nesa pieredzi, Gaŗezera padomes 
priekšsēdis – Jānis A. Kukainis 
no Sinsinati. Viņa tema bija 
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PĒRK

Ņujorkas Latviešu Evaņģeliski luteriskā draudze

 MEKLĒ
pārzini/saimnieku Jonkeru baznīcai

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

Nepieciešami legālie darba apstiprinājumi –
ASV pilsonība vai zaļā karte

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

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

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

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

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

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

Latviešu Ziemsvētku Vecītis
ar īstu kažokādas garnitūru

arī tautiskas lelles no porcelāna
Dāvanas īpašos gadījumos

var ceļot no paaudzes uz paaudzi

Latvian Santa Claus
with Genuine Fur Trim 

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

from Generation to Generation
Maija Steingart
262-786-1553

 Maija@BalticSantas.com
www.BalticSantas.com

Book One is available in paperback and Kindle through Amazon.Com

This first book of a trilogy about two young Latvians starts 
in war-torn Latvia. They, their friends and families face 
three oppressive and horror-filled invasions and occu pa-
tions by the Soviet Union, Germany and the return of the 
Soviet Union. During this chaotic time, they meet, marry 
and have a child, even as they lose their jobs, face 
interrogations, hide from the communists and see friends 
and relatives arrested and exiled. Interspersing historical 
WW II events with personal and  family adventures and 
tragedies, the book provides a bitter but rich tour through 
the three occupations. The book can be very valuable for 
those trying to understand one of the most important 
periods of the 20th century and what their families went 
through to survive. Appropriate for individuals, book clubs 
and school groups. Book Two will continue their adventures 
as Displaced Persons (DPs) in Germany where they flee 
from Latvia to avoid communism but leave their families, 
friends, home, life and homeland behind. Book Three sees 
them immigrating to America in the hope of starting a new life.

CHILDREN OF A RAVAGED LAND: A WORLD WAR II STORY
BOOK ONE: THE LATVIA YEARS 1940 TO 1944

A novel based on family memoirs and memories by Gunars Fricsons

Latvijas uzņēmums
pērk meža, lauksaimniecības 
un aizaugušu platību
zemju īpašumus visā Latvijā. 
Kār  tojam mantojuma lietas, 
kre dītsaistību dzēšanu, 
īpašuma reģistrēšanu 
zemesgrāmatā.
Samaksa līgumā
atrunātajā termiņā
(iespējams avanss). 

E-pasts: inffoje@gmail.com. 
Tālr. +371 25685353.
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Aina bērnībā // FOTO: Māris Juberts Aina 95 gadu jubilejā // FOTO: Māris Juberts

(Turpināts 19. lpp.)

(Turpināts no 16. lpp.)

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

VILNIS BAUMANIS

Novembŗa vidū, ģimenes un 
Vašingtonas latviešu saimes su -
mināta, uz 95 mūža gadiem at -
skatījās Aina Līzenberga, kas 
nākusi pasaulē Malienā – Gul-
benes novada Stāmerienas cie mā, 
1922. gada 11. novembrī. “Dieva 
laime, ka piedzimu kā meitene, 
citādi vecāki būtu mani no -
saukuši par Lāčplēsi,” ar humora 
dzirksti acīs stāstīja gaviļniece. 
Sēžot pie galda viņas dzīvoklītī 
Vašingtonas latviešu pensionāru 
namā, viņa kā dzīparus no 
kamoliņa sāka risināt atmiņas 
par savu gaŗo mūžu. 

Viņas vecāki bijuši palielas 
saimniecības īpašnieki. Pastarīti 
Ainu ģimenē sagaidījuši trīs pie -
auguši bērni no tēva pirmās lau -
lības. Ap 1930. gadu Aina sākusi 
mācīties Stāmerienas pa  mat sko-
lā, kas bijusi tikko kā uzcelta, 
liecinot par Latvijas valsts cen-
tieniem veicināt izglī tību. Tā kā 
Aina mēdz lepoties ar savu ma -
lēnietes izcelsmi, tad gri bējās vai-
 rāk uzzināt par malē niešiem. Vai 
tiešām bija tā, kā stāsta anekdotēs, 
ka, celdami māju, viņi aizmirsuši 
izcirst logus, un tad mēģinājuši 
ienest gaismu ar maisiem? “Kū 
lai es soku?” jubilāre atbildēja 
dzimtajā izloksnē, slēpdama 
smaidu. Nē, nekā tāda viņa ne -
esot manījusi; viņas skolai bijuši 
lieli gaiši logi. Bet skolas pirmajās 
klasēs mazie puikas gan runājuši 
tikai ma  lē niešu izloksnē. 

Pabeigusi astoņgadīgo skolu, 
Aina izglītību turpinājusi valsts 
komercskolā netālajā Gulbenē 
un pēc tam sākusi strādāt Pie n-
saimnieku sabiedrībā „Zeltaleja”. 
Tieši to viņa vēlējusies – dzīvot 
laukos un varbūt kļūt par saim-
nieci. Pilsēta viņu nesaistījusi. 
Bet sācies kaŗš, kas sagriezis visu 
dzīvi otrādi. 1944. gadā, frontei 
strauji tuvojoties, Aina sapratusi, 
ka palikt uz vietas nebūtu gudri. 
Beigās iznācis tā, ka, sakarā ar 
darbu, viņa tikusi atšķirta no 
ģimenes un nonākusi Vācijā 
viena pati. Tēvs jau bijis miris, 
bet māte un pārējie bērni palikuši 
Latvijā. (Māte 1949. gadā izsūtīta 
un pavadījusi 7 gadus Sibirijā).

Tā nu redzam Ainu 21 gada 
vecumā Sudetijā, kur bēgļi bija 

NO STĀMERIENAS LĪDZ VAŠINGTONAI
Ainai Līzenbergai – 95

izvietoti pa vācu ģimenēm kā 
strādnieki un mājkalpotāji. Esot 
bijis smagi jāstrādā pie ļoti plānas 
pārtikas, jo viņas saimnieki, 
būdami dedzīgi vācu patrioti, 
dzīvojuši tikai no tā, kas bijis 
dabūjams “uz kartītēm” un ne -
mēģinājuši neko iemainīt no ap -
kārtējiem zemniekiem. Kaŗam 
beidzoties, viņa nonākusi bēgļu 
nometnēs Bavārijā. Eichštetes 
no  metnē satikusi simpātisku, 
sabiedrisku zemgalieti no Jel ga-

tuki štatā. Kaut arī nometņu kur-
sos Aina bija drusku ielauzījusies 
angļu mēlē, Kentuki iedzimtie 
runājuši pavisam savādāk. Bet ar 
laiku arī Līzenbergi piesavi nā-
jušies dienvidniecisko izrunu. 
“Bijām atkal Malienā!” teica 
Aina. Saimnieki izrādījušies reti 
sirsnīgi ļaudis, kas Līzenbergus 
pieņēmuši gandrīz kā ģimenes 
locekļus: devuši viņiem pašiem 
savu govi, ko slaukt, un ļāvuši 
kūtī ņemt olas pēc patikas. Algas 

bojusies ar slimo bērnu, mēģi -
nādama vairot viņa kustības spē-
 jas. Kentuki fermā Līzenbergi 
nodzīvojuši 12 gadus, kas varbūt 
ir rekords, jo bijušie dīpīši parasti 
nokalpoja obligāto gadu un tūlīt 
traucās prom uz pilsētām, kur 
vairāk latviešu. Kā stāsta Aina, 
arī Kentuki esot dzīvojusi saujiņa 
latviešu, kas dažreiz pulcējušies 
fermā pie Līzenbergiem. Jautrajās 
ballītēs ar viskija pudeli mēdzis 
ierasties arī saimnieks, sajūs mi-

ģitaru darbnīcā. Tas esot bijis 
grūts un putekļains darbs, bet 
samērā labi atalgots. Ainas uzde-
vums esot bijis ar smilšpapīru 
nogludināt topošo ģitaru virsmu. 
“Vajadzēja labas acis un pa  cie-
tību. Un nedrīkstējām tūļāties,” 
viņa teica, rādīdama savas sa -
strādātās rokas.

Nonākusi Kalamazū, Līzen-
bergu ģimene tūlīt iesaistījās lat-
viešu pasākumos. Bērni, Anita 
un Atis, apmeklēja latviešu skolu 
un baudīja citas latviskās no -
darbības. Izskolojās kolledžās un 
ar laiku aizgāja savās dzīvēs, jo -
projām cieši ar latviešiem sais-
tītās. Un tā tie gadi aizskrēja… 
Kad 1999. gadā Pēteris aizgāja 
viņā saulē, Aina vēl daudz gadu 
turpināja dzīvot savā mājā, sa -
tikdamās ar savas paaudzes drau-
dzenēm, līdz arī tās aizgāja pie 
Dieva. 2011. gadā, Anitas sku-
bināta, viņa beidzot pārcēlās uz 
latviešu Pensionāru namu Vašing -
tonas pievārtē. Esot drusku bažī-
jusies, vai viņa iederēsies Vašing-
tonas latviešos, kam visiem esot 
“augsti gradi un lieli sasniegumi”. 
“Es jau neesmu neko svarīgu 
paveikusi,” viņa kā atvainodamās 
teica. Šim spriedumam bija grūti 
pievienoties, klausoties viņas 
rāmi plūstošajā valodā un izjūtot 
ne tik vien dziļi ieausto latvietību, 
bet arī inteliģenci, laipnību un 
viņas gados apbrīnojami skaidro 
domāšanu. Sasniegumi? Viņa taču 
palīdzējusi izaudzināt divus dzīvē 
sekmīgus un latviskus bērnus, 
lolodama arī trīs gaišus maz bēr-
nus un četrus mazmaz bērnus. 
Ar uzticīgu kopšanu sa  gādājusi 
prieku sirgstošam Ken tukī zē  nam. 
Ar rūpīgu darbu aplaimojusi 
daudz nezināmu ģi  taristu! Kas 
gan spēj izvērtēt visu, ko viņas 
čaklās rokas paveikušas 95 gados?

Māmiņu, vecmāmiņu un vec-
vecmāmiņu sveica meita Anita 
Juberte ar ģimeni, kā arī dēls Atis 
Līzenbergs ar savējiem, kas bija 
atbraukuši no Kalamazū un pa -
vadīja vairākas dienas pie Anitas 
un viņas vīra Māŗa. Un 12. no -
vembrī, pēc kārtējā dievkalpoju-
ma, jubilārei “daudz baltu die -
niņu” novēlēja kupla Vašingtonas 
latviešu saime.

vas puses, vārdā Pēteri Līzen-
bergu, ar kuŗu nedaudz vēlāk, 
Rēgensburgas nometnē, gājusi 
pie altāŗa. Viņa tērpusies no Lat-
vijas līdzi paņemtā iesvētību 
kleitā, viņš – no pārkrāsotām 
amerikāņu armijas segām šūtā 
uzvalkā. 1948. gadā, turpat Rē -
gensburgā, viņiem piedzima 
meitiņa Anita.

Sākās bēgļu lielā izklīšana pāri 
okeanam. Līzenbergu ģimene 
sa ņēma galvojumu no kādas 
tabakas un liellopu fermas Ken-

bijušas nelielas, bet bijusi liela 
brīvības sajūta. 1953. gadā ģi -
menē ieradies dēls Atis. Bērni 
varējuši bezrūpīgi skraidīt pa 
fermu. Pēteris strādājis dažādus 
saimniecības darbus un vadājis 
saimnieku bērnus uz skolu. Sa -
vējiem viņš sistemātiski mācījis 
latviešu valodu un vēsturi.

Kad saimnieka 2 gadus vecais 
dēlēns saslimis ar bērnu trieku 
un kļuvis tikpat kā pilnīgi pa -
ralizēts, Aina izglītojusies terapi-
jas mākās un diendienā nodar-

nāts par latvisko dziedāšanu. 
Bet šīs retās tikšanās tomēr ne -

varēja atvietot plašāku latviešu 
sabiedrību, pēc kuŗas ilgojās 
Aina un Pēteris un kāda bija 
vajadzīga bērniem, lai tie ne  pār -
tautotos. 1962. gadā Līzenbergi 
atstāja draudzīgos kentukiešus 
un pārcēlās uz Kalamazū, Mi -
čiganas štatā. Pēteris tur strādāja 
par dārznieku Rietummičiganas 
universitātē, radot iespēju dēlam 
Atim studēt bez maksas. Aina 
savukārt atrada darbu Gibsona 

3.decembrī 1.Adventa Dievk. 
ar Sv. vak. angļu val. 10.decembrī 
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, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 

Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt die-
nās 14:30. Bībeles stundas no -
tiek 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 va -
lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 2.decembrī 
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 

dienas Dievk. ar dievg. Māc. 
Igors Safins.

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

• Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 11:00. Pēc Dievk. sa  drau-
dzība. 2.decembrī 11:00 – 15:00 
Ziemassvētku tirdziņš. 3.decem-
brī 1. Adventa Dievk. 10.decem-
brī Dievk. ar bērnu uzrunu. Sv.
skola. 17.decembrī dziesmotais 
Dievk. ar kori. Skolas Eglīte un 
pusdienas. 21.decembrī Bībeles 
stunda. 24.decembrī 17:00 Svēt-

vakara Dievk., sprediķis angļu 
valodā. 25.decembrī Ziemsvētku 
Dievk. ar Sv.vak. 31.decembrī 
16:00 Vecgada vakara Dievk. ar 
Sv.vak. 7.janvārī Zvaigznes die-
nas Dievk.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus un Māc.
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:00.

10.decembrī 13:30 Adventa 
Dievk. Centrā. 24.decembrī 15:00 
Ziemsvētku Dievk. Norvēģu bazn.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams 



LAIKS 192017. ga da 2. decembris – 8. decembris

(Turpināts no 18. lpp.)

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

DIANA GRINVALDS
Dzimusi 1933. gada 10. jūnijā Rīgā,

mirusi 2017. gada 2. novembrī Long Grove, IL

Aizsaules ceļos tika aizsaukts mūsu mīļais tētis, brālis un onkulis

ULDIS ILMĀRS GOSTS
Dzimis 1928. gada 14. janvārī Latvijā,

miris 2017. gada 24. oktobrī ASV

Mūžībā aizgājusi

SOLVEIGA SILVIJA ZĀLĪTE,
dzim. OZOLA

Dzimusi 1938. gada 27. decembrī Vaivarē, Latvijā,
mirusi 2017. gada 30. oktobrī Rīgā

Latviskā Mantojuma fonds Bostonā ar sērām vēsta, ka mūžībā aizgājis
mūsu dibinātājs, priekšnieks, radio pusstundu vadītājs un kolēģis

SILVESTRS PĒTERIS LAMBERGS
Dzimis 1929. gada 29. jūnijā Jelgavā,
miris 2017. gada 20. oktobrī Bostonā

No Trimdas draudzes baznīcas uz Ģetsamenes kapiem
izvadīts 2017. gada 27. oktobrī.

LMF Silvestra Lamberga Piemiņas prēmija $1000.00 novēlēta
Latvijas 100 gadu atcerei Bostonā

Negaidīti mūžībā aizsaukta mana mīļā dzīves draudzene,
mūsu māmiņa, vecāmāte, vecvecmāte un māsa

SCARLET SKAIDRITE DINVALDS
Dzimusi 1927. gada 12. aprīlī Baldonē, Latvijā,

mirusi 2017. gada 17. novembrī Deitonā, Ohaijo, ASV

Par viņu sēro
LELDE UN GUNTIS ORE

GRINVALDU ĢIMENE UN RADI

Mīlestībā piemin
MEITAS ZAIGA UN VIZMA AR JĀNI

MĀSA GUNTA AR INTU, ANDREJU, TIJU UN MĀRI AR ĢIMENĒM

Lūgšanās un piemiņā paturēs
RŪTA BEĶERIS, RITA DRONE, AINA ROZENBERGS

RŪTA PRAULIŅA, DR. VISVALDIS NAGOBADS, DR. JĀNIS J. DIMANTS JR

Pateicībā par kopā pavadītiem laikiem
LMF PADOME: INĀRA SUUBERGA, LĪGA ALDIŅA, IVARS GALIŅŠ, INGRIDA GUTBERGA

DZIDRA KNECHT, MĀRIS PLATAIS, VITOLDS RĀCENIS, JURIS RAUDSEPS
HELMI ROŽANKOVSKA, IRENE STANKEVICS, ANTRA THRASHER, SILVIJA ŪDRIS

Mūžīgā atmiņā viņu paturēs
VĪRS RAIMONDS, MEITA INGRIDA AR VANESSU

DĒLS MARKS AR JULIE,
MAZMEITA LIZ AR ĢIMENI. 

MĀSA AINA AR ĢIMENI
UN RADI LATVIJĀ UN NORVĒĢIJĀ

Uz krūtīm mirkli ziedi krīt,
Kā sasildīt, kā pavadīt...
Bet acis, dzīvei aizvērtas,
Jau citā saulē lūkojas.

Skumji noliec galvas priedes klusās,
Nolīst ziedos rīta mirdzums silts.
Nošalc vēsma, mierīga lai dusa,
Lai Tev viegla dzimtās zemes smilts.

Mirklī dus mūžības pērle,
Visu Dievs mirklī tev sniedz –
Saskaņu, draudzību, mīlu.
Dzirkst visā kosmiskais prieks.
/Marija Urnežus/

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu.
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

(12 Gates Ave, East Brun swick, 
NJ). Māc. Ieva Pušmu cāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 3.decembrī 13:30 
Adventa svētdienas Dievk. ar 
dievg. 10.decembrī 11:00 Ad -
venta koncerts. Seko draudzes 
Eglītes sarīkojums, pusdienas 
un svētku tirdziņš. 24.decembrī 
17:00 Ziemsvētku vakara Dievk.

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

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

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

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 10003). 
Māc. Saliņš.

3.decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. 

10:30 Salas bazn. Dievk. Ziem-
svētku tirdziņš.

13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 
ar dievg. 

10.decembrī 11:00 Jonkeru 
bazn. Adventa koncerts ar svēt-
brīdi. 

10:30 Salas bazn. Dievk. 
16.decembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Skolas Eglīte. Māc. Saliņš.
11:00 Priedainē Ņudžersijas 

skolas Eglīte. 
14:00 Manhatenā, Seafarers 

Dievk. ar dievg. Eglīte.
17.decembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
24.decembrī 18:00 Jonkeru 

bazn. Ziemsvētku vakars.
18:00 Salas bazn. Ziemsvētku 

vakars.
25.decembrī 11:00 St.Andrew 

bazn. Ziemsvētki.
31.decembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Vecgada diena ar Dievk.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14450). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
10.decembrī Adventa laika 
Diev.. Skolas Eglīte. Lūgti groziņi. 
25.decembrī Kristus piedzim-
šanas svētku Dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@chartermi.net 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 30.decembrī Ziem-
svētku Dievk. ar dievg. Ar svētku 
programmu uzstāsies San Diego 
Latviešu skoliņas bērni. Ciemo-
sies 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: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 

Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cil-
nis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 3.de -
cem brī 1. Adventa Dievk. ar 
dievg. angļu val. Ziemsvētku 
dziesmu dziedāšana pie kamīna 
lejas zālē. 10.decembrī 2.Adventa 
Dievk. ar dievg. 16.decembrī 
17:00 Adventa svecīšu Dievk. 
Dziedās latviešu skolas bērni un 
Siguldas balsis, diriģē Maija 
Riekstiņa, ērģelnieks Dr. Andris 
Āboliņš. Pēc Dievk. kopīga 
latviešu skolas un draudzes Eg -
līte, groziņu vakars. 24.de  cembrī 
17:00 Ziemsvētku vakara Dievk. 
Dziedās Katriāna Zommere, 
ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 17.decembrī 14:00 
Ziem svētku Dievk. ar dievg.

• 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 stundas notiek Bied-
rības 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. 1.decembrī 11:00 Bied-
rības namā dr. valdes sēde. 3.de -
cembrī 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: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.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. Jan -
sons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@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. 
Māc. Igors Safins. 9.decembrī 
11:00 Adventa Dievk. ar dievg. 
Draudzes eglīte. 23.decembrī 
11:00 Ziemsvētku Dievk.

• 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.
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Dopinga ēna pār 
olimpiskajām 

medaļām 
Starptautiskā Olimpiskā ko  mi-

teja (SOK) atņēmusi Krievijas 
skeletonistam Aleksandram Tret  -
jakovam 2014. gada Soču Olim-
piskajās spēlēs izcīnīto zelta me -
daļu. Līdz ar to par olimpisko 
čempionu kļuvis Latvijas skeleto-
na līderis Martins Dukurs, kuŗš 
Sočos izcīnīja otro vietu. Viņa 
brālim Tomasam Dukuram ta  gad 
pienākas bronzas godalga. 

Martins Dukurs

Tomass Dukurs

Tretjakovs, tāpat kā virkne citu 
Krievijas sportistu, tika turēts 
aizdomās par dopinga provju 
viltošanu Soču Olimpiadas laikā. 
Šīs lietas izskatīja speciāla SOK 
komisija Denisa Osvalda vadībā, 
pēc kuras rekomendācijām, SOK 
arī pieņēma lēmumu atņemt Tret-
jakovam medaļu. Tāpat krievu 
skeletonistam uz mūžu aizliegts 
piedalīties olimpiskajās spēlēs, tā -
pēc viņš februārī nevarēs startēt 
2018. gada Phjončhanas Olim-
piadā. Līdzīgas sankcijas skārušas 
arī Krievijas skeletonisti Jeļenu 
Ņikitinu, kura Sočos tika pie 
bronzas dāmu sacensībās.

Līdz ar to Martins Dukurs 
kļuvis par pirmo Latvijas spor-
tistu kopš neatkarības atgūšanas, 
kuŗš Ziemas olimpiskajās spēlēs 
izcīnījis čempiona titulu.

Brāļu Martina un Tomasa Du -
kuru tēvs ir gandarīts par tais-
nības uzvaru, lai gan rūgtuma 
piegaršu rada Krievijas puses 
rīcība, nemaz nenožēlojot izda-
rīto. “Tā ir Krievija, tā ir cita pa -
saule. Ja cita sabiedrība pati būtu 
iekšēji attīrījusies, citā valstī būtu 
atvainošanās, bet šī valsts nav tā, 
kas to darīs,” teica Dainis Dukurs. 
“Domāju, ka šī spļaudīšanās un 
mētāšanās ar mēsliem turpi nā-
sies,” viņš piebilda.

Arī  Melbārža 
četrinieks kļūst par 
Soču olimpiskajiem 

čempioniem
Starptautiskā Olimpiskā ko  mi -

teja (SOK) pēc tā dēvētās Osvalda 
komisijas ziņojuma 24. novem-
brī, uz mūžu diskvalificējusi 
Soču Olimpisko spēļu čempionu 
bobslejā četrinieku un divnieku 
ekipāžām Aleksandru Zubkovu, 
tādējādi četriniekos zelts pie  nāk-
sies Latvijas pilota Oskara Mel-
bārža kvartetam. Kopā ar Mel-
bārdi Soču olimpisko sudrabu 
par zeltu iemainīs stūmēji Dau -
mants Dreiškens, Arvis Vilkaste 
un Jānis Strenga.

Savukārt divnieku konkurencē 

Melbārdis ar stūmēju Daumantu 
Dreiškenu tagad pakāpušies uz 
ceturto vietu. Iespējams, tuvākajā 
laikā Melbārdis/ Dreiškens tiks 
pie bronzas, jo SOK vēl izskata 

cita krievu bobsleja pilota Alek-
sandra Kasjanova iespējamo sais-
tību ar dopinga pārkāpumiem.

„Aukstais kaŗš” 
sporta polītikā  

Daiņa Dukura prognozes drīz 
vien apstiprinājās. Par to ziņoja 
TV reportieris Māris Rīmenis: 
„Viena maz gulēta nakts skele-
tonistiem, jo paziņojumi par 
krievu sportistu dopingu pienāca 
ap četriem no rīta pēc vietējā 
laika. Pēc tam nākamajā dienā 
domas bijušas kur citur un tre -
niņos nekas īpašs nesanāca. Ap -
sveikumi no citu valstu sportis -
tiem un krievu sportistu noro-
bežošanās. Divas dienas vēlāk tas 
pats notika bobslejā. Katrā ziņā 
jau ir sācies īsts aukstais kaŗš 
sporta polītikā – vairums valstu 
sportistu gandarīti par pieņemto 
lēmumu, jo par pārkāpumiem 
jau runāja un baumoja sen. 
Krievija visos medijos to sauc 
par sazvērestību pret viņu valsti, 
un par to izteikušies jau daudzi 
viņu sportisti un funkcionāri. 
Krievijas Bobsleja federācijas 
mā  jaslapā pat ļoti nekorekts 
ziņojums par Martinu Dukuru. 
Viņuprāt, ”falšais olimpiskais čem -
pions” tā esot sasvinējies, ka nav 
varējis vairs nobraukt sacīkstēs 
Vistlerā un tāpēc bijis tik sestais. 
Absolūtas muļķības, zinot Mar -
tina attieksmi pret savu darbu, 
bet Vistleras trasē ievērojamas 
kļūdas viņam bijušas jau arī citus 
gadus.

Bobsleja divnieki 
„izbrauc” medaļu

Latvijas bobsleja pilots Oskars 
Melbārdis ar pieredzējušo stū -
mēju Daumantu Dreiškenu Ka -
nadas trasē Vistlerā izcīnīja trešo 
vietu Pasaules kausa  izcīņas trešā 
posma sacensībās divniekiem.

Pirmajā braucienā Melbārdis 
un Dreiškens startēja otrā des-
mita beigās, bet sasniedza otro 
labāko rezultātu, zaudējot tikai 
kanadieša Krisa Springa ekipāžai. 
Savukārt otrajā braucienā latvieši 

bija lēnāki tikai par Džastina 
Kripsa ekipāžu, bet summā 
iznāca trešā pozicija.

***
Latvijas bobslejistu Oskara Ķi -

bermaņa un Oskara Melbārža 
pilotētie četrinieki Vistleras trasē 
Kanadā ieņēma attiecīgi desmito 
un 14. vietu Pasaules kausa (PK) 
izcīņas trešajā posmā. Pirmajā 
braucienā abas latviešu ekipāžas 
pieļāva kļūdas trases vidusdaļā, 
kā rezultātā Ķibermanis ieņēma 
11. vietu, bet Melbārdis bija tikai 
20. pozicijā. Pirmajā braucienā 
uzvaru izcīnīja brita Lemina 
Dīna vadītais četrinieks, kuram 
Ķibermanis zaudēja 0,47 se   kun-
des, bet Melbārdis atpalika 0,69 
sekundes. Neveiksmīgais pirmais 
brauciens netraucēja Melbārdim 
droši kvalificēties otrajam brau -
cienam, jo 21. rezultāta īpašnieks 
Beāts Hefti no Šveices latvietim 
zaudēja 0,31 sekundi. Tāpat ne -
veiksmīgi pirmajā braucienā star-
tēja arī spēcīgā vācieša Frančesko 
Frīdricha ekipāža, kas pirmajā 
braucienā bija tieši virs Melbārža.

Skeletons
Latvijas vadošā dāmu skeleto-

niste Lelde Priedulēna Kanādas 
trasē Vistlerā izcīnīja augsto ce -
turto vietu Pasaules kausa sezo-
nas trešajā posmā. Prie du lēnai 
Pasaules kausa posmos la  bākie 
rezultāti bijuši trīs ceturtās vie-
tas, bet viņa ne reizi nav kāpusi 
uz goda pjedestāla, līdz kuram 
šoreiz pietrūka 0,15 sekunžu.

***
Pasaules kausa izcīņā skeletonā 

vīriešiem 2010. gada Olimpisko 
spēļu trase Vistlerā (Kanadā) 
nebija veiksmīga mūsu labā ka-
jiem sportistiem. Šoreiz „mūžīgi 
otrais” Tomass Dukurs apsteidza 
brāli Martinu, izcīnot trešo vietu. 
Martinam nācās samierināties ar 
sesto vietu. 

viņa vecākais brālis sasniedza 
ceturto rezultātu. Sacensībās 
droši triumfēja Dienvidkorejas 
pārstāvis Sunbins Juns, kurš divu 
braucienu summā par 0,75 se -
kundēm apsteidza krievu Ņikitu 
Tregubovu. Tomass Dukurs uz  va-
rētājam zaudēja 0,99 sekundes, 
spējot iekļūt trijniekā, bet Mar-
tins Dukurs atpalika par 1,17 
sekundēm.

Kamaniņas
Latvijas kamaniņu sporta div-

nieks Andris un Juris Šici Vin-
terbergas trasē Vācijā izcīnīja 
sesto vietu Pasaules kausa izcīņas 
otrajā posmā, lai gan pēc pirmā 
brauciena ieņēma otro vietu. 
Divu braucienu summā Šici uz -
varu guvušajiem vāciešiem Eger-
tam un Benekenam zaudēja 
0,558 sekundes, kas latviešiem 
deva sesto vietu.

Daiļslidošana
Slavenā francūža Stefana Lam -

bjēla Latvijas audzēkņi Deniss 
Vasiļjevs un Diāna Ņikitina iz -
cīnīja pirmo un otro vietu Aus -
trijas pilsētā Insbrukā notikušajās 
Tiroles kausa izcīņas sacensībās 
daiļslidošanā. Vasiļjevs pēc īsās 
programmas bija otrais, bet iz -
vēles slidojumā sasniedza pārlie-
cinoši labāko rezultātu un sum-
mā ar 241,31 punktu izcīnīja 
panākumu, Insbrukas sacensībās 
triumfējot otro gadu pēc kārtas.

Basketbolā – 
zaudējums un 

uzvara
Latvijas basketbola valsts vie-

nība uzsākusi cīņas Pasaules 
kausa kvalifikācijā. Mūsu grupā 
tai jāsacenšas ar Turcijas, Uk -
rainas un Zviedrijas komandu. 
Trīs labākās vienības iekļūs nā -
kamajā kārtā.

Pirmajā spēlē Bursā pret Tur-
cijas vienību Latvijas izlase pēc 
veiksmīga spēles sākuma sagla-
bāja vadību līdz otrās ceturtdaļas 
beigām, kad Turcija pirmo reizi 
spēlē izvirzījās vadībā. Pirmā 
pus  laika izskaņā un otrā puslaika 
sākumā pa reizei Latvija spēja 
izlīdzināt rezultātu, tomēr atgūt 
vadību vairs nespēja. Mūsu bas-

pamēģinot spēlēt ar gaŗāku sa -
stāvu, tomēr neviens variants īsti 
nederēja. Vairāki spēlētāji, kuri 
parasti ir bīstami no trīspunktu 
līnijas, šoreiz savas iespējas neiz-
mantoja. Tas ļāva pretiniekiem 
savilkt aizsardzību groza tuvumā. 
Latvijas vienība zaudēja ar 
rezultātu 73:85 (20:14, 34:37, 
54:67). Rezultātīvākais spēlētājs 
mūsu vienībā bija Žanis Peiners 
ar 25 gūtajiem punktiem.    

Nākamā spēle Latvijas vienībai 
bija Arēnā Rīga pret Zviedrijas 
komandu. 

Žanis Peiners gūst kārtējos 
punktus

Visa spēlē ritēja ļoti sīva spē-
košanās, un Latvijas izlasei tikai 
pēdējā ceturtdaļā izdevās veikt 
izšķirošo izrāvienu, kas ļāva svi -
nēt uzvaru. Uz brīdi Zviedrijas 
izlasei bija sešu punktu pārsvars, 
tomēr Latvija neļāva pretinie -
kiem atrauties vēl tālāk. Grūtā 
sacensībā tika panākta uzvara ar  
82:73. Valstsvienības galvenaā tre -
neŗa Arņa Vecvagara komentārs: 
“Zinājām, ka viegli neies. Zvied-
riem pret Ukrainu (viņi zaudēja) 
bija lielas problēmas groza tu -
vumā, un arī mēs centāmies to 
izmantot. Pilnvērtīgai gatavībai 
pietrūka vismaz viena treniņa. 
Aizsardzības lietas bija izrunātas, 
bet pietrūka laika tās “sagremot”, 
tāpēc spēles pirmajā puslaikā 
ļāvām pretiniekiem gūt pārāk 
daudz vieglu punktu. Mainot sa -
stāvu un aizsardzības sistēmas, 
izdevās atrast variantus, kas bija 
veiksmīgi. Liels paldies līdzju-
tējiem, kuŗi mums ticēja. Viņu 
lielais atbalsts ceturtajā ceturtdaļā 
deva papildu spēkus, un varējām 
panākt izšķirošo lūzumu.” Lat vi-
jas izlasē rezultatīvākais spēlētājs 
atkal  bija Žanis Peiners, kuŗš 
guva 18 punktus un izdarīja as -
toņas piespēles. Anžejam Paseč-
ņi kam 15 punkti un sešas at -
lēkušās bumbas, bet 12 un 11 
punktus guva Aigars Šķēle un 
Jānis Blūms. Zviedrijas izlasē par 
14 punktiem guva Tobiass Borgs 
un Kristofers Čerapovičs.

Prezentēti Latvijas 
olimpiskās 

delegācijas tērpi
Prezentēta Latvijas olimpiskās 

komandas apģērbu kollekcija 
2018. gada Ziemas Olimpiskajām 
spēlēm Phjončhanā. Katrs sporta 
komplekts sastāv no apģērba 
Olimpisko spēļu atklāšanas cere-
monijai, treniņiem, ikdienai un 
plaša aksesuāru klāsta, kopā – 45 
priekšmeti katrā komplektā.

“Mēs darījām visu iespējamo, 
lai šajā kollekcijā apvienotu mūs-
 dienu technoloģijas, piemēram, 
augstas kvalitātes elpojošus bez -
šuvju audumus, ūdensnecaur lai-
dīgus materiālus un tradicionālos 
latviešu elementus.”, stāsta uzņē-
muma OTCF vadītājs, kam pieder 
sporta preču zīmols 4F, Igors Klaja.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Īpaši neveiksmīgs latviešiem 
bija pirmais brauciens, kurā abi 
pieļāva kļūdas, Tomasam Duku-
ram pēc esot dalītā sestajā vietā, 
kamēr Martins Dukurs bija tikai 
astotais. Otrajā braucienā jau 
Martins Dukurs bija trešais āt -
rākais, kaut pats nebija apmie-
rināts ar savu braucienu, kamēr 

ketbolistoem lielākās problēmas 
bija aizsardzībā, kur neizdevās 
neitralizēt turku līderi Melihu 
Mahmutolu. Valstsvienības gal -
venā treneŗa Arņa Vecvagara ie -
skatā otrajā un trešajā ceturtdaļā 
latviešu uzbrukumam pietrūka 
dinamikas. “Meklējām risināj u-
mu – gan sūtot laukumā vienlai-
kus trīs mazos spēlētājus, gan 


