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Vītolu fonda sadarbība ar Ameriku 2017. gadā
Skaties uz saviem labajiem darbiem kā uz dārgakmeņiem, kuŗus esi dzīvē ieguvis. Tie 

ir tava mūža atalgojums. (P. Donovs) 

Tik daudz cilvēku ikdienā sa -
stapts, kuŗi ir līdzīgi dārgak-
meņiem. Ikviens Vītolu fonda 
ziedotājs ir kā dārgakmens un 
dārgakmeņi mūsu šodienas Lat-
vijā ir arī tie visi augstāko izglī-
tību ieguvušie jaunieši, kuŗi par 
tādiem kļuvuši, pateicoties zie-
dotāju nesavtīgajam darbam un 
kuŗu nākotnes plānos neietilpst 
laimes un bagātību meklēšana 
svešās zemēs. 

Sadarbība ar ziedotājiem no 
Amerikas ilgst jau piecpadsmit 
gadus – kopējā saziedotā summa 
ir 5 394 012 EUR. 2017./2018. 
mācību gadā Nodibinājums “Vī -
tolu fonds” administrē 658 sti-
pendijas, no tām Amerikas zie -
dotāju atbalstu saņem 130 studen ti 
vai  visās Latvijas augst skolās. 

Šis gads Vītolu fondā ir bijis 
krāsains – esam bijuši kopā ar 
ziedotājiem priekos un bēdās. Ar 
skumjām pieminam ziedotāja 
Aivara Sluča aiziešanu Mūžībā. 
Šo gadu laikā Aivars Slucis 

atbalstījis 233 stipendiātus un 
ziedojis 458 559 EUR. Viņš zie-
doja tikai no savas ārsta algas – 
citu ieņēmumu viņam nebija. 
Vienkāršība, godīgums, nelo kāms 
patriotisms, spēks nekad nelie-

kuļot, teikt taisnību, lai cik tā 
reizēm skarba – tāds stipendiātu 
un vēl daudzu citu Latvijas cil-
vēku atmiņā paliks Aivars Slucis. 

Ar visdziļāko pateicību piemi-
nam ziedotāju Veru Dambergu. 

Ziedu vietā tuvinieki aicināja zie-
dot stipendijai, jo uzskatīja, ka 
atbalsts kādam jaunietim izglī-
tības iegūšanā ir pats labākais 
apliecinājums viņas piemiņai. 
Veras Dambergas piemiņas sti-

pendiju saņem Lelde Sileniece, 
kas studē meža zinātnes. Dam-
bergu ģimenes sadarbība ar 
Vītolu fondu ilgst jau vairākus 
gadus – vispirms Ilmārs Dam-
bergs dibināja stipendiju savu un 
Veras vecāku piemiņai. Jāņa un 
Ellas Dambergu piemiņas sti-
pendija novēlēta jauniešiem, kas 
studē eksaktās zinātnes un ir 
darbojušies jaunsardzē. Jāņa un 
Ernas Binderu piemiņas stipen-
dija novēlēta zobārsniecības stu-
dentei. Ilmārs Dambergs kopš 
2004. gada ir koordinators Jaun -
sardzes fonda stipendijai, kas 
šogad atbalsta topošo kuģa va -
dītāju Elviju Vīgantu.

Janvārī fondu sasniedza ziņa 
par Zinaidas Strods testamentāro 
novēlējumu, kuŗā aizgājēja pauda 
vēlmi dibināt stipendiju Varak-
ļānu novada jauniešu atbalstam 
augstākās izglītības iegūšanā un 
to īstenot uzticēja savai krust-
meitai Kristīnei Anstrats.

Romantiskais Rīgas simbols – 
Laimas pulkstenis – pērnā gada 
nogalē (29. decembrī) pulcēja ap 
sevi uzreiz vairākus desmitus cil-
vēku, kuŗi, neraugoties uz ne  mī-
līgi lietaino dienu, šurp bija nā -
kuši klātienē pieredzēt, kā pēc 
rekonstrukcijas svinīgi tiek at -
klāts leģendārais laikrādis. Pasā-
kuma gaitā klātesošos uzrunāja 
Latvijas kultūras ministre Dace 
Melbārde, Orkla Confectionery & 
Snacks Latvija valdes priekš sēdis 
Toms Didrichsons, kompo nists 
Raimonds Pauls un dizai ners 
Arvis Sproģis. 

Pulkstenis Rīgas sirdī – dažus 
gadus jaunāks par Latvijas valsti 
un vecāks par blakusesošo Brī-
vības pieminekli – tika uzstādīts 
1924. gadā ar visnotaļ prāgma-
tisku nolūku – lai rīdzinieki ne  ka -
vētu darbu (un, protams, no  ru -
nātās tikšanās!). Turklāt 1929. gadā 
tas tika savienots ar Latvi  jas 
Universitātes astronomijas ob  ser-
vā toriju – tā kļūstot par precīzāko 
laikrādi Rīgā. Tolaik to dēvēja par 
Lielo pulksteni, bet 1936. ga  dā tam 
tika piešķirts slavenās šokolādes 
fabrikas Lai ma vārds.

Iepriekšējo rekonstrukciju pulk-
s tenis pieredzēja 1999. gadā – 
kas bija šokolādes fabrikas Laima 
dāvana galvaspilsētai 800 gadu 

Tiksimies pie Laimas pulksteņa!
nepazaudēt tā vēsturisko šarmu: 
“Siluets pietuvināts 1924. gada 
pulkstenim, grafiskie elementi 
arī tie paši… esam pamainījuši 
materiālus…” Pulksteņa korpuss 
no tumšbrūna krāsota nerūsējoša 
tērauda, matēti kristāla stikli, aiz 
kuŗiem iebūvēti LED gaismekļi, 
un Latvijā ražota akustiskā si  stē-
ma. Turpmāk papildu laika rā -
dīšanai Laimas pulkstenis veiks 
vēl vairākas citas funkcijas: uz -
sāks laika atskaiti līdz šī gada    
18. novembŗa plkst. 17 (šāds 
laiks izvēlēts, jo precīzi šajā laikā 
pirms simt gadiem Rīgas pilsētas 
2. teātrī (šodien Nacionālais te -
ātris) parakstīta deklarācija par 
mūsu valsts dibināšanu; katrā 
apaļā stundā atskaņos vienu no 
24 Raimonda Paula melodijām, 
kuŗas maestro ierakstījis speciāli 
šim notikumam.

Pulksteņa atklāšanā klātesoša-
jiem tika jautāts – ar ko viņiem 
asociējas Laimas pulkstenis? Un 
cilvēki dalījās atmiņās – pār sva  rā 
daudziem tās bija saistītas ar ro -
mantiskiem randiņiem. Arī mū -
ziķis Guntars Račs pastā s tī ja, ka 
viņa ģimenei šī ir īpaša vieta, jo 
šeit saticies ar savu Sin tiju.

Precīzi pulksten 12 laikrādis 
nospēlēja pirmo skaņdarbu – 
“Cielaviņu”. 

INESE RAUBIŠĶE 

jubilejā. Tolaik atjaunošanai tika 
investēts 30 000 latu. 

Šodien pulkstenis ir Laimas zī     -
m ola īpašnieka, uzņēmuma Orkla 
Confectionery & Snacks Latvija īpa-
 šums. Par godu valsts Simtgadei 
saldumu ražotne Lai ma laikrā - 
dim piešķīrusi jaunu veidolu, tā 

atjaunošanā ieguldot 106 000 eiro. 
Aizraujošā un atbildīgā pro-

jekta īstenošanu uzticēja talan-
tīgu meistaru komandai, kuŗu 
vadīja dizainers Arvis Sproģis. 
Atklāšanā dizainers atzīmēja, ka 
rekonstrukciju nācās veikt ļoti 
ātri – darbam tika atvēlēts tikai 

viens mēnesis, un tas bija ļoti 
saspringts laiks visai komandai. 
Viņš arī atzina, ka šobrīd tas ir 
visvērtīgākais un nozīmīgākais 
darbs, ko līdz šim veicis. Arvis 
Sproģis pastāstīja, ka, veidojot 
pulksteni modernāku un spo-
žāku, galvenais uzdevums bija 
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ANDĀRTE PHILLIPS

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 - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; 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

"Man ir jaunas idejas ceļojumiem. 
Vai Jums arī? Atrakstiet!"

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

KURVĪTIS

Stariņš aicina

Apvienotā Reformācijas svētku 
un Pļaujas svētku svinēšana, pēc 
visādā ziņā lieliskas dienas 
tuvojās noslēgumam ar pēdējo 
dāmu komitejas darbību – lai  mī-
gos lozes īpašniekus apbalvot ar 
izlozējamām veltēm. Lielākoties 
lozēs bija sarūpēti prāvi groziņi 
ar visdažādākiem ēdamiem un 
retiem neēdamiem variantiem, 
piekrauti ar kaudzi, uz kuŗas 
lepni „atpūtās” pāris pudeles vīna 
ar varenu pušķi pašā augšā, tā 
piešķiŗot katram lozes pircējam 
neatvairāmu gribu to vest uz sa -
vām mājām. Jau daudzus gadus 
Laimes mātes cienītie ļaudis ne -
pievīla, ieskaitot man blakus sē -
došo mācītājas pāri, un es atkal 
paliku tukšā! Biju gandrīz jau 
pagriezies uz durvju pusi, kad viņi 
teica: “Pēter, ņem tu to gro  ziņu, 
tev svētku laikā labi no  de  rēs!” – 
”Mīļš paldies,” atteicu un devos 
izejas virzienā, kad dzir dēju kādu 
sakām: ”Pēteris dabūja kurvīti!”

Šie vārdi bija kā lapsenes dzē -
liens pašā sirdī un vienā sekundē 
aiznesa mani atpakaļ Neuoettin-

gas latviešu ģimnazijas laikos, 
kur vārdi “dabūt kurvīti” nozī-
mēja ne jau gluži pasaules galu, 
bet visādai citai jauniešu sadrau-
dzībai, gan sporta laukumā, gan 
uz balles zāles grīdas, gan klasēs, 
gan pastaigās un vēl tik daudz 
citos pasākumos, totālu iznī cī-
bu! Ballītē tas nekad nebija noti-
cis, jo pirms spēru pirmos soļus 
balles zālē, vienmēr biju sevi 
apmierinoši pārbaudījis dejas 
soļu veidošanas secībā. 

Pēkšņi, jau izgājis no latviešu 
nama zāles, sāku domāt, kur tad 
īsti tāds teiciens radies un ko tad 
tas īsti nozīmē? Pats nezināju, 
vaicāju draugiem, atbildes nebija, 
bet visi sapratām, ka teiciens 
lietots balles zālēs, kad uzlūgtā 
dāma atsakās iet dejot – uzlū-
dzējam tā ir “iedevusi kurvīti” 
vai arī “uzlūdzējs dabūjis kurvīti”. 

Pavisam veikli veikli var iegūt 
ziņas ne no viena avota vien. 
Gāmatā ar virsrakstu: ”Kāpēc mēs 
to sakām?” ir tieši teikts:”Iedot 
kurvīti – aitraidīt pielūdzēju vai 
bildinātāju.” Izteiciens radies sa -

karā ar franču paražu, ka sa  de-
rinoties līgavainis pasniedza lī  ga-
vai dāvanu greznā kurvītī, un ja 
saderināšanās izjuka, kurvīti 
sūtīja atpakaļ.

Viens nu ir skaidrs – kurvīti 
dabūt nav ieteicams! Varbūt arī 
īsti nezinādams kāpēc, biju tik 
ļoti izbijies šo teicienu dzirdot, 
saistītu ar manu vārdu!

Beigās, kad nu esmu gandrīz 
jau pats sapratis kurvīša teicienu, 
došu padomu visiem jauniešiem, 
arī saviem mazbērniem: 

Pirmkārt, iemācieties labi dejot 
un dejojiet ar visiem, kuŗi jūs 
uzlūdz, deja ar nepatīkamu part-
neri liksies gaŗa, bet beigsies;

otrkārt, nebāziet savu nākotni 
kurvītī, varbūt Pļaujas svētkiem 
līdzīgā bagātā, krāšņā groziņā, 
kuŗu saņemt,vienalga kā, vien-
mēr liels prieks!

Jau esmu ienācis savā dzīvoklī, 
pametu acis uz man iedoto gro-
ziņu, vīns groziņā izskatās labi 
atpūties – ieliešu malku… 

 PĒTERIS GALIŅŠ,
Sietlā 

Aizvadītā gada decembrī Sta -
riņa bērni kopā ar Čikāgas bēr -
nudārza skolotājām un ģime nēm 
nosvinēja Ziemsvētkus. Bērni 
bija šiem svētkiem cītīgi gata vo-
jušies – dekorēja eglīti, gatavoja 
rotājumus un mācījās Ziem-
svētku dziesmas un dzejoļus. Tās 
visas varēja noklausīti es un no -
skatīties vecāki un draugi. Ik -
viens Stariņa bērns bija kā mīļa 
sniegpārsliņa un viņiem nudien 
mīļākā dziesmiņa bija “Mēs vieg-
las sniega pārsliņas, tik vieglas, 
viegliņas. / Mums baltas sniega 
kleitiņas, tik baltas, baltiņas!” 

Kas ir Stariņš? Stariņš ir lat -
viešu bērnudārzs, kuŗā jau vairāk 
nekā 10 gadus mācās paši jau -
nākie Čikāgas latvieši. Stariņš 
atvēra savas durvis 2004. gadā, 
atsaucoties uz vajadzību Čikā gas 
apkārtnē piedāvāt kvalitātīvu 
pirm sskolu pašiem mazākiem 

Čikāgas latviešu bērniņiem. Kopš 
tā laika vairāk nekā 100 bērni ir 
izgājuši Stariņu un ir turpinājuši 
savas latviešu izglītības gaitas 
Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu 

skolā, dažādās latviešu nometnēs 
un Gaŗezera vasaras vidusskolā, 
un pat Latvijā.  

Stariņš atrodas Čikāgas priekš-
pilsētā Skokie, kur viegli var 
nokļūt no visām pusēm pa liel-
ceļu. Stariņš darbojas no pirm-
dienas līdz ceturtdienai visu sko -
las gadu. Vasarā piedāvājam čet-
ras nedēļas vasaras nometnē, kas 
notiek vasaras sākumā un vasaras 
beigās. Vasaras nometne ir jauks 
veids, kā pavadīt pāris nedēļas 
latviskā vidē siltā vasaras laikā. 

Ilinojas štata licencēta skola, 
kuŗā mācām bērniem mate mā-
tikas un valodas apgūšanu, bet 
pats galvenais – veidojam viņos 
izpratni par latvisko identitāti, 
sekojot latviešu svētku kalen dā-
ram, padziļināti mācoties par 
Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Valsts 
svētkiem, Ziemsvētkiem un Liel-
dienām. Stariņā strādā izglītotas 
skolotājas ar lielu pieredzi.  

Šogad mūsu skoliņā mācās de -
viņi bērni no astoņām ģimenēm. 
Gaidām skolēnu skaita pieaugumu 
nākamajā skolas gadā. Ja pazīsītat 
kādu ģimeni, kuŗā aug 2-6 gadus 
veci bērni, pastāstiet viņiem par 
Stariņu!  Vairāk uzzināt par mūsu 
Stariņu var, apmeklējot mājas-
lapu www.starins.org vai rakstot 
skolas vadītājai Andārtei Phillips: 
director@starins.org. Daļu no 
mūsu budžeta sedz labu cilvēku 
un organizāciju ziedojumi, un tā 
kā šogad mums ir neliels skolēnu 
skaits, mēs īpaši priecājamies par 
ziedojumiem. Ja vēlaties atbalstīt 
mūsu bērnu  latvisko izglītību, 
mēs ar vislielāko pateicību pie -
ņemam ziedojumus, sūtot tieši 
uz Stariņa skolu (4555 Church 
St., Skokie, IL 60076), caur Chase 
Quick Pay, norādot adresi direc-
tor@starins.org vai arī ziedojot 
caur mūsu mājaslapu, kur atro-
dais saite uz “GoFundMe” lapu. 
Pateicamies ikvienam,  kas palīdz 
atbalstīt latviešu izglītību ar zie-
dojumiem!
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Klimta un Šīles gararadinieks,
latvietis Staprāns Sanhosē

Mūsu izcilā mākslas meistara 
Raimonda Staprāna gleznas no 
31. janvāra līdz 20. maijam būs 
skatāmas Sanhosē Modernās 
mākslas mūzejā.

Redakcija saņēmusi arī ap -
jomīgu, augstas poligrafiskās un 
saturiskās kvalitātes Staprāna māk-
slas albumu, ko izdevis Crocer Art 
Museum Sakramento. 260 lap pu-
sēs ietilpināti māk  sli nieka darbi 
no dažādiem perio  diem, un to pa -
vada mākslas zi  nātnieku recen-
zijas, apraksti, tēlojumi.

No amerikāņu mākslas zināt-
nieka Paul J. Karlstrom rakstītā 
grāmatā

“Full Spectrum: 
Paintings by 
Raimonds Staprans”

 „Staprāna mākslinieciskais 
mērķis, kas sākumā šķiet ne  aiz-
sniedzams, ir radīt „perfektu” 
mākslu. Attēls uz audekla, viņa 
skatījumā,  ir viņa radošā darba 

loģiskais pamats un rezultāts. 
Viņš uzsveŗ, ka skatītājiem jā -
atturas no dabiskās tieksmes 
meklēt viņa gleznās stāstošu vēs-
tījumu, filozofisku vai estētisku 
komentāru ārpus pašas gleznas. 
Viņš pieklājīgi, bet stingri atsakās 
smalki izskaidrot un interpretēt 
savas krāsu piesātinātās ainavas, 
laivas un dokus, celtnes, mēbeles, 
klusās dabas ar mirdzošiem aug -
ļiem un spožām krāsu bun džām, 
kā arī portretus. Jūs sa  ņemat to, 
ko jūs redzat, un neko vairāk.

 Raimonds pieder pie ideā-
listiem, kuŗi uzskata, ka gleznas 
ietveŗ lielumu sevī, un skatītājiem 
pašiem tas jāatklāj un jānovērtē. 

 Patiesībā Raimonds Staprāns 
nepieder un nekad nav piederējis 
pie Bay Area mākslas pasaules un, 
lai gan reizēm viņa darbos var 
saskatīt zināmas stilistiskas līdzī-
bas, viņš pie tiem nepieder – viņš 
ir vientuļnieks, kā saka viņš pats.

 Līdz 1960. gadu beigām 
Staprāna izteiksmes veids bija 

attīstījies līdz tagad atpazīsta ma-
jam, šķietami abstraktajam stilam, 
kas drīz vien kļuva par izteiktu 
minimālismu, reizē abstraktu un 
reālistisku, kāds kopš tā laika līdz 
šodienai dominē viņa darbos. 
Tad 1970. gadu vidū pēkšņi no -
tika pagrieziens, kas dramatiski 
kontrastēja ar pieklājīgo, vēsi re -
zervēto toni un bezpersonisko 
formālismu. Viņš radīja vairākas 
neparastas gleznas, par kuŗām 
varam runāt vienīgi kā eks  pre-
sionistiskām. Tajās ir dīvaini sie -
viešu akti, nikni putni un krop-
līgi, deformēti portretētas galvas 
(nosauktas par „aktieriem”). (..) 
Šie darbi atsauc atmiņā vācu 
ekspresionistus, tādus kā Ernsts 
Ludvigs Kirčners, un norvēģi 
Edvardu Munku (Munch). Šo -
brīd es saskatu šais darbos lielu 
radniecību ar Vīnes mākslinieku 
apvienības Secession mākslinieku 
Gustavu Klimtu un sekotājiem, 
tādiem kā Oskars Kokoška un it 
sevišķi Egons Šīle (Schiele).

Pēc Sanfrancisko latviešu sko-
las pārzines Māras Lindes iero-
sinājuma Latvijas Simtgades po  -
pulārizēšanai Amerikas Savie-
notajās Valstīs bija izveidota ce -
ļojoša Amerikas latviešu apvie-
nības mūzeja krājumu latviešu 
rakstaino cimdu izstāde. 

Ar Ingas Saivares gādību no 
8.  decembŗa  līdz gada beigām 
rakstainie cimdi bija izstādīti lie -
lākajā Ņujorkas pilsētas izšu vu-
mu un adījumu piederumu vei -
kalā Annie & Co  Needlepoint & 
Knitting. Cimdi labi redzami iz -
vietoti veikala skatlogā un pie -
kārti pie veikala griestiem, tā vei-
dojot savdabīgus latviskus rotā-
jumus, radot gada nogales svētku 
noskaņu gan pašiem darbi  nie-
kiem, gan apmeklētājiem un 
pircējiem, kuŗu šajā svētku laikā 
bija sevišķi daudz.  Izvietoti in -
formātīvi stendi skaidro dažādo 
rakstu nozīmi, kā arī cimdu 
adīšanas tradicijas Latvijā.  Par 
skaistajiem cimdu rakstiem un 
jauko ideju saņemts daudz kom-
plimentu. Adītājas  interesējas 
gan par cimdu izcelsmi, to 
adīšanas tradicijām, gan par 
iespējām apgūt kādus no sarež-
ģītajiem rakstiem. Veikala adī-
šanas konsultante Inga Saivare 
interesentiem nenogurstoši stās ta 
par Latviju, tās vēsturi, rokdarbu 
un adīšanas tradicijām, kā arī 
populārizē latviešu etnografiskos 
rakstus, kas atrodami grāmatās 
par latviešu cimdiem. Greznie 
cimdi sagādājuši skaistu dāvanu 
Latvijai nākamā gada valsts Simt
gadē  –  daudzi  pasaules met-
ropoles Ņujorkas iedzīvotāji un 
tūristi  uzzinājuši vairāk par 
mūsu valsti un vienu no tās 

Ņujorkieši iepazīst latviešu
etnografiskos cimdus

Reinis Zariņš
iepriecina

bostoniešus
dārgumiem – unikālajiem latvis-
ko cimdu rakstiem. Latvijas vēst-
nieks ANO Jānis Mažeiks un 
viņa dzīvesbiedre Dace, ap  mek-
lējot izstādi, sirsnīgi pateicās 
Ingai Saivarei par uzņēmību un 
Latvijas skaisto tradiciju po  pu-
lārizēšanu Ņujorkā.

No kreisās: Dace Mažeika, Latvijas vēstnieks ANO Jānis Mažeiks, 
adīšanas konsultante Inga Saivare

Adītāju aprindās latviešu rak-
stainie cimdi ir labi pazīstami; 
šāda tipa cimdu aprakstam tiek 
lietots pat jēdziens Latvian mit-
tens jeb “latviešu cimdi”. Savukārt 
cimdu apmalē bieži izmantotā 
rotājuma technika “pīnīte” ang-
liski pazīstama kā Latvian Braid.

Latviskā mantojuma fonds Bos -
tonā 10. decembrī rīkoja pianista 
Reiņa Zariņa koncertu Ziem-
svētku ieskaņai. Tuvējo svētku 
gaisotni vairoja iepriekšējā va -
karā uzsnigušais sniedziņš. Bos-

tonieši priecājās par Reiņa Zariņa 
meistarīgo mūzicēšanu, īpaši 
atsaucīgi tika uzņemta G. Pelēča 
„Jaungada mūzika” un P. Čai  kov-
ska „„Riekstkoža” svīta” M. Pļet-
ņova aranžijā.
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Mēs viņus pazīstam
Bet – iepazīsimies vēl tuvāk...LIGITA KOVTUNA

Dagnija Lācis

Pauls Raudseps

Tatjana Žagare-Vītiņa

Kristīne Rizga

Dace Aperāne

Dainis Rudzītis

Sandra Kalve

Uģis Gruntmanis

Jānis Kukainis

Kārlis Lenšs

Aizvadītā gada nogalē, ap 
Ziem svētku laiku, arī mūsu la  sī-
tājiem pazīstamā Tatjana Ža  -
gare-Vītiņa, pēc profesijas filo-
zofe, bet pēc sirds aicinājuma 
žurnāliste, Rīgā atvēra savu otro 
grāmatu – „Neesam aizbēguši. 
Deviņi stāsti par atgriešanos 
Latvijā.” (Pirmā grāmata – „Sa -
dzirdēti”  ‒ iznāca 2015. gadā, un 
tā stāsta par Juŗa un Sandras 
Cālīšu Zvanniekiem, kur mājas 
gaisotnē patvērumu gūst Latvijas 
bērni, kas palikuši bez ģimenes 
aprūpes.) 

Kāpēc tieši deviņi? „Tas tāds 
nepabeigts skaitlis ar turpi nā ju-
mu. Desmit būtu pabeigts, bet 
līdzīgu stāstu ir tik daudz...”. Kas 
tad ir šo deviņu stāstu varoņi? 
„Dažādu paaudžu cilvēki ar da -
žādiem likteņiem un pieredzi, 
bet visus vieno vēlēšanās un 
praktiska darbība, palīdzot Lat-
vijai.” Tātad – pirmais stāsts ir par 
Dagniju Lācis, un tā virsraksts – 
„Dagnija un vīru spēles” par IT 
speciālisti, kuŗa neatkarības rīt-
ausmā bija pirmā, kas atvēra 
uzņēmumu Latvijā, turklāt pil-
nīgi jaunā jomā – atveda šurp 
datorus un apmācīja dator spe-
ciālistus. Dagnijas pieredze bija 
skarba, un par to viņa stāsta 
Tatjanai, pat uzticot savas die -
nasgrāmatas lappuses. Te ir stāsts 
par mums visiem labi zināmo 
Jāni Kukaini, kā teica grāmatas 
autore, „vīru, kas bijis gandrīz 
visu svarīgāko trimdas latviešu 
aktīvitāšu priekšgalā. Apbrī no-
jami enerģisks cilvēks”. Un Tat-
jana neslēpj, ka daudz ar viņu 
strīdējusies, ka abiem ir būtiskas 
atšķirības polītisko uzskatu ziņā. 
Taču – „Jānim ir krietns cil vē-
ciskais kodols”. 

Te arī Dace Aperāne – „smalka, 
trausla, tāpat kā viņas mūzika. 
Bet jau 12 gadus, viņas rīkotas, 
notiek mūzikas meistarklases 
Lat  vijā un sparīgi tiek popu lā-
rizēta latviešu mūzika Amerikā 
un pasaulē.”

Dr. prof. Uģis Gruntmanis, 
šobrīd LĀZA valdes priekšsēdis, 
„kuŗš, kopš 1994. gada dzīvo-
dams ASV, praktiski iesaistās 
jauno Latvijas ārstu apmācībā un 
gatavs to turpināt, neraugoties uz 
šķēršļiem, ko liek Tēvzemes 
birokratija.”

Pauls Raudseps – „vienīgais ar 
abām kājām Latvijā. Neatkarīgas 
un augstas raudzes žurnālistikas 
pārstāvis kopš laika, kad tapa pati 

pirmā Rietumu stila avīze – 
Diena. Šobrīd strādā nedēļrakstā 
IR, kas ir  Latvijas demokratijas 
vienīgais rupors.”

Kārlis Lenšs – „emigrācijas tre-
šās paaudzes pārstāvis ar stip -
rām latviskām saknēm – skautu 
vadītāja Friča Sīpola mazdēls, 
viena no pašiem veiksmīgākajiem 
latviešu izcelsmes uzņēmējiem 
Ulža Sīpola krustdēls. Pats izvei-
dojis uzņēmumu, lai dotu iespēju 
latviešiem no visas pasaules mā -
cīties ASV.”

Sandra Kalve – „viena no Lat -
vijā slavenās sieviešu basketbola 
komandas TTT „zelta meitenēm” 
nu ir veiksmīga uzņēmēja ASV, 
Milvoku draudzes priekšniece”. 

Kristīne Rizga – „jauna žurnā-
liste no Sanfrancisko, kas ar savu 
dzīves piemēru ir pierādījusi, ka 
gaišumu var saglabāt un vairot 
arī cīnoties ar nopietnām dzīves 
grūtībām. Viņas devums Latvijai 
– pētnieciskās žurnālistikas cen-
tra Re-Baltica izveide”. 

Bet ar īpašu siltumu Tatjana un 
visi klātesošie, grāmatas atvēr ša-
nas sarīkojumā, kas notika Mi -
nistru kabineta namā, Valsts kan -
celejas bibliotēkā, arī Ingrīda 
Meierovica, runāja par Daini 
Rudzīti, Valsts kancelejas pirmā 
direktora Dāvida Rudzīša dēlu. 
Aizvadītovasar viņš aizgāja Mū -
žības ceļā.

Tatjana: „Dainis man bija īpašs 
cilvēks, tuvs draugs, ar kuŗu kopā 
biju arī viņa dzīves pēdējā cē -
lienā. Viņš bija mana Latvijas 
vēstures grāmata. Vīrs, kuŗš ne -
kad nekļuva par ASV pilsoni un 
nenogurstoši cīnījās par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. „ Esmu 
un palieku Latvijas pilsonis, 
esmu polītisks bēglis,” viņš ap -
galvoja un varu apstiprināt, ka 
visas 24 stundas diennaktī viņš 
domās bija ar Latviju.”

Tas ir tiešām cienījami, ka 
grāmatas atvēršana notiek šai 
vietā Valsts kancelejā, kur pie 
sienas goda vietā Dāvida Rudzīša 
portrets. Ingrīda Meierovica, kuŗa 
glabā un labprāt stāsta sava dzī -
vesbiedra Gunāra Meierovica 
vēsturiskās atmiņas, dalījās stās-
tos un pārdomās par Daiņa un 
Gunāra mūža draudzību kopš 
tiem laikiem, kad abi mituši 
kaimiņos un spēlējuši pavisam 
īpašas spēles, piemēram, sastā-
dījuši savu valdību... „Tie bija 
vīri, kas uzauguši kopā ar brīvo 
Latviju, labi izglītoti, pašpār lie-

cināti, līdz kaula smadzenēm 
patrioti. Nu abi atdusas Meža 
kapos, un ir tik žēl, ka viņu dzīve 
tā arī aizritēja ārpus Latvijas. Bet 
tā jau ir šīs paaudzes traģika,” 
teica Ingrīda Meierovica, pie-
bilstot, cik uzmanīgs un krietns 
cilvēks bijis Dainis Rudzītis. 

Deviņi grāmatas stāsti ir gan 
saturiski, gan faktoloģiski aiz -
raujoši, visiem ir vēsturiskās īste-
nības fons, visos „darbojas” arī 
citi personāži. Lielisks sākums 
turpmākajiem stāstiem, kuŗu ir 
nebeidzami daudz. Un tos jā -
steidzas uzrakstīt. Lai Tatjanai 
veicas!

P. S. Par to, kā tapusi šī grā-
mata, kā arī par pašu autori 
Tatjanu Žagari-Vītiņu, piedā vā-
jam izlasīt tās Priekš vār du. Vēl 
tikai jāpiebilst, ka grā ma tas 
saturu papildina vēsturiski un 
vizuāli kvalitātīvi foto.

“Uz dzīvi Amerikā es pārcēlos 
2005. gada rudenī. Lidmašīna 
nolaidās Detroitā, un pa gaŗu 
gaiteni, izklātu ar mīkstu, rak-
stainu paklāju, devos šķērsot 
Amerikas Savienoto Valstu ro  be-
 žu. Robežsargs ar profesionālu, 
caururbjošu skatienu apskatīja 
mani un dokumentus, noņēma 
pirkstu nospiedumus, ar zivs acij 
līdzīgu kameru nofotografēja un 
iecietīgi noklausījās manus pa -
skaidrojumus sliktā angļu va -
lodā. Pēc vēl vienas detalizētas 
iztaujāšanas muitā es beidzot ie -
raudzīju glābjošo uzrakstu Exit 
(„Izeja”). Lidostas uzgaidāmajā 
telpā mani pārņēma divējādas 
sajūtas – prieks par tikšanos ar 
tuvu cilvēku un tāda dīvaina bez -
svara sajūta, kas arī pēc vairāk 
nekā desmit Amerikā nodzī vo-

tiem gadiem man dažkārt jo  pro-
jām uzmācas. Kaut ko līdzīgu, 
domāju, izjutis ikviens, kam iz -
nācis atrasties piespiedu vai brīv-
prātīgā prombūtnē no mājām. Kā 
es to precīzāk varētu aprakstīt? 
Varbūt ar kaut kur izlasīto tei -
cienu, ka „atstājot mājas, cilvēks 
iegūst spārnus, bet pazaudē 
saknes”. 

Pirmos gadus es vislabāk jutos 
svētdienās latviešu baznīcā, kas 
latviešiem Amerikā ir daudz vai -
rāk nekā tikai dievnams. Viss bija 
pazīstams – cilvēki runāja latvis-
ki, svētku pusdienās pasniedza 
cepeti ar kāpostiem un pīrāgus, 
cilvēki bija laipni un gatavi 
bezgalīgi ilgi runāt par Latvijas 
brīvvalstī nodzīvoto bērnību vai 
jaunību. Vairāk nekā desmit ga  -
dus pēc neatkarības atjaunoša -
nas daudzi bija jau apciemojoši 
dzim teni, un es uzklausīju stāstus 
par emocionālo atgriešanos tēva 
mājās, ko bija postījis laiks un 
cilvēku nevērība. Daži pēc pir-
mās ciemošanās atmeta Latvijai 
ar roku – tik ļoti atšķīrās tas, ko 
viņi ieraudzīja, no atmiņās ie -
slēgtās dzimtenes.

Pēc dažiem gadiem sāku rakstīt 
par emigrācijā sastaptiem tautie-
šiem žurnālam Latvijā. Mūsu 
rakstu varoņi bija labi izglītoti, 
veiksmīgi uzņēmēji, ārsti, zināt-
nieki, rakstnieki, sabiedriskie dar-
binieki, kas uz neatkarību atgu-
vušo dzimteni raudzījās, kaut 
sākotnēji ar piesardzīgu, tomēr 
optimismu. „Latviešiem Latvijā jā -
beidz justies kā bezpalīdzīgiem 
upuŗiem un jāsāk saimniekot savā 
zemē drosmīgi un ar pārliecību,” 
viņi teica un bija gatavi palīdzēt 
ar padomu un zināšanām. Nevar 

apgalvot, ka Latvijā viņi tika sa -
gaidīti ar vispārēju sajūsmu. Paš -
lepnums, aizdomīgums un ne -
spēja atzīt savas kļūdas abās pu -
sēs šo sadarbību ne vienmēr 
padarīja iespējamu. Bet veiksmes 
stāstu bija daudz, un man gri -
bētos tos aprakstīt grāmatā.

2015. gadā rudenī es nolēmu to 
izdarīt. Pirms ķerties pie rakstī-
šanas, galvenais bija jautājums – 
kā no tiem vairākiem desmitiem 
cilvēku, par ko šajos gados biju 
rakstījusi, izvēlēties topošās grā-
matas varoņus. Nācās sev nofor-
mulēt, par ko būs šī grāmata, jo 
uzdevums – rakstīt par latviešiem 
Amerikā – ir pārāk neskaidrs.

Iedomājos par apgalvojumu, 
kas tā vai citādi bija izskanējis 
daudzās sarunās. Izvēlējos to kā 
grāmatas virsrakstu – mēs ne  esam 
aizbēguši no Latvijas. Nolēmu, 
ka rakstīšu par tiem, kas meklē 
vai atraduši ceļu uz savu vai 
vecāku dzimteni, kuŗiem Latvija 
ir reāla vieta, kas, kā saka viens 
no maniem grāmatas varoņiem, 
žurnālists Pauls Raudseps. „nav 
Amerikas latviešu sabiedrība, 
nav amerikāņu sabiedrība, es te 
esmu atbraucis un – kā ir, tā ir”. 

Es gribēju rakstīt par cilvēkiem, 
kuŗu pieredze viņu personīgās 
Latvijas apgūšanā man likās vēr -
tīga un interesanta un kuŗus 
pazīstu ilgāk nekā vienas intervi-
jas gaŗumā.

Un visbeidzot – es rakstīju par 
cilvēkiem, kas man uzticējās, ap  -
zinoties, ka būs lietas, ko es re -
dzēšu citādi, un viņi to respektēja.”          

Grāmatu izdevis AS “Cits medijs” 
(nedēļraksta IR izdevējs), par ie -
gādāšanos sazinieties ar autori – 
e-pasts: tanjavitins@gmail.com
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ANDA SŪNA COOK
Dzirksts un balti galdauti Klīvlandē

K U L T Ū R Ž U R N Ā L I S T E S  P I E Z Ī M E S  N O  Ņ U J O R K A S

Eleonora Šturma priecājas Jonkeru latviešu skolas jaunāko skolnieku dejas kopa

Ņujorkas latviešu organizā -
ciju padome kopā ar Latvijas 
pārstāvniecību Apvienotajās Nā -
cijās Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes Jonkeru dievnamā at -
zīmēja Latvijas Valsts svētkus, 
šogad laimīgā sakritībā tieši 
18. novembrī. Kā allaž svētku 
aktam un priekšnesumiem būtu 
jārisinās pašā dievnamā, bet 
visnelaimīgākā sakritība – bija 
sabojājusies apkures sistēma, 
un baznīcas telpa bija ledaini 
auksta. Vienīgā cerība, ka apak-
šējo sarīkojumu zāli ļaudis paši 
varētu „iesildīt”. Tādēļ Orga ni-
zāciju padomes vadītājai Anitai 
Bataragai nācās iedarbināt visu 
savu atjautu, lai svinīgais no -
tikums tikpat labi varētu no -
ritēt, cieši saspiežoties pie jau 
izvietotiem svētku maltītes 
galdiem. Viss noritēja gludi – 
veikli izlokoties cauri sablīvēto 
galdu rindām, skauti un gaidas 
ienesa Latvijas un ASV karo-
gus, abu valstu himnas izska-
nēja sparīgi, draudzes vecākā 
mācītāja Laŗa Saliņa garīgais 

ELEONORA 
ŠTURMA

Valstssvētku svinības Ņujorkā
ievads bij īss, bet saviļņojošs, 
un tikpat saviļņojoši bija sekot 
Latvijas Republikas Valsts pre-
zidenta Raimonda Vējoņa uzru-
nai tālraidē no Latvijas. 

tematiku. Ņudžersijas skola var 
lepoties ar dažādu gadagājumu 
audzēkņiem, kam pa spekam 
sagatavot saturiski daudz vei dī-
gu, saistošu programmu. Tur -

kad pēc veiktā deju, dziesmu un 
deklamāciju priekšnesuma viņi 
skatuves priekšā apsēdās uz grī-
 das, aizpildījās negaidīti liela 
grīdas platība. 

Puteņa skandēts Ingunas G. dze -
jolis un Imanta Breidaka lasī-
jums „Mana balss”. 

Sekoja apsveikumi un šī gada 
apbalvojumu saņēmēju godi nā-
šana,  vispirms apliecinot cieņu 
un pateicību mūžībā aizsaukta-
jam pasaulslavenajam architek-
tam Gunāram Birkertam – 
2017. gada  PBLA Gada balvas 
laureātam. Paziņoja arī Goda 
balvas piešķīrumu Latvijas 
kultūras ministrei Dacei Mel -
bārdei. Bet klātienē personīgi 
apbalvojumus pasniedza: Kriš-
jāņa Barona prēmiju mākslas 
un kultūras apcerētājai Eleo-
norai Šturmai (par izcilu veiku-
mu kultūras notikumu doku-
mentācijā) un Atzinības rakstu 
Dacei Mažeikai (par izcilu 
darbu, atbalstot un attīstot lat-
visko izglītību latviešu skolās). 
Kuplais svētku svinētāju pulks 
vēl ilgi kavējās sirsnīgā kop-
dziedāšanā, Anitas Bataragas 
degsmīgā palīga Edvīna Pūŗa 
vadīti.

Kā vienmēr, svētku ieprie  ci-
nošākā daļa bija Bronksas un 
Ņudžersijas latviešu papild-
skolu skolotāju rūpīgi sagata-
votie skolēnu priekšnesumi ar 
svētkiem atbilstoši izmeklētu 

pretim Bronksas skoliņā do  mi-
nēja pavisam jauniņie, kuŗu 
dedzīgā nopietnība priekšne-
suma laikā kā allaž bija saviļ-
ņojoša. Pārsteidzošākais bija 
mazo dalībnieku lielais skaits – 

Apcerīga patriotisma gaisot  nē 
ieveda Līgas Balodes izjusti 
deklamētā Māras Zālītes dzeja 
„Vārdi, kas radīja Latviju”. Se -
koja mūzikālā daļa Artas Jē  -
kabsones sniegumā,  kā arī Āŗa 

Ieejot simtgadē, 18. novembŗa 
svinības Klīvlandē izvērtās jo 
īpaši svinīgas. Pirmā daļa, no -
pietna un patriotiska, pēc starp-
brīža pārslēdzās jautrākā no -
skaņā. Balti klātie galdi, sarkanu 
rožu greznoti, kas programmas 
pirmajā daļā bija izvietoti gar 
zāles sienām, ar veiklu cilvēku 
palīdzību tika nogādāti uz zāles 
vidu. Ieņemot sēdvietas ap gal -
diem, apmeklētāji varēja iejus-
ties it kā kabareja veida telpā. 
Un tad jau arī nāca koristi raitu 
soli un mazāk svinīgos tērpos – 
nu, kā jau uz kabareju.

Kamerkoŗa Dzirksts ilggadīgā 
mūzikālā vadītāja, ievadot šo 
jautrāko cēlienu, atcerējās, kā 
nemaz ne tik sen 18.novembŗa 
svinēšanā bija jānorauš daža 
laba asara, bet tagad brīvās 
Latvijas ceļā uz simtgadi mēs 
varam priecāties un jautru 
dziesmu uzdziedāt. 

Koristi, neformāli sēžot ap 
ma  ziem galdiņiem zāles 
priekšā, ievadīja šo program-
mas daļu ar „Viņi dejoja vienu 
vasaru” (Māris Čaklais / Imants 
Kalniņš). Solisti ar skanīgām 
balsīm: soprāns Krista Amoliņa 
un tenors Andrejs Dzintars 
jauki iejutās arī tēlotāju lomās. 
It sevišķi piemēroti Kristas 
Amoliņas liriskumam izska nēja 
„Mākonītis un mākonīte” (Rai -
nis / Imants Kalniņš), bet „Viss 
nāk un aiziet tālumā” (Vāc-
zemnieks / Raimonds Pauls) 
iepriecināja ar solistu soprānu 
Anitas Bredovskas un Ineses 

Gravas-Gubiņas un tenoru Alda 
Granta un Rolanda Granta 
dzie  dājumu eleganti izkoptā 
saskaņā.

Varen braši izklausījās kop-
dziesma „Zilais lakatiņš” un, tā kā 
visi zināja vārdus, varēja spriest, 
ka šī vecvecā dziesma ir pār  gā-
jusi arī uz jaunākām paaudzēm.

Ar tik skaistu programmu 
grūti izvēlēties, kuŗa dziesma 
patika vislabāk, bet publika bija 
sevišķi sajūsmināti, klausoties 
„Cik klusa nakts” (A. Krūklis / 
Raimonds Pauls) un mēs “Mē -
ģinām zvaigznes saskaitīt” (An -
dris Ritmanis / Lolita Ritmane) 
ar solistēm Anitu Bredovsku un 
Inesi Gravu-Gubiņu. Viss izpil-
dījums, kopā ar pārējiem koris-
tiem, bija tiešām jauks. Bet te 
nu ir jāatzīst, ka klīvlandieši ir 
mazliet šovinisti – Inese uzauga 
Klīvlandē, un – nu viņa taču ir 
mūsējā. Smaidi sejās bija pla-
tāki, it sevišķi Ausmai un Dr. 
Artūram Gravām, Ineses vecā-
kiem. Klausītāji nenoskauda 
aplausus arī dziesmai „Paši 
skaistākie vārdi” (Māra Zālīte / 
Jānis Lūsēns) ar solistiem Kristu 
Amoliņu un Aldi Grantu. 

Kopdziesma „Vaidava” pierā-
dīja, ka Klīvlandiešiem patīk 
dziedāt, it sevišķi kopā ar ta -
lantīgajiem kanādiešiem. Ļoti 
patika „Dziesma vasarai” (Zinta 
Ezerniece / Armands Birkens) 
ar solisti Inesi Gravu-Gubiņu 
un koristu dziedātās „Pēc simt` 
gadiem Piebalgā” (I.Briedis / 
Raimonds Pauls), un „Piebalgā” 

(Ansis Epners / Uldis Stabul nieks). 
Pēc kopdziesmas „Jaunība” 

koris turpināja ar „Tā es Tevi mī -
lēšu” (Imants Ziedonis / R. Pauls), 
„Lecam pa vecam” (Gun  tars 
Račs / R. Pauls) un „Cāļus skaita 
rudenī” (G.Račs / R. Pauls). 

Paldies kamerkorim Dzirksts, 
tā vadītājai Vizmai Maksiņai, 
pianistei un aranžētājai Helēnai 
Ginterei, koŗa priekšniecei Ilzei 

Valdmanei un visiem koristiem, 
kuŗi bez dziedāšanas pauda arī 
iespaidīgas tēlošanas spējas. Bez 
iepriekš minētajiem solistiem 
priekšnesumā piedalījās sop-
rāni Rita Apše un Natālija 
Fraser, alti Daina Daugaviete, 
Ruta Fogele, Ilze Valdmane, 
Barbara Zūlis, basi (no kuŗiem 
daži spēlēja arī instrumentus), 
Andrejs Dzintars, Imants Haus-

manis, Egīls Fogelis (ģitara), 
Andris Rubenis (ģitara), Andris 
Šmits (ģitara, akordeons). Aldis 
Sukse pievienojās ar sitamiem 
instrumentiem, un Aivars Zī -
tars ar basģitaru. Paldies arī 
Klīvlandes Latviešu biedrībai 
par vērtīgo 99 gadu Latvijas 
patstāvības atceri.

Klāsim baltus galdautus un gai-
 dīsim 2018. gada 18. novembri!

 Latvijas Goda konsuls Ilinojā  
Roberts Blumbergs, Latvijas Re -
publikas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis ar kundzi, kā arī 
ALAs kultūras vadītāja Līga Ej -
upe piedalījās sarīkojumā, kuŗā 
godināja mūsu izcilo solisti Ma -
rinu Re  beku. Viņa Lyric Opera 
dziedāja galveno sieviešu lomu 
izrādē “Pērļu zvejnieki” (Les 
Pê cheu res de Perles). Šo operu 
Žoržs Bizē sarakstījis 1863. gadā, 
Či  kāgas L yric Opera pirmo reizi 
to uzveda 1966. gadā,

Žorža Bizē opera ir ļoti krāšņa, 
ar kori un dejotājiem.

Gandrīz simts operas draugi 
bija ieradušies tikties ar Marinu 
Rebeku.  

INĀRA JANSONE

Čikāgas sabiedrība ievada 
Latvijas Simtgadi

Čikāgas Lyric Opera iepazīstina amerikāņu sabiedrību
ar Latvijas operdziedātāju Marinu Rebeku
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Pēdējo gada dienu visi gaidām 
ar nepacietību, jo pēc tās sāk  sies 
jauns gads, kuŗā visi ceram, ka 
būsim laimīgāki, veselāki, veik-
smīgāki. Un nākamais gads ir 
tik nozīmīgs Latvijai! Simt gadu 
jubileja ar dažādām svinībām, – 
kā lai to negaida ar satraukumu 
un īpašām ilgām! Latvieši Sv. 
Pētersburgā jau laikus sāka ga -
tavoties šīs dienas vakaram, no -
drošinoties ar interneta saka-
riem, lai tiešraidē varētu gadu-
mijā būt kopā ar latviešiem 
Latvijā. Jau otro reizi Jaunais 
gads tika sagaidīts pēc Latvijas 
laika, kas pēc vietējā laika ir 
plkst 17:00. Šāda izvēle bija 
vairāku iemeslu dēļ. Viens no 
tiem – šejienes latviešiem gadu 
dēļ ir pagrūti sagaidīt pusnakti 
pēc vietējā laika, otrs – ir še -
jienieši, kuŗi grib piedalīties 
Latvijas notikumos ar interneta 
starpniecību.

Biedrības namā viss bija kā 
citkārt Vecgada vakarā – krāšņs 
zāles rotājums, liels plakāts ar 
laimes vēlējumu 2018. gadā, 
bagātīgs svētku galds, kuŗu sa -

Kā pavadīja gadu Floridas latvieši?

Dziesmotais dievkalpojums un
latviešu skolas Ziemassvētki 

rūpējuši bija paši vakara viesi. 
Uz galda, kā jau tas pieklājas 
šādā reizē, netrūka ne cūkas 
miesas, ne putna gaļas, ne zivs 

dienas mūsu Latvijas jubilejas 
gadā.

Vecgada vakarā visi grib zināt, 
ko tad Jaunais gads nesīs katram 

Svētdiena, 17. decembris, lat-
viešu sabiedrībai Dvīņu pil sē -
tās bija liela un svinīga diena. 
Šajā dienā svētku sajūtu varēja 
“noķert” ikviens, kas to vēl ne -
bija paspējis izdarīt. Īpaši jauki 
bija redzēt to, ka uz abiem no -
tikumiem kopā bija sanākušas 
visas paaudzes – no pavisam 
maziņiem līdz pat cienījamu 
vecumu sasniegušiem.

jumā, tā arī latviešu skolas 
Ziemassvētku pasākumā. Prie-
ku par mūziķiem un par visiem 
bērniņiem, kuŗi gatavojās sa -
vam uznācienam. Dievkal po-
jums bija mūzikāli ļoti bagātīgs, 
piemērots dažādām mūzikālām 
gaumēm. Tik skaistu šo diev-
kalpojumu izveidoja draudzes 
koŗa diriģente un ērģelniece, 
mūsu mūzikas cilvēks Guna 

dievkalpojums Adventa laikā ir 
tā reize, kad vislabāk varam 
vērot un novērtēt mū  zikālos 
talantus, kuŗi dzīvo mūsu vidū.

Pēc dziesmotā dievkalpojuma 
latviešu skolas saime ar palī-
giem skolas pārzines Indras 
Halvorsones vadībā skatītājiem 
sniedza ļoti labi sagatavotu Zie -
massvētku programmu. Gal ve nā 
programmas daļa bija luga “Pi -

iemācās, ka tādā veidā laimi 
nevar atrast, laime ir draudzībā. 
Pirmajās trīs ainās darbība no -
tiek Cukurpārsliņas maiz nīcā. 
4. ainā darbība risinās gaiļu un 
vistu mājā, 5. ainā – peļu dzī -
voklī, 6. un 7. ainā – mežā. Īpaša 

Birmaņu ģimene iededz Adventa sveces// FOTO: Bob IwaskewyczDaļa no mūsu lielās latviešu ģimenes // FOTO: Bob Iwaskewycz

vanu no vecīša. Pēc Ziemas -
svētku programmas oficiālās 
daļas visi devāmies uz lejas tel -
pām, lai baudītu siltas pusdie-
nas. Par gardajām pusdienām 
un skaisti iekārtoto zāli jāsaka 
paldies Anitai Jurēvičai, Inesei 

3. Adventa dziesmotajā diev-
kalpojumā mācītājs Dāgs mums 
atgādināja, ka Adventa laiks ir 
gaidīšanas un gatavošanās laiks. 
Zilā krāsa, ko redzam mūsu 
baznīcas altāŗsegās, atspoguļo 
mūsu gaidas, cerības, izredzes, 
mēs gaidām kaut ko jaunu – 
Jēzus bērniņu. Dievkalpojuma 
sākumā Birmaņu ģimene (bildē 
no kr.: Silvija (9), Tālis (11), 
Dainis (4), Kira un Chris) ie -
dedza visas trīs Adventa sveces. 
Pirmā svece simbolizē cerību, 
otrā – mieru, trešā svece sim -
bolizē prieku. Jāpiemin, ka lielu 
prieku sajutām kā dievkal po-

Kalmīte Skujiņa, pavadītājas 
Biruta Sprūds un Zinta Pone; 
Jūlija Pone-Ivaskēviča, kuŗa 
kopā ar māmiņu Zintu Poni 
spēlēja ukraiņu “Zvanu dzies-
mu” pie klavierēm; Benjamiņš 
Aļļe (trompete), Gunta Herona 
(stīgu bass), latviešu skolas 
dziedātāju ansamblis, kokļu an -
samblis, Mineapoles Dvēsele un 
draudzes koris. Dzirdējām ame -
rikāņu, franču un ukraiņu Zie  -
massvētku dziesmas un skaņ dar-
bus. Viena no Mineapoles Dvē -
seļu dziedātajām dziesmām bija 
Viktora Kontera sarakstītā “Mis -
tletoe”. Katru gadu dziesmotais 

parkūku sirds”, Sarmas Strau -
manes drāmatizējums pēc Mar-
 garitas Stārastes pasakas mo  tī-
viem. Pirmizrādi Sarmas Strau-
manes drāmatizējums piedzī-
voja 1973. gadā, kad lomās bija 
tā laika latviešu skolas bērni, 
kas tagad paši ir vecāki un savus 
bērnus ir veduši uz mūsu ta -
gadējo latviešu skolu. Šī luga 
Mineapolē tika iztēlota otro 
reizi. Lugas galvenā varone 
(Jūlija Pone-Ivaskēviča) ir ie  do-
mīga, lepna piparkūku sirds, 
kuŗa meklē kādu, kas viņu ap -
brīnos, tomēr caur saviem pie -
dzīvojumiem piparkūku sirds 

pateicība pienākas izrādes lie -
lajiem palīgiem: tērpus darināja 
Gunta Pone, mūziku spēlēja 
Zinta Pone, Gunta Pone un 
Ingrīda Erdmane, skaņu sis tē-
mu iekārtoja Dāvids Sarma, 
dekorācijas veidoja Vanesa Put -
niņa, Kristīne Girbe un Kaspars 
Kalnītis. Programmā neizpalika 
arī dziesmas, ko visi kopā va -
rējām nodziedāt. Pēc lugas iz -
rādes klātesošos apciemoja Zie -
massvētku vecītis ar dāvanām. 
Jāsaka, ka aizmirsts nebija ne -
viens, skolas vadība bija rūpīgi 
piestrādājusi, lai katrs bērns, 
kas atradās zālē, saņemtu dā -

Dulbei, Baibai Rudzītei, Santai 
Kalnītei, Evai Tonei ar ģimenēm. 
Vienmēr, un īpaši Ziemassvētku 
laikā, ikkatram no mums sirdi 
silda redzēt, ka mūsu mīļie 
bērni uzstājas publikas priekšā 
un ka viņi to dara latviešu va -
lodā! Ar lielu centību, ar prieku; 
kāds varbūt mazliet nobijies un 
norūpējies, kāds iepriekšējā naktī 
labi neizgulējies, bet tomēr īsts 
un daļa no mūsu lielās latviešu 
ģimenes Dvīņu pilsētās! Skolas 
saime no sirds pateicas visiem 
skatītājiem un skolas atbal stī tā-
jiem un novēl laimīgu Jauno gadu!

Ātri vien pienāca laiks, lai no -
klausītos Latvijas Ministru pre-
zidenta Māŗa Kučinska un 
Valsts prezidenta Raimonda 

glāzes, sekoja laimes vēlējumi 
Latvijai tās jubilejā un sav -
starpēji apsveikumi.

Pēc šī Jaunā gada sagaidīšanas 
vakars turpinājās savstarpējās 
sarunās, malkojot vīnu, un pa 
kādai dejai maestro Ilmāra 
Dzeņa mūzikas pavadījumā. 
Lai visi būtu gatavi godam 
sagaidīt Latvijas Simtgadi, tika 
izdarīta aptauja par klātesošo 
zināšanām Latvijas vēsturē, va -
lodā un kultūrā. Lai gan pār -
baude bija pavisam nopietna, 
jautājumu atbildēšana par tādu 
neizvērtās. Bija vairāk joku un 
smieklu nekā īstas nopietnības. 
Tika asprātīgi atbildēts uz jau -
tājumiem, kas nebija zināmi. 
Beigu beigās tika secināts, ka ar 
steigu jāaizpilda robi zināšanās. 
Un tad jāgaida visi svarīgie 
notikumi 2018. gadā, pašiem 
piedaloties tajos, gan klātesot, 
gan domās. 

Lai mums visiem veicas šajā 
tik nozīmīgajā gadā!

KARMENES LŪSIS
FOTOGRAFIJAS 

gabaliņa, ne zirņu, ne pīrāgu. 
Pēc tā spriežot, nākamajam 
vajadzētu būt gadam, kuŗā 
valdīs pārticība. Vienīgi nepa-
rasti bija, ka ārā spīdeja spožā 
Floridas saule, bet tas arī varbūt 
bija tikai uz labu, būs gaišas 

no mums. Zīlēšana nenotika, 
bet katrs varēja no īpašas lādītes 
izvilkt lozīti ar kādu padomu, 
kas jādara, lai gads būtu laimīgs, 
vai norādījumu, kas katru sa -
gaidīs Jaunajā gadā. Tas sagā-
dāja jautrību.

Vējoņa uzrunas visai latviešu 
tautai tieši pirms pusnakts 
Latvijā. Pēc tām, kopā ar dau-
dzajiem tūkstošiem Rīgā pie 
Daugavas, Floridas latvieši pa -
cilāti dziedāja “Dievs, svētī 
Latviju!” Paceļot šampanieša 

Ar dziesmām iepriecināja Ilmārs Dzenis Bija vairāk joku un smieklu nekā nopietnības
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LĪGA JĒKABSONE
Ziemsvētku gars Detroitā

Piektdienas, 15. decembris bija 
otrais vakars, kad Grosse Pointe 
North vidusskolas koŗi, kuŗos 
piedalās 150 jauniešu, atskaņoja 
četras latviešu dziesmas – An -
dreja Jansona “Ai, nama mā  mi-
ņa”, “Ziemassvētki sabraukuši”, 
“ Sidrabiņa lietiņš lija” un Bruno 
Skultes “Aijā”. First English Lut  h-
eran baznīcā koristu vecāku, 
radu un draugu pilnajos solos 
būtu bijis grūti atrast vietu, kur 
apsēsties, ja nebūtu saņemts ie  lū-
gums pašā priekšā pievie noties 
diriģentam un kompo  nistam, šī 
pirmssvētku koncer  ta godā  ta-
jam viesim Andrejam Jansonam.

Lai būtu tuvāk dēla Mārča 
ģimenei, Andrejs Jansons ar 
sa  vu kundzi Astrīdu pirms pā -
ris gadiem pārcēlās uz Grosse 
Pointe – Detroitas priekšpilsētu 
St. Clair ezermalā, tas kādreiz 
bija cietoksnis, kuŗa iemītnieki 
arvien vēl dzīvo Detroitas au -
torūpnieku vecajā greznībā. An -
drejam nācās pamest Ņujorkas 
latviešu kori, kuŗu viņš bija 
vadījis kopš 1975. gada. Ne  va-
rēju iedomāties, ka viņš būs 
laimīgs jaunajā vidē, mūsu 
Detroitas latviešu sabiedrībā –  
mūzikālā tuksnesī. Tomēr nepa-
gāja ilgs laiks, līdz šim rosīga-
jam mūziķim atklājās Mičiga-
nas dienvidaustrumu rajona 
plašās, bagātīgās publisko skolu 
mūzikas programmas, kur pa -
stāvīgi notiek  festivāli un kon-
kursi, kur piedalās koŗi un 
orķestŗi no apkārtnes skolām. 

Apmeklējot vietējos mūzikas 
festivālus, Andrejs iepazinās ar 
Grosse Pointe North koŗa di  ri-
ģentiem Leslie Saroli un Benja-
min Henri, kuŗi savukārt ie  pa-
zinās ar vienu no Andreja 
Jansona šedevriem – Ņujorkas 
latviešu koŗa iedziedāto Albany 
Records firmas izdotao CD 
“Christmas Joy in Latvia” jeb 
“Ziemassvētki sabraukuši”. Roll -
ing Stone žurnāls to ir nodēvējis 
par vienu no visu laiku 25 la -
bākajiem Ziemassvētku mūzi -
kas kompaktdiskiem: “If you’re 
looking for actual, traditional 
Chr istmas music, you couldn’t 
do better than this rich, fascinat-
ing album of carols done by the 
New York Latvian Concert Choir, 
which is conducted by  Andrejs 
Jansons. Mixing modern and 
ancient, Christian and pagan, 
sung in a clean, distinctly Baltic 
vocal style, this music powerfully 
evokes the richly textured, Ame -
rican immigrant experience. 
“On Christmas Eve” recalls old-
time Broadway musicals, while 
“My Lovely Flax Field,” connects 
to a distant, more exotic past. 
And if you think Christmas 
music has lost its sense of reli-
gious meaning, “The Word Was 
Made Flesh” is all you’ll need to 
reset your spiritual clock.”

Diriģenti priecājās par iespēju 
sadarboties ar talantīgo mūziķi 
un rādīt kaut ko jaunu – at -
skaņot latviešu dziesmas Ziem-
svētku koncertā. Viņi aicināja 

arī Andreju Jansonu palīdzēt ar 
latviešu valodu, dziesmas ie -
studējot. “Ierodoties uz pirmo 
mēģinājumu, pārsteigums bija 
liels, jo koristi izrādījās  sīki 
informēti par Latvijas vēsturi, 
ģeografiju, padomju okupāciju, 

mūzikas kultūru un Dziesmu 
svētku tradiciju. Iepazinušies ar 
latviešu koŗa mūziku, diriģen-
tiem radusies interese par Lat-
viju. Uz savu roku tie samek-
lējuši informāciju par šo zemi 
un attiecīgi  informējuši savus 

Rezultātā vidusskolas orķestris 
spēlē Bēthovena simfonijas un 
koŗi dzied  oratorijas  un citu 
klasiku, kas ir diezgan reta 
parādība publiskās skolās. 

„Tālu mana dzimtene,” – 
dziedāja frakās tērpies vīru 

Lūdzu rakstniecei Inārai 
Vērzemniecei, šī gada Anšlava 
Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
fonda godalgas laureātei, lai 
viņa uzraksta latviešu lasītāju 
saimei par grāmatas tapšanu. 
Tālāk – izvilkums no viņas 
vēstules, kas tulkot no angļu 
valodas. 

„Gados, kad strādāju par 
žurnālisti, cilvēki man jautāja, 
kādus stāstus es vismīļāk raks-
tu, es atbildēju, ka tie ir “dīvāna 
stāsti.” Ar šo es domāju stāstus, 
kas man deva iespēju novērot 
cilvēku ikdienas dzīvi dzīvo ja-
mās istabās, pie virtuves galdiem, 
stāsti,  kas prasīja manu klāt-
būtni arī tad, kad nekas nenotika, 
stāsti, kas aicināja pievērst ciešu 
uzmanību dzīves rāmajam ritu-
mam. Esmu vienmēr jutusi, ka 
tas ir ļoti svarīgi, jo tas atļauj 
novirzīties no skaļā un viegli 
redzamā un tiešām iedziļināties 
kādā stāstā, iedzīvoties tajā, 
sap  rast un izjust vairāk nekā 
tikai konkrētos faktus, par 
kuŗiem jāraksta.

Nekad nebiju iedomājusies, 
ka es rakstīšu memuārus, bet 

Ināra Vērzemniece raksta par sevi un grāmatu
Among the Living and the Dead: On the War Roads of Europe, 2017.

Tulkojusi Lelde Gilmane

sekoja notikumu virkne manā 
dzīvē – es izlēmu atstāt savu 
avīžnieces darbu, lai spētu rak -
stīt kaut ko gaŗāku, un šis lē -
mums vedināja mani uzsākt at -
kal skolas gaitas, lai iegūtu 
maģistra gradu. Tas nozīmēja, 

nezināms, mani vilka apakaļ pie 
nesen mirušās vecmāmiņas, kas 
mani audzināja un bija liels 
spēka un mīlestības avots manā 
dzīvē. Viņa bēga no Latvijas Otrā 
pasaules kaŗa beigās, atstājot 
visu pazīstamo, ieskaitot ģi  me-

līdzētu ieraudzīt tālāku dzīves 
perspektīvu.

Vislabākais, ko varēju darīt, 
bija atgriezties vietā, no kuŗas 
cēlušies viņas stāsti, uz Gulbeni, 
un iepazīt viņas ģimeni. Mans 
pirmais apciemojums bija dziļi 
personisks. Es nekad nebiju ie -
domājusies, ka par to rakstīšu. 
Bet maģistra studiju posma 
pirmajā gadā, man gadījās ap -
brīnojams profesors, kas mani 
iedrošināja mēģināt rakstīt par 
to, kas man būtu visgrūtāk un 
visneērtāk, šinī gadījumā rakstīt 
pašai par sevi. Es sāku saprast, 
ka stāsts par to, kas notika ar 
manu vecomāti un viņas ģimeni 
Latvijā, kaŗa un okupācijas ie -
tekme viņu dzīvē, bija kaut kas 
kritisks, par ko ir jāraksta.

Es atgriezos Latvijā un piecus 
mēnešus vasarā, kā arī dažus 
ziemas mēnešus es dzīvoju pie 
vecmāmiņas māsas, iztaujājot 
viņu, dzīvojot un strādājot viņai 
blakus. Es pētīju vietējos un 
nacionālos archīvus, mājnieku 
un arī citu cilveku mutvārdu 
liecības, lasīju bibliotēkās, mek-
lēju informāciju, kas vēstītu par 

Andrejs Jansons un Benjamin 
Henri

vidusskolas koristus,”  stāstīja 
An  drejs Jansons. 

Grosse Pointe North vidusskolā 
darbojas pieci orķestŗi – trīs 
pūtēju, viens stīgu un viens 
simfoniskais orķestris. Arī pieci 
koŗi – meiteņu koris, divi vīru 
koŗi un divi jauktie koŗi. Skolēnu 
vecāki atbalsta šīs mūzikas no -
darbības un pieprasa, lai skolu 
pārvalde piesaista un algo kva -
lificētus diriģentus/skolotājus. 

koris. Dzirdot izdziedāto „meži, 
meži zili” – ar dziļu izjūtu un 
perfektu latviešu izrunu, mūsē-
jiem acis drusku aizmiglojās. 
Tad jauktā koŗa izpildījumā 
starp citām laicīgām, kā arī 
garīgām svētku dziesmām, spa -
rīgi skanēja “Kaladū, kaladū!” 
Latvijas Simtgadei nevarētu būt 
skaistāks dāvinājums kā šis 
koncerts, kas sirdis piepildīja ar 
Ziemsvētku garu un latviešu 
dziesmām.

to, ko manis pašas ģimene 
nevarēja pastāstīt. 

Mācoties par žurnālisti, man 
tika mācīta zināma veida pēt -
niecība. Taču nekad vēl to nebi-
ju pieredzējusi. Es nebiju pa -
redzējusi, cik manai izjūtai un 
saprašanai būs svarīga dzīvo-
šana laukos, prasme turēt rokās  
izkapti, palīdzēt dzīt govis mā -
jup, ogot, nolemt pareizo dienu 
siena vākšanai, stādīt kartu-
peļus, uzzināt, kur slēpjas sēnes 
ģimenes mežā.

Esmu vienmēr sajutusi, ka 
rakstniecība ir tulkošana. Mums 
tikai jāatrod pareizie vārdi, lai 
piekļūtu cita cilvēka patiesiem 
pārdzīvojumiem un izteiktu tos. 
Rakstot šo grāmatu, man bija 
jāmeklē arī tulkojums cauri 
valodas un kultūras slāņiem. 
Kaut arī grāmata tika rakstīta 
angļu valodā, man bija ļoti 
svarīgi, lai tā atļautu lasītājam 
izjust un ne tikai saprast. Es 
vēlējos notvert valodas ritmu 
un skaņu, latviešu valodas 
dzejiskās un tēlainās iespējas, 
un visu to, kas prozā izteiktu 
izjusto, zināmo, un piedzīvoto.”

ka man ar vīru bija jāpārdod 
māja, jāatstāj draugu pulciņš, 
kuŗš mums bijis trīspadsmit 
gadus un jādodas pretī nezi nā-
mai nākotnei. Es biju pārlie-
cināta, ka šī bija pareizā izvēle, 
kaut gan tās aprises bija mig -
lainas. Bet tas, ka tik daudz bija 

ni, kuŗu ļoti mīlēja. Tā man bija 
dāvājusi stāstus par savu 
pirmskaŗa dzīvi.

Šie stāsti man bija spēka un 
drošības avots. Es izmisīgi ilgo-
jos pēc vecmāmiņas padoma un 
ieteikumiem, es vēlējos, lai viņa 
man ko stāstītu, kas man pa -
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Anna Vidbergs 
1918 – 2017

Uz mūžības kokles liktenis spēlē
neatkārtojamu dziesmu – manu dzīvi

Dzejniecei un rakstniecei Indrai Gubiņai mūžībā

Anna Mary Vidbergs returned 
home to her mother in the early 
morning of December 7th, 2017. 
Her departure will be remem-
bered by loved ones who were by 
her side as she painted her final 
sunrise over “her” Connecticut 
River and was delivered to 
Heaven upon her white horse. 
Mary was born in war-torn 
Orsha in 1918 and was audience 
and survivor to a Europe in tur-
moil. She married Nino Vidbergs 
in 1939 and the two were part-
nered in many fond memories in 
their beloved Latvia despite both 
Nazi and Soviet occupation. 
Mary and her husband spent two 
years in Germany as refugees, 
where she earned certificates for 
Swedish massage and dental 
assisting, and where their first 
daughter was born. After the 
War, Mary and Nino emigrated 
and became proud citizens of the 
US where they would settle in 

Brooklyn, Queens, and later New 
Jersey, to raise their two daugh-
ters. An affectionate mother, 
Mary worked hard with Nino to 
help support the family, hand 

filled their home with Vidbergs 
graphics, Latvian handcrafted 
items, and amber. She cooked 
traditional Latvian dishes and 
hosted frequent reunions with 
close friends in the Catskills, NY 
at their summer camp at Prie -
daine – as well as in River Edge, 
NJ. Later in life, Mary returned 
to Latvia on several occasions, to 
repatriate Vidbergs art and show 
her daughters the country of her 
youth. Mary assumed the role of 
patron to Latvian fine art, more 
specifically to that of esteemed 
family graphic artist, Sigismunds 
Vid bergs, and introduced Vid -
bergs art to the American experi-
ence. A fine artist herself, Mary 
de  signed and made stained glass 
lamp shades, and began drawing 
and painting in various media in 
her 80’s. After Nino’s death, Mary 
moved to Essex, CT where she 
was closer to family and contrib-
uted a great deal to the upbring-

ing of her grandchildren who 
especially appreciated her pīrāgi 
and getting out of school early. 
Her beautiful garden at Heritage 
Cove was admired by all. Mary 
celebrated her 99th birthday last 
March riding in a horse-drawn 
carriage down Main Street in 
Essex to a grand reception at the 
Griswold Inn, escorted by her 
entourage of loving family and 
friends. It was a magnificent cap-
stone to her life’s journey of 
spunk and gaiety. Even until her 
final days, she was never one to 
miss out on a good time. She 
loved sharing the stories of her 
extraordinary life of world travel, 
daring escapes from bombard-
ment during World War II, flip-
ping canoes down the river rap-
ids, and jumping from airplanes 
on her 90th birthday. A lover of 
animals, gardening, art, music, 
dancing and festivity, she was a 
stranger to no one and was the 

true light in any room. Mary and 
her vibrant personality will be 
missed by many. Her love of 
dancing (sometimes, infamously 
on tables), contagious laughter, 
and zeal for life will be carried on 
in the hearts of all she has 
touched. Mary was predeceased 
by her mother and father, Aniela 
Kordes Glinska and Andzei 
Glinski, three sisters and a broth-
er, and her husband of 52 years, 
Nino. She will be missed by her 
daughters Inga Kraus, Marga 
Pfeiffer and her husband John; 
grandchildren Andris Kasparo vics, 
Nikki Higgins, Aubris and Dane 
Pfeiffer; great grandchildren Jack 
and Sam Higgins; and countless 
friends (who will continue the 
pizza and cocktail parties in Mary’s 
memory). A private funeral was 
held in the Catskills. A celebra-
tion of Mary’s life is being 
planned for the springtime, fol-
lowing her 100th birthday.

stitching wigs, providing child 
care, and working in retail. Mary 
focused on maintaining their 
Latvian heritage and its connec-
tion to the Vidbergs name. She 

I N  M E M O R I A M

Indrai Gubiņai allaž bijis 
būtiski ar bijību un cieņu iz -
turēties pret cilvēka dzīves 
trauslajiem pavedieniem un sa -
mezglojumiem attiecībās. Tas 
ierakstīts viņas literāro darbu 
lappusēs.

Nosvinējusi augustā deviņ-
desmitgadi, Indra Gubiņa sa -
gaidīja savas dzīves pēdējo ru -
deni, un Ziemsvētki šai saulē 
netika svinēti. Dabas riti, kas 
nereti sabalsojas ar cilvēka mū  ža 
gājumu – ar saviem pavasaŗiem, 
vasarām, rudeņiem un ziemām, 
cieši saaudušies vai ieaudušies 
viņas literārajos darbos, īpaši 
dzejā. 2017. gada decembrī pār-
 trūka rakstnieces trauslais dzī -
ves pavediens un aiz  sākās dzīve 
aiz ar citiem ga  dalaikiem. 

Indras Gubiņas dzīves ceļš 
sākās 1927. gada 8. augustā Līv-
 bērzes pagastā, skolas gaitas 
aizritēja Jelgavā, bēgļu gaitas 
viņu aizveda uz Vāciju un tālāk 
uz Angliju un Kanadu. Un katrs 
šis laiks radis atbalsi arī dzejas 
noskaņās un literāro darbu lap -
pusēs. Tieši tāpat nospiedumus 
literārajā pūrā atstājis ik katrs 
ceļojums, kas Indru Gubiņu 
vedis pretim mākslas pasaules 
valdzinājumam, citādās dabas 
vilinājumam, atstājot rakstu zī -
mes ceļojumu piezīmēm un 
aprakstos.

Indras Gubiņas literārā gaita 
bija līdzīga viņas paaudzes 
rakst  niekiem, kuŗi, nepabeiguši 
mācības, Otrā pasaules kaŗa 
norišu ēnā, bija spiesti doties 
bēgļu gaitās. Kādi sapņi palika 
vien sapņi, bet šis laiks sniedza 
arī citas iespējas. Vēlme rakstīt, 
tekstā izpaust sevi, savas domas, 

pārdomas, novērojumus, arī 
sap ņus bija tik stipra, ka tai 
atlika brīvie brīži pēc ikdienas 
maizes darba, pēc rūpēm par 
ģimeni un bērniem. 

Lasītājiem palicis apjomīgs 

literārais devums. Indras Gu -
biņas literārā jaunrade ritēja 
vairākos virzienos – tapa ro -
māni (15), stāsti un noveles (6), 
kuŗos spēcīgs ir reālistiskais 
tēlojums, tomēr neizpaliek arī 

romantiska smeldze un ilgas. 
Indra Gubiņa ir rakstniece, 
kuŗas darbos ir spēcīgs auto -
biografiskais vai biografiskais 
pavediens. Daudz pieredzētā, 
vērotā, izsāpētā rakstniece ie -
raksta romānu un īsprozas 
lappusēs. Tur atradīsim gan 
Anglijas, gan Kanadas piere -
dzējumus – dabu, attiecības, 
cilvēku vērojumus. Spilgti un 
spēcīgi Indras Gubiņas emo-
cionālā pasaule atklājas dzejā, 
kas gadu gaitā kļuva rezignē-
tāka, pārdomu pilna, tomēr 
saglabājot augsto emociona li-
tāti, latvisko smalko skanējumu, 
vārdu burvību.

“Rakstīts ir daudz – vesela 
atvilktne pilna papīriem. Laiks 
arī patērēts, bet vai kas iegūts – 
nezinu. Reizēm liekas, ka iz -
niekoju savu dzīvi. Es varētu sev 
atļauties daudz ko vairāk, ja 
nerakstītu, bet tos tomēr rak-
stu,” reiz atzinusi rakstniece, un, 
atskatoties uz rakstīto, piere-
dzēto, grāmatās izdoto, var atzīt, 
ka dzīve nav izniekota velti. 
Tagad mūsu pienākums ir rū -
pēties par rakstnieces literāro 
archīvu, kuŗā, iespējams, pa -
tvērušies arī nepublicēti darbi. 
Tieši tāpat mums būtu jākopj 
sava dzimtā latviešu valoda, 
neļaujot tai aizaug ar „svešzem-
ju stādiem”, jo Indrai Gubiņai 
allaž rūpējusi latviešu valoda, 
norises latviešu literatūrā, grā -
matniecībā un dzīvē kā trimdas 
sabiedrībā, tā arī Latvijā.

Vienam no Indras Gubiņas 
stāstu krājumiem dots nosau-
kums “Ar diviem punktiem tei-
kums nebeidzas...” Tāpat varam 
teikt, ka rakstnieka mūžs ne -

beidzas ar aiziešanu. Jo arī tā ir 
tāda daudzpunkte. Kamēr la -
sīsim Indras Gubiņas grāma  tas, 
atminēsimies viņu, rakstnieces 
literārais mūžs turpināsies. 
Viņas literārais veikums no  vēr-
tēts ar balvām, godalgām un 
atzinībām, arī lasītāju mīles-
tību. Latvijā izdotas vairākas 
viņas grāmatas. “Ir katram sava 
pasaule” – šis Indras Gubiņas 
romāna nosaukums gluži sim-
boliski rosina turpināt atklāt šo 
savu, īpašo rakstnieces un dzej-
nieces pasauli.

Katram Indras Gubiņas aiz -
iešana rosināja arī kādas pār-
domas. Man atmiņā palikusi 
sirsnīgā un iejūtīgā kundze, 
kuŗu sastapu reiz Latviešu 
dziesmu svētkos Sanfrancisko. 
Kopš tā laika esmu ik pa laikam 
saņēmusi arī kādas nelielas 
vēstulītes un sveicienus. Vēl 
šoruden pienāca sirsnīga vēs -
tule no Indras Gubiņas, ar 
„paldies” par atminēšanos ju -
bilejā un sava veida ceļa vār -
diem, silti uzmudrinot un ro -
sinot turpināt pētīt latviešu 
literāro devumu svešumā. 

Jānis Klīdzejs reiz rakstīja: 
“Indra Gubiņa ir mantojusi 
patiesīgu iekšredzi cilvēku dvē -
selēs un sadzīvēs. Ar pašas 
darbu un latviešu valodas ba -
gātību atrašanu viņa šo savu 
dzīvīgo iekšredzi pārvērtusi 
literārās vērtībās.” Tas ir mūsu 
mantojums šodien un nākotnē. 

INGUNA DAUKSTE-
SILASPROĢE

Kad koki sāk plaukt 
un dienas kļūst gaŗas, 
kā gājputnu sirds velk atkal uz mājām. 
Uz mājām? Uz kuŗām? 
Man divas ir mājas – 
un dzīve kā diena 
gaiša starp tām.



LAIKS 92018. ga da 13. janvāris – 19. janvāris

(Turpināts 10. lpp.)

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

Tautastērpiem un Dziesmu 
svētku tradicijai veltīta izstāde
5. janvārī Kuldīgas Mākslas na   mā 

notika latviešu tautastērpiem un 
Dziesmu un deju svētku tradicijai 
veltītās izstādes “Latviskās dvēse-
les raksti” atklāšana. Izstāde ir 
stāsts par Dziesmu un deju svētku 
tradicijas attīstību saistībā ar tau-
tas pašapziņas un valsts veidoša-
nos un par tautastērpu kā vienu 
no tautas pašapziņas izteiksmes 
formām.

Izstādē eksponēti 26 tērpi no 
Tautastērpu centra “Senā klēts”, kā 
arī priekšmeti no Latvijas mūzeju 
krājumiem – fotografiju izdrukas, 
etnografiskie un archeoloģiskie 
priekšmeti un attēli, latviešu rak -
stu zīmes un informatīvie teksti. 
Audiovizuālais noformējums at -
spoguļo dziesmas un dejas nozīmi 
latviešu pasaules uztverē. Izstādes 
apmeklētājiem ir iespēja izdzīvot 
Dziesmu un deju svētku kopdzie-
dāšanu dažādos laikos, dejas soļa 
raitumu, kā arī izpētīt latviešu rak-
sta un ornamenta nozīmi un kop-
sakarības laikā un telpā.

***
Stiklā iemūžināta 

barikāžu laika piemiņa
Vecrīgā, Rīgas Domā, parā dī-

jusies  un savu barikāžu stāstu sā -
kusi ilgi gaidītā vitrāža “Ar degsmi 
par brīvu Latviju”. Vitrāžu oficiāli 
atklāja zīmīgā datumā – 13. jan-
vārī. Pirms 27 gadiem šajā dienā 
sākās barikāžu laiks, kad Latvijas 
tauta izgāja ielās aizstāvēt atjau no-
to valsts neatkarību.

Biedrība Ascendum 2012. gadā 
izsludināja radošo ideju konkursu 
par Rīgas Doma vitrāžas izveidi. 
Tajā uzvarēja architekta Kriša Zil-
galvja koncepcija. Nauda tika sa -
vākta ziedojumos. Bet vitrāžu – 
stikla skulptūru – vajadzēja gaidīt 
gadu no gada. Bija zināms, ka tā 
atspoguļos 21. gadsimta techno-
loģiskās iespējas un laikmetīgo 
domāšanu. Vitrāžas attēls un krā-

sas mainās atkarībā no laika ap -
stāk ļiem, saules gaismas krišanas 
leņķa un izvēlētās apskates vietas. 
Turklāt vitrāža ir smaga, vajadzēja 
izvērtēt, kā to iestiprināt logos. 
Tagad var novērtēt, cik neparasts 
ir jaunā architekta darbs, jo dabas 
ritms nosaka jaunās vitrāžas krā -
su intensitāti.  Mainoties gaismas 
avota leņķim un intensitātei, iz -
mainās atstarotā gaisma.

***
Latvijas filmas Ēģiptē skatās  

miljoniem cilvēku
Ēģiptes nacionālajos televīzijas 

kanālos 2017. gada nogalē pirmo 
reizi Latvijas vēsturē tika pārrai  -
dī tas divas Latvijas filmas. Ēģiptes 
na  cionālajos kanālos Channel 
Two un Nile TV 2017. gada 18. un 
19. novembrī tika pārraidīta fil -
ma “Sapņu komanda 1935” un 18. 
un 30. decembrī – “Ezera sonāte”. 
Saskaņā ar Ēģiptes Nacionālās 
mediju pārvaldes datiem filmu 
“Sapņu komanda 1935” noskatī  -
jās vairāk nekā 35 miljoni Ēģiptes 
iedzīvotāju, savukārt filmu “Ezera 
sonāte” vairāk nekā 30 miljoni. 
Mi  nētie Ēģiptes kanāli ir pieejami 
arī satelīttelevīzijā un tiek pārrai-
dīti citās Tuvo Austrumu un Zie-
meļafrikas reģiona valstīs.

Filmu “Sapņu komanda 1935” 
un “Ezera sonāte” demonstrēšana 
Ēģiptes nacionālajā televīzijā ir 
vie na no Latvijas Ārlietu minis - 
t rijas koordinētajām Publiskās 
dip lomātijas programmas norisēm 
Latvijas valsts Simtgades ietvaros.

***
Eiropas cilvēks Latvijā – 

tenisiste Aļona Ostapenko
2017. bija divdesmitais gads, kad 

“Eiropas Kustība Latvijā” rīko bal-
sojumu par gada Eiropas cilvēku. 
Tiek izvirzītas personības, kuŗas 
ar saviem vārdiem un darbiem 
devušas visvairāk Latvijas vārda 
popularizēšanai Eiropā vai arī ei -
ropeisko vērtību iesakņošanā te -
pat pie mums.

Par 2017. gada Eiropas cilvēku 
Latvijā kļuvusi tenisiste Aļona 
Ostapenko. Svinīgā ceremonijā to 
paziņoja nevalsts organizācijas “Ei -
ropas kustība Latvijā” pārstāvji. 
Balsotāji laureāti bija raksturojuši 
kā personu, kuŗa ļauj Latvijas ka -
rogam plīvot par godu uzvarai 
Eiropā un pasaulē, ar smagu dar-
bu sasniedz uzvaras, kā arī no -
rādījuši, ka darbs un sportistes 
atdeve iedvesmo un saliedē sa -
biedrību.

Aļona Ostapenko

Balsošana par Eiropas cilvēka 
Latvijā titulu sākās 28. oktobrī un 
beidzās 27. decembrī. Balsojuma 
finālā tika izvirzīti trīs preten den -
ti, kuŗu vidū bija arī TechHub Riga 

līdzdibinātājs, vadītājs Andris 
Bēr       ziņš. Viņu balsotāji bija rakstu-
rojuši kā Latvijas digitālo jaunuz-
ņēmumu “attīstības motoru” un 
cilvēku, kuŗš gada laikā ir palīdzē-
jis neskaitāmiem jaunuzņēmu - 
m iem radīt eksportspējīgus produk-
tus un pakalpojumus, kas Latvijas 
ekonomikai pienes vairākus mil-
jonus eiro gadā. Finālā iekļuva arī 
režisore, drāmaturģe un starpdis-
ciplināru mākslas projektu autore 
Krista Burāne, kuŗu balsotāji rak-
sturojuši kā labāko Eiropas vēr-
tību pārstāvi, kā arī norādījuši, ka 
viņas darbība iedvesmo un liek 
būt aktīviem vides un demokra-
tisko vērtību aizstāvībā.

“Pateicos tiem daudzajiem bal-
sotājiem, kas ir balsojuši par Aļo-
nu Ostapenko un saredzējuši to, 
ka viņa dara daudz vairāk, nekā 
tikai spēlē izcilu tenisu. Ka viņa 
patiešām nes Latvijas vārdu Eiro-
pā, pasaulē, ka viņa lepojas ar savu 
valsti,” ceremonijā atzina biedrī-
bas “Eiropas kustība Latvijā” pre-
zidents Andris Gobiņš. Balsotāji 
laureāti bija raksturojuši kā per-
sonu, kuŗa ļauj Latvijas karogam 
plīvot par godu uzvarai Eiropā un 
pasaulē, ar smagu darbu sasniedz 
uzvaras, kā arī norādījuši, ka darbs 
un sportistes atdeve iedvesmo un 
saliedē sabiedrību. 2016. gada bal-
vas ieguvējs, kvantu fiziķis, matē-
mātiķis Andris Ambainis sacīja, 
ka tenisistes uzvara French Open 
turnīrā bijis lielisks panākums un 
vēlēja daudz panākumu Ostapen-
ko arī turpmāk. 

***
Ziemas Pasaules latviešu jau-

natnes seminārs 2x2
27. decembrī Strazdes pagastā 

Talsu novadā tika atklāts Ziemas 
Pasaules latviešu jaunatnes semi-
nārs 2x2, kas pirmo reizi Latvijā 
ziemā pulcēja latviešu jauniešus 
no visas pasaules. Ārlietu minis - 
t rija atbalsta Nodibinājuma 2x2 
rīkoto ziemas semināru 50 jau - 
n ie šiem no ārvalstīm un Latvijas, 
kuŗiem bija iespēja diskutēt par 
nozīmīgiem jautājumiem ar sa  v-
iem vienaudžiem, kā arī polīti - 
ķ iem, uzņēmējiem, ekonomistiem, 
mūziķiem, māksliniekiem, spor-
tistiem. Jaunatnes semināra atklā-
šanā Ārlietu ministrijas Plāno ša-
nas grupas padomniece diaspo -
ras jautājumos Vija Buša uzsvēra 
saiknes stiprināšanas svarīgumu 
latviešiem visā pasaulē, lai īpaši 
jaunieši rastu iedvesmu veiksmī-
gas un stipras Latvijas nākotnes 
veidošanā. Semināra dalībnieki 
uzzināja par Ārlietu ministrijas 
iniciātīvām un aktīvitātēm dia -
sporas atbalstam. Viena no ārpolī-
tikas prioritātēm ir sadarbība ar 
diasporu, veicinot tautiešu nacio-
nālās identitātes stiprināšanu un 
ciešāku saikni ar Latviju, tāpēc 
pašlaik tiek izstrādāti diasporas 
polītikas plānošanas dokumenti 
2019. un 2020. gadam. Laikmetā, 
kam raksturīga pieaugoša iedzīvo-
tāju mobilitāte un apmešanās uz 
dzīvi ārpus savas valsts robežām, 
Latvijas valsts ir ieinteresēta ar 
savu diasporu veidot skaidras un 
prognozējamas ilgtermiņa attiecī-
bas.

2x2 nometne tika izveidota 
pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
gados un toreiz pulcēja trimdas 
latviešus ASV, bet kopš 2015. gada 
2x2 notiek Latvijā.

***
 Diplomāti gatavo Baltijas valstu 
prezidentu tikšanos ar Trampu

Diplomāti gatavo Latvijas, Igau-
nijas un Lietuvas prezidentu tik-
šanos ar ASV prezidentu Donaldu 
Trampu.

Igaunijas un ASV diplomāti ga -
tavo šo tikšanos saistībā ar šogad 
gaidāmo Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas neatkarības pasludinā ša-
nas Simtgadi. Tikšanās tiek plā no-
ta jau ilgāku laiku, un to, kad un 
kur tā notiks, pirmām kārtām 
izlems ASV. Šāda tikšanās var 
notikt Vašingtonā, ziņu aģentūrai 
BNS apliecinājusi Lietuvas prezi-
dentes Daļas Grībauskaites preses 
sekretāre Daiva Ulbinaite. “Šāda 
tikšanās tiek provizoriski saska-
ņota,” sacījusi Ulbinaite.

Arī Latvijas Valsts prezidenta 
kancelejā un Latvijas Ārlietu mi -
nistrijā (ĀM) aģentūrai LETA   
ap  stiprināja, ka patlaban notiek 
darbs pie Baltijas valstu preziden-
tu tikšanās ar ASV prezidentu 
Trampu saskaņošanas. ĀM preses 
sekretārs Gints Jegermanis aģen-
tūrai LETA norādīja, ka šobrīd 
notiek darbs pie šādas vizītes sa -
skaņošanas, tomēr par tās norises 
vietu pagaidām informāciju ne -
sniedza. Viņš skaidroja, ka ASV 
neapšaubāmi ir svarīgs stratē -
ģisks partneris un Latvijas simt-
gadē tiek plānotas ļoti daudzas 
vizītes, tajā skaitā ārvalstu amat-
personu vizītes Latvijā.

Arī Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa preses padomnieks Jānis 
Siksnis apstiprināja, ka Baltijas 
valstu diplomāti strādā pie tā, lai 
šāda tikšanās varētu notikt, tomēr 
precīzs laiks un norises vieta vēl 
nav zināma.

***
Piemin Ziemassvētku kaujas
1917. gada Ziemassvētku kau-

jās, latviešu strēlniekiem plecu pie 

pleca cīnoties pret vācu armijas 
daļām, nostiprinājās ideja par ie -
spēju panākt arī Latvijas neat ka-
rību. To  101 gadu pēc notikuma, 
kā jau ierasts, pieminēja ar svecīšu 
gājienu. Ar svecītēm rokās gar 
mūžīgās uguns altāri līdz Mātes 
Latvijas tēlam 8. janvārī veda bru-
ņoto spēku un Zemessardzes 
vienību kaŗavīru ceļš, pieminot 
Ziemassvētku kaujās kritušos.

Pirms 101 gada starp vācu un 
krievu armijas daļām no 5. līdz  
11. janvārim norisinājās vienas no 
lielākajām kaujām Latvijā Pirmā 

pasaules kaŗa laikā. Tajās pir-
moreiz cīnījās arī astoņi latviešu 
strēlnieku pulki. Notikumus pie-
minēja ar klusuma brīdi, pēc tam 
lūgšanu, vēlāk svecītes noliekot 
pie Mātes Latvijas un kritušo at -
dusas vietām.

Nacionālo bruņoto spēku No  dro-
 šinājuma pavēlniecības ko  man-
dieris, pulkvedis Kaspars Zda-
novskis uzsvēra:  “Svarīgākais ir, 
ka mēs cīnāmies par savu Latviju, 
ja mūsu tautā ir iekšā šis gars, 
cīnīties par Latviju, tātad mēs 
gribam šo valsti un gribam šajā 
valstī dzīvot. Tāpēc mēs arī nākam 
katru gadu šeit, un, ja mums ir 
jautājumi, mēs varam gūt pārlie-
cību šeit,” sacīja Zdanovskis. Starp 
sievietēm un vīriešiem uniformās 
varēja atrast arī cilvēkus, kas bija 
ieradušies pieminēt savus tuvi-
niekus.

 Zemessardzes veterāns Ludvigs 
Ģērģeris stāstīja, ka viņa tēvs “ir 
piedalījies Ziemassvētku kaujās 
un, ļoti iespējams, ka daudzi no 
viņa kauju biedriem šeit guļ”.  Lai 
gan kaujas paņēma daudzas dzī-
vības, tās uzskata par apliecinā-
jumu mūsu spējai sevi aizstāvēt un 
cēla tautas pašapziņu.

VĀCIJA. Latvijas vēstniecība Berlīnē aicina pieteikties pasu un 
per sonu apliecību noformēšanai Minhenē (sestdien, 27. janvārī). Lai 
pieteiktos, lūdzam rakstīt epastu uz: consulate.germany@mfa.gov.lv , 
norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un pakalpojumu, ko 
vēlaties saņemt Minchenē. Bez iepriekšējas pieteikšanās dokumentu 
izgatavošana nebūs iespējama. Vispārīgu informāciju par pasu un 
personu apliecību izsniegšanu lūdzam skatīt šeit: www.mfa.gov.lv/
berlin/konsulara-informacija/pases-izsniegsanas-kartiba. Par pie tei-
ku ma izgatavošanu ārpus Berlīnes tiek iekasēta papildu konsulārā 
nodeva – 15 EUR.

LIELBRITANIJA. Vēstniecība aicina latviešu diasporas or -
ga nizācijas pieteikt projektus Ārlietu ministrijas (ĀM) diasporas 
atbalsta financējumam 2018. gadā. Šis aicinājums attiecas uz projek-
tiem, kuŗu īstenošana plānota pēc 1. marta. Vēstniecība projektu pie-
teikumus iesniedz ĀM līdz š. g. 1. februārim. Saskaņā ar noteikto 
kārtību, pirms pieteikumu iesniegšanas vēstniecībai, tie ir jāizvērtē 
un jāsniedz par tiem savs atzinums. Ņemot vērā šo vēstniecības 
pienākumu, lūdzam iesūtīt aizpildītu projekta pieteikuma anketu ar 
precīzu projekta aprakstu uz e-pasta adresi: Embassy.UK@mfa.gov.lv 
līdz š. g. 25. janvāra dienas beigām.

KRIEVIJA. Latvijas vēstniecībā Krievijā viesojās Rīgas pašval-
dības delegācija, kā arī uzņēmēji un žurnālisti no Latvijas. Vēstnieks 
Māris Riekstiņš sveica klātesošos un novēlēja teicamu Rīgas dienu 
Maskavā norisi. No 18. līdz 20. decembrim Maskavā tika organizētas 
Rīgas dienas, kuŗu laikā notika lietišķās sadarbības forums, vairāku 
izstāžu atklāšana un operdziedātājas Kristīnes Opolais koncerts. 
Līdz 14. janvārim Tveras laukumā Ziemassvētku tirdziņa apmeklē-
tāji var apciemot Rīgas mājiņu, nogaršot saldumus un piparkūkas no 
Latvijas, kā arī iegādāties suvenīrus un amatnieku izstrādājumus.
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Blaumane (čells), Lauma Skride 
(klavieres), Valsts akadēmiskais 
koris Latvija, vokālā grupa Lat-
vian Voices. Tiks atskaņota Jāzepa 
Vītola, Ērika Ešenvalda, Aivara 
Kalēja, Andra Dzenīša, Maijas 
Einfeldes un Pēteŗa Vaska mūzika.

***
Rīgā uzstāsies amerikāņu čigāni 

Koncertzālē Palladium 2018. ga - 
  da 20. maijā uzstāsies amerikāņu 
čigānu pankroka grupa Gogol 
Bordello.

Koncertā grupa izpildīs dzies-
mas no sava jaunākā albuma 
Seekers and Finders. Savu pirmo 
studijas ierakstu Voi-La Intruder 
mūziķi izdeva 1999. gadā, un kopš 
tā laika grupa ieskaņojusi vēl de -
viņus albumus. “Ekstravagants ska-
   tuves tēls, huliganiska uzvedī ba 
un enerģētiski piesātināta mū   -
zika, kas pārkāpj jebkādu žanru 
robežas un nicinoši izturas pret 
sabiedrībā pieņemtajām nor - 
m ām – amerikāņu čigānu pank-
roka grupa izaicina un iekarsē 
publiku jau gandrīz divdesmit 
gadus,” gru pu raksturoja koncert-
aģentūras pārstāvji.

***
Tukuma mūzejā restaurēta 
unikāla 17. gadsimta lustra

Viens no nozīmīgākajiem Tu -
kuma mūzeja 2017. gada projek-
tiem ir unikālas, savulaik Tukuma 
ev. lut. Baznīcai piederējušas, 17. 
gadsimta pirmās puses lustras 
restaurācija. Jau stipri bojātā, tikai 
fragmentāri saglabātā lustra 1973. 
gadā tika nodota Rundāles pils 
mūzejam, kur tā atradās 44 ga- 
dus. Šī gada sākumā lustru savā 
īpašumā pārņēma Tukuma mū -
zejs, kas ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda un Tukuma novada Domes 
atbalstu veica apjomīgu tās restau-
rāciju.

Projekta ietvaros techniski tika 
sakārtotas visas oriģinālās 17. gad-
simta pirmās puses lustras detaļas 
(sametināti salauztie zari, sakār-
totas izlauztās zaru ligzdas, atjau-
nota deformēto detaļu ģeometrija 
u.tml.), bet daļa elementu (atse-
višķi zari, dekoratīvie “atstarotāji”, 
sveču šķīvīši un kausiņi) tika iz -
gatavoti no jauna, par paraugu 
izmantojot oriģinālās detaļas. 
Restaurētā lustra ir iz cils 17. gad-
simta pirmās puses Latvijas 
lietišķās mākslas darbs, kuŗa vēr-
tību nosaka ne tikai tā retuma 
pakāpe – Latvijā kopumā sagla-
bājies mazāk nekā desmit šī laik-
meta lustru, bet arī augstā māksli-
nieciskā kvalitāte. 

Ziņas sakopojis P. KARLSONS

spriedumā. Tādējādi apstrīdētajās 
normās ietvertais tiesību ierobe-
žo jums atbilst samērīguma prin-
cipam un līdz ar to apstrīdētās 
normas atbilst Latvijas Republi -
kas Satversmes 100. panta pirma-
jam teikumam un 106. panta 
pirmajam teikumam. ST sprie-
dums ir galīgs un nepārsūdzams, 
tas stāsies spēkā tā publicēšanas 
dienā.

***
Mūžībā aizgājis piemiņas 
mūzeja Pikšas veidotājs 

Gunārs Ulmanis
Ziemsvētku vakarā, 24. de  cem-

brī, 82 gadu vecumā mūžībā aiz-
gājis Kārļa Ulmaņa piemiņas mū -
zeja Pikšas veidotājs un ilggadējais 
vadītājs Gunārs Ulmanis. Viņš ir 
prezidenta Kārļa Ulmaņa brāļa 
mazdēls un prezidenta Gunta 
Ulmaņa brālēns.

Gunārs Ulmanis dzimis 1935. 
gada 20. decembrī Bērzes pagas - 
ta Pikšu saimnieku Viļa un Elīzes 
Ulmaņu ģimenē. Sākoties Latvija 
okupācijai, Ulmaņu ģimenei lika 
Pikšas atstāt. Tēvu nošāva, bet 
māti kopā ar bērniem izsūtīja uz 
Sibiriju. Turienes skarbos apstāk-
ļus Gunārs ar māsu pārcieta, pa -
teicoties mātes izmisīgajām pūlēm 
nosargāt bērnu dzīvības un vese-
lību. Tālajā Krasnojarskā Gunārs 
Ulmanis absolvējis mākslas tech-
nikumu un ilgus gadus bijis 
mākslas skolas direktors.

Atmodas gados viņš atgriezās 
dzimtajā Bērzes pagastā, lai tur-
pinātu pēc tautas iniciatīvas sākto 
darbu – veidot un vadīt Kārļa Ul -
maņa piemiņas mūzeju Pikšas. No 
1993. gada līdz 2017. gadam Gu -
nārs Ulmanis bija Latvijas pirmā 
Ministru prezidenta Kārļa Ul -
maņa piemiņas mūzeja Pikšas 
vadītājs.

***
Baltijas mūzikas festivāls 
Baltijas valstu Simtgades 

svinībām

Baltijas mūzikas festivāls Berlīnē 
notiks no 2018. gada 16. līdz 25. 
februārim. Paredzēta plaša kon-
certu serija ar Baltijas profesionālo 
mūziķu un kopu piedalīšanos. 
Baltijas komponistu mūzika ska-
nēs gan Konzerthaus Orchester 
Berlin un diriģenta Ivāna Fišera 
izpildījumā, gan ievērojamu Lat-
vijas un pārējo Baltijas valstu mū -
ziķu atskaņojumā. Koncerti ap -
tvers gan klasiskās, gan džeza mū -
zikas programmas. Festivālā visas 
trīs Baltijas valstis būs goda viesu 
statusā. Festivāls veltīts Baltijas 
valstu Simtgades svinībām Vācijā.

Festivālā piedalīsies: Iveta Ap -
kalna (ērģeles), Baiba Skride (vijo-
le), Linda Skride (alts), Kristīne 

svēra vēstnieks. Viņš skaidroja, ka 
valoda un kultūra ir cieši saistītas 
lietas, un situāciju salīdzināja ar 
stāstu par Maugli, norādot, ka “no 
vilka audzināta cilvēka ne vien-
mēr izaugs Romuls un Rems, kas 
izveidos Romu, jo var notikt kaut 
kas pilnīgi cits – cilvēks var nekļūt 
par cilvēku”. Tas nenozīmē, ka 
latviešu valodas mācīšanās krievu 
valodas mācīšanās vietā cilvēku 
neizaudzinātu par cilvēku, piebil-
da Lukjanovs, vienlaikus atzī mē - 
j ot, ka katram tomēr ir tiesības 
iegūt izglītību savā dzimtajā va -
lodā, tādēļ, ja cilvēkam cenšas liegt 
šādu iespēju, tad to var nosaukt 
par vardarbīgas asimilācijas cen-
tieniem.

***
Atzīšanās sadarbībā ar VDK
“Es to nenožēloju – jūtu, ka 

es  mu attīrījies un ticis vaļā no 
vainas apziņas.” To pēc atzīšanās 
sadarbībā ar bijušās LPSR Valsts 
drošības komiteju (VDK) jeb tā 
saukto čeku intervijā Latvijas Ra -
dio atzina dzejnieks Jānis Rok-
pelnis.

Dzejnieks ar VDK sadarbojies 
astoņdesmito gadu otrajā pusē. 
Rokpeļna uzdevums, pēc viņa 
teiktā, bijis “iepazīt un atmaskot”. 
Ziņojis par sabiedrības noska-
ņojumu. Ar VDK bijusi noruna, 
ka viņš sadarbosies tikai ar vienu 
kuratoru “čekā” un nevienu citu, 
kas varētu nākt viņa vietā. Tik-
šanās ar vervētāju Juri Miļevski 
notikusi aptuveni reizi mēnesī 
konspiratīvā dzīvoklī.  Astoņdes-
mito gadu beigās kurātors pēkšņi 
nozudis. “Kopš tā laika ar čeku 
man nebija nekāda sakara,” teica 
Rokpelnis.

“Ko es darīju?”. Kad uz Rīgu 
atbraucis toreizējais Padomju Sa -
vienības līderis Michails Gorba-
čovs, VDK ļoti interesējusi rado-
šās inteliģences attieksme pret 
Gorbačova runu un viņa idejām. 
“Es izklāstīju to, ko es domāju, 
protams, to nodēvēdams par ne -
gatīvu domāšanu. Praktiski es iz -
klāstīju, ko es pats īstenībā do -
māju,” klāstīja dzejnieks. Taujāts 
par konkrētām personām, Rok-
pelnis esot atbildējis izvairīgi.

***
Saskaņa vēršas Satversmes tiesā

Izglītības likuma normas, kas 
no  saka, ka pedagogiem ir jābūt 
lojāliem Latvijas valstij un tās Sat-
versmei, atbilst Satversmei, atzi-
nusi Satversmes tiesa (ST). Lieta 
tika ierosināta pēc 20 Saeimas 
op o zicijas partijas Saskaņa depu-
tātu pieteikuma. Pieteikuma ie -
snie dzēji pauda viedokli, ka aiz -
lie gums nodarbināt izglītības ie -
stā des vadītāju un pedagogu, kuŗš 
neatbilst lojālitātes prasībām, kā 
arī kārtība, kādā tiek izvērtēta 
atbilstība lojālitātes prasībām, ne -
samērīgi ierobežo pedagoga tiesī-
bas uz vārda brīvību. Tiesa norāda, 
ka izglītības procesa prioritārais 
mērķis ir nodrošināt izglītojamo 
tiesības saņemt tādu izglītību un 
audzināšanu, kas ļautu veidot un 
stiprināt sajūtu, ka viņi ir piederīgi 
Latvijai, tāpēc tas atbilst ne tikai 
izglītojamo, bet visas sabiedrības 
interesēm. Līdz ar to likumdevējs, 
pieņemot apstrīdētās normas, ir 
ievērojis līdzsvaru starp sabied rī-
bas un indivīda interesēm un ar 
apstrīdētajām normām noteiktais 
ierobežojums ir samērīgs, teikts 

Starp financējumu ieguvuša-
jiem darbiem ir, piemēram, Noras 
Ikstenas romāns “Mātes piens”, 
Osvalda Zebra “Gaiļu kalna ēnā”, 
Jāņa Joņeva “Jelgava 94”, Alberta 
Bela “Bezmiegs”, Rūdolfa Blau-
maņa “Nāves ēnā”, Ingas Gailes 
dzejas izlase u.c. Pagājušajā gadā 
ārvalstīs izdoti jau 19 no Latvijas 
literātūras tulkojumiem – Māras 
Zālītes “Pieci pirksti” ASV, Ineses 
Zanderes “Lupatiņu piedzīvojumi” 
arabu valodā, Ingas Žoludes “Mie-
rinājums Ādama kokam” Ungārijā 
un Polijā, Arvja Vigula dzejas 
izlase Spānijā, Zigmunda Skujiņa 
“Miesas krāsas domino” Italijā, 
Knuta Skujenieka dzejas izlase 
Zviedrijā, Semjona Haņina dzejas 
izlase Serbijā u.c.

***
Krievija aicina ES nosodīt 

Latvijas likumu 
Krievijas parlamenta augšpa lā-

tas Federācijas padome Latvijas 
Saeimas pieņemto likumu par 
Otrā pasaules kaŗa dalībnieka sta-
tusu nodēvējusi par zaimojošu, jo 
tajā nacistiskās Vācijas pusē ka -
ŗojušie pielīdzināti padomju pusē 
kaŗojošajiem, un aicinājusi Eiro-
pas Savienības (ES) valstu parla-
mentus šo likumu nosodīt.

“Krievijas Federācijas Federālās 
sapulces Federācijas padome ir 
dziļi nobažījusies par Latvijas 
Republikas Saeimas pieņemto li -
kumu “Par Otrā pasaules kaŗa da -
lībnieka statusu”, kas Otrā pasau-
les kaŗa dalībnieka statusu piešķir 
gan Padomju armijas un antihit-
leriskās koalicijas militārperso - 
n ām, gan arī nacistiskās Vācijas 
pusē kaŗojušajiem,” teikts pieņem-
tajā Federācijas padomes paziņo-
jumā. Tajā sacīts, ka “rada sašutu-
mu tas, ka šis dziļi zaimojošais 
akts pieņemts pēc tam, kad vai-
rākums valstu 2017. gada 19. de -
cembrī atbalstīja Apvienoto Nā  ci-
ju Organizācijas Ģenerālās asam-
blejas rezolūciju “Cīņa pret nacis-
ma, neonacisma un cita veida 
prakses, kas veicina rasisma, rasu 
diskriminācijas, ksenofobijas un 
tamlīdzīgas neiecietības mūsdie-
nu formas, glorifikāciju””. Par šo 
Krievijas ierosināto rezolūciju no -
balsoja 133 valstis, 49 valstis, to -
starp lielākā daļa Eiropas valstu, to 
vidū arī Baltijas valstis, atturējās, 
bet ASV un Ukraina – balsoja pret.

***
Krievijas vēstnieka viedoklis 

par izglītības reformu
Katram cilvēkam ir tiesības ie -

gūt izglītību savā dzimtajā valodā, 
bet, ja cilvēkam cenšas liegt šādas 
iespējas, tā ir vardarbīga asimilā-
cija, komentējot Izglītības un zi -
nātnes ministrijas (IZM) virzīto 
izglītības reformu, sacīja Krievijas 
vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukja-
novs. Viņš vairākkārt uzsvēra, ka 
Krievijas oficiālā pozicija “par si -
tuāciju ar krievu valodu Latvijā” 
visiem ir zināma un atkārtot to 
nav nepieciešams. “Mūsu pozicija 
ir ļoti skaidra un visiem labi zi -
nāma. Nezinu, kā vēl mēs varētu 
ietekmēt šo procesu, ko IZM un 
ministrs Kārlis Šadurskis virza. Ir 
jau redzams, ka tie, kurus tas skar, 
iesaistās šajā procesā un tas bija 
labi redzams. Nevaram aizliegt 
kādas iekšējās valsts procedūras 
vai tās atcelt, bet attieksmi pret šo 
mēs paužam ļoti konkrēti,” uz -

Latvijas zinātnieku metode 
mākslīgai zirnekļu zīda ieguvei

Viens no Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas nosauktajiem 12 nozīmī-
gākajiem sasniegumiem Latvijas 
zinātnē 2017. gadā tapis Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtā. Tur 
izpētīts zirnekļu tīkla veidošanās 
molekulārais mechanisms un no -
vērtēta mākslīgā zirnekļu zīda 
iegūšanas procesa līdzība dabiska-
jam. Vienkāršiem vārdiem sakot, 
institūta zinātnieki pēta, kā māk-
slīgi iegūt zīdu, ko dabā ražo tikai 
zirnekļi. Zirnekļi savu tīklu vērpj 
no zīda šķiedrām, kuŗas veido -   
tas no olbaltumvielām. Līdz šim 
šķied ras veidošanās process ne - 
bija pilnīgi izpētīts, tāpēc mākslīgi 
iegūt kvalitātīvu zīdu nevarēja. 
Savukārt dabiskā ceļā šis process 
nav ekonomiski izdevīgs, jo no 
viena miljona zirnekļu četru gadu 
laikā var iegūt tik daudz zīda, lai 
uzšūtu vienu džemperi. “Mērķis ir 
iegūt zirnekļu zīdu. Tas ir izcils 
materiāls – elastīgs un ļoti izturīgs. 
No tā varētu taisīt bruņu vestes, 
apģērbu, kas ir ļoti izturīgs. Tāpēc 
ir vajadzīgi mūsu pētījumi, lai šo 
procesu varētu industrializēt un 
iegūt vairāk materiāla,” skaidro 
institūta Kodolu magnētiskās re -
zonanses grupas laborants Jēkabs 
Fridmanis. Lai sasniegtu rezultātu, 
Organiskās sintēzes institūtā ne -
tika audzēti zirnekļi. Visi pētījumi 
notika sadarbībā ar zviedru kollē-
gām.“Mūsu sadarbības partneri 
Zviedrijā brauca uz Afriku, atrada 
vienu zirnekli, kas ražo ļoti iztu-
rīgu šķiedru. Un tālāk viņi noteica 
gēnu, kas atbild par šķiedras mo -
lekulas ražošanu zirneklī. Gēnu 
ie  vietoja baktērijās, kuŗas ražoja 
olbaltumvielu, tādējādi tika iegūta 
molekula, kas veido zirnekļa zīdu,” 
stāsta Organiskās sintēzes institū-
ta Kodolu magnētiskās rezonans-
es grupas vadošais pētnieks Kris-
taps Jaudzems. Pēc tam Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta uz -
devums bija šo olbaltumvielu pār-
vērst cietā zīdā ar tā dabiskajām 
īpašībām.

***
Latvijas autoru darbi 

iziet pasaulē
Pagājušajā gadā atbalstu izdo-

šanai ārvalstīs saņēmuši 43 Lat-
vijas literātūras darbu tulkojumi. 
Latviešu autoru darbi iznākuši 
albāņu, korejiešu, baltkrievu, igau-
ņu, spāņu, ungāru, italiešu, armē-
ņu, ukraiņu, chorvatu, maķe do-
niešu, arabu un somu valodā, un 
atbalstu daiļliterātūras izdošanai 
angļu valodā 2017. gadā saņē -  
mu š as 22 grāmatas.

Noras Ikstenas grāmatas “Mātes 
piens” vāks
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Varētu šķist, ka mūsdienu Krie-
vija ir, lietojot padomju termi no-
loģiju,  itin “buržuaziska” valsts: 
oligarchi uzkrāj milzu kapitālus, 
spekulē uz nebēdu, un milicija 
pārdēvēta par policiju. Turklāt 
vēl prezidentam “pa labu roku” 
dižojas Maskavas un visas Kriev-
zemes patriarchs. Un abi, stāvot 
pie “Sēru sienas”, nosoda staļi nis-
kās represijas.

Taču šo iespaidu pamatīgi   
bojā nesen pavadītā gada 10. de -
cem brī nosvinētā jubileja  – 100 
gadu, kopš dibināta bēdīgi sla-
venā če  ka, par kuŗas mantinieku 
sevi acīmredzot uzskata taga dē-
jais Fe   derālais drošības dienests 
(krie viski FSB), kuŗa darbinie -
kus šajā jubilejā apsveica “nāci-
jas līde ris” – bijušais čekas 
apakšpulk vedis Vladimirs Pu -
tins. Ne velti pašā Krievijā brīv-
domīgi ļaudis pamatoti norāda: 
tas būtu tas pats, ja mūsdienu 
Vācijā svinētu nacistiskā dro-

Drausmīgais Bortņikovs, drosmīgais Navaļnijs
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

šības dienesta – gestapo, RŠA – 
jubileju.

Mūsdienu Krievijas Federālā 
drošības dienesta jeb FSB vadī-
tājs Aleksandrs Bortņikovs čekas 
simtgades sakarā sniedza garu 
un plašu interviju laikrakstam 
Rossijskaja Gazeta – oficiālajam 
Krievijas valdības organam – un 
iedvesa šausmas ne tikai ārze-
mēs, bet arī pašmājās: runājot 
par pagājušā gadsimta trīsdes-
mito gadu represijām (t.i., 1937.-
1938. g. “Lielo terroru”. – F. G.), 
viņš apgalvoja, ka no archīvu 
materiāliem izriet, ka daudziem 
tā laika kriminālprocesiem bi - 
jusi arī sava objektīva (!) puse, 
ieskaitot tā dēvētās atklātās prā-
vas. Bortņikovs lika saprast, ka 
“Trocka piekritēji”, kuŗus šajās 
prāvās apsūdzēja, patiešām gri-
bējuši “likvidēt” Staļinu u.tml.

Bortņikovs nemin ne vārda 
par to, ka tā bija Staļina izrēķi nā-
šanās ar visu boļševiku “veco 

gvardi” – Zinovjevu, Rikovu, Ka -
meņevu, Bucharinu (vēl nesen 
“partijas mīluli” ) un daudziem 
citiem, tostarp latviešiem, kas 
kopā ar Ļeņinu (un Staļinu) lika 
pamatus padomju varai. Šie 
“sazvērnieki”, uzsver Bortņikovs, 
sadarbojušies ar ārzemju spec-
dienestiem (cik daudzus nošāva 
kā “Japānas, pat Šveices spie - 
gus” ! – F. G.). 

Izskaistinot “padomju varas” 
noziegumus, Bortņikovs citēja 
kādu NKVD 1954. gada izziņu, 
kur rakstīts, ka no 1921. līdz 
1953. gadam (no pilsoņkaŗa bei-
gām līdz Staļina nāvei) par “valsts 
noziegumiem” nāvessods ticis 
piespriests 642 980 personām. 
Cik precīzs skaitlis! Un Bort - 
ņi kovs piebilst: “Jebkuri citi skaļi 
ir diskutējami.” Vai tas nav iz -
smiekls? Toreiz taču bija neskaitā mi 
“nošaujamo saraksti” (rasstrel  nije 
spiski), kuŗus Staļins, Chruš čovs 
(jā gan!), Molotovs pašro cīgi 

apstiprināja, un dažādu ap  gabalu 
funkcionāri sacentās savā starpā, 
kurš pieprasīs nošaujamo nor-
mas pārsniegšanu. Bortņi kovam 
tā ir represiju “objektīvā puse”, tā 
iznāk?

Divas grupas – Krievijas Zināt-
ņu akadēmijas locekļi un vairāki 
desmiti rakstnieku – atklātās vēs-
 tulēs prasa nekavējoties atlaist 
Bortņikovu. Protams, ka viņš i 
nedomā atkāpties, jo bauda “na -
cionālā līdera” uzticību, turpinot 
VČK-OGPU-NKVD-MGB-
KGB tradicijas.

Tikmēr rit priekšdarbi Krie-
vijas prezidenta vēlēšanām, ku -
ŗām jānotiek 28. martā –  akurāt 
četrus gadus pēc Krimas anek-
sijas. Sakritība nav nejauša.

Un te nu respektu, pat apbrīnu 
pelna Korupcijas apkarošanas 
fonda vadītājs Aleksejs Navaļnijs. 
It kā (nosacītas) sodāmības dēļ 
Centrālā vēlēšanu komisija attei-
cas viņu reģistrēt kā kandidātu 

prezidenta vēlēšanās. Navaļnijs 
tūlīt pat paziņoja, ka aicināšot 
savus domubiedrus (kuŗu Krie-
vijā nav mazums, īpaši jauniešu 
vidū) šīs vēlēšanas boikotēt – lai 
pēc iespējas mazāk balsstiesīgo 
ierastos vēlēšanu iecirkņos. Tas, 
protams, nemazina Putina izre-
dzes uzvarēt, bet psīcholoģiski 
tam ir nozīme. Vēl vairāk: Na  vaļ-
nijs pieteica nodomu 28. jan vārī 
visā Krievijā rīkot mītiņus un 
piketus, atsaucoties uz konsti-
tūcijā garantēto sapulču brīvību.

Nu ko, Putina preses sekretārs 
Dmitrijs Peskovs tūlīt pat pazi-
ņojis, ka meklēšot kādu para-
grafu, lai šos mītiņus aizliegtu. 
Jau tagad paziņots, ka nav atļauts 
drukāt un izplatīt skrejlapas un 
plakātus, kas aicina boikotēt vē -
lēšanas. Vārdu sakot, Navaļnijs 
turpina bojāt “pirmssvētku” no -
skaņu, ko cenšas uzburt Peskova 
aparāts.

“Šis ir īpašs gads, jo Latvija 
svinēs savu Simtgadi”, sacīja 
Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis savā Jaungada uzrunā. Pre-
zidents arī atgādināja, ka rudenī 
gaidāmas Saeimas vēlēšanas, un 
aicināja polītiķus, viņu solījumus 
un darbus vērtēt jau tagad. To -
mēr galvenais un svarīgākais bija 
aicinājums nevienam nestāvēt 
malā, piedalīties savas valsts ik -
dienā, mazo un lielo lietu sakār-
tošanā, kas Prezidenta runā at -
kārtojās vairākas reizes.

Savukārt premjerministrs Mā -
ris Kučinskis runāja par pagā-
jušajā gadā padarīto, minot gan 
nodokļu reformu, gan reformas 
izglītībā un veselības aprūpes 
budžeta pieaugumu. “Pats sva rī-
gākais nodokļu reformas mēr ķis 
bija vairot sociālo taisnīgumu. 
Bet vai reforma jau ir radījusi 
taisnīgu sabiedrību? Noteikti  
nē, jo līdz tai vēl ir ejams tāls 
ceļš: mums trūkst pieredzes, un 
arī no citām valstīm aizgūtie 
taisnīguma vai nodokļu modeļi 
Latvijā nav gluži dzīvotspējīgi,” 
sacīja Kučinskis. Runājot par 
izglītību, premjers atzina, ka tā  
ir ļoti jutīga nozare un ka refor-
mas virsmērķis – vienādas kva-
litātes izglītība visiem – nav ap -
strīdams vai atceļams. “Tas ir tas 
pats sociālā taisnīguma un Lat-
vijas nākotnes jautājums. Un 
mūsu bērnu nākotne ir svarī gā-
ka par sastingušo sistēmas ta  -
gadni vai leģendām apvīto pa -
gātni,” sacīja premjers. Tiesa 
gan, pieminot Latvijā vissāpīgā-

Latvijas valsts Simtgade un “privatizācija” 
ko temu – veselības aprūpi, 
premjers runāja vien par algām 
un par to, ka nedrīkst būt ne -
kādas diskriminācijas attiecībā 
uz medmāsu un palīgpersonāla 
atalgojumu, bet par to, kādēļ vis-
pār pastāv veselības aprūpe un 
vai ir cerība, ka tās pieejamība 
uzlabosies, Kučinskis nebilda ne 
vārda. 

Kopumā, atskatoties uz abu 
amatpersonu teikto, jāteic, ka 
Valsts prezidenta uzruna bija 
emocionāla, bet valdības vadī tā-
ja – racionālāka un, acīmre dz ot, 
domājot par vēlēšanām, vēr sta 
uz noteiktām iedzīvotāju gru-
pām. Šis gads tika solīts izcils, 
un, protams, par to varēs spriest 
tikai gada beigās. Vai nodokļu 
reforma tiešām mazinās plaisu 
starp tiem, kuŗi neskaita centus, 
un tiem, kuŗiem pietrūkst ik -
dienas dzīvei nepieciešamais, 
rādīs laiks. Arī tikai laiks rādīs, 
vai veselības aprūpe ir kļuvusi 
pieejamāka. Skaitļi liecina, ka 
ekonomika aug, lai gan liela daļa 
Latvijas iedzīvotāju maciņos to 
nejūt. Varbūt tā ir ļoti subjektīva 
sajūta, bet aizvien biežāk jādo-
mā, ka mūsu valsts izskatās pēc 
labi ģērbtas dāmas, zem kuŗas 
dārgās kleitas slēpjas noplukusi 
apakšveļa. Vēl vairāk, izskatās, 
ka nauda un izdevīgums ir kļu-
vis par galveno dzinējspēku, bet 
tā dēvētās vērtības un principi 
noder vien aizsegam. Spilgts pie-
mērs ir Parlamentārās iz  meklē-
šanas komisija t.s. “oligarhu lie-
tā”, kuŗai nule jābeidz savs darbs, 

bet komisijas priekšsēdei In  gu-
nai Sudrabai joprojām nav pie-
laides valsts noslēpumam. Izņe-
mot dažus deputātus, Saeimā tas 
nevienu īpaši neuztrauc, lai gan 
tas ir absurds, ka vadītājai, kuŗas 
komisija strādā ar dokumen-
tiem, kuŗiem vajadzīga minētā 
pielaide, tos nemaz nedrīkst 
lasīt. 

Uztrauc arī tas, kas notiks ar 
sabiedrisko mediju – Latvijas 
Radio un vai tas netiks “priva-
tizēts” kādas vai kādu partiju 
interesēs, jo – Nacionālā elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome (NEPLP) par Latvijas 
Radio valdes locekli satura attīs-
tības jautājumos ir iecēlusi Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministra Kaspara Gerhar da 
padomnieci Sanitu Diku-Bok-
melderi. Šis lēmums daļā sa  -
bied rības radījis neizpratni un 
satrau kumu par to, kas tālāk 
notiks ar Latvijas Radio, jo tas ir 
viens no diviem sabiedriskajiem 
medijiem valstī. Faktiski jau tā-
jumi ir divi: par Dikas-Bok mel-
deres profesionālo pieredzi un 
par partijisko piederību. (Dienu 
pirms beidzās pieteikšanās uz 
brīvo Latvijas Radio valdes lo -
cek ļa vietu apturēja savu darbī -
bu NA.) 

Par jaunieceltās valdes locek-
les profesionālo pieredzi bažas 
pauž daudzi žurnālisti un me -
diju vides profesionāļi, jo, pirm-
kārt, ir radio un, otrkārt, sa  bied-
riskā medija specifika. Pat ziņas 
teksts un pasniegšanas veids par 

vienu un to pašu notikumu ne -
daudz atšķiras, atkarībā no tā, 
vai ziņu lasa vai dzird vai dzird 
un redz. Radio ir sava specifika, 
tāpat kā presei vai televīzijai. 

Tomēr galvenokārt bažas ir 
tādēļ, ka Latvijas Radio ir sa -
biedrisks medijs, kuŗam nav jā -
strādā kādas (vai kādu) partijas, 
ekonomisko grupējumu inte  -
res ēs. Komercraidor ganizācijām 
gal venais ir nopelnīt, tās var ie -
vērot sava īpašnieka intereses, 
protams, nepārkāpjot valsts li -
kumus. Komercraidstacijas var 
nodarboties, piemēram, tikai vai 
pārsvarā ar izklaidi, jo to mērķis 
ir peļņa. Sabiedriskā medija uz -
devums ir informēt un izglītot, 
nodrošināt sabiedrības tiesības 
saņemt daudzveidīgu un neatka-
rīgu informāciju un idejas. Vai 
Dikai-Bokmelderei ir zināšanas 
par žurnālistiku un izpratne par 
to, kas ir sabiedriskais medijs, 
patiesībā nav skaidrs. Tāpat kā 
nav skaidrs, vai partijas biedre, 
kuŗa dienu pirms dokumentu 
iesniegšanas konkursam aptur 
savu darbību partijā, var, grib un 
spēj nedomāt savas partijas, bet 
domāt sabiedrības interesēs. 
NEPLP priekšsēdes Daces Ķez-
beres sacītais preses konferencē, 
ka viņa jautājusi, vai partijas pie-
derība, kaut apturēta, ietekmēs 
Dikas-Bokmelderes darbu, un 
amata kandidāte atbildējusi, ka 
neietekmēs, izklausās pēc anek-
dotes, ne nopietnas vērtēšanas. 
Tātad – par sabiedriskā medija 
valdes locekli varētu iecelt arī 

Saskaņas vadītāju Nilu Ušakovu 
vai Nacionālās apvienības va  dī-
tāju Raivi Dzintaru – viņi ir strā-
dājuši žurnālistikā un varētu 
teikt, ka viņu uzskati un partijas 
piederība neietekmēs sabied ris-
kā medija saturu? Protams, tas ir 
kārtējais absurds, jo attiecināt 
publisko kapitālsabiedrību pār-
valdī bas likuma noteikumus par 
kandidātu atlasi arī uz sabied-
riskā medija amata kandidātu 
atlasi ir vairāk nekā dīvaini. In -
teresanti ir arī tas, ka nekādus ie -
bildumus nav paudusi, pie mē - 
r am, Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS), kas liek domā, ka abas 
partiju apvienības sabiedriskā 
medija polītizēšanas jautājumos 
labi saprotas – varbūt pat bez 
vārdiem un klusām norunām. 

Desmit mēnešus pirms Saei-
mas vēlēšanām tas ir bīstami, 
un, manuprāt, šis NEPLP lē  - 
m ums ir viens no Latviju apdrau-
došākajiem lēmumiem šajā ga -
dā. Atliek cerēt, ka “velns nav tik 
melns, kā to mālē” un ka Latvijā 
neatkārtosies Polijas stāsts, kur 
ļoti līdzīgā veidā, soli pa solim, 
sabiedriskie mediji tiek apklu-
sināti.

Tāpēc, domājot par šo gadu, 
jāsecina, ka naudas varbūt arī 
būs vairāk, bet vai valsts “privati-
zēšanas” process tiks apturēts, 
grūti spriest. Jācer, ka diasporas 
aktīva iesaistīšanās vēlēšanu pro-
cesā situāciju var mainīt – ja no -
balsotu visi ārpus Latvijas mī -
tošie balsstiesīgie, tās varētu būt 
astoņas deputātu vietas Saei mā.
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EDUARDS
SILKALNS

Burvīgā gaismā uzzaigo pagā t    -
ne, kad ieraugām grāmatas virs-
rakstu Labie ļaudis. Kuŗš gan vēl 
mūsdienās runā par ļaudīm? Ta -
gad vairs tikai par cilvēkiem, per-
sonām, indivīdiem, iedzīvotā j iem... 
Ļaudis bija viņos laikos, kad vecāki 
bērniem deva vārdus Made, Grie-
ta, Andžs.

Jānis Poruks savam stāstam    
lika virsrakstu Sirdsšķīstie ļaudis 
(1896. g.). Un kuŗš gan vēl mūs-
dienās šķiro cilvēkus labajos un 
ļaunajos? Tā šķiroja laikos, kas  
bija dievbijīgāki par mūsējiem un 
kad labajiem aizmūžā ticamas bija 
debesis, bet ļaunajiem – elle. To -
mēr tieši šķietami archaiskais virs-
raksts vilināt vilina Labajos ļaudīs 
ieskatīties.

2002. gadā dibinātais Vītolu 
fonds grāmatu izdevis uz savu 15 
gadu jubileju. Agrāk Venecuēlā 
dzī vojošais uzņēmējs Vilis Vītols 
ar dzīvesbiedri Martu fondu iz -
veidoja kā administrātīvu vienī-
bu, caur kuŗu labdaŗi ar ziedo -
tiem līdzekļiem pašu izvēlētā ap -
jomā sagādā stipendijas, kas pa -
līdz centīgiem un spējīgiem, bet 
maznodrošinātiem jauniešiem stu-

Devības daudzinājums
Astrīda Jansone, Labie ļaudis, izdevis Vītolu fonds 2017. g., 352 lpp.

dēt Latvijas augstskolās. Grāmatas 
ievadā lasām, ka fonda ziedotāju 
skaits jau tuvojas diviem simtiem, 
bet Astrīda Jansone vērsusies pie 
kādiem piecdesmit un aicinājusi 
viņus pašus vārdiem izstāstīt savus 
dzīvesstāstus.

Kas tad ir šie mūsdienu labie 
ļaudis? Lielākais skaits ir ASV vēl 
arvien dzīvojošie vai jaunākajā lai-
kā Latvijā atgriezušies sirm galv ji. 
Tipiski viņu stāstījumi iesākas ar 
blāvām atmiņām par Latvijā pava-
dītu agro bērnību, tad pārceļas uz 
Vācijā bēgļu nometnēs pieredzē -
to un turienes skolās izveidojušos 
pie derības sajūtu savai latviešu tau-
tai. Seko pārskats par augstākās iz -
glītības apgūšanu tālākās izceļo-
šanas zemē, par karjēru maizes 
darbā, par pietiekama turības lī -
meņa sasniegšanu, lai atliktu lī - 
dz ekļi palīdzībai tādiem, kuŗus 
lik  tenis palutinājis mazāk. Vai nu 
tas ir tāpēc, ka no bēgļu nometnēm 
uz ASV visvairāk latviešu izceļoja, 
vai arī tāpēc, ka ASV ir turīgākā 
no visām izceļošanas zemēm, vai 
vēl tāpēc, ka krājuma sastādītāja 
Astrīda Jansone pati ir bijusi Ame-
rikas latviete, jebkuŗā gadījumā 
Kanada un Rietumeiropa ir vāji 
pārstāvētas. Ir lasāmas arī tikai trīs 
Austrālijas un trīs Latvijas latviešu 
mūža atmiņas vai citas kontri bū-
cijas. Raksta arī viens “īsts” ame ri-
kānis, kas savā laikā uzpircis vecas, 
nolaistas mājas, saremontējis tās 
un pārdevis un tagad, vēlīnos 
mū  ža gados, ko līdzīgu dara mū -
su Saulkrastos. “Palīdzēt Latvijas 
jauniešiem es varu atļauties”, viņš 
raksta.

Vai ir kāds kopsaucējs visu labo 
ļaužu raksturošanai? Kopīgs vi -
ņiem, lūk, ir tas, ka viņi visi upu-
rējuši lielāku vai mazāku tiesu no 
savas labklājības un atvēlējuši to 
jauniem cilvēkiem, kam tā vairāk 
vajadzīga, bet caur šiem jaunie-

šiem – Mātei Latvijai. Daudzu 
rak stiskajās liecībās ieskanas pa  t-
rio tiska jutoņa. Daudzviet norā-
dīts uz izglītības un it īpaši uz 
vairāku valodu prasmes lomu 
tikšanā pie panākumiem.

Vai labu ļaužu stāstus ir intere-
santi lasīt? Mēdz teikt, ka teātrī ak -
tieri parasti interesantāk no  spē-
lējot slikto vai ļauno nekā labo 
cilvēku lomas: Paijas esot krāšņā-
kas par Maijām. Tomēr uz jautā-
jumu jāatbild pozitīvi vismaz trīs 
iemeslu dēļ.-

Pirmkārt, laba tiesa krājumā 
pār stāvēto ļaužu ir bijuši aktīvisti 
trimdas latviešu sabiedrībā un 
grā matas potenciāliem lasītājiem 
būs pazīstami. Saskaitīju sešpa - 
d smit vai nu paziņas vai vismaz 
tādus cilvēkus, ar kuŗiem kādreiz 
mūžā iznācis sarokoties. Uzgāju 
pat bērnības dienu līdzaudzi, par 
kuŗas tālāku likteni neko nebiju zi -
nājis turpmākos septiņdesmit ga -
dus. Bet visjaukāk taču lasīt par 
vairāk vai mazāk pazīstamiem 
cilvēkiem, jo allaž kādu niansīti 
vai finesīti par viņu mūža gājumu 
ir labi piemācīties klāt.

Otrkārt, daudzu stāstītāju mūža 
raksts ir stipri tuvs daudzu Laika 
un – gan mazāk – Brīvās Latvijas 
la  sītāju mūža rakstam. Lasot bija 
jādomā līdzi: ko es tai laikā darīju? 
Kur es tai gadā biju?

Treškārt un galvenokārt, grā ma-
tā interesanti atklājas dažādo stā s-
tī tāju gaume un rakstura īpašī - 
 bas. Uzpeld pa vēstītājam, ko Jānis 
Jaun sudrabiņš, ja būtu vēl dzīvs, 
nosauktu tai pašā neglītajā lielīb-
nieku raksturojošā vārdā, par 
ku  ŗu viņš trimdas sākuma gados 
izpelnījās uz lielāku izsmalcinā-
tību orientētu cilvēku pārmetu-
mus. Nav taču pārāk eleganti par 
sevi teikt, ka “man piemīt liela uz -
ņēmība” vai ka “skaitījos ietek mī-
ga persona”. (Ja cits to pasaka, tad, 

protams, citādi.) Pēc lielīšanās iz -
skatās arī 35 apavu veikalu iz  kār-
tošana Latvijā 25 gadu laikā un 
darbošanos atkritumu biznesa va -
dībā, kam 1400 strādnieku. To mēr, 
no citas puses raugoties, nebūtu šo 
apavu un šo atkritumu, netiktu 
kādam jaunietim tik ļoti vajadzīgā 
Vītolu fonda stipendija.

Patīk humora izjūta gan atjau-
tīgu cilvēku izdarībās, gan to atstā s-
 tījumā. Kāda rakstītāja pastāstā 
par sava vīra izrīkošanos ar Rīgā 
Čaka ielā atgūtu ģimenes īpašu-
mu, daudzstāvu namu:

Liftu Pēteris ierīkoja pirms ga -
diem piecpadsmit, un šogad vaja-
dzēja atjaunot lifta motoru. Tas 
no  zīmēja, ka uz divām trim nedē-
ļām visiem mājas iedzīvotājiem 
bi  ja jākāpj pa kāpnēm. Bet Pēteris 
ir ļoti radošs cilvēks – Amerikā viņš 
lika uztaisīt tādas sarkanbaltsar-
kanas piespraužamas pogas, kuŗu 
viducī bija ieraksts: “Čaka ielas 
vin grotāji”. Vēl katrā stāvā viņš iz -
lika krēslus, ūdeni un konfektes, lai 
cilvēki, kas, kāpjot noguruši, varētu 
apsēsties un pacienāties. Konfektes 
gan ļoti ātri pazuda... Vēl viņš bija 
izlicis informāciju, cik kaloriju cil-
vēks patērējis, kāpjot līdz konkrē ta-
jam stāvam. Citiem vārdiem sa  kot, 
viņš šīs neērtības bija pa  darījis par 
jauku, jautru un interesantu no -
darbi.

Gribas domāt: ja tādu Amerikas 
cilvēkam vairāk vai mazāk tipisku 
vieglumu un omulību, tādu grū-
tību pārvēršanu par joku izdotos 
masveidīgi pārnest uz bieži vien 
problēmu nomākto un saskābušo 
Latvijas cilvēku, guvums visiem 
varētu jau tikt salīdzināts ar guvu-
mu studentam no viņiem piešķir-
tajām stipendijām.

Patīk grāmatā izlīdzināti, līdz-
svaroti un tāpēc droši vien precīzi 
vērtējumi, piemēram – “Kā jau    
vi  siem cilvēkiem, maniem vecā  - 

k iem bija gan savas pozitīvās, gan 
negatīvās īpašības.”

Kāds stāstītājs izmanto izde vību 
izteikties, lai apliecinātu un moti-
vētu savu neticību Dievam. Kā tas 
varot būt, ka notikumi bieži risi-
noties neatkarīgi no tā, vai Dievu 
lūdz vai nelūdz. Viņš pats reiz esot 
atkopies no smagas operācijas, 
kaut Dievu nemaz neesot lūdzis. 
Jāsaka: varonība nudien, ķerties 
pie tik dziļa temata vienā vien 
rindkopā, sešos teikumos!

Brīnumainas un brīžiem netica-
mas lietas iznāk lasīt tādā daudz-
autoru grāmatā. – Kāds rakstītājs, 
nu jau arī pats miris, savas dzīves- 
biedres izvadīšanā no baznīcas  li  cis 
skanēt Štrausa valšiem, jo tā bi  jusi 
viņas mīļākā mūzika. Vai tas var 
būt, ka Rīgas Valsts 1. ģim nā zijā 
mācības vecākajās klasēs no  tiek 
angļu valodā? – Amerika jau esot 
visāda brīnumu zeme, bet vai var 
ticēt kādas stāstītājas teiktajam, ka 
viņas dēls, kam trīs uni ver sitātes 
gradi, pelnās ar peldbaseinu labo-
šanu, uzturēšanu un bū  vēšanu?

Kaut paredzams, ka grāmatu 
visvairāk lasīs ar Endzelīna orto-
grafiju saradusi trimdas vecākā 
paaudze, grāmatā lietota padom -
ju laikā Latvijā ieviestā pareizrak-
stība. Tas šos lasītājus varētu daudz 
netraucēt, jo viņi taču droši vien 
lasa arī citas kopš neatkarības at -
gūšanas Latvijā izdotas grāmatas 
un pieraduši pie rakstības arī tajās. 
Iebilst gan gribas pret pilsētu vār-
du rakstību Eslingene, Adelaida 
un Pērta. Latvijas valodnieki, kas 
savulaik ar kaut kādu motivāciju 
par šādu rakstību vienojušies, ir 
totāli ignorējuši, ka šajās pilsētās 
ilgus gadu desmitus dzīvojuši 
tūkstošiem latviešu, kas konsek-
venti ir lietojuši un turpina lietot 
formas Eslingena, Adelaide un 
Perta. Vai tad tradicijai lai vairs 
nebūtu nekāda spēka?

1960. gadā dzimusī Rita Laima 
(turpmāk RL) ir divu prominentu 
ASV latviešu bērns. Viņas tēvs – 
gleznotājs, illustrātors, mākslas fo -
tografs, grafiķis Ilmārs Rumpēters 
(dz. 1929. g.), bet māte – dzejniece, 
vēlāk arī Laika redaktore Baiba 
Bičole. Sabiedrībā redzami arī abi 
vectēvi – tiesībnieks, brīvās Lat vi-
jas laika senātors Augusts Rum-
pēteris (1899 – 1978) un literātūras 

Stāsts bez gala vārda
Rita Laima, Skylarks and Rebels (Cīruļi un dumpinieki), ibidem apgāds Štutgartē 2017. g., 538 lpp.

kritiķis Jānis Bičolis (1904 – 1982).
Pirmos divdesmit mūža gadus, 

pateicoties vecāku, latviešu pa -
mat skolas un latviešu sabiedrības 
latviskumam, bet līdztekus arī 
Ņū  džersijas amerikāniskās vides 
ame rikānismam, meitene liekas 
vienlīdz labi iedzīvojusies divās 
parallēlās kultūrās, kaut savos iz -
vērstajos, angļu valodā sarakstī ta-
jos memuāros Skylarks and Rebels 
(Cīruļi un dumpinieki) viņa vie-
nubrīd domādama par saviem lik-
teņbiedriem, līdzaudžiem, at  zī s-
tas, ka tas var arī nenākties viegli. 
“Lai atbrīvotos no neērtības, dau-
dzi izvēlējās norobežoties no vie-
nas no identitātēm, kas savā star -
pā sacentās. Diemžēl daudzos ga -
dījumos tika upurēta latviskā 
identitāte,” raksta RL (53. lpp.).

RL norobežojās no nekā. Grā-
matas pirmajās nodaļās viņa sevi 
parāda kā teju vai tipisku ame ri-
kāņu meiteni un jaunieti, kas labi 
pazīst tā laika popmūziku un kam 
tā arī labi patīk un kas augsti vērtē 
amerikāniskās demokratiskās brī-
vības un dzīvesveidu. Mīlestības 
atklāsme Amerikai no RL puses 

izklausās patiesa un ne tikai kā 
mēģinājums pielabināties ameri-
kāņu lasītājiem, uzsveŗot, ka viņa 
ir viena no viņiem un nav nekāda 
svešiniece. Bet, ja mīlestības aplie-
cinājums dzimtenei no RL izskan 
silts, tad mīlestība uz tēvzemi 
Latviju izklausās pavisam kvēla.

RL rodas nepārvarama vēlēša-
nās visu, ko viņa par Amerikā par 
Latviju un mūsu tautu un tās lik-
teņiem dzirdējusi, pārbaudīt, kā 
saka, tur uz vietas. Protams, tas ne -
bija iespējams bez Kultūrsakaru 
komitejas starpniecības, bet laik-
metā, kad trimdas sabiedrība par 
kultūrsakarošanu ēda nost tādas 
slavenības kā dzejnieci Veltu To -
mu, kas tad nu būtu uztraucies  
par vēl tikai 20 gadus vecās Ritas 
Rumpēteres ceļotgribēšanu! RL ie -
radusies Latvijā 1980. gadā, re  dzī-
gu skatu visu vērojusi, labi pratusi 
atšķirt visu vērtīgo un pozitīvi lat-
visko no komūnistu varas mūsu 
tautai uztieptā, pamācījusies Māk-
slas akadēmijā, kur mācībspēki 
pret viņu izturējušies rezervēti... 
Uzturēšanās vīzas nepa garinā ša-
nas dēļ RL Latvijā varējusi uztu-

rēties īsāku laiku, nekā bija iece-
rējusi, tomēr laika bijis pietiekami, 
lai ieskatītos Latvijas puisī Andrī 
Krieviņā, ar kuŗu tad 1982. gadā 
atlidojusi apprecēties. Šoreiz uztu-
rēšanās ilgusi 17 gadus. Ģimenē 
piedzimuši divi dēli, Krišjānis un 
Jurģis, bet 1997. gadā, labu laiku 
pēc laulības izjukšanas, RL atgrie-
zusies Amerikā.

Grāmata laikam gan būs pla šā-
kais materiālu krājums par Lat viju 
1980. gados un par pāreju uz ne -
atkarību, kāds mums līdz šim 
iznācis angļu valodā vai jebkuŗā 
citā valodā. Paskaidrojošā virsrak-
stā tā nosaukta par “memuāriem 
par Padomju Krievijas okupēto 
Latviju, par dzīvi totālitārā valstī 
un par brīvību”. Vinjetes iz Krie-
viņu ģimenes personiskās dzīves 
vietām pārtop par tādu kā saist-
vielu, kas nodrošina stāstījuma 
kontinuitāti un satur kopā vēs tu-
riski un sabiedriski nozīmīgus 
ma  teriālus. Piemēram, 15. lappu-
sē. gaŗais materiālu sakopojums 
par Gunāru Astru dalās ar vielu, 
kas ir ārpus tiešās RL pieredzes, 
bet viņa nodaļā ietilpina savu 

gā jienu gaŗām Stūra mājai un 
beigās atzīstas: “Es nožēloju, ka 
nekad nesatiku Astru, ka nezināju 
vairāk par viņu, kamēr viņš bija 
vēl dzīvs un ka nepiedalījos viņa 
bērēs. Ja vispār savā dzīvē kādu 
latvieti esmu uzskatījusi par varo-
ni, tad tāds bija Gunārs Astra.” Šis 
personiskais pieskāriens padara 
daudzviet nospiedošo vielu vieg-
lāk lasāmu. Grāmata it kā uzrunā 
lasītāju visplašāko loku: romānu 
cienītājus visvairāk saistīs RL per-
soniskās gaitas un likteņi, bet tos, 
kas priekšroku dod lietiskai un 
uzziņas literātūrai – pārējie grā-
matā ietilpinātie materiāli.

Labuma grāmatā ir daudz daudz 
vairāk nekā trūkumu un kļūmju, 
tomēr neignorēsim arī pēdējos. – 
Komūnismam un padomju iekār-
tai tiek “sadots” no vienas vietas, 
un saturiski tam visam var piekrist, 
un var priecāties, ka RL sirds ir, kā 
saka, īstajā vietā, bet atkārtošanās 
šķita mazliet par daudz. Saskaitīju, 
ka tualetes papīra neesamība un 
sagrieztu avīžu lapu lietošana tā 
vietā atzīmēta kādas reizes piecas.  

(Turpinājums 13. lpp.)
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Rakstot par plaši zināmām vai 
vispārpieņemtām patiesībām, ne -
būtu jāatsaucas uz kādiem kon-
krētiem to paudējiem. Ne jau nu 
vēsturnieks Ēriks Jēkabsons pir-
mais atklāja, ka 19. un 20. gs. mijā 
un īpaši pēc 1905. gada revolūci -
jas daudzi latvieši izceļojuši uz 
ASV. (74.) – Ir jēga paskaidrot, ka 
Krāmu iela angliski būtu Junk  
iela, bet Kaļķu iela – Lime iela, jo 
tādējādi parādīts šo Vecrīgas ielu 
sendienu raksturs. (158.) Turpre-
tim maza jēga paskaidrot, ka Plū-
mes jaunkundzes uzvārds angliski 
būtu Plum (93.), bet Circeņa kun-
ga – Cricket (529.) – Gadās pa 
pret runai. Tā padomju celtniecības 
sava laika “lepnums”, restorāns 
Jūras Pērle Jūrmalā 289. lappusē 

saņēmis architektoniski negatīvu 
vērtējumu, bet 291. lappusē – po -
zitīvu. – Sv. Pēteŗa baznīca Vecrīgā 
nekad nav bijusi katedrāle (419.). – 
Dažs, kas paliek līdz galam ne - 
iz stā stīts. Par Rīgas barikādēm 
1991. gada janvārī viss skaidrs, bet 
kāpēc vajadzēja barikādes celt arī 
Liepājā un Kuldīgā? (501.) – Grā-
mata nav gluži izcils poligrafijas 
mākslas paraugs: burtiņi ir sīki 
sī  ciņi un fotoattēli lielākoties 
tādi paši, gados vecāki lasītāji ie -
bildīs. Laimīgā kārtā daļai at  tēlu 
pievie nota to tīmeklī atro damā 
“adrese”.

Lasītājam paliek neizstāstīts, kā -
pēc RL 1999. gadā vajadzēja at -
griezties Amerikā. Vai tad nav    
dī  v aini, ka jauna sieviete, kas brīv-

prātīgi pārcietusi visas padomju 
laika pēdējo gadu grūtības, “lasās 
prom” no mīļotās tēvzemes tad, 
kad tai pakāpeniski sāk klāties ar -
vien labāk? Tas taču liekas galīgi 
ačgārni! Lasām grāmatas ievadā, 
ka RL Amerikā piedzimuši vēl 
divi bērni, 2001. un 2005. gadā, 
bet 2014. un 2016. gadā Latvijā 
pasaulē nākuši divi mazbērni, 
jādomā – Krišjāņa un/vai Jurģa 
dēls un meita.

RL par sevi grāmatā ir pratusi 
izraisīt pietiekamu interesi lasī -
tājā, lai viņš vēlētos uzzināt, kā tad 
viņai pašai klājies kopš 1999. gada. 
Kas bijis viņas nākamais dzīves-
biedrs: latvietis? Cittautietis? Kur 
šobrīd mīt viņas bērni un maz-
bērni? Un galvenais: kur tagad ir 

viņa pati – mīļotajā Amerikā vai 
mīļotajā Latvijā?

Vēl par RL vārdu. Gribētos pie-
ņemt, ka Rita un Laima ir divi RL 
priekšvārdi un ka viņa izšķīrusies 
nelietot uzvārdu, kas mūžā vai -
rāk kārt mainījies. Bet ienāk prātā 
doma: varbūt viņa precējusies ar 
amerikāni, kam angliskajā rak  - 
s tībā uzvārds ir Lime un kas lat-
viski būtu Laims, kā Harijs Laims 
sla venajā vecajā filmā Trešais vīrs. 
Agrāk domāju, ka ilggadējā ASV 
dzīvojusī Jāzepa Vītola Mūzikas 
akadēmijas pabalstītājas Māras 
Doles uzvārdam ir skaisti latviska 
cilme, jo ir taču mums Daugavā 
tāda Doles sala. Tikai tad, kad 
Māra Dole bija jau mirusi, uzzi nā-
ju, ka viņai bijis amerikāņu vīrs ar 

uzvārdu Dole, ko latviskajā trans-
kripcijā precīzāk būtu atveidot kā 
Douls, tātad viņā būtu Doula. Lai 
cienījamā RL neņem ļaunā tādas 
visādas spekulācijas, bet tā klājas, 
ja saistošu dzīves stāstu aptur 
pusceļā.

Paldies Ritai Laimai par paveik-
to darbu! Nav mums daudz tādu 
1960. gadā un šaipus 1960. gadam 
dzimušu trimdas bērnu, kas pa -
veikuši lielus darbus Latvijas labā. 
Viens tāds ir tai pašā 1960. gadā 
dzimušais Latvijā labi pazīstamais 
žurnālists un arī mūsu laikraksta 
līdzstrādnieks Kārlis Streips. Cits, 
kas momentā nāk prātā, ir 1963. 
gadā dzimušais dižā pētījuma 
Dzies mu vara autors Guntis Šmid-
chens. Lai dzīvo!

Stāsts bez gala vārda

Tas bija tieši valstssvētku mē -
nesī, kad tu dzīvojies pa Latviju 
un tikies ar savas jauniznākušās 
grāmatas “Cīruļi un dumpi nie-
ki” lasītājiem. Tavi iespaidi?

Brīnišķīgi! Un joprojām ka  vē jos 
atmiņās, domādama, cik mums jā -
būt pateicīgiem Dievam, ka lemts 
piedzīvot laikus, kad varam svi   nēt 
savas valsts svētkus – šogad jau 
simto gadadienu –, runāt savā, 
lat viešu valodā. Labi atceros tos 
laikus, kad par savu valsti nemaz 
nedrīkstējām runāt, tik vien kā 
varējām kavēties atmiņās, kas 
turklāt bija jāslēpj... Nu pie krūtīm 
ar lepnumu spraužam sarkan  balt-
sarkanās lentītes. Lāčplēšu dienā 
biju aizgājusi uz Kaŗa mūzeju – 
vietu, kur kā uz delnas apskatāma 
mūsu valsts vēsture: kaŗš aiz kaŗa, 
okupācija, mūsu latviešu vīri del-
dēti. Latvijas ģeopolitiskā situācija 
diemžēl vienmēr būs “delikāta”, 
arī ņemot vērā mūsu Austrumu 
kaimiņus. Bet todien te, mūzejā, 
satiku divus Kanadas virsniekus, 
kuŗi Latvijā ir dienestā. Un patei-
cu viņiem, ka mēs, latvieši, esam 
gandarīti par to, ka viņi ir šeit, lai 
mums palīdzētu. Svētku vakarā 
biju pie Brīvības pieminekļa, klau-
sījos Ērika Ešenvalda “Dvēseles 
dziesmu”, filmēju ģimenes ar bēr-
n iem, kas te ieradušies, un face-
book sūtīju visiem pasaulē. Un 
atminējos 80. gadus aizvadītajā 
gadsimtā, kad še nemaz nevarēja 
nākt klāt. Tās bija brīnumainas 
izjūtas, ko novēlu piedzīvot ik -
vienam. 

Kā izlasāms grāmatā, Latvijā 
pirmoreiz ieradies 20 gadu ve -
cumā, 1980. gadā, gadus vēlāk te 
satiki savu mīlestību un dzīvoji 
līdz 1999. gadam, kad atgriezies 
Amerikā. Nozīmīgs laiks, lai iz -
darītu secinājumus, piemēram, 
par to, vai jaunās pārmaiņas pēc 
Atmodas varēja notikt straujāk? 

 Teikšu tā – izmaiņas ir milzī-
gas! Cilvēkiem Latvijā varbūt lie-
kas, ka viss, kas noticis, ir pats par 
sevi saprotams. “Trimdiniekiem”,   – 
ka pārmaiņas varētu būt strau jā-
kas. Bet atkratīties no padomju 
mantojuma nav un nevar būt bijis 
viegli. Piemēram, korupcija – tās 
saknes velkas līdzi no laikiem, 
kad ikviens centās “likumu apiet 
ar līkumu”, kad apzagt valsti ne -
likās negods, jo valsts apzaga sa -
vus cilvēkus. Un tomēr mani kai-

“Latviju nevar eksportēt!”
Rita Laima, rakstniece, dzejniece un publiciste intervijā Ligitai Kovtunai

tina pārmetumi, jo man ir skaidrs – 
mēs paši esam Latvija! Ja tu kritizē 
un pats neko nedari, labāk stāvi 
klusu! Brauc šurp, veido šeit savu 
biznesu, dari kaut ko...

Ir jau arī daudz piemēru, kad 
ārzemju latvieši to dara. Astrīdai 
Jansonei top grāmata par trim-
das bērnubērniem, un viņa rai-
zējas, vai mūža pietiks, lai visus 
aprakstītu.

 Protams, ir smagā emigrācijas 
problēma, jautājums par algām 
un dzīveslīmeni, kas joprojām 
krasi atšķiras no Rietumeiropas, 
respektīvi, – par sociālo nevien lī-
dzību, jo Latvijā ir daudz neparas-
ti bagātu cilvēku.

Ciemu dienās Latvijā tu sabiji 
aptuveni 15 vietās Rīgā un citās 
pilsētās. Tavi iespaidi?

Pirmais grāmatas atklāšanas sa -
rīkojums notika Gaismas pilī, un 
te man jāteic pateicības vārdi 
Ni  lam Studentam un ASV vēst-
nie cī  bai Latvijā, kas sarīkoja “šo 
manu tūri! Jā, biju trīs biblio  - 
tēkās Rīgā, tostarp Rīgas Centrā-
lās bibliotēkas galvenajā mītnē – 
bijušajā Rīgas modes namā Brīvī-
bas ielā, kas tolaik, kad dzīvoju 
Rīgā, likās nepieejams un dārgs. 
Tagad te var iet un baudīt kultūru 
ikviens. Biju Kuldīgā, kur biblio-
tēka iekārtota bijušās žīdu sinago-
gas namā – te saplūdusi vēsture, 
senā svētnīca ar moderno dzīvi, 
bet goda vietā arī piemiņas foto. 
Un pati Kuldīga tik sakopta un 
skaista. Ventspilī divas bibliotē-
kas – lieliskas, modernas. Liepājā 
vēl cer tikt pie jaunas bibliotēkas 
ēkas, bet arī esošā ir brīnišķīgs 
kultūras centrs. Limbaži, Valmie-
ra, Jelgava, Rēzekne, Daugav -    
pils – kā sakoptas istabas. Cilvēku 
gan maz, bet visi tik sirsnīgi un 
ieinteresēti. Diena pret nakti, ja 
atceros aizvadītā gadsimta 80. ga -

dus, kad Latvijā dzīvoju. Tagad te 
rit normālas sakārtotas sabiedrī-
bas dzīve ar biznesu, konkurenci, 
turklāt – tik garšīgs ēdiens un la -
bas ēdamvietas. Tiešām aicinu 
cilvēkus ieguldīt naudu pašu ze -
mē, jo mūsu Latvija taču mūsu 
pašu rokās vien ir. 

Vai minētajos 80. gados, še 
dzīvodama, jau zināji, ka rakstīsi 
memuārus? 

Nē. Rakstīju vēstules ģimenei 
Amerikā, iespaidi un pārdomas, 
ko uzrakstīt bija katru dienu. Kad 
1999. gadā aizbraucu atpakaļ uz 
ASV, tad gan bija skaidrs, ka būs 
jāraksta. 

Cik ilgi rakstīji?
Piecus gadus. Sākumā domāju, 

ka rakstīšu tikai par savu dzīvi, 

bet diezgan ātri sapratu, ka, lai 
varē   tu plašāk un saprotamāk visu 
izskaidrot, jāraksta ne tikai par 
savām saknēm, ģimeni, bet arī 
par Latvijas likteni. Un arī par lat-
viešu trimdu, kas ir unikāla. Man 
rūp, ka par to zina maz un virs-
pusīgi, dažbrīd nākas lasīt tik dī -
vainus komentārus, īpaši par tā 
saukto “veco trimdu”. Stāstot par 
to, man aizvērpās stāsts par Lat-
viju Otrā pasaules kaŗa laikā, par 
to, kas ar mums notika, kā latvieši 
tika sadalīti – vieni palika Latvijā, 
citi nokļuva brīvajā pasaulē, bet 
vēl citi – Sibirijā un citur izsūtī-
jumā. Vēl arī par holokaustu, par 
mūsu, Latvijas žīdu likteņiem. 
Tas viss ir jāzina, lai izprastu lat-
viešu un Latvijas valsts likteni 20. 
gadsimtā, visu kopainu. Rezultā -
tā grāmata iznāca daudz gaŗāka, 
nekā biju iecerējusi. 

Kāpēc tāds virsraksts – “Cīruļi 
un dumpinieki”?

Manai vecmāmiņai Līvijai Bi -
čolei cīrulītis bija tas mīļākais put-
niņš. Viņa man skaitīja tautas-
dziesmu par cīrulīti – mazputni-
ņu, kas guļ ceļa maliņā un tika 
brī dināts, ka garām brauks kaŗa-
kungi, kas samīs cīrulīša perēklīti 
un aizvedīs cīrulīti Vāczemē...   
Bet cīrulītis arī iezvana pavasari, 

ir atmodas putniņš. Dzīvodama 
Latvijā, šo vecmāmiņas mīļoto 
putniņu tad arī pirmo reizi re -
dzēju un iepazinu. Nu, vai tad nav 
simbolisks putniņš – kā mūsu 
tauta: vienmēr krustcelēs, vien-
mēr kāds apdraud sabradāt pe -
rēklīti...

Kādi bija galvenie jautājumi, 
ko tev Latvijā uzdeva?

Tie bija trīs – vai grāmatu varēs 
lasīt latviski? Kādi ir mani iespai di 
par Latviju šodien? Vai plānoju 
atgriezties? 

 Un ko tu atbildēji uz pēdējo?
 Ceru! Jo šeit, Latvijā, lai gan še 

dzīvē man gājis dažādi, jūtos pie-
derīga, man ir pienākuma izjūta, 
vēlēšanās palīdzēt, iesaistīties. Es 
ļoti mīlu šo zemi. Jo kam gan es, 
latviete, Amerikā tā īsti esmu va -
jadzīga?! Bet Latvijā ikviens pa -
valstnieks ir vērtīgs. 

Un ko par to teiks tavs dzī ves-
draugs Kārlis? (Karl Altau, Ap -
vie  notās Bal tijas-Amerikas na  cio-
nālās komitejas izpilddirektors)

K. A.  Pārliecinošu – jā!
Kad pats pirmoreiz bijāt Lat-

vijā un kur ir jūsu saknes?
K. A.  Mana ģimene ir no Igau-

nijas, pats esmu dzimis ASV, bet 
mani vecāki ieradās Amerikā 
1951. – 1952. gadā no Zviedrijas. 
Manas dzimtas ceļš ir nedaudz 
citāds nekā latviešiem. Bet kopīgs 
ir tas, ka vienmēr, jau skolas gados 
esmu centies saviem draugiem un 
vienaudžiem stāstīt par Baltiju, 
par Latvijas, Igaunijas vēsturi.

Kā atradāt viens otru?
K. A.  Baltiešu sabiedrība Ame-

rikā nav liela, bet ļoti vienota, mūs 
vieno ne tikai kopīgas intereses 
un satraukums par savu tēvzemi, 
pēdējos gados arī kopīgas raizes 
par notikumiem Ukrainā, piemē-
ram. Tas arī mūs saveda kopā – šī 
līdz kaislei kopīgā interese un 
rūpe katram par savu senču dzim-
teni. 

R. L.  Mūs patīkami pārsteidza 
arī tas, kas aizvadītajā vasarā noti-
ka Baltimorā, latviešu dziesmu 
svētkos – trimdas dzīve mutuļo! 
Jā, asimilācija ir problēma visur, 
bet – mans dēls Tālivaldis tā rāvās 
uz Latviju, jo viņš jau “trimdas 
vidē” bija tai sagatavots, apmek-
lējot Gaŗezeru. Īstā Latvija tomēr 
ir Latvijā – tur, kur mūsu senkapi, 
pilskalni, vēsture... Un to nevar 
eksportēt.                      

(Turpināts no 12. lpp.)

Rita Laima: “Sākumā domāju, ka 
rakstīšu tikai par savu dzīvi, bet diez-
gan ātri sapratu, ka, lai varētu plašāk 
un saprotamāk visu izskaidrot, jāraksta 
ne tikai par savām saknēm, ģimeni, bet 
arī par Latvijas likteni. Un arī par 
latviešu trimdu, kas ir unikāla.”

Karl Altau: “Tas arī mūs saveda kopā – 
šī līdz kaislei kopīgā interese un rūpe 
katram par savu senču dzimteni.”
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OJĀRS CELLE

Jaunais gads ir atnācis ar pa -
rastajām svinēšanām un sagaidī-
šanas izdarībām. Šis gads ir īpašs, 
jo Latvija, tāpat kā Igaunija un 
Lietuva, atzīmēs, ka aizgājis 100 
gadu, kopš tās deklarējušas savu 
neatkarību. Kaut arī puse no šī 
laika pagājusi smagi pārdzīvotu 
okupāciju posmā, ne īsti, ne 
formāli tas nav apturējis šo tautu 
centienus pie pirmās izdevības 
neatkarību atjaunot. Ļaunā im -
pe rija, kas radās apmēram reizē 
ar Baltijas tautu neatkarības iz -
vei došanos, tās 1940. gadā oku -
pēja, taču sabruka tautu centie-
nos no tās atbrīvoties, kas 1991. 
gadā patiešām izdevās.

Kopš tā brīža brutālā atpalicībā 
noturētās tautas ir spējušas sek-
mīgi atkopties. Vecās rētas vēl 
joprojām visas nav sadzijušas un 
reizēm traucē attīstības gaitu. 
Redzam, ka tās visas aizdzīs pa -
audžu maiņu procesā. Jau tagad 
trešā daļa tautas ir bez jebkādas 
atmiņas par nebrīves laiku. Ar 
katru gadu mūsu tauta turpina 
atbrīvoties no okupācijas laiku 
pagātnes.

Ko nesīs jaunais gads Latvijai, 
ko visai pasaulei? Pasaules tech-
no loģiskais attīstības process mūs 
nepārtraukti dzen pretim arvien 
straujākām materiālās dzīves pār-
maiņām. Kas viss pasaulē nav 
attīstījies, vai vismaz mainījies, 
kopš Latvijas neatkarības atgū-
šanas brīža! Mūsu pirmie centie-
ni atgūties no okupācijas murga, 
atjaunot un sakārtot savu valsti, 
noticis laikā, kad pasaule arvien 
vairāk stabilo noturību un tra di-
cionālo dzīves kārtību ir spiesta 
mainīt technoloģisko pārmaiņu 
dēļ. Baltijas valstīm, kuŗām pa -

KO NESĪS ŠIS JUBILEJAS GADS?
šām bija jāsteidzas pakaļ pār mai-
ņām sev apkārt, taču bija pa  rallē-
li jāatjauno savas iekšējās brīvas 
valsts iekārtas un tradi cijas.

Eiropas Savienība un NATO, 
kuŗās Baltijas valstis iestājās pie 
pirmās izdevības, arī pārdzīvo 
savas pārmaiņas. Breksit Eiropā 
un Tramps ASV izraisījuši jau-
nus satricinošus pārsteigumus. 
Trampa Amerika atkāpjas sav da-
bīgā izolacionālismā, it kā lai  
sevi pasargātu no valstīm, kas to 
izmanto. Kopš Otrā pasaules 
kaŗa beigām ASV kļuva par pa -
saules vadošo un ietekmīgāko 
valsti, kas uzņēmās galvenā sar -
ga un kārtības uzturētāja lomu. 
Trampam no šīs lomas atteico-
ties, rodas liels varas vakuums, 
ko neviens īsti necenšas aizpil -
dīt. Apvienotās Nācijas, kas it kā 
kollektīvi būtu institūcija, kam šo 
uzdevumu vajadzētu uzņemties, 
nebūs spējīgas ASV lomu aizstāt.

Tāpēc jau šogad varēsim manīt 
tendences Ķīnas, Krievijas un 
varbūt vēl citu valstu rīcībā, pa -
plašināt savas spēka un iespaida 
robežas. It sevišķi to varētu sa -
gaidīt no Ķīnas, kuŗas saimnie-
ciskais spēks jau ir visā pasaulē 
izjūtams. Ar savu hakeru palī dzī-
bu Krievija aktīvi iejaucās 2016. 
gada ASV prezidenta vēlēšanās. 
Tomēr šobrīd notiek izmeklē ša-
na, un vēl joprojām ir grūti pa -
teikt, vai Krievijas iejaukšanās 
tiešām palīdzēja ievēlēt Trampu 
par prezidentu. Krievijas centie-
ni palīdzēt uzvarēt Trampam 
bal  stījās uz Putina pārliecību, ka 
viņš tad būs prezidents, kuŗš spēs 
mazināt ASV iespaidu pa  saulē.

Trampa netradicionālās izdarī-
bas savu iespaidu atstāj arī uz 

NATO organizāciju, kuŗā ASV ir 
galvenā loma. Pagaidām gan ģe -
nerāļi, kuŗi ir galvenie ASV dro-
šības un arī Baltā nama kārtības 
noteicēji, ir palikuši konsekven  -
ti NATO atbalstītāji, pretstatot 
sava prezidenta viedoklim. Taču 
Eiropas valstīs, it sevišķi tajās, 
kas ir pārliecinātas, ka NATO ir 
jāpatur spēcīga un spējīga turē-
ties pretī Krievijai un citiem dro-
šības apdraudētājiem, ir radusies 
lielāka uzņēmība pašiem vairāk 
rūpēties par šīs militārās drošī-
bas organizācijas labklājību un 
stiprumu.

Latvijai aizvadītais  gads bijis 
sekmīgs, un pašlaik ir ticība, ka 
šis gads nebūs sliktāks. Mums 
diemžēl ir jārēķinās gan ar savu 
Austrumu kaimiņu, gan Rietum-
valstīm, gan arī ar citiem saviem 
kaimiņiem, kuŗu ietekme uz Lat-
vijas saimniecisko dzīvi ir diez-
gan liela. Ja 20. un 30. gados Bal-
tijas valstu savstarpējā tirdznie-
cība praktiski nepastāvēja, mūsu 
lielie partneri bija Vācija, Anglija, 
mazāk ASV un citas valstis, tad 
pašlaik Latvijas eksports plaši iet 
uz Lietuvu un Igauniju, bet mēs 
no viņiem saņemam nozīmīgu 
daļu no kopīgā importa. Baltijas 
valstis tirdzniecības apmēros ar 
Latviju ir vismaz tikpat svarīgas 
kā Vācija, Krievija, Lielbritanija, 
Polija vai Baltkrievija.

Latvijai nav neviena bagāta 
valsts kaimiņos. Tāda ir Somija 
Igaunijai, bet Lietuva sekmīgi tir-
gojas ar veco reizē draugu un ie -
naidnieku Poliju. Latvijas loģiskā 
sadarbības valsts varētu būt Krie-
vija, bet tā diemžēl saimnieciskās 
attiecības ar mums nepārtraukti 
un negatīvi polītizē.

Latvijai beidzot ir izdevies šim 
gadam izveidot labu budžetu 
visās dzīves nozarēs. It sevišķi tas 
solās būt labāks veselības jomā, 
kur ieguldīs krietni lielākus lī - 
dz ekļus nekā līdz šim.

Vai skolās likvidēs tautību priekš-
rocības un visur ieviesīs par mā -
cības valodu to, kas pastāv oficiāli 
valstī? Pašreizējais izglītības mi -
nistrs Šadurskis to it kā ir apso-
lījis. Tas būtu arī vietā, taču kopš 
1991. gada ir pagājis pietiekami 
ilgs laiks, lai visi valstī varētu ie -
mācīties latviešu valodu. Ar prie-
ku jāatzīst, ka paši latvieši sāku - 
ši sarunās ar citu tautu pārstāv - 
 j iem vairāk runāt savā mēlē. Sko-
lu jaun atne vairs automātiski ne -
iemācās krievu valodu, kā tas bija 
okupācijas laikā. Šodien jaunatnei 
otrā valoda ir angļu. Taču krievu 
valodas iespaids tiek ap  ņēmīgi 
uzturēts, jo par to gādā gan lielais 
Austrumu kaimiņš, gan izmir - 
s tošais bijušo okupantu slānis, it 
sevišķi Rīgā un šur tur Latgalē.

Šodien Latvijas lielākā problē-
ma nav valoda, bet gan jautājums, 
kā latviešu tautu atturēt no do -
šanās meklēt labāku dzīvi Rie-
tum valstīs. Pēc dažādām aplē  - 
s ēm, ceturtā daļa no latviešu tau-
tas dzīvo ārpus Latvijas territori-
jas un ik gadu šī proporcija pa -
lielinās. Tā kā aizbraucēji un 
darba meklētāji ir jauni cilvēki, 
demografiskā situācija Latvijā 
pa  sliktinās divkārši. Vispirms jau 
skaitliski, bet vēl vairāk tādēļ,     
ka mājās tauta proporcionāli 
zaudē savu vitālo daļu un no tā 
cieš dzimstība.

Latvijā visaugstākā dzimstība 
modernajos laikos bija 80. gadu 
otrajā pusē. Šī paaudze ir tā, kas 

ne tikai visvairāk izceļo, bet arī 
tepat Latvijā veido ģimenes. Tā -
pēc dzimstība pašreiz latviešiem 
ir vēl ļoti laba, tautai iznīkšana 
nedraud. Bet kā būs pēc 10 ga -
diem, kad to nomainīs 90. gadu 
paaudze, kas skaitliski ir kata-
strofāli mazāka? Šīs briesmas 
daudzmaz varētu novērst lielā -
kas ģimenes nākotnē, kas gan 
neliekas sevišķi reāli. Otra atbil-
de būtu kādas daļas no aizbrau-
kušajiem atgriešanās Latvijā. 
Pro tams, ja dzīves standarts šeit 
straujāk uzlabotos, kāda daļa ār -
zemēs pašreiz dzīvojošo atgrie z-
tos, bet jāšaubās, ka tā varētu 
pilnīgi apturēt iedzīvotāju skaita 
samazināšanos nākotnē.

Jaunais gads tātad Latvijā dras-
tiskas pārmaiņas nesola, tāpat 
lēnā garā pieaugs valsts un iedzī-
votāju turība, pieaugs eksports 
un imports, pieaugs vispārējā 
labklājība. Taču lielās pasaules 
problēmas turpinās ietekmēt arī 
Latviju. Jācer, ka tās tomēr atsvērs 
pozitīvas pārmaiņas pasaulē. Nā -
kamās Saeimas vēlēšanas arī 
notiks šogad. Ir liela neskaidrība, 
kas veidos nākamo valdošo koa-
liciju. Kā vienmēr, noturīgie lie-
lumi ir nacionālie un zemnieki 
ar zaļajiem, bet pašreiz nav īstas 
skaidrības, vai atjaunosies Vieno-
tība, jeb kādiem būs tā jāaizstāj. 
Tāda varētu kļūt Bordāna kon-
ser vātīvā partija vai kāda mazo 
partiju koalīcija. Katrā ziņā jā -
izvairās no Maskavas orientāci-
jas polītiskajiem grupējumiem, 
kas valda Rīgā. Pašreizējā Latvi-
jas val dība saimnieko labi. Arī    
li  kum  došana rit labi un sekmīgi. 
Tas viss sola, ka šo gadu aizvadī-
sim labi un mierīgi. 

...Un viņš atgriezās mājās –    
pēc 47 trimdā pavadītiem gadiem. 
Šo brīdi, kad viņš atkal spēra    
kāju uz Latvijas zemes, pie lid -
mašīnas trapa, 1992. gada 8. jū -
nijā man laimējās iemūžināt fo -
tografijā. Un otrs ļoti emocionāls 
moments, kuŗu arī nofotogra -  
fēju – Andreja Eglīša un dzejnie-
ces Broņislavas Martuževas tik-
šanās 2005. gadā, tā ar gandarī-
jumu fotovēstur nieks Pēteris 
Korsaks raksturoja savus izstā dī-
tos fotodarbus Ma  zās ģildes ves-
tibilā. Tie bija kā aiz kustinošs do -
kumentāls ievads izcilā latviešu 
dzejnieka un trimdas sabiedriskā 
darbinieka An  dreja Eglīša 105. 
dzimšanas die nas atcerei veltīta-
jam sarīkojum am, kuŗa domi-
nante bija kora mūzikas koncerts 
Mūžīgi mūžos lai turamies pie 
Baltijas jūras. (Precīzitātes labad 
gan jāpiemin, ka pavisam uz dzī-
vi dzimtenē dzejnieks pārcēlās 
tikai 1998. gada 13. augustā.) 

Pirms pieciem gadiem, par 
godu Eglīša 100. dzimšanas die-
nai, tika organizēti vērienīgi sa -
rīkojumi Rīgā –  jubilejas ieskaņa 
ES mājā (Aspazijas bulvārī 28) ar 
Dzejas pēcpusdienu, svinīgi pie-

“Es vienmēr esmu gribējis būt mājās.
  Es nevaru citur būt.” /Andrejs Eglītis/

stiprināta piemiņas plāksne (au -
tors mākslinieks Jānis Strupulis) 
pie nama Rīgā, Tērbatas ielā 46, 
savukārt Rīgas Latviešu biedrī-
bas nama Lielajā zālē atklāta An -
dreja Eglīša grāmatu izstāde un 
tepat arī koncerts Liec zobenu 
zem galvas un dziļi neiemiedz..., 
kurā atskaņo arī Lūcijas Garūtas 
un Eglīša kantāti – izmisuma     
un cerību pilno tautas lūgsnu – 
Dievs, Tava zeme deg, un go   -
dinā šana noritēja arī slavenā 
latviešu literāta dzimtajā Ļau do-
nas pusē. Latvijas Pasts laida 

klajā īpašu aploksni ( autors – 
mākslinieks Ģirts Grīva).

Šī gada Eglīša jubilejas pie  mi-
ņas pasākums raksturojams kā 
sirsnīga atbilde uz cilvēku garīgo 
aicinājumu godināt Eglīti ar iz - 
cili skaistu mūziku, skaistiem 
vārdiem un lielisku kolektīvu 
radošo sniegumu. Mazās ģildes 
zāle darbdienas vakarā bija ap -
meklētāju piepildīta.

Visiem dzejoļiem es dzirdu 
cauri mūziku. Es arī rakstu, fonā 
skanot mūzikai, tā savulaik par 
savu dzeju izteicās Eglītis. Atceres 

koncertprogrammā viņa liris -
kās vārsmas izskanēja I. Arnes,   
L. Garūtas, P. Vaska, S. Mences, 
Ē. Ešenvalda kora mūzikā: vīru 
kora Ķekava, LU Fizikas un ma -
tēmātikas fakultātes jauktā kora 
Aura, J. Mediņa 1. mūzikas sko-
las meiteņu kora Vivace un 
JVLMA sieviešu koŗa izpildīju-
mā. Koncertā piedalījas kom-
poniste Ilze Arne, soliste Anete 
Viļuma, dzeju lasīja aktieris Zi -
gurds Neimanis. Šajā vakarā cīņā 
saucējs un pravietis Eglītis tika 
iepazīts kā maigs liriķis, klusuma 
dzejnieks, skaistuma, mīlestības 
un dabas apdziedātājs. 

Vai bieži skatītāji jūtas tik tuvi 
korim? Šis jautājums koncerta 
nobeigumā skaļi un ar sajūsmu 
izskanēja no sarīkojuma organi-
zētāju puses. Patiesi, tuvība starp 
kori un skatītājiem auga ar katru 
nākamo dziesmu. Pēdējās dzies-
mas laikā skatītāji jau varēja cel -
ties kājās un dziedāt kā viens liels 
koris. 

Brīnišķīgs koncerts, esmu pa -
cilāta un saviļņota līdz sirds dzi-
ļumiem, tā mākslas zinātniece 
Eleonora Šturma (no ASV). Per-
sonīgi nepazinu Andreju Eglīti, jo 

viņš dzīvoja Zviedrijā, bet es – 
Amerikā. Taču viņš atbrauca uz 
dziesmusvētkiem Bostonā 1968. 
gadā, un tur es viņam biju tuvu, 
tuvu klāt ... mūs pat iepazītināja, 
bet ko gan viņam toreiz nozīmēja 
kāda ņujorkiete ... 

Vienmēr esmu jūsmojusi par 
viņa dzeju. Meitenes vecumā mā -
cījos to no galvas, vācu okupācijas 
laikā Eglītis mums bija lielākais 
dzejnieks un mēs no viņa nacio-
nālā noskaņojuma un patriotis-
kajiem dzejoļiem smēlāmies spē-
ku ... viņš tiešām saliedēja visu 
tautu. Viņa sapnis bija, lai Latvija 
būtu brīva un tauta apvienotos 
visā pasaulē. Nekad neaizmirsīšu 
vārdus, ko viņš teica Bostonā 
Dziesmu svētkos: Mums jātiek 
pāri ... pāri jūrai uz Dzimteni. Un 
viņš tika pāri un te arī palika. 

Andrejs Eglītis – Latvijas un 
latviešu neatkarības un brīvības 
cīnītājs mūža garumā, kuŗa lite-
rārie darbi piecdesmit gadus uz -
turēja ticību Latvijas brīvībai 
trimdas latviešu sabiedrībā un 
pa  līdzēja tuvināt Atmodu – aiz-
gāja mūžībā 2006. gada 23. feb-
ruārī 93 gadu vecumā. Viņu at -
ceras un godina mājās.
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Brazīlija! Šī skaistā, milzīgā, sau-
les staru un siltuma bagātā zeme 
mums visiem ilgi, ilgi paliks at -
miņā. Tur sniedzām koncertus, 
ciemojāmies un pavadījām vien-
padsmit neaizmirstamas, pozitīvu 
emociju un interesantu notiku -
mu piepildītas dienas, iepazinā-
mies ar jaukiem, sirsnīgiem cilvē-
kiem, ieguvām neizdzēšamus ie -
spaidus un daudz uzzinājām par 
Brazīlijas tautiešu vēsturi ‒ dzīvi  
un likteņiem.

Pirmās trīs dienas pavadījām 
nelielā, klusā pilsētiņā Novaodesā 
un nakšņojām pie viesmīlīgiem 
latviešu kopienas cilvēkiem, kas 
laipni uzņēma mūs savās ģime -
nēs, kur jutāmies kā starp savē-
jiem, kā tiešām pie seniem, labiem 
drau giem. Tas bija ļoti skaists un 
interesants piedzīvojums, jo varē-
jām labāk iepazīties ar vietējo ie -
dzīvotāju dzīvesveidu, gan ar viņu 
dzīves gājuma vēsturi. Daži “Dū -
dalnieki” palika pie brazīliešu ģi -
menes, kuŗiem ļoti interesēja lat-
viešu kultūra. Pie brokastu galda 
neveiklajā portugaļu valodā aiz-
sākās pārrunas par dzīvi Brazīlijā, 
Latvijā un Anglijā, un, kaut bija 
grūtības ar valodu, šīs sarunas 
risinājās ne mazāk sirsnīgi!

No vaodesas pilsētas sabiedris-
kajā centrā uzstājāmies neformālā 
gaisotnē, ar pilsētas mēra kun dzes 
Andrea Souza piedalīšanos. Šīs uz   -
stāšanās laikā iesaistījām  vie tējos 
iedzīvotājus (brazīliešus) arī dejās. 

Koncertā Mārtiņdienas vakarā, 
kas notika pilsētas teātŗa telpās, 
dziedājām Mārtiņdienas dzies -
mas un kaŗavīru dziesmas, veltītas 
nākamajai dienai – Lačplēšu die-
nai. Novaodesā, kā arī Valsts svēt-
kos Ižui pilsētā ar gandarījumu 
vērojām, ka abi koncerti bija labi 
apmeklēti un publika ārkārtīgi 
atsaucīga – cilvēki dzīvoja līdzi vi -
sām mūsu dziesmām un “Ka  mo-
liņa” dejām, sitot plaukstas un 
skaļi aplaudējot. 

Lāčplēšu dienā bija iznomāta 
zāle privātā parka territorijā ār -
pus pilsētas, kur notika draudzī-
bas sarīkojums ar dziesmām un 
dančiem. Sarīkojuma gaitā Nova-
odesā, gan arí Ižui pilsētā Valsts 
svētku sarīkojumā kopu vadītāji 
uzstājās ar priekšlasījumiem: “Dū -
dalnieku” vadītājs Raimonds Dāle 
stāstīja par mūzikas instrumen-
tiem Barona Dainās un “Ka  mo-
liņa” vadītājs Māris Pulis – par lat-
viešu diasporu. Galvenie runā tāji 
Raimonds un Māris iesaistīja vie-
tējo publiku jautājumos un pār-
runās, un mums bija interesanti 
uzzināt, kā Brazīlijas kopienas at -
zīmē šīs latviešu tautai svarīgās 
dienas. Paldies Alfrēdam par tul-
košanu, nebija jau viegli uz vietas 
tulkot Māŗa un Raimonda runas. 
Pēc sarunām visiem tika pasnieg-
tas vakariņas, un, lai labāk mēs 
uzņemtu kontaktus, sasēdāmies 
pamīšus – Anglijas un Brazīlijas 
latvieši cits citam blakus. Bija ob -
ligāti jāiepazīstas ar blakussē dē-
tāju!! Spēlējām arī iepazīšanās 
spē les, ar lielu sparu un prieku 
dziedājām tautasdziesmas, dan-
čus spelēja “Dūdalnieki”, un “Ka -
moliņa” dejotāji iesaistīja publiku 
dejās.

Visas šīs dienas, ko pavadījām 
Novaodesā, savu laiku veltīja un 
par mums pašaizliedzīgi rūpējās 
Renāte un Felipe Albrehti, kā arī 
Daina Gūtmanis, iesaistot mūs 

Augšā uz ziemeļiem, kur karstāks...
interesantās sarunās par latviešu 
kopienu, tās cilvēkiem un viņu 
dzīvi, organizēja ekskursijas un sa -
viesīgu iepazīšanās vakaru pie Pe -
terlevitziem, kur mūs cienāja ar 
garšīgiem brazīliešu ēdieniem un 
dzērieniem, peldējāmies baseinā, 
spēlējām aizrautīgas brazīļu galda 
spēles, fotografējāmies un intere-
santās sarunās pavadījām laiku līdz 
vē  lam vakaram. Arī liels bija mū su 
pārsteigums, kad, kādā kafejnīcā 
vakariņojot, mums pasniedza šo -
kolādes picu, izrotātu ar “Dūdal-
nieku” un “Kamoliņa” nosauku-
miem! Tas tik bija pārsteigums!

Lauku fazendā, kur nakšņoja 
“Kamoliņa” dejotāji, mūs visus 

Ižui sarīkojums notika latviešu 
kultūras centrā, izstāžu parkā 
Wanderley Burmann. Vispār Ižui 
pilsēta lepojas ar savām daudzajām 
tautībām un arī financiāli atbalsta 
katru kopienu. Parkā katrai kopie-
nai ir savs kultūras centrs un 
kopīga estrāde koncertiem. 

Svētku vakarā latviešu centrā 
uz  stājās dejotāji “Jautrais pāris”   
un bērnu ansambļi – gan dejotāji, 
gan dziedātāji. Turpinājumā svi-
nīgā gaisotnē tika dziedāta Brazī-
lijas himna, kuŗu mēs,  protams,  
nevarējām dziedāt līdzi, bet kopīgi 
dziedājām Latvijas Valsts himnu. 
Tas bija tik aizkustinoši, emo cio-
nāli un sirsnīgi! Viss svētku sarī-
kojums noritēja jautri, protams,   
ar svētku cienastu, dančiem un 
dziesmām. Skaisti nodziedāja arī 
vietējais koris divas dziesmas, un 
sirsnīgās sarunās dalījāmies do -
mās un iespaidos.

Nākamajā vakarā estrādē mēs,  
“Dūdalnieki”, ar dziesmām un 
“Kamoliņš” ar dejām sniedzām 
koncertu kopā ar Ižui dejas kopu 
Staburags. Koncertu pabeidza 

de  ju kopas Staburags un “Kamo-
liņš” ar nākamā gada Dziesmu 
svētkiem paredzētu deju kolāžu 
“Saved tos mājās pie Daugavas 
krastiem”. Dejoja astoņi pāri, četri 
pāri no katras kopas.

Ižui katru gadu oktobrī notiek 
starptautiskā nedēļa, kad katras 
tautas kopiena lepojas ar saviem 
īpašajiem ēdieniem, dejām, māk-
slu utt. Ižui latviešu centrs tiešām 
ir latvisks – būvēts no koka pēc 
Brīvdabas mūzeja parauga Rīgā, 
iekārtots latviskā stilā ar latviešu 
rakstiem un ziedu vainagiem pie 
sienām, kā arī ar daudz foto gra-
fijām, tā atzīmējot kopienas pie-
dzīvojumus. Visapkārt aug dažādi 
koki, puķes un augi, kā jau pie 

baznīcu un bijušo skolas ēku. Tur, 
nesen uzbūvētajā latviešu centrā 
(ar kuŗu dalās arī italieši), mūs 
sagaidīja ar prieku un interesi, 
cienāja ar pusdienām – milzīgā 
kat lā gatavotiem rīsiem ar vistas 
gaļu un svaigus salātus. Pēc pus-
dienām dziedājām tautasdzies mas 
gan latviešu, gan portugaļu valodā. 
Šī tikšanās atkal bija emo cionāls, 
sirsnības pilns brīdis un, projām 
ejot, cieši apskāvāmies – cik žēl 
atvadīties no tik jaukiem cilvēkiem!

Savās brīvajās dienās devāmies 
uz ziemeļiem, kur saulīte karsē, un 
lidojām uz Riodežaneiro, izbau-
dot Brazīlijas zaļos dabas skatus 
no augšas. Rio tiešām ir skaista 
pilsēta, un tajā ir daudz ko redzēt! 
Ekskursijā pa pilsētu apskatījām 
Riodežaneiro galveno simbolu – 
Kristus statuju, uzbraucot septiņ-
simt metru augstajā Korkovado 
kalna virsotnē. Tālāk apskatot pil-
sētu, autobuss mūs aizveda uz sla-
veno futbola stadionu Marakanā 
un uz iespaidīgo katedrāli, kuŗa 
būvēta Maiju cilts stilā. Uz slavenās 
karnevāla ielas uz mirkli iejutā-
mies dalībnieku lomās, kā arī ar 
gaisa tramvaju uzbraucām Cuku-
ra kalnā, no kuŗa pavērās lieliska 
pilsētas panorāma. Karstos saules 
starus un Atlantijas okeana viļņu 
spēku varējām pilnībā izbaudīt 
Rio plūdmalēs. Neaizmirstams 
bija saulriets, ko vērojām no pus-
salas klints starp Kopakabana un 
Ipanemas plūdmalēm. Daudz ļau-
žu vakaros gāja skatīties saulrietu 
un aplaudēja, kad saulīte it kā 
iesēžas zelta laiviņā, iegrimst okea-
nā un pazūd skatam.

Tālāk pa ceļam uz Ižui apska tī-
jām pasaulslavenos Iguasu ūdens-
kritumus, kur Brazīlija robežojas 
ar Arģentīnu un Paragvaju. Šie 
ūdenskritumi ir kā pasaules brī - 
n umi, kas pārspēj pat izslavēto 
Niagāru! Iegādājušies ūdens dro - 
š us tērpus sev un telefoniem, de -
vāmies pastaigā pa taku gar upes 
malu, pa ceļam fotografējot katru 
kritumu. Pie lielākā un varenākā 
krituma ir izbūvēts gājēju tiltiņš 
līdz upes vidum, lai caur krītošā 
ūdens šļakatām varētu vērot un 
izjust ūdenskrituma spēku tuvu-
mā. Pēc ūdenskritumu apskates, 
lai nokļūtu Ižui, sekoja divpadsmit 
stundu brauciens naktī ar autobu-
su pa samērā šauriem ceļiem, ap -
braucot daļu Arģentīnas. Bet ie -
spēja apskatīt Iguasu ūdenskri tu-
mus bija tā vērts!

Aizsteigušās un pagājušas Bra-
zīlijas ceļojuma brīnišķīgās dienas, 
un mēs esam emociju un iespaidu 
pārpilni, atmiņu tik daudz! Bet šis 
vienreizējais brauciens mums ne -
būtu bijis iespējams bez mūsu 
daudzajiem atbalstītājiem. Vēla-
mies pateikties Daugavas Vanagu 
fondam Anglijā, Līdsas un Brad-
fordas Daugavas Vanagu noda-
ļām, Latviešu izglītības fondam 
Lielbritanijā, Latviešu Nacionālajai 
padomei Lielbritanijā un Pasaules 
brīvo latviešu apvienībai, kā arī no 
sirds gribam pateikties visiem 
latviešu kopienas cilvēkiem un 
Brazīlijas tautiešiem Novaodesā 
un Ižui pilsētā, kas mūs tik laipni 
uzņēma, veltīja savu laiku sa  ru-
nām un rūpēm par mums. Lai 
pietiek spēka un izturības realizēt 
visus iecerētos plānus un arī turp-
māk saglabāt latvietību Brazīlijā!

Pārdomās dalījās 
“Dūdalnieku” dalībnieki

cienāja ar garšīgu mielastu mil  -
zīga koka ēnā. Vietējie demon-
strēja, kā tiek spiesta cukurniedru 
sula, un baudījām šo brīnumaino 
brazīliešu dzērienu, kā arī citu 
augļu svaigi spiestās sulas. Bija 
sarunāts ar vietējo akmens lauztuv-
ju īpašnieku, kurš mums atļāva 
apskatīt iespaidīgo vietu. Tā aizri-
tēja neaizmirstamās dienas Nova-
odesā, un mums jādodas tālāk.

Ižui apmetāmies viesnīcā, pil-
sētas centrā, un arī šīs dienas bija 
piesātinātas ar pilnu pasākumu 
programmu, ko pavadījām ar lat-
viešu kopienas pārstāvjiem. Mūs 
sagaidīja un visu ciemošanās laiku 
ar mums kopā pavadīja Edmar 
Grimm Berg kungs un tulkoja 
mūsu runas portugaļu valodā.

Nedrīkstam aizmirst arī mūsu 
piedalīšanos radio raidījumā Ižui. 
Valsts svētkiem par godu tika pār-
raidīta stundu gaŗa programma 
par latviešiem portugaļu valodā. 
Runāja vietējie latvieši, kā arī 
Māris un Raimonds. “Dūdalnieki” 
tajā piedalījās ar piecām sava 
repertuāra dziesmām. 

latviešiem ierasts. Šajā centrā pa -
vadījām daudzas stundas, baudot 
Ižui latviešu kopienas viesmīlību 
un sirsnīgā gaisotnē pārrunājot 
savus atšķirīgos piedzīvojumus, 
dzīvojot ārpus Latvijas. Sarunas 
no  tika galvenokārt angļu, vācu un 
portugaļu valodā. Sakarā ar to, ka 
diktātūras laikā latviešu valoda 
tika aizliegta, tikai nedaudz cilvē-
ku runā latviski, bet interese mā -
cīties ir ļoti liela, un cilvēku sir-
snība pārvar valodas grūtības. 

Brazīlijā redzētais mums visiem 
atstāja neizdzēšamus iespaidus. 
Viss ir daudz citādāks nekā Eiro -
pā – koki, ziedi, augļi, putni un 
zeme ir sārta! Izbraukums no Ižui 
uz vietu, kur pirmie latvieši ap -
metās un izveidoja savu koloniju, 
bija aizkustinošs, jo braucām cauri 
paugurainiem laukiem, kas ļoti 
atgādināja Latvijas ainavas, tikai  
ik pa brīdim pamanām kādu pal-
mu, kas īsti nesader ar Latvijas 
skatiem. Apmeklējām arī latviešu 
kapsētu, kur atdusas pirmie ie -
braucēji un senči pašreizējiem ko -
pienas cilvēkiem, kā arī latviešu 



LAIKS 2018. ga da 13. janvāris – 19. janvāris16

O K U PĀ C I J A S  M Ū Z E J A  G A R I Ņ Š  S TĀ S TA

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 48) atrisinājums
Līmeniski. 5. Sadalīt. 6. 

Gol gā ta. 8. Āres. 9. Pēteris. 
13. Alus. 14. Karšunmiers. 
16. Akra. 17. Vī ne. 18. 
Bloks. 19. Apavi. 21. Cirks. 
23. Stons. 25. Bali. 26. Tuvs. 

27. Sanaidoties. 28. Masa. 30. 
Aleks is. 33. Rase. 34. Sukarno. 
35. Egoists. 

Stateniski.  1. Ūdrs. 2. Zīlē. 3. 
Gobi. 4. Māra. 5. Strunke. 7. Alu-
nāns. 9. Portoprensa. 10. Tauns. 
11. Rumba. 12. Siekaloties. 14. 
Ka  bacis. 15. Sviests. 20. Balzaks. 
22. Saite. 23. Spoks. 24. Kviesis. 
29. Alkt. 31. Lēns. 32. Ilgs.              
33. Rīsi.  

Te Latvijas Okupācijas mūzeja 
gariņš. Kas tas, kas viņš ir – jūs 
jautāsit? Vai gaidījāt spoku? Nu 
jā, vecās ēkās, it sevišķi pilīs, pa -
laikam dzīvo spoki. Arī Mūzeja 
ēkā bieži spokojas Ļeņins. Un nu 
jau 170 gadus Eiropā un pasaulē 
apkārt klīst Marksa un Engelsa 
palaistais komūnisma rēgs. Hit-
lera nacisma parādība it kā bija 
izdzēsta, bet nupat liekas, ka var-
būt ne gluži un ne visai... Visas šīs 
būtnes ir nemateriālas, bet cil-
vēku iztēlē tomēr dzīvas un – ļoti 
nepatīkamas. Man, Mūzejā dzī-

I. Kā tas viss sākās?
vojot, gadījies arī ar tām satik -
ties. Brrrr. Jo, lai gan arī nema-
teriāls, es esmu labais gariņš, 
kuŗš ne  vie  nu nebaida un nevie-
nu neapdraud, kuŗš negrasās 
pasauli mai nīt, bet kuŗš – pats 
neredzams – redz visu, kas Mū -
zejā noticis un notiek, kuŗš Mū -
zejam dzīvo līdzi priekos, bēdās, 
darbos un reizēm arī nedarbos.

Ap šo laiku pirms 25 gadiem 
manis vēl nebija. Nebija arī Mū -
zeja. Bija tikai ideja viena cilvē -
ka – profesora Pauļa Lazdas gal-
vā. Man liekas, ka es rados tieši 
tai brīdī, kad šī viena cilvēka 
ideja apgaroja citus un viņi ko -
pīgi izlēma – Mūzejs būs. To es 
labi atceros. Un atceros, arī kā 
viņi pusgada laikā radīja Mūze -
ju – ar savām gara spējām un 
savu darbu, gandrīz no nekā. 
Viņi to nosauca par Latvijas 50 
gadu Okupācijas mūzeju, un to 
atklāja 1993. gada 1. jūlijā. Es biju 
tur klāt. 

Es dzirdēju akadēmiķa Jāņa 
Stradiņa zīmīgos vārdus: “Oku-
pā cijas mūzeja darbs veltīts pie-
miņai, patiesībai, apskaidrībai.” 
Es dzirdēju, kā Paulis Lazda 
skaid roja, kāpēc Mūzejs ir vaja-

dzīgs. Toreiz pasaule maz zināja 
par Latviju, vēl mazāk par to,   
kas Latvijā bija noticis, kad te 
val dīja Padomju Savienība un 
nacistiskā Vācija: par Latvijas 
valsts iznīcināšanu, par apspie-
šanu, terroru, par masu slepka-
vībām, par holokaustu, Gulagu, 
par izmisīgo pretošanos. Upuŗi 
bija jāpiemin. Tautai jāatdod at -
pakaļ sava balss un sava vēsture, 
kas tai vairāk nekā 50 gadus bija 
atņemta! Daudz no tā, ko toreiz 
pasaulē zināja, bija meli. Mūs-
dienās teiktu – “viltus ziņas” vai 
“alternatīvi fakti”, ko pasaulē bija 
laiduši Latvijas okupanti un ne -
atkarīgai Latvijai naidīgi režīmi. 
Tai brīdī biju lepns, ka ir cilvēki, 
kas to visu sāka. Un esmu vēl lep-
nāks, ka kopš šā necilā sāku ma 
Mūzejam šogad apritēs jau 25 
gadi. Un Mūzejs ir vajadzīgs tik-
pat kā toreiz, ja ne vēl vairāk, jo 
senie spoki, rēgi un parādības 
tepat vēl arvien ir un palaikam 
apmāj cilvēku prātus un darbus. 

Bet es esmu labais Mūzeja ga -
riņš, un šā gada gaŗumā ar labu 
cilvēku gādību jums pastāstīšu, 
ko šais 25 gados Mūzejā esmu 
redzējis un piedzīvojis. 

ZĪMĪGI MŪZEJA NOTIKUMI LATVIJAS SIMTGADES GADĀ
• Jūnijs plānots ieguldīt kapsulu ar vēstījumu un ziedotāju vārdiem Nākotnes 

nama pamatakmenī.

• 1. jūlijs Latvijas Okupācijas mūzeja 25. gadadiena.

• Septembris  Atklāsim latviešu leģionāru piemiņai veltīto “Pieminekli 
brīvībai” Beļģijas pilsētā Zēdelgemā. 

• 18. novembris Latvijas neatkarības 100. gadadienaas svinības

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts
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Līmeniski. 7. Līdzeklis, kas 
pa  līdzot visos dzīves gadījumos. 
8. Ala ar klinšu gleznojumiem 
Spānijā. 10. Būvkonstrukcijas. 
11. Parupja satura komēdija. 12. 
Galvenie cietokšņi pilsētās. 13. 
Jūrmalas pilsētas daļa. 19. Kāršu 
spēle. 20. Mucu aizbāžņi. 21. 
Angļu rakstnieks (1866-1946). 
22. Vārnu dzimtas putns. 23. 
Kar patu augstākā daļa. 24. Koks 

ar ļoti vieglu un izturīgu koksni. 
25. Pareizticīgo svētbilde. 28. 
Sek la ala ar zemu eju. 30. Sieviešu 
cepuru rotājumi. 31. Vēsturisks 
novads Alpos. 32. Maltīte. 36. 
Daugavas pieteka. 40. Sievietes 
vārds (martā). 41. Diplomātiski 
akti. 42. Apgalvojumi, kas nav 
jāpierāda. 43. Nenobriedusi.   

Stateniski. 1. Kažokādas apavi. 
2. P. Rozīša romāns. 3. Suņu šķir-

ne. 4. Pilsēta Zviedrijas 
dienvidos. 5. Balsti. 6. 
Agrāk naudas vienības Ita-
lijā. 7. Karaļnama pārstāve. 
9. Peldoši ledus kalni. 13. 
Medību dieviete seno ro -
miešu mītoloģijā. 14. Spor-
ta slēpošanas veids. 15. 
Asteru dzimtas augs, kura 
saknes satur kaučuku. 17. 
Rosīgi. 18. Domu apmaiņa. 
26. Novada centrs Vidze-
mē. 27. Valsts galvaspilsēta 
Eiropā. 29. J. Raiņa memo-
riālais mūzejs Jēkabpils no -
vadā. 33. Morāles princips, 
norma, to kopums. 34. Liels 
ātrums laika trūkumā. 35. 
Ābolu šķirne. 37. Svēts 
putns Senajā Ēģiptē. 38. 
Franču  fiziķis (1796-1832). 
39. Guļamvietas uz kuģa.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19

20

21 22

23 24

25 26 27 28 29

30

31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43

Vēlaties uzzināt 
par tautiešiem Lielbritanijā? www.latviesiem.co.uk

Ziemassvētku kauju mūzejs 13. janvārī aicina uz kritušo strēl nie-
ku piemiņas brīdi Antiņu kapsētā Babītes novadā. Pēc tā Ziemassvēt-
ku kauju mūzejā “Mangaļi” varēs vērot Pirmā pasaules kaŗa kauju 
rekonstrukciju un jaunsargu svinīgā zvēresta nodošanu. Pēc tam visi 
kopā ar zemessargiem dosies lāpu gājienā līdz Ložmetējkalnam, kur 
tiks kurti atmiņu ugunskuri, skanēs kaŗavīru dziesmas,  un Zemes-
sargu 52. kājnieku bataljons būs parūpējies par siltu tēju un “kaŗavīru 
putru”. 13. janvārī plkst. 14 no Jelgavas Kultūras nama aties speciāls 
autobuss uz “Mangaļiem”, bet ap plkst. 21 no Ložmetējkalna dosies 
atpakaļ uz Jelgavu. 

Latvijas Banka 2018. gadā plāno izlaist sešas kollekciju monētas – 
“Mana Latvija”, kuŗas taps pēc bērnu zīmējumu konkursa rezultā-
tiem, veltītu Likteņdārzam un Latvijas kultūrvēsturiskajiem apgab-
aliem, zelta monētu “Zelta saktas. Burbuļsakta”, kuršu ķoniņiem 
veltītu kollekcijas monētu, kas taps sadarbībā ar Latvijas pastu un 
inovatīvo “Medus monētu”. 

Siguldas slimnīcas Dzemdību nodaļā pērn piedzimuši 1 118 
mazuļi, kas ir jauns rekords kopš slimnīcas atklāšanas 1950. gadā! 
Pārspēts arī 2016.gads - bija 1 016 dzemdības un mazo nodaļu rā -
dītājs, kas starptautiskā vērtējumā ir līdz 960 dzemdībām gadā. To 
veicinājušas arī Siguldas novada domes un slimnīcas kopīgi ieguldītās 
investīcijas. Šogad pirmais piedzimis puisēns. 

Alūksnes novadā kā 100. pērn novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēto mazuli domes priekšsēdis A. Dukulis apsveica Sīļu ģi  me-
nes jaundzimušo dēliņu Jāni, kuŗš nācis pasaulē Siguldas slimnīcā. 
Tā ir kļuvusi par tradiciju īpaši apsveikt 1. un 100. katrā gadā dzimušo 
bērnu. Pavisam 2017. gadā Alūksnes novadā tika reģistrēti 104 jaun-
dzimušie, kas ir par 15 mazāk, nekā bija 2016. gadā.

Gulbenes novada Rankas pagasta zemnieku saimniecības “Ķel-
mēni” ceptajai rudzu maizei piešķirta augstas kvalitātes zīme – eko-
la piņa. Saimniecība ir “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības aso-
ciācijas” (LBLA) biedrs. 2002. gadā iegūts “Latvijas ekoprodukta” 
ser tifikāts. 2014. gadā saņēma Latvijas Ārstu biedrības Veselības 
ga da balvu nominācijā „Veselīga uztura ražotājs”.

Dobeles novada Anneniekos atklāta Neste 70. degvielas uzpil-
des stacija (DUS) Latvijā. Ieguldīti 750 000 eiro. Tā atrodas pie A9/ 
Rīga-Liepāja autoceļa, kur pieejams Neste Futura 95 un Neste Futura 
98 benzīns, Neste Futura dīzeļdegviela un Neste Pro Diesel. Šeit 
iespējams norēķināties ar skaidru naudu, banku kartēm un Neste 
degvielas karti privātpersonām un uzņēmumiem. 

Maizes un konditorejas izstrādājumu uzņēmumam “Liep kal  -
ni” – 25 gadi! Garšīgā produkcija top 5 ceptuvēs – Rūjienā, Valmierā, 
Pļaviņu novada Klintaines pagasta “Liepsalās”, Ķekavas pagasta 
“Džutās” un tirdzniecības centrā A7 . 

Latvijas lauksaimnieki saņems Eiropas komisijas (EK) piešķir-
tos 3,46 miljonus eiro, lai segtu radītos zaudējumus rudens lietavās. 
Pēc Zemkopības ministrijas informācijas, Latvijā gājuši bojā lauk-
saimniecības sējumi un stādījumi 76 900 ha platībā un vairāk nekā 
13 000 t sagatavotā siena. Kopējie zaudējumi ir 37,3 miljonu eiro ap -
mērā. Kompensācijas saņems tās saimniecības, kuŗām līdz šim nav 
bijis atbalsts un plūdu dēļ nav varējušas iesēt ziemājus vai no 
iesētajiem ziemājiem plūdu rezultātā cietuši vismaz 30% sējumu.

Igaunijas “Hansabuss” meitas uzņēmums Latvijā SIA “Tukuma 
Auto” ir iegādājies autotransporta uzņēmumu “Ludzas ATU”(100 % 
akciju), kas nodrošina autobusu pārvadājumus Ludzas novadā un tā 
apkārtnē. Tas ir trešais Igaunijas “Hansabuss” biznesa darījums Lat-
vijā. 

Koģenerācijas elektrostacijām – SIA “Energo Fortis” (Līvānu 
novadā), SIA “Elektro rīdzene” (Cēsu novadā) un SIA “E-Strenči” 
(Strenču novadā”) – atceltas atļaujas pārdot elektroenerģiju obli gā-
tajā iepirkumā. Tāds ir Ekonomikas ministrijas lēmums, jo veikta - 
jās pārbaudēs nav konstatēta saražotās elektroenerģijas nodošana 
elek tro tīklā. Tiek vērtēta vēl 29 koģenerācijas staciju darbība. 2018. 
gada 1. pusgadā plānots vispusīgs obligātā iepirkuma komponentes 
atļauju saņēmēju audits.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Z
īm

ēj
u

m
s:

 Z
em

gu
s 

Z
ah

ar
ān

s



LAIKS 172018. ga da 13. janvāris – 19. janvāris

(Turpinājums 20. lpp.)

Tālr: 973-746-3075

PĒRK

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

 Pērku Zemi Rīgā. Tālr. 20151111

*********************************
Latvijas uzņēmums pērk meža, lauksaim-
niecības un aizaugušu platību zemes īpa šu-
mus visā Latvijā. Kārtojam mantojuma lie-
tas, kredītsaistību dzēšanu, īpašuma reģis-
trēšanu zemesgrāmatā. Samaksa līgumā 
atrunātajā termiņā (iespējams avanss).
E-pasts:  inffoje@gmail.com. Tālr. 25685353.

Pērku pastmarkas,
trimdā izdotas latviešu skaņuplates.

countrylatvia@gmail.com,
Rīgā, tel. 26004055

Par Latvijas
gada sportistiem 

nosaukti Porziņģis 
un Ostapenko

Par Latvijas 2017. gada labā -
kajiem sportistiem tika nosaukti 
basketbolists Kristaps Porziņģis 
un tenisiste Aļona Ostapenko. 
Porziņģis Latvijas gada labākā 
sportista balvu saņēmis otro 
gadu pēc kārtas, bet Ostapenko 
šī ir pirmā valsts labākās spor-
tistes balva karjērā.

LĪGA NUTERE,
Daugavas Vanagu apvienības Ročesterā priekšniece

DV apvienības Ročesterā
2. starptautiskais golfa turnīrs

Visi sacensību dalībniekiUzvarētāji – Johnson ģimene: Andris, Pēteris, Skaidrīte un 
noslēpies James

Nu jau otro gadu pēc kārtas 
Ročesterā notika Daugavas Va -
nagu apvienības rīkotais golfa 
turnīrs. Bija prieks redzēt dalīb-
niekus no pagājušā gada, kā arī 
daudzas jaunas sejas. Sacensības 
atkal notika Webster Golf Course 
West Course. Šoreiz piedalījās 17 
dalībnieki, kas sadalījās četrās 
komandās. Bija brīnišķīgi jauka 
rudens diena, saulīte spīdēja un 
visi bija gatavi spēlēt. Dalībnieku 
vidū bija trīs Bufalo ciemiņi un 
divi spēlētāji no Toronto. Turnīrs 
bija organizēts scramble formātā 
ar papildus spēlēm „tālākais si -
tiens” un „tuvākais bedrītei”. Gluži 
kā iepriekšējā gadā, Johnson ģi -
menes komanda jau no paša 
sākuma izrādīja pārsvaru un arī 
beidza turnīru ar uzvaru – tieši 
70 punkti 70-PAR laukumā. Par 
otro vietu notika daudz sīvāka 
cīņa, kur ar viena punkta pār -
svaru pār trešo vietu vinnēja 
Andris Karlsons, Niks Dziļums, 
Nikolas Dziļums un Artūrs Nu -
ters. Trešajā vietā palika (bet so -
līja cīnīties nākamgad) Kristīne 
Vega (mainoties ar dēlu Dāvidu 
Vegu), Deivids Vega, Kristīne 

Treimanis un Zintars Zadiņš. 
Bez godalgotas vietas palika 
meiteņu komanda – Līga Nutere, 
Laura Nutere, Linda Nutere un 
Edīte Jordan. 

Papildus spēlēs „tuvākais bed rī -
tei” un „tālākais sitiens” balvas ieguva:

Artūrs Nuters – „tuvākais bed -

rītei” pie 13. bedrītes un “tālākais 
sitiens” sieviešu/junioru konku-
rencē; Andris Johnson – „tuvā-
kais bedrītei” pie 4. un 11. bed-
rītes; Jim Johnson – „tuvākais 
bedrītei” pie 8. bedrītes.

Pēc sacensībām visi devās uz 
atpūsties un labi paēst piknikā. 

Tur bija ceptas desiņas, kartupeļi, 
salāti, augļi un citi gardumi, kā 
arī, protams, pīrāgi, ko bija sagā-
dājusi mūsu Daugavas Vanagu 
apvienības lielākā pīrāgu cepēja 
Inta Erenfelds. Piknikā golfa sa -

censību dalībniekiem pievienojās 
viņu bērni, kas priecājās kopā 
spēlēties, kā arī palīdzēja ar balvu 
pasniegšanu uzvarētājiem.
// FOTO: Inta Erenfelds un 
Karīna Dziļums

Kristaps Porziņģis

Aļona Ostapenko

Porziņģis šogad turpina priecēt 
basketbola līdzjutējus Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) lau -
kumos ar Ņujorkas Knicks vie -
nību. Kristaps bija Latvijas izlases 
līderis pagājušā gada  septembrī 
Eiropas meistarsacīkstēs, kuŗā 
latvieši izcīnīja piekto vietu. Por  -
ziņģis sezonas 24 spēlēs caurmērā 
bija  guvis 25,5 punktus, būdams 
NBA astotais rezultātīvākais spē -
lētājs. Tāpat viņš vienā spēlē  bija 
bloķējis 2,1 metienu, kas bija 
trešais labākais rādītājs līgā. Uz 
Latvijas labākā sportista balvu 
vīru konkurencē pretendēja arī 
skeletonists Martins Dukurs, biat  -

lonists Andrejs Rastorgujevs, bok -
seris Mairis Briedis, smaiļotājs 
Aleksejs Rumjancevs un svar cē-
lājs Artūrs Plēsnieks. Dukurs 
pērn savu trofeju klāstam pie -
vienoja kārtējo uzvaru Pasaules 
kausa izcīņas kopvērtējumā, kā 
arī zelta medaļas pasaules un 
Eiropas meistarsacīkstēs, Briedis 
ieguva Pasaules Boksa padomes 
(WBC) čempiona jostu un ie -
kļuva Boksa superserijas pusfi -
nālā, Plēsnieks ieguva sudraba god -
algu pasaules meistarsacīkstēs.

Aļona Ostapenko jūnijā trium-
fēja Francijas atklātajās meistar-
sacīkstēs, sasniedzot vienu no 
lielākajiem panākumiem Latvijas 
sporta vēsturē. Viņa kļuva par 
pirmo Latvijas tenisisti ranga 
pirmajā desmitniekā (šobrīd viņa 
ir 7. vietā.) un piedalījās WTA 
sezonas nobeiguma turnīrā. 
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

Brookline MA).
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).

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
Ņujorkas latv. ev. lut. dr. Jon-

keru telpas (254 Valentine Ln, 
Yonkers NY).

28.janvārī 11:30 Kultūras die-
 nas Ņujorkā Baltijas valstu simt -
gades fonā. Priekšlasījumu par 
baltiešu kollekciju ASV Kon -
gresa bibliotēkā sniegs Kon-
gresa bibliotēkas Eiropas no -
daļas vadītājs Grant Harris. 
Sekos koncerts ar ’’Baltic Duo’’ 
vijolnieci Aiju Rēķi un flautisti 
Ilonu Kudiņu. Programmā bal-
tiešu kamermūzika. Ieeja pret 
ziedojumiem, sākot ar $20. Pēc 
koncerta kafijas galds un 
Operas Ģildes izloze.

 PRIEDAINE (NJ)
19.janvārī 13:00 – Kino 

Priedainē – Ilonas Brūveres 
filma ’’Ievainotais jātnieks’’. 
Stāsts par Brīvības pieminekļa 
celtniecību un tā autoru Kārli 
Zāli. Brīvības piemineklis ir 
tēlnieka Dzimtenes mīlestības 
apliecinājums, kas pastāvēs, ka -
mēr vien būs un paliks Latvijas 
valsts. Ieeja pret brīvprātīgiem 
ziedojumiem.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

16.janvārī 19:30 Baltiešu 
filmu vakars. Igauņu filma 
’’Vehkleja’’ (Paukotājs).

20.janvārī 19:00 Maagi an -
sambļa koncerts un Baltiešu 
mūzikas (Musica Baltica) CD 
atklāšana. 28.janvārī 12:00 
Kursas Draudzīgais aicinājums. 
Runās Dr. Indra Ekmane. 
Programmā video par Kursu, 
dejos ’’Trejdeksnītis’’. Kopīgs 
azaids groziņu veidā.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

6.februārī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

17.februārī 18:00 Sirsniņu 
balle, ar grupas ’’Atkal kopā’’ 
koncerta programmu ’’100 
dzies  mas sirdij un Latvijai’’, kā 
arī mūzikāli pārsteigumi, brī -
nišķīgi gards Mārītes Rubīns 
cienasts, balle grupas mūziķu 
vadībā, ...atkal pārsteigumi! 
Neiztiksim arī bez loterijas – 
būs iespēja izlozēt 3 lieliskus 
dāvanu grozus. Tiem, kuŗi gri -
bēs sirdis sasildīt ar glāzi vīna, 
par to jāgādā pašiem. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $30. Tā kā 
vietu skaits zālē ir ierobežots, 
lūdzam pieteikties iepriekš pie 

Daces Kupačas-Hohlovas, tālr: 
727-497-8026.

Sabrauciet, sanāciet, sa-sa-
dan cojiet!

3.martā 13:00 Biedrības piln-
sapulce, kuŗā notiks valdes 
vēlēšanas, budžeta pieņemšana 
un lemšana par Biedrības turp-
māko darbību. Katra biedra vie-
doklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam 
aktīvi iesaistīties lēmumu pie -
ņemšanā! Noslēgumā balstie sī-
gos cienās ar pankūkām, ievā-
rījumu un desiņām. Nopietni 
aicinām visus Biedrības bied-
rus ierasties! Pēc sapulces pa -
redzēta Biedrības īpašumā 
esošo gleznu izsole.

10.martā notiks DV rīkota 
kaŗavīru pēcpusdiena.

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@gmail.com, 
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors 
Safins. Tālr.: 617-935-4917. 
E-pasts: igorssafins@gmail.com. 
Runas stundas tr ešdienās 10:00 – 
15:00, piektdienās 16:00 – 18:00. 
Dievk. notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau -
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau -
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun -
dega Puidza, tālr. birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 28.janvārī Dievk. 
Draudzes gada sapulce. 11.feb-
ruārī Dievk. ar dievg. No  dar-

bības bērniem. 25.februārī 
Dievk. Pankūku brokastis.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Com mer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 21.janvārī 
Dievk. 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 
28.janvārī Laju vadīts Dievk. 
4.februārī Dievk. ar dievg. 
Prāv. Gunārs Lazdiņš.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 

14.janvārī Dievk. 21.janvārī 
Dievk. ar Sv. vak. Dāmu komite-
jas gada pilnsapulce. Visas 
dāmas laipni lūgtas! 28.janvārī 
Dievk.angļu val. ar Sv. vak. 
4.februārī Dievk. Pēc Dievk. 
Draudzīgais Aicinājums māc. 
Jāņa Siliņa Stipendijas Fonda 
izloze. 11.februārī Dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996). Māc. A.Gra  -
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 14.janvārī 
Dievk. ar dievg. 21.janvārī 
Dievk. 24.janvārī 11:00 Bībeles 
stunda Kalamazū. 28.janvārī 
Dievk. ar dievg. 4.februārī 
Dievk. 11.februārī Dievk. ar 
dievg. 14.februārī 18:00 Pelnu 
dienas Dievk. ar dievg. 18.feb-
ruārī Dievk. 21.februārī 11:00 
Bībeles stunda ciemā Latvija. 
25.februārī Dievk. angļu val. 
28.februārī 11:00 Bībeles stun-
da Kalamazū. 4.martā Dievk. 
ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Māc. 
Igors Safins. Dievk. notiek 11:00. 
17.februārī. Dievk. 31.martā 
Lieldienu Dievk. ar dievg. Sa  rī-
kojums. Visi mīļi gaidīti!

• 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. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. sākas 11:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 14.janvārī Dievk. 
ar Sv.vak. Bērnu uzruna un 
Svētdienas skola. Sekos Kaz dan-
gas skolas atbalsta zupu pus-
dienas un prāta asināšanas 
spēle. 18.janvārī 11:00 Bībeles 
stunda. 21.janvārī 19:00 Bībeles 
stunda draudzes bibliotēkas tel -
pās. 28.janvārī Dievk. ar Sv.vak. 
13:00 LOAM gada sapulce. 
4.februārī Dievk. ar Sv.vak. 

• Montrealas latv. Trīs vienī-
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-
dienās 19:00. 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
t heranchurch@gmai l . com 
Dievkalpojumi notiek 13:30. 
21.janvārī Dievk. 4.februārī 
Dievk. ar dievg. 14.februārī 
10:30 Pelnu dienas svētbrīdis 
un Bībeles stunda. 18.februārī 
Ciešanu laika 1.svētd. Dievk. 
4.martā 11:00 Ciešanu laika 
3.svētd. Dievk. ar dievg. Pus-
dienas. Draudzes pilnsapulce. 
18.martā Dievk. (seko dr.piln-
sapulce, ja tā nav notikusi 4.
martā). 30.martā 17:00 Lielās 
piektdienas Dievk. ar dievg.

• 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.

14.janvārī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. ar dievg. Māc. 
Saivars.

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

20.janvārī 14:00 Manhatenā 
Dievk. Māc. Saliņš.

21.janvārī 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk. ar dievg. Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. Dievk. Māc. 
Saliņš. Novada informācijas sa -
pulce.

13:30 St.Andrew bazn.Dievk. 
Māc. Saivars. Novada informāc.
sapulce

28.janvārī 10:00 Jonkeru bazn. 
10:00 Dievk. Māc. Saivars. Kul -
tūras dienas.

 • Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). Dievk. notiek 14:00. 
Prāv. Oļģerts Sniedze. 21.jan    vārī 
14:00 Atspīdēšanas laika Dievk. 
ar dievg.. Strēlnieku atceres sa -
rīkojums DV izkārtojumā.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār -
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 14.janvārī Dievk. ar 
dievg. 21.janvārī angļu val. 
Dievk. ar dievg. Bībeles stunda. 
28.janvārī Dievk. ar dievg. Bī -
beles stunda.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. Janv. un febr. Dievk.
nenotiks! 18.martā Dievk. 
Gada sapulce.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā. Bībeles stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor -
bergs, tālr.: 727-367-6001. Katrs 
1. svētdienas Dievk. notiek Bied -
rības namā plkst. 14:00. 14.jan-
vārī Bībeles stunda. 21.janvārī 
Dievk. Biedrības namā. 28.jan -
vārī Bībeles stunda. 2.februārī 
11:00 draudzes valdes sēde. 4.feb -
ruārī Dievk. Biedrības namā. 
11.februārī Bībeles stunda.

• Tērvete-Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.
org. Dievk. notiek 14:00. Valdes 
sēdes notiek 19:30 ceturtdienās 
( 18.jan., 15.febr., 15.martā, 5.
aprīlī). 28.janvārī Draudzīgā 
aicinājuma Dievk. Vik. Zvirgzds. 
11.februārī Pelnu dienas Dievk. 
Jānis Mateus. 4.martā Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 25.martā Pūpolu 
svētd. Dievk. Jānis Mateus. 
30.martā Lielās piektd. Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 1.aprīlī 8:00 Liel-
dienu Dievk. Jānis Mateus. 
Lūdzu ņemiet līdzi svētku gro -
ziņus! 22.aprīlī 13:00 Dievk. 
Jānis Mateus. Sekos pilnsapulce. 
Ceram parādīt slīdītes par 
draudzes darbību Tērvetē.
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D I E V K A L P O J U M I

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais paps, vectēvs, mūsu TīTī

JĀNIS ZARIŅŠ
Dzimis 1919. gada 12. maijā Lauberes pagastā Latvijā,

miris 2017. gada 18. novembrī Lynbrook, Ņujorkā, ASV

Dieva mierā aizgājusi

INDRA GUBIŅA,
dzim. BENCONE

Dzimusi 1927. gada 8. augustā Līvbērzē, Latvijā,
aizgājusi mūžībā 2017. gada 12. decembrī Toronto, Ontario, Kanadā,

Dieva mierā izvadīta 2017. gada 16. decembrī Toronto

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā draudzene

ANNA MERIJA VIDBERGS,
dzim. GLINSKA

Dzimusi 1918. gada 6. martā Oršā, Baltkrievijā,
mirusi 2017. gada 7. decembrī Essex, CT

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte un māsiņa

OLGA LEIKUČS TAYLOR
Dzimusi 1928. gada 17. maijā Pļaviņās, Latvijā,

mirusi 2017. gada 3. decembrī Arlingtonā, Virdžīnijā

Mīlestībā viņu piemin
MEITA ANITA AR VĪRU JĀNI

MAZMEITA KRISTA
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Mīļā piemiņā paturēs
DĒLS ARNIS AR SIEVU INESI UN MAZMEITU BRIGITU

MEITA NORA AR VĪRU STEPHEN, UN AUDŽUDĒLU NICK
MĀSA BIRUTA AR ĢIMENI, AIZGĀJUŠĀS MĀSAS ANNAS ĢIMENE

UN RADI KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ

Par viņu sēro un mīļā piemiņā paturēs
AIVARS, BRIGITA UN ĒRIKS JERUMAŅI
PĒTERIS ZIRNIS UN DR. LŪCIJA ZIRNIS

Sēro
MEITAS CHRISTINE UN ASTRID 

DĒLS JOHN AR ĢIMENI VIRDŽĪNIJĀ
MĀSA VALENTĪNE UN BRĀLIS ANDREJS AR ĢIMENI KANADĀ

Augšā aiz zvaigznēm
tur tiksies reiz mīļie...

Aizeju gaismai es pretim,
tai, kas visiem līst pāri,
kuŗā kādreiz kā stari
tiksimies mūžības laukos.
/Indra Gubiņa/

Mūžīgu mieru
dodi, Kungs, viņai…

Dusi mierā un 
mūžīgā gaismā.

Mūžībā aizgājis mūsu

fi l! ALEKSANDRS BROKĀNS (47./48. g.c.)
Dzimis 1917. gada 19. jūnijā Kaunatas pagastā,

miris 2017. gada 23. novembrī Easton, MD ASV

Mūžībā aizgājušas mūsu fi listres

fi l! INDRA BENCONE GUBIŅA, 46.c!
Dzimusi 1927. gada 8. augustā Līvberzē, Latvijā,

Dieva mierā 2017. gada 12. decembrī Toronto, Kanadā

fi l! ANDA LAZDIŅA JOHNSTON, 60.c!
Dzimusi 1946. gada 26. jūlijā Vircburgā, Vācijā,

Dieva mierā 2017. gada 24. decembrī  Toronto, Kanadā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Sēro
KORPORĀCIJA GUNDEGA

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

• 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-

No tā lielā, vienreizējā,
Kas šai saulē cilvēks bija,
Paliek daļa nemirstīgā
Mums kā skaista melodija.
/fil!dib! Elza Ābele/

264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
 viešu 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. 

• 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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Ostapenko bez triumfa French 
Open izcīnīja uzvaru arī Seulas 
WTA International turnīrā. Dā -
mām uz balvu pretendēja teni-
siste Anastasija Sevastova, sep-
tiņ cīņniece Laura Ikauniece-
Admidiņa, svarcēlāja Rebeka 
Kocha un cīkstone Anastasija 
Grigorjeva. Ikauniece-Admidiņa 
laboja Latvijas rekordu sep tiņ-
cīņā, Kocha izcīnīja bronzu pa -
saules meistarsacīkstēs, Grigor-
jeva izcīnīja bronzu planētas 
meistarsacīkstēs un sudrabu Ei -
ropas meistarsacīkstēs. 

Sprintere Gunta Latiševa-
Čudare tika atzīta par 2017. gada 
Latvijas sporta uzlecošo zvaigzni. 
Viņa šogad uzvarēja Eiropas 
U-23 meistarsacīkšu  400 metru 
distancē, bet pasaules meistar-
sacīkstēs bija ātrākā no Eiropas 
skrējējām, pasaules Universiadā 
viņa izcīnīja sudrabu 200 metru 
skrējienā.

Gunta Latiševa-Čudare

Eduards Andruškevičs

Vēju un viļņu varā

Pauls Jonass

// FOTO: ITAR-TASS/LETA

Uz gada uzlecošās zvaigznes 
godu pretendēja arī kalnu riteņ-
braucējs Mārtiņš Blūms un daiļ-
slidotājs Deniss Vasiļjevs.

Nominācijā „Labākais Latvijas 
treneris” uzvarēja svarcelšanas 
treneris Eduards Andruškevičs, 
kuŗš atlabst pēc operācijas un 
viņa vietā balvu saņēma au -
dzēkne Rebeka Kocha. 

Uz gada labākā treneŗa balvu 
pretendēja arī Latvijas vīriešu 
basketbola izlases stūrmanis Ai -
nars Bagatskis, skeletonistu tre -
neris Dainis Dukurs un bobsleja 
komandas vadītājs Sandis Prūsis. 

Savukārt „Labākās Latvijas 
sporta spēļu komandas” balvu 
ieguva vīriešu basketbola iz -
lase, kas Eiropas meistarsacīk stēs 
izcīnīja piekto vietu. Uz balvu 
pretendēja arī dāmu basketbola 
valstsvienība, kas Eiropā bija 
sestā un izcīnīja ceļazīmi uz nā -
kamā gada Pasaules kausa izcīņu.

Balvu “Labākā Latvijas ko -
manda individuālajos sporta vei-
dos” saņēma bobsleja četrinieku 
ekipāža ar pilotu Oskaru Mel -
bārdi un stūmējiem Daumantu 
Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni 
Strengu, kuŗi pasaules meis tar-
sacīkstēs izcīnīja ceturto vietu. 

Balvu “Labākais technisko 
sporta veidu sportists” saņēma šī 
gada pasaules čempions mo  to-
krosā MX2 klasē Pauls Jonass.

Nominācijā “Gada sporta noti-
kums Latvijā” uzvarēja Jūrmalā 
notikušās Eiropas meistar sa-
cīkstes plūdmales volejbolā.

Par gada paraugu sportā tika 
nosaukts hokeja vārtsargs Ed -
gars Masaļskis, kuŗš aprīli teica 
atvadas Latvijas izlasei, bet tagad 
turpina trenera gaitas. Izlases 
rindās 37 gadus vecais Masaļskis 
aizvadīja 160 spēles, kas ir la  bā-
kais rādītājs starp vārtsargiem. 
Masaļskis Latvijas izlases vēsturē 
kā pagaidām vienīgais spēlētājs ir 
piedalījies 15 pasaules meistar-
sacīkstēs pēc kārtas. Tāpat Ma -
saļ skis ir piedalījies četrās olim -
piskajās spēlēs, 2010. gadā Van -
kūverā būdams izlases pamat-
vārtsargs.

Latvijas Paralimpiskās komite-
jas speciālbalvu saņēma Diāna 
Dadzīte, kuŗa jūlijā izcīnīja trīs 
zelta medaļas pasaules meistar-
sacīkstēs vieglatlētikā.

Artūra Vaidera fonda speciāl-
balvu kā labākais sporta žur nā-
lists saņēma Ingmārs Jurisons 
no Sporta Avīzes.

Par gada labāko sporta sko  lo-
tāju tika atzīta Signe Lūsiņa no 
Valmieras sākumskolas. Savukārt 
Latvijas Televīzijas speciālbalvu 
saņēma Latvijas basketbola valsts-
vienības kapteinis Jānis Blūms.

Jau pirms ceremonijas zināms, 
ka balvu „Mūža ieguldījums Lat-
vijas sportā” saņems velome cha-
niķis Arkādijs Svece, kuŗš velo-
sportā aizvadījis vairāk nekā 60 
gadus, palīdzot sportistiem sešās 
olimpiskajās spēlēs.

Pērn par labākajiem tika no -
saukti Porziņģis un Ikauniece-
Admidiņa.

Ostapenko un 
Sevastova vienā 

komandā
Latvijas  tenisa zvaigznes Aļona 

Ostapenko un Anastasija Seva s-
tova pārstāvēs Latviju šogad 
gaidāmajā Federāciju kausa tur-
nīrā. Tā ir pirmā reize, kad 
Latvijas tenisa izlasē startēs divas 
WTA ranga pirmā divdesmit-
nieka spēlētājas, tādējādi ievē-
rojami palielinot Latvijas iespēju 
iegūt augstu poziciju turnīrā un 
iekļūt pasaules grupā. Federāciju 
kausa izcīņas Eiropas/Āfrikas 
zonas pirmās grupas turnīrs 
2018. gadā norisināsies Igaunijā 
no 7. līdz 10. februārim. Latvijas 
izlasē iekļautas arī Diāna Mar -
cinkēviča un Daniela Vismane.

***
Aļona Ostapenko Abū Dabī 

pārbaudes spēlē ar rezultātu 6:2, 
3:6, 10:5 pārspēja slaveno ame-
rikāņu sportisti Serēnu Viljamsu, 
kuŗai šī bija atgriešanās cīņa pēc 
kļūšanas par māmiņu. Viljamsa 
karjērā ieguvusi 23 Grand Slam 
vienspēļu titulus.

Bobsleja divniekam 
un četriniekam – 

bronza 
Latvijas pilota Oskara Ķiber-

maņa un stūmēja Matīsa Mikņa 
divnieku ekipāža sarežģītajā Al -
tenbergas trasē, Vācijā izcīnīja 
trešo vietu Pasaules kausa izcīņas 
sestajā posmā. Sākotnēji latvieši 
bija ceturtie, bet vēlāk vakarā par 
materiāla pārkāpumu tika dis -
kva lificēts trešo poziciju izcī nī-
jušais vācietis Niko Valters. Līdz 
ar to Ķibermaņa divnieks ieguva 
trešo poziciju, kas viņiem šo -
sezon ir labākais rezultāts. Uģis 
Žaļims ar Jāni Jansonu ieņēma 
dalītu 12. poziciju, bet augšstilba 
traumu guvušais Oskars Mel  bār-
dis, kurš startā savas kamanas 
nestūma, un stūmējs Daumants 
Dreiškens ieņēma 21. vietu, pie 
otrā brauciena netikdami.

Arī četrinieku sacensībās mums 
tika augsta godalga. Oskara Ķi -
bermaņa vadītais četrinieks Al -
tenbergas trasē miglainos ap -
stāk ļos izcīnīja trešo vietu. 

Ķibermanim četriniekos šis ir 
pirmais goda pjedestals šosezon, 
tomēr Altenbergas trase viņam 
šajā nedēļas nogalē bija īpaši 
veiksmīga, jo trešo vietu pilots 
ieguva arī divniekos. Ķiberma -
nis ar stūmējiem Jāni Jansonu, 
Matīsu Mikni un Intaru Dambi 
pirmajā braucienā bija trešie, bet 
otrajā sasniedza sesto rezultātu, 
taču tas netraucēja divu brau -
cienu summā noturēt vietu uz 
pjedestala.

Skeletonā šoreiz
bez medaļām

Altenbergas trase Vācijā nebija 
viesmīlīga mūsu skeletonistiem, 
kas aizvadīja sesto posmu Pa -
saules kausa izcīņā. Martina Du -
kura kamanas pirmajā braucienā 
sagriezās šķērsām, tādējādi izgai-
sinot cerības uz augstu vietu. Šajā 
posmā viņam tikai piektā vieta. 
Tomass Dukurs izcīnīja sesto 
vietu. Par uzvarētāju kļuva Dien-
vidkorejas skeletonists Sunbins 
Juns. 

Toties iepriecināja Lelde Prie-
dulēna, kas izcīnīja ceturto vietu, 
atkārtojot savu labāko sasniegumu.   

Kamaniņas
Latvijas kamaniņu stafetes 

komanda ar Elīzu Cauci, Ināru 
Kivlenieku, kā arī Andra un Juŗa 
Šicu divnieku Vācijas trasē Kē -
nigszē ieņēma sesto vietu Pa -
saules kausa sestā posma stafetes 
sacensībās. Tas ir sliktākais re -
zultāts šosezon.

Individuāli no Latvijas pār-
stāvjiem labāko rezultātu sasnie-
dza Inārs Kivlenieks, ierindojo-
ties 13. vietā. Kristers Aparjods 
pēc neveiksmes otrajā braucienā 
no 17. vietas atkāpās uz pēdējo 
poziciju 31 sportista konkurencē, 
bet Artūrs Dārznieks ieņēma 
22.vietu.

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Silovs Eiropas meistarsacīkstēs 
Krievijas pilsētā Kolomnā izcī-
nīja septīto vietu 1500 metru 

distancē. Silovs finišu sasniedza 
pēc minūtes un 47,60 sekundēm, 
no labāko trijnieka atpaliekot  
1,20 sekundes. Par Eiropas 
čempionu kļuva mājinieks 
Deniss Juskovs, kuram Silovs 
zaudēja 3,07 sekundes.

Masu startā Silovs izcīnīja 11. 
vietu. Pārpratuma dēļ viņš vairāk 
nekā pusstundu tika uzskatīts 
par čempionu. Silovs pirmais 
finišēja pēc sešpadsmitā apļa, 
kuŗā bija jābeidz sacensības, 
tomēr tablo kļūdas dēļ sportisti 
veica vēl vienu apli, un pēc tā pir-
mais bija Jans Blokhēzens no 
Nīderlandes. Silovs pēc atlases 
cikla nobeiguma Phjončhanas 
Olimpiskajām spēlēm ir kvali-
ficējies 1000, 1500, 5000 metros 
un masu startā.

Biatlons
Latvijas vīriešu biatlona izlase, 

nestartējot līderim Andrejam 
Rastorgujevam, Oberhofā ie  ņē-
ma 19. vietu Pasaules kausa 
izcīņas ceturtajā posmā 4x7,5 
kilometru stafetes sacensībās, 
kuŗām lielā mērā traucēja bieza 
migla. Mūsu stafetē bija Patrijuks, 
Muižnieks, Slotiņš un Lūsa. Kopā 
Latvija sešās šaušanās izmantoja 
17 rezerves patronas un veica 
četrus soda apļus. Iepriekšējā 
sezonā Latvijas kvartets tikai 
reizi iekļuva pirmajā divdes mit-
niekā, 2018. gada Olimpisko 
spēļu mājvietā Phjončhanā iz -
cīnot 14. vietu.

Plūdmales
volejbols

Jaunizveidotais Latvijas vīriešu 
pludmales volejbola duets Mār-
tiņš Pļaviņš un Edgars Točs 
svētdien triumfēja Nīderlandes 
pilsētā Hāgā notikušajā Pasaules 
kausa četru zvaigžņu posmā.

Finālspēlē Latvijas sportisti, 
kuriem šis bija pirmais kopīgais 
turnīrs, ar rezultātu 2-0 (21:14, 
21:12) sagrāva Bartošu Losjaku 
un Pjotru Kantoru no Polijas. 
Latvija Pasaules kausa posmā 
uzvarējusi pirmoreiz kopš 2016.
gada vasaras, kad Aleksandrs 
Samoilovs un Jānis Šmēdiņš bija 
labākie Major katēgorijas posmā 
Klāgenfurtē. “Esam jauns pāris 
un visi domāja, ka šajā turnīrā 
daudz kļūdīsimies, tomēr spē  lē-
jām labi. Jā, dažreiz arī paveicās, 
bet tas nemazina prieku. Paldies 
visiem atbalstītājiem, viņi ļoti pa  lī-
 dzēja,” pēc triumfa sacīja Pļaviņš.

Dažos vārdos
 Talantīgais Latvijas basket-

bolists  Rodions  Kurucs 19 
gadu vecumā debitējis Spānijas 
slavenajā klubā Barcelona.

 Latvijas jaunie basketbolisti 
(U-18) Baltijas jūras kausa 
izcīņā Tallinā no četriem kau -
siem izcīnīja trīs, vienu (U-16) 
atdodot Somijai.  

 Starptautiskā Olimpiskā 
komiteja (SOK) pavēstīja, ka 
par antidopinga noteikumu 
pār  kāpumiem Soču Olimpis-
kajās spēlēs diskvalificē vēl 11 
krievu sportistus, starp kuŗiem 
ir arī Demčenko un Ivanova. 
Viņi Krievijas izlases sastāvā 
Olimpiadā tika pie sudraba sta -
fetes sacensībās, kur trešā bija 
Latvija. Līdz ar to pēc krievu 
diskvalifikācijām Lat vi jas ko -
mandai pienāksies sudrabs, 
kamēr bronza tiks Kanadas 
kamaniņu braucējiem. Latvijas 

komandas sastāvā toreiz star-
tēja Elīza Tīruma (tagad Canca), 
Mārtiņš Rubenis, kā arī div-
nieks Andris un Juris Šici. Par 
čempioniem kļuva Vācijas 
vienība.

 Pasaules kausa izcīņā ūdens 
motocikliem AAE pēdējā pos -
mā Latvijas pārstāve Krista 
Uzare izcīnīja otro vietu, bet 
kop  vērtējumā – bronzas me  daļu.   

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


