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Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 
2018. gada Ziemsvētku krāsainajā numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO,  pilnīgi gatavo 

(„Camera Ready») sludinājumu

līdz 14. decembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

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

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 $ 86.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $186.00

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: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 86.00; 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
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: martinstauvers@yahoo.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

PUSCEĻĀ UZ SIMTGADI
No Laika slejām pirms 50 gadiem

Sveiksim Latviju, 

savus radus

un draugus,

darbabiedrus un 

domubiedrus,

latviešus visur 

pasaulē 

Ziemsvētkos!

Apsveikumus 

lūdzam iesūtīt Rīgas 

redakcijai

(redakcija@laiks.us)

vai

Rasmai Adams 

(rasma@laiks.us) 

līdz š.g.

14. decembrim. 

Iespējams publicēt 

arī krāsās.

Pagātnes notikumi ir kā augļu 
un dārzeņu grozs. Var izvēlēties 
sulīgos ābolus un tomātus vai 
kaut ko sūrāku, kā rutkus, sī -
polus, piparus. 1968. gada satrie-
cošākie notikumi bija M.L King 
nogalināšana Memfisā un R. Ke -
nedija Losandželosā. Krievu tan ki 
iebruka Prāgā. Ziemeļvietna-
mieši sagūstīja amerikāņu izlūku 
kuģi SS Pueblo. Pretestība pret 
M. Džilberta Čērčila dokumentu 
publicēšanu sakarā ar Drēzdenes 
nobumbošanu. Bumbošanu pie -
prasījis Staļins kā sabiedrorto 
lojalitātes pierādījumu, jo bija 
nobažījies, ka sabiedrotie varētu 
noslēgt miera līgumu bez viņa. 
Gaisa uzbrukums bijis paredzēts 
Jaltas konferences laikā, un vie-
nīgi satiksmes mezgliem un sta-
cijai. Laika apstākļu dēļ tas aiz -
kavējās un izrādījās postošākais 
uzlidojums Otrā pasaules kaŗa 
vēsturē. Pasažieŗu lidojumus 
sāka Boeing 747 Džambodžeti. 
Latviešu centros notika Latvijas 
50 gadu neatkarības atceres sa  rī-
kojumi. Čikāgā Apspiesto tautu 
parāde. Colorado Spring Brīvības 
strūklaka ar koklētāju centrā. 
Bostonā notika pieci radio rai-
dījumi, lai iepazīstinātu ameri-
kāņus ar latviešu mūziku. Dibi-
nāts tika Latviskā Mantojuma 
fonds. Raidījumi pastāvēja vai -
rāk nekā 20 gadus kā Bostonas 
latviešu kulturālā vizītkarte. Ka -
nadas latvieši priecājās par Veras 
Auderes uzvaru Kvebekas tenisa 
turnīrā. Jaunatnes sporta svētkos 
Ņujorkas mācītājs Laris Saliņš 
bija uzvarējis augstlēkšanā ar 
1. 85 m. Visas pasaules latviešu 
lielākais prieka avots bija Jāņa 
Lūša olimpiadā iegūtā zelta me -
daļa škēpa mešanā. Viņš kļuva 
par jaunāko laiku Lāčplēša sim-

IVARS
GALIŅŠ

bolu. Gaŗezera pilnsapulcē, kur 
iepriekšējo gadu raksturoja pa š-
apkaŗošanās, nepamatota kritika 
un sabiedrības pasivitāte, par 
valdes priekšnieku ievēlēja mā -
cītāju Vili Vārsbergu. Priecīgā-
kais notikums bija Latviešu 
dziesmu svētki Klīvlandē. Laika 
7. septembŗa numurā ir šo rin-
diņu autora raksts „Kāds ir 
tipisks latvietis” un šefredaktora 
(Periskopa) vērojumu piezīmes. 
Ir neizsakāma bauda iet pa svešas 
pilsētas galveno ielu un zināt, ka 
vairums gājēju ir latvieši. Mēģi-
nāju iedomāties, kāds būtu ti -
pisks latvietis. Kā apģērbies, 
kādām kurpēm, kādu matu sa -
kārtojumu vai cepuri. Ar augšup 
vai lejup vērstu skatu. Jau ar 
izstādes atklāšanu radās bažas, 
vai apmeklētāju vilnis rīkotāju 
laivai nebūs par lielu. Kā mācītāja 
dēlu mani gaidīja pārsteigums. 
Pie baznīcas durvīm bija drūzma 
ar gaŗu rindu. Negribu teikt, ka 
latvieši nebūtu ticīga tauta, bet ka 
ar varu laužas baznīcā, to nebiju 
redzējis. Satiku savu bijušo skolas 
biedru no Vācijas nometņu laika. 
Mums bija strīdiņi par jauktajām 
laulībām. Jutos patīkami pār -
steigts, sasveicinoties ar viņa dzī-
 ves biedri, slaidu, blondu dāmu 
gaumīgā tautastērpā, ar latvis-
kiem auskariem, gredzeniem un 
rotām. Viņai piemita arī latviskā 
kautrība, jo mūsu sarunas laikā 
tikai smaidīja, pamāja ar galvu 
vai saprotoši klusēja... Tautisko 
rotu un izstrādājumu pirkšana 
kļuva par epidēmiju. Kāds tau -
tietis, iegādājies tautisku naudas 
maku, teica, ka ar lepnumu 
vedīšot mājās, tikai tukšu. Dažs 
priecājās, ka biļete atceļam jau 
nopirkta. Cits, ielaidis istabā 
dzīves biedri ar iepirkumiem, 

patētiski iesaucies ”Ak, mana 
dārgā sieviņa!” Trīs balles vienā 
laikā tā nogurdināja balles kār-
tībniekus, ka tie drīz atmeta ar 
roku un ļāva ļaužu straumei plūst 
kur katrs grib, ar vai bez biļetes. 
Pie viena galdiņa tikko sparīgi 
nobeidza dziedāt ”latviets esmu, 
latviets būšu, latviets mūžam 
palikšu”, apsēdušies turpināja 
sarunas tīrā valodā, nejaucot pa 
vidu neviena latviska vārda. 
Dziesmu svētki Klīvlandē ap  stip-
rināja formulu, ka katrs dzie  dātājs 
atved sev līdz 10 apmek lētājus. 
Bija reģistrēti 1700 dzie dātāji, un 
lēsa, ka apmeklētāju bijis ap 17 000. 
Par to padzirdējis, scēnografs 
Ēvalds Dajevskis rāmi pie  bil da: 
”Pie mums Ņujorkā šī formula 
itin bieži īstenojas arī solistu 
koncertos, viens dzie dā tājs – 10 
klausītāju. Varēja vērot, ka dau-
dziem jaunekļiem bija gan kop-
tas, gan nekoptas bārdas. Pro -
fesors Jānis Peniķis paskaidroja, 
ka bārda pilnīgi nepie cie šama, ja 
grib oponēt dažādo protestantu 
sanāksmēs. Gadījās redzēt vīru 
ar Latvijas koferi, dažus ar Vācijas 
nometņu laika mēteļiem. Dāmas 
ar veclaiku ro  kassomām, jau nie-
šus džinās ar nosterbelējušiem 
galiem, no ku  ŗām nereti raudzījās 
pa ceļgalam. Tīpiskā latvieša 
meklēšanas ideja izplēnēja, bija 
tik daudz cita in  teresantāka, garu 
rosinākoša. Šķiršanās rītā vies-
nīcas vestibilā pie kofeŗu un so  mu 
ķīpas pulciņš jauniešu. Ievaicājos, 
vai dabūjuši arī izgulēties, galvu 
paceļ jauniete un, acīs ska  tī da-
mās, izaicinoši atbild: ”Nu taču 
nē! Mums svētki bija kā viena 
vienīga gaŗa diena’’, tad, galvu 
nodūrusi, tikko dzirdami: ”Ļoti 
skaista diena”... Pāris asaru no  ri-
tēja pār meitenes vaigiem.
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FOTO: EDGARS ZĀLĪTE
Valsts svētku svinības Ņujorkā

Jonkeru un Ņudžersijas skolu skolēni

Dzeju lasa Voldemārs Avens

Ņujorkas Centrālparkā pirms sadziedāšanās

Ņujorkas latviešu koris

Vijas Vētras rakstiem rotāto seģeni šuvusi Ieva Kreichelte

Liene Vidze un Jana Tetere, Ņujorkas skolas pārzines Vija un Ivars BērziņiEleonora Šturma, Ivars Stonins un Jānis Zvārgulis
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Daugavas Vanagu ASV projekts „Ziedosim 100”
atbalsta 200 Latvijas bērnus

Pirms gada Daugavas Vanagi 
ASV (DV ASV) izveidoja pro-
jektu “Ziedosim 100” ar mērķi 
atbalstīt 100 Latvijas trūcīgus bēr-
nus un bāreņus Latvijas Simt-
gadē. Izskanēja aicinājums ASV 
latviešiem ziedot $ 100 šim svē-
tīgajam mērķim, cerot sa  sniegt 
$ 10 000 ziedojumos. 

DV ASV zemes valde nolēma, 
ka šo projektu reālizēs izdales 
braucienā, kur trimdas jaunieši 
personīgi apciemos un atbalstīs 
100 Latvijas bērnus tieši Latvijas 
Simtgadē. Šī gada vasaras beigās 
bija ienākuši $ 7000 ziedojumos, 
tad nākamajos mēnešos notika 
brīnums – kopumā sa  ziedoja 
$ 22 000 no DV ASV nodaļām, 
draudzēm un indi vī diem. Ko  pu mā 
mēs varējām atbalstīt 200 bērnus! 
Milzīgs paldies visiem ziedo tā-
jiem! Saziedotie līdzekļi 100% 
tika izlietoti bērnu vaja dzībām.

Sazinājāmies ar sociālajiem die  -
nestiem Latvijā un pre cīzē jām 
visvairāk vajadzīgo atbal stu. Sa -
pratām, ka visvairāk at  balsts ne -
pieciešams trūcīgiem bērniem 
(tai skaitā daudzbērnu ģimenēs 
un audžuģimenēs). Mazāk vaja-
dzības bija bērnu namos, uzzi nā-
jām, ka tur derētu kāda kopīga 
dāvana/atbalsts. 

Ko tad dāvināsim bērniem? 
Ideja atklājās sakarā ar to, ka 
izdale plānota Latvijas Simt gadē, 
novembrī un ka Latvija ir zie -
meļu valsts. Atbalstā galve nokārt 
ietilpa ziemas virsjakas, ziemas 
zābaki un skriešanas apavi. Bēr-
nus, kurus atbalstī jām, ieteica 
sociālie dienesti, labdarības or -
ganizācijas un lauku skolas.

No 19. līdz 23. novembrim 
mūsu izdales komanda Latvijā, 
13 punktos 4 Latvijas novados 
un Rīgā, izsniedza atbalstu un 
pavadīja pusotru stundu katrā 
punktā, esot kopā ar Latvijas 
bērniem. Izdales bija iepriekš 
saplānotas un notika sociālajos 

dienestos, bērnunamos, bērnu 
un ģimeņu atbalsta centros un 
labdarības organizācijās. Izda les 
komandā ietilpa: projekta va  dī-
tājs mācītājs Dāgs De  mandts 
(Mineapole, ASV), projekta va -
dītāja palīdze Aina Budrēvica 
(Toronto, Kanada), Katrīna Tau-
riņa (Toronto, Ka  nada), Vanesa 
Putniņa (Minea pole, ASV), Ineta 
Gritāne (Vi  ļāni, Latvija), Rūdolfs 
Bei tāns (Viļāni, Latvija). Ineta un 
Rū  dolfs abi no Latvijas Vanagiem. 
Atbalstā ietilpa 63 ziemas virs-
jakas, 68 ziemas zābaki, 27 bo  tas, 
Zvaigzne ABC dāvanu kartes un 
Laimas „Krējuma” šokolādes tā -
feles, 5 stipendijas LV audžu ģi -
menēm un centram “Marta”, velo 
trenažieris un galda spēles Lejas-
strazdu bērnunamam, pro jektors 
un ekrāns bērnu atbalsta centram 
“Roku rokā” Rīgā un dāvanu kar-
tes 100 EUR vērtībā vienam leģio-
nāram un vienai simtgadniecei.

Mūsu izdales maršruts un pro-
gramma bija intensīva. Katrā 
punktā klātesošos iepazīsti nā jām 
ar projektu, ar komandu, stās-
tījām par DV ASV vēsturi un 
darbību. Lūdzām arī, lai katrs 
bērns, viņu vecāki, visi klātesošie 
dalās ar vienu lietu, ar ko lepojas, 
esot latvietim. Lietas, ko cilvēki 
minēja: Latvijas daba, folklora, 
dziesmas, valoda, himna, bērni, 
nākotne un daudz kas cits. Tad 
pateicāmies, noskaitījām lūg ša nu, 
Tēvreizi un nodziedājām “Dievs, 
svētī Latviju!” Tad, lai izkustētos, 
spēlējām kādu spēli, kam sekoja 
šķēršļu gājiens, kur bērni pie-
dzīvoja/dzirdēja par to, ar ko Lat-
vija lepojas. Bērni iepazinās ar 
lietam, kuŗas ir latviešu izgud -
rotas, piemēram: VEF-Minox, Lai-
mas šokolādi, džinsu ma  te riālu, 
Latvijas mikroautobusu RAF, Lat -
vija, koraļļu pili un Arvīdu Blū -
mentālu – krokodīlu mednieku. 
Mūsu izdales ko  mandas dalīb-
nieks Rūdolfs Bei  tāns stāstīja par 

florbolu, sportu, kuŗu viņš jau 
vairākus gadus spēlē. Tad, at  ka-
rīgi no telpām, katrā vietā vai nu 
uzspēlējām vienu prāta asinā ša-
nas spēli par Latviju,  vai florbola 
spēli. Tad bijām gatavi izsniegt 
atbalstu bērniem. Mums bija 
papildu izmēri līdzi gadījumā, ja 
kādam bērnam nederēja sagā-
dātā pre ce. Visas ziemas jakas, 
zābakus un skriešanas apavus 
iegādājāmies veikalā Sportland. 
Preces, ko da  lījām, bija arī ļoti 
augstas kva litātes. Sportland un 
īpaši veikala vadītājs Māris Štein-
bergs mums ļoti daudz palīdzēja 
izpildīt visas bērnu vajadzības. 
Paldies Sportland!

Mūsu izdales maršruts sākās 
pirmdien, 19. novembrī, agri no 
rīta, kad sākām sagatavošanās 
darbus DV pārstāvniecībā Rīgā, 
kur arī atbalstījām trīs audžu-
ģimenes, katrai $ 250  stipendija 
un trīs bērniem ziemas apģērbs. 
Tad devāmies uz latviešu le  ģiona 
kaŗavīru Brāļu kapiem Lestenē, 
kur apskatījām kapus. Pēc kapu 
apskates devāmies uz Saldu, kur 
bija mūsu pirmā izdale. Saldū 
mums arī pie  bied rojās Laima un 
John Dingley no Mineapoles un 
Daniēls Godiņš, kurš daudz pa -
līdzēja pirms projekta ar organi-
zātoriskiem darbiem. Katrā vietā 
atbalstījām 10 vai 15 bēr nus. 
Vakarā nakšņojām Lejas strazdu 
bērnu namā, kur pavadī jām laiku, 
spē  lējot galda spēles ar bērniem. 
Nākamajā rītā, otrdien, 20. no -
vembrī, atbalstījām Do  be les no -
vada bērnus, kā arī ap  svei cām 
leģionāru Laimoni Ezergaili, ku -
ŗam palika 95 gadi 18. no  vembrī. 
Pēc izdales mums bija mazliet 
laiks apskatīt Jelgavu – pili, Kur-
zemes hercoga kapenes, uzkā-
pām Trīsvienības baznīcas tornī. 
Pēcpusdienā rīkojām izdali ka -
fejnīcā „Zemnieku cienasts”, kur 
sadarbojāmies ar labdarības or -
ganizāciju „Biedrība Tuvu”, kur 

atbalstījām 10 bērnus. Vakarā 
nakšņojām pie Lietuvas robežas 
netālu no Neretas. 21. novembra 
rītā atbalstījām bērnus Viesītē, 
kur arī uzspēlējām florbola spēli. 
Pusdienas baudījām Sunākstes 
pamatskolā, un sekoja izdale 10 
trūcīgiem skolas bēr niem. Va -
karā noturējām svēt brīdi Varak-
ļānu luterāņu baz nīcā, kur kal-
poja mācītājs Dāgs un draudzes 
mācītājs Guntars Paeglis, sekoja 
izdale. Draudze bija mums arī 
sagādājusi lat viskas vakariņas. 
22. novembŗa rītā atbalstījām 
bērnus Ludzā, kur mūsu ko -
mandu arī apsveica Daugavas 
Va  nagu centrālās valdes priekš-
sēdis Gunārs Spodris un Ludzas 
no  vada domes priekšsēdis Ed  gars 
Mekšs. Pēc izdales apska tī jām 
Ludzas lielo sinagogu, savā laikā 
Ludzā bija 4000 jūdi un tā bija 
pazīstama kā Latvijas Jeruzāleme. 
Tad ceļš veda gar Latvijas lielāko 
ezeru Lubānu, kur uzkāpām bākā. 
Sekoja pusdienas vietējā ēdnīcā 
un tad izdale, kur tika atbalstīti 
15 bērni. Vakarā atbalstījām 10 
invalidu bērnus Madonā, Ma -
donā vairums bērnu nevarēja 
ierasties, toties vecāki bija at  nā-
kuši un aktīvi piedalījās prāta 
asināšanas spēlē. Vakaru pava-
dījām mazā mājiņā Gaiziņkalna 
pakājē un nākamajā rītā, 23. no -
vembrī, komanda uzkāpa Gai -
ziņkalnā ar Latvijas Simtgades 
karogu. Nākamā pietura bija 
Taurene, kur tika atbalstīti 15 
bērni. Tad ceļš veda uz Rīgu, kur 
piestājāmies Sportland vei  kalā, 
lai pateiktos veikala vadī tājam 
par lielisko sadarbību. Priekš pē-
dējā pietura bija ļoti īpaša, ap -
ciemojām simtgadnieci Veltu 
Aukoni Rīgā, kuŗai palika 100 
gadu 17. novembrī. Tur baudījām 
sarunas, kafijas tasi un kopīgi 
noskaitījām lūg šanu, Velta arī sa -
ņēma svētību. Mūsu pēdējā pie-
tura bija bērnu atbalsta centrs 
“Roku rokā”, kur pirmo reizi 
lietojām uzdāvināto projektoru, 
kas sagādāja bēr niem lielu prie ku, 
spēlējot prāta asināšanas spēli. 
Bērni mums nodziedāja divas 
dziesmas. Šeit mēs arī atstājām 
visas papildu vienības un flor-
bola nūjas, lai tās tiktu bērniem. 
Noslēdzām projektu vakariņās 
“Lido” res torānā, kur dalījāmies 
piedzī votajā.

Sekos iegūtā pieredze un at -
miņas no izdales komandas.

Aina: Bija liels gods un prieks 
piedalīties šajā labdarības pro-
jektā. Ir tik svarīgi, ka mēs, lat-
vieši ārpus Latvijas, turpinām 
atbalstīt Latvijas latviešus, it īpaši 
tos, kuŗiem ir grūtāki dzī ves ap -
stākļi, un tādu ir daudz. Nedēļu 
pavadot, braukājot pa Latvijas 
laukiem un pilsētām, atkal ap  jē-
dzu, cik sirsnīgi, pa  teicīgi un 
devīgi ir latvieši un cik skaista ir 
mūsu brīvā Latvijas tēvzeme. Tajā 
pašā laikā arī ir visādi izaici nā-
jumi, kuŗi ietek mēs Latvijas un 
latviešu nā  kotni, šiem izaicinā-
jumiem mums kopīgi vajadzētu 
vērst lielāku uzmanību.  

Ineta: Šis labdarības brau    ciens 
un jauniepazītie cilvēki ļāva man 
saskatīt vēl vienu bagātību, ar ko 
es ļoti lepojos, taču līdz šim ne 
pavisam to tiku izjutusi un no -
vērtējusi. Tie ir mūsu trimdas 

latvieši. Tie ir visur un to ir tik 
daudz! Neticami, ka caur vairā-
kām paaudzēm šis latviskums un 
ticība Latvijai neizzūd. Patiesi 
apbrīnoju cil vēkus, kas, dzīvojot 
ļoti, ļoti tālu no savas sapņu 
zemes, tik pa  saules mērogā ievē-
rojamās val  stīs, spēj saglabāt savu 
identitāti, kopt un saudzēt tradi-
cijas, palī dzēt latviešiem, kas nav 
devušies prom, un patiesi mīlēt 
savas tautas saknes. Zināmi ga -
dījumi, kad Latvijas iedzīvotāji 
ne līdz galam novērtē un atzīst 
savu zemi, kuŗā dzīvo. Un šie 
cilvēki vēl jo vairāk liek apbrīnot 
mūsu trimdas latviešus, kas ir 
pilnīgs pretstats. Pateicoties mūsu 
tau tiešiem, Latvija nav nemaz tik 
maza, kā mums visiem šķiet. Mēs 
esam stipri! Dievs, svētī Latviju!

Rūdolfs: Esmu lepns par tiem 
puišiem, leģionāriem, kuŗi to  reiz 
Kurzemes cietoksnī atstāja savas 
dzīvības un sevi nežēloja tāpēc, 
lai dotu iespēju desmitiem tūk-
stošiem latviešu izglābt sevi, savas 
ģimenes un doties piespiedu 
bēgļu gaitās projām no padomju 
okupācijas, bet tajā pašā laikā arī 
no dzimtās zemes Latvijas.

Vanesa: Pabeidzot “Ziedosim 
100” izdali Latvijā, es mēģināju 
izvērtēt, kurš brīdis izdalē man 
atstāja vislielāko iespaidu, bet tad 
es sapratu, ka viss šis brau ciens 
bija viens liels dzīves pie dzī vo-
jums, kuŗā bija tik daudz mīles-
tības, devīguma un mācī bas. 
Katrā no izdales pun ktiem mēs 
satikām cilvēkus, kuŗi da  lījās ar 
savām izjūtām par Lat viju un ko 
viņiem nozīmē būt latviešiem. 
Dzirdētais man lika vēl vairāk 
novērtēt Latvijas kultūru un cil-
vēkus, kuŗi dzīvo Latvijā. Šī brau-
ciena laikā es saskāros ar da  žā-
dām emocijām, gan priecīgām, 
gan nopietnām. Visumā šis bija 
viens no ma  niem iespaidī gāka-
jiem dzīves momentiem. Esmu 
priecīga, ka biju daļa no šīs iz  -
dales grupas un mēs kopīgi izbau -
dījām šo dzīves piedzīvojumu.

Katrīna: Man bija ļoti nozī-
mīgi, cik liels prieks bija bēr niem 
saņemt to, ko mēs viņiem ie -
devām – arī redzot, cik ļoti daudz 
viņiem to vajadzēja, jo viņiem tie 
zābaki/jakas, ar ku  ŗiem viņi 
ieradās, vairāk nebija labas/
derīgas. Šī bija tik emo cionāla 
nedēļa, labāk saprotot, kā dažiem 
šiem bērniem bija ikdienas dzī-
ves. Un mēs tikai viņus iepazinām 
dažu stundu laikā. Man arī būs 
ļoti labas atmiņas no mūsu ko -
mandas, un ka mēs palikām par 
tik labiem draugiem tik īsā laikā. 
Tas man vienmēr paliks atmiņā! 
Arī – dzirdot visu to, ar ko bērni 
(un vecāki) lepojas par Latviju – 
par himnu, dabu, brīvību, tradi-
ci jām, Gaismas pili utt., sapratu, 
ka tas gan bērnos, gan mūsos 
atstās mūžīgu iespaidu.

Kā projekta vadītājs vēlos pa -
teikties izdales komandai, kuŗa 
strādāja garas stundas, neat lai-
dīgi ar sirdi un dvēseli, lai šis pro-
jekts izdotos tik ļoti svētīgi. La -
bāku komandu nevarētu iedo-
māties! 

Šis projekts bija mīlestības 
pilna dāvana no DV ASV Lat-
vijai Latvijas Simtgadē. Dau    ga vas 
Vanagi, sasauksimies! Dievs, 
svētī Latviju!

 Mācītājs
DĀGS DEMANDTS

Vairāk nekā 1400 mazām un 
lielām rokām cimdiņu formā da -
rinātu apsveikumu atceļojuši uz 
Latviju, lai vairotu Valsts svētku 
prieku Latvijas sociālās aprūpes 
centros mītošajiem senioriem.

Jau trešo gadu pēc kārtas Lat -
vijas Institūts (LI) aicināja lat -
viešu diasporas skoliņas iesais tī-
ties paaudžu stiprināšanas akcijā 
sociālās kustības #GribuTevi At-
pa kaļ ietvaros un darināt īpašus 
svētku sveicienus sociālās aprū-
pes centros mītošajiem senioriem 
Latvijā. Ar uzsaukumu “Uzadi, 
sarūpē, dāvini rakstainus cimdus 
un 18. novembrī – valsts 100. 
dzimšanas dienā – sasildi sevi un 
Latviju!” mūsu zemes lielos svēt-
kus svinēt aicina Latvijas valsts 
Simtgades birojs, tāpēc apsveiku-
mam senioriem šogad izraudzīta 
cimdiņa forma.

Teju divus mēnešus latviešu 
diasporas skoliņu audzēkņi, pē -
tot un atdarinot mūsu senču no 
paaudzes paaudzē nodoto cimdu 
rakstu un krāsu salikumu kom-

Diasporas bērni sveic
Latvijas seniorus Valsts svētkos

binācijas, grieza, krāsoja un lī -
mēja apsveikumus, kam no  vem-
brī sildīt Latvijas senioru sirdis. 
Akcijai pieteicās 34 diasporas sko-
liņas un četras ģimenes, kopā 
radot 1416 cimdiņ-apsveikumus, 
kas nonāks 25 sociālās aprūpes 
centros Latvijā.

Akcijas svinīgais noslēguma sa -
rīkojums, piedaloties Latvijas Valsts 
prezidenta kundzei, diasporas sko -

liņu patronesei Ivetai Vējonei un 
Latvijas Institūta direktorei Aivai 
Rozenbergai, notika šā gada 14. 
novembrī Valsts sociālās aprūpes 
centrā “Dundaga”. Seniorus prie-
cēja ne tikai apsveikumi un Bos-
tonas latviešu skolas un Lon do-
nas latviešu skolas audzēkņu 
vēstules, bet arī jauno dziedātāju 
Elizabetes Gailes un Mika Gal-
vanovska priekšnesumi. 
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Sarmotā ziemas dienā Zemgalē

2019. gada kalendārs:  ........... gab.

Piesūtīšana: ASV – US $23,00 tai skaitā pasta izdevumi

Ārpus ASV – par pirmo US $23,50 (NB! Maksa ASV dolaros)
    tai skaitā pasta izdevumi

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

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 20,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

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

Kalendāra izdošanu atbalsta 

LAIKA
Mākslas kalendārs

2019
«MANA SKAISTĀ LATVIJA»

Šis kalendārs ir
redakcijas velte

Latvijas Simtgadei

Dāvājiet to arī saviem cittautu draugiem –
lai viņi iepazīst mūsu skaisto Tēvzemi!

Attēlos dabas foto no visiem
Latvijas novadiem.
Foto autors Imants Urtāns.

2018. gada 18. novembris, 
svētdiena, bija brīnišķīga, 
skaidra, saulaina diena. Dievs 
bagātīgi svētījis šo brīdi. Mūsu 
mīļajai Latvijai 100 gadu jubi-
leja. Laikā un telpā, visā pa -
saulē, arī pie mums Sietlā, pa -
saules otrā malā, Klusā okeana 
krastā. Visapkārt neredzēti 
daudz tautiešu gan tautas-
tērpos, gan svētku drānās ar 
mazo sarkanbaltsarkanā ka -
roga zīmīti pie krūtīm. Svētrīts 
sākas ar Dr. Andŗa Āboliņa 
ērģeļu priekšspēli, latviešu sest-
dienas skoliņas bērnu dzid rajām 
balstiņām un prāvestes Dairas 
Cilnes vēlējumu šo īpašo dienu 
svinēt no visas sirds, ar prieku 
un pateicību Dievam. Svētkiem 

noklausījās Latvijas Valsts pre-
zidenta Raimonda Vējoņa uz -
runu. Sekoja prāvestes Dairas 
Cilnes vadītais svētbrīdis un 
Latviešu biedrības Vašingtona 
štatā (LBVŠ) priekšsēdes Sar-
mītes Dāvidsones uzruna, tosts 
Latvijai un aicinājums uz pus-
dienām. Ļaužu pārpildītajā, 
svētkiem rotātajā zālē balti 
klātie galdi vai lūza no ēdienu 
un dzērienu pārbagātības. Pēc 
pusdienām sekoja goda viesu 
Latvijas goda konsula Stīvena 
Žirskija (Stephen Zirschky), 
Sietlas igauņu biedrības Kristi 
Urv, Sietlas lietuviešu biedrī-
bas Ažuolas Dunaravich, Lie -
tuvas goda konsula Viktora 
Lapatinskas un Vašingtonas 

Pēc koncerta Inta Vīste 
(Wiest) paziņoja, ka PBLA 
gada balva piešķirta latviešu 
sporta ārstam Visvaldim Na -
gobadam. Benita Jaundāldere 
pasniedza Latviešu fonda balvu 
Dr. Jurim Cilnim un Sarmīte 
Dāvidsone ar ALAs atzinības 
rakstiem apbalvoja Ivetu Fel-
zenbergu, Ainu Uskuri un Intu 
Vīsti, un ar LBVŠ atzinības 
rakstiem – Dainu Kusiņu, Viju 
Raudu un Ainu Uskuri. Andris 
Pružinskis, kuŗam pagājušajā 
vasarā, viesojoties Rīgā kopā ar 
savu un Edmunda Leiša ģimeni 
un radiem bija radusies retā 
iespēja ielūkoties Brīvības pie -
minekļa reprezentatīvajās iekš-
telpās un parakstīties Goda 
grāmatā, no Rīgas pieminekļu 
aģentūras Sietlas latviešu ga -
rīgajam un sabiedriskajam cen-
tram nodeva vērtīgu dāvanu – 
grāmatu „Brīvības piemineklis 
– tautas celts un aprūpēts“, 
kuŗu viņš pasniedza prāvestei 
Dairai Cilnei un Sarmītei Dā -
vidsonei. Savukārt Imants 
Šmidchens interesantā stās-
tījumā dalījās par ceļojuma ie -
spaidiem Latvijā ar studentu 
grupu „Sveika, Latvija!“ un ie -
teica Latvijas apmeklētājiem 
nobaudīt šefpavāra Vilhelma 
slavenās pankūkas.

Un tad Inta Vīste iepazīstina 
tautiešus ar svētku goda viešņu, 
izcilo prozas meistari Noru 
Ikstenu. Tautastērpā, aplausu 
pavadīta, gaiša un smaidīga 
rakstniece vispirms pateicās 
par laipno uzņemšanu tālajā 
krastā Sietlā. Noras Ikstenas 
svētku runa, eseja ,,Dzimtenes 
sajūtas“ bija īsa, emocionāli 
spraiga, trāpīga, valodā lako-
niska un tomēr eleganta, bet 
pārpilna mīlestībā pret savu 
Dzimteni Latviju. Tas bija 
stāsts par došanu vairāk nekā 
ņemšanu, par to, ka Dzimteni 
var mīlēt kā Imants Ziedonis – 
„viņš Latvijai ieskatījās acīs un 
bija viņai viss...”, kā Dzintars 
Sodums - „ir laimīgs, ka pie-
dzimis Latvijā”, kā jebkuŗš, kas, 
ja mīl, tad mīl kādu tādu, kāds 
viņš ir –  arī ar trūkumiem. 

Pēc svētku runas tautieši 
izbaudīja divus simtgadei cep-
tus klinģeŗus, tortes, kā arī 
igauņu un lietuviešu dāvātas 
kūkas, sarunājās, fotografējās 
un lūdza rakstnieces autografu 
grāmatās.

LBVŠ pateicās Kreigam un 
Kristīnai Bartelson par gar da-
jām pusdienām, un Gunai un 
Vilnim Kleperiem, Dainai un 
Laurim Švarciem par lielisko 
ABBE vīna ziedojumu Valsts 
svētkiem. Paldies Siguldas bal-
sīm un visiem, kas palīdzēja 
sarīkot šos neaizmirstamos, 
skaistos svētkus! Kā vēlējusi  
mūsu prāveste Daira Cilne: šo 
dienu svinējām no visas sirds! 
Sietlas latviešu sabiedrība sveic 
rakstnieci Noru Ikstenu par 
28. novembrī saņemto 2018. 
gada Izcilības balvu kultūrā 
(romāna ,,Mātes piens“ tulko -
šanas un izdošanas tiesības jau 
ar šo brīdi ir pārdotas 9 val-
stīm!). Vēlam vēl daudz jaunu, 
skaistu uzvaru literātūras 
laukā!

SIETLĀ VALSTS SVĒTKUS 
SVIN NO VISAS SIRDSSARMĪTE LUNDE

No kreisās: Maija Riekstiņa, Sarmīte Dāvidsone // FOTO: Jānis 
Rogainis

No kreisās: Sarmīte Dāvidsone, Andris Puržinskis, prāv. Daira 
Cilne // FOTO: Jānis Rogainis

veltītajā sprediķī prāveste runā 
par Latvijas valsts vēstures gai-
šajiem un tumšajiem brīžiem, 
kas cieši savijušies ar Dziesmu 
svētku vēsturi, par dziesmu kā 
tādu, kas apliecina tautas 
piederības apziņu, par Valsts 
himnu; viņa aicina atcerēties 
brīvības cīņu varoņus, saka 
Imanta Ziedoņa viedo lūgšanu 
Dievam un dievkalpojuma iz -
skaņā, ērģeļu varenumā aplie-
cinot šīs īpašās dienas vien-
reizību, novēl visiem gudru 
sirdi.

Pēc dievkalpojuma Sietlas 
latviešu namā tautieši ar plašu 
vērienu svinēja Latvijas valsts 
Simtgades svētkus. Svinīgajā 
daļā tautastērpos rotājušies 
jaunieši ienesa ASV un Latvijas 
valsts karogus, viesi nodziedāja 
ASV un Latvijas valsts himnu, 

universitātes Skandināvu de -
par tamenta vadītāja prof. An -
drew Nestingen svētku apsvei-
kumi.

Turpinājumā Maijas Riek-
stiņas vadībā viesi noklausījās 
koncertu koŗa Sigudas balsis 
izpildījumā. Skanēja tautā ie -
mīļotās dziesmas ,,Nāc, Die-
viņi, nāc Laimiņa” (t.dz.) V. 
Dārziņa apdarē, ,,Es dziedāšu 
par tevi, Tēvu zeme” (Tirz-
maliete) Maijas Riekstiņas ap -
darē, Pēteŗa Plakida ,,Tavas 
saknes tavā zemē” (Vizma 
Belševica), un trīs Mārtiņa 
Brauna dziesmas ,,Lec, saulīte” 
(Rasa Bugavičute), ,,Mīla ir kā 
uguns” (Jānis Peters), ,,Saule, 
Pērkons, Daugava” (Rainis). 
Pēdējo dziesmu publika pie -
prasīja atkārto un aizrautīgi 
dziedāja līdzi.
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ASTRĪDA
JANSONE

Trimdas bērnu bērni – Ilga Bērzkalna
Ilgu Bērzkalnu atceros vēl no 

tā laika, kad Kalamazū mums 
Amerikā pašiem bija sava „lat-
viska augstskola” jeb Latviešu 
Studiju centrs. Viņa atnāk pie 
manis agrā pēcpusdienā, un 
mēs apkampjamies kā seni radi, 
jo viņa atceras, ka es savā laikā 
tiku pagodināta par Studiju 
centra bērnu krustmāti. Pēc 
tam, kad es izstāstu viņai to, ko 
gribu rakstīt, viņa stāsta:

„Mani sauc Ilga Bērzkalna. 
Mani vecāki ir dzimuši Latvijā 
– mammīte 1941. gadā Cēsīs un 
tētis Mazsalacā 1933. gadā. Tas 
nozīmē, ka viņi, izbraucot no 
Latvijas, tiešām bija vēl bērni. 
Caur Vācijas bēgļu nometnēm 
viņi nonāca Amerikā piecdes-
mito gadu sākumā un satikās 
Ņujorkā. Tētis savus pusaudža 
gadus pavadīja Vācijā, un mam-
mīte tur mazliet paaugās. Ņu -
jorkā viņi tikās tautasdeju un 
gaidu, skautu nodarbībās un 
1961. gadā apprecējās. Četrus 
gadus vēlāk, 1965. gada 6. de -
cembrī, pasaulē ierados es, bet  
divarpus gadus vēlāk – mana 
māsa Inta. 

Mūsu ģimene dzīvoja ļoti da -
lītā divu pasauļu vidē. No pirm-
dienas līdz piektdienai mēs visi 
dzīvojām amerikāņu pasaulē, 
bet nedēļas nogalēs – no piekt-
dienas vakara līdz pirmdienas 
rītam – mēs dzīvojām pilnīgā 
latviešu pasaulē. Mājās vien-
mēr, tāpat kā jebkuŗš aktīvs lat-
vietis, runājām tikai latviski. Ar 
tām latviešu lietām bija tā, ka 
sestdienās es gāju latviešu sko-
liņā, vasarās latviešu no  metnē 
Katskiļos, un reizēm pat visa 
ģimene, gandrīz vai piespiedu 
kārtā (īpaši tīņu gados), bija 
skauti un gaidas. 

Otrdienas vakaros bija no  -
darbības, un katrās brīvdienās 
bija dažādi izbraukumi, brau-
cieni kanu laivās, pārgājieni, 
nometnes un citas nodarbības. 
Mamma un tētis bija ļoti aktīvi 
kā vadītāji gan Ņujorkā, gan 
vēlāk visas Amerikas mērogā, 
un vēl vēlāk – visas pasaules 
mērogā gaidu un skautu or -
ganizācijā. Tā ir lieta, kuŗu es 
noteikti izbaudīju savā ikdienā. 
Reiz, vairākus gadus vēlāk ve -
cāki man jautāja, ko es īsti daru 
savā profesijā, jo biju izmā-
cījusies vairākas lietas. Tajā laikā 
es biju konsultante un pasnie-
dzēja, bet īstenībā es vadu 
skautu nodarbības pieau guša-
jiem. Proti: kā būt labam va  dī-
tājam-līderim, kā sadar boties ar 
citiem. Tās visas ir mākas, ko 
māca skautiem un gaidām. 

Ņujorkā mēs dzīvojām līdz 
tam laikam, kad es aizgāju uz 
universitāti Bostonā Masaču-
setas Technoloģijas institūtā. Es 
izstudēju teorētiskās datorzi-
nības un matemātiku. Vasaru 
pēc pirmā studiju gada es no -
lēmu pavadīt Gaŗezera Va  saras 
vidusskolā. Tur es strādāju par 
audzinātāju maziem bēr niem, 
bet galvenais bija tas, ka tur es 
satiku savu mūža mī  lestību 
Paulu Bērzkalnu un turpmākos 
studiju gadus mēs jau pavadījām 
kopā, un appre cē jāmies, kad 

pabeidzām studijas. Šīs mīles-
tības dēļ es trešo studiju gadu 
vairs nemācījos Bostonā, bet 
gan uz gadu pārgāju uz Lat viešu 
Studiju centru Kalamazū, kur 
man bija iespēja būt tuvāk savai 
mīlestībai un iepazīt dau dzus 
mīļus cilvēkus. Studiju centrā es 
mācījos 1985./1986. mācību gadā. 
Tajā pavasarī ar uzvedumu „Bal tā 
gaisma” mēs apbraukājām dau-
dzus latviešu centrus. Izrādē 
mēs izmantojām Māras Zālītes 
un vairāku citu dzejnieku tek-
stus ar mūziku. Tajā laikā es arī 
ļoti aktīvi strādāju Amerikas 
Latviešu jaunatnes Apvienībā 
(AJLA), kur pabiju vairākos 

pietnā attīstības posmā. Pauls 
strādāja par skolotāju, bet es par 
programmētāju, analītiķi un 
konsultanti. Taču jau 1998. gada 
pavasarī mēs pieņēmām lē  mu-
mu pārcelties uz Rīgu. Jau de -
viņdesmito gadu vidū mēs 
bijām iepazinušies ar vienu tajā 
laikā vadošo uzņēmumu un 
audita konsultācijas biroju šeit, 
Rīgā. Tā bija Arthur Andersen 
firma, kur strādāja Amerikas 
latvietis no Čikāgas Mārtiņš 
Stāks.  Caur viņu es iepazinu 
šeit Latvijas pārstāvjus, kuŗi 
mani aicināja pievienoties viņu 
komandai, un es kādu pusotru 
gadu nostrādāju viņu firmā. 

sionālā ziņā, ja ir labs darba 
devējs, vai arī pats esi izveidojis 
savu uzņēmumu, tad tev ir visas 
iespējas darīt to, ko tu gribi, un 
darīt to sekmīgi. Tās lietas, ar 
kuŗām es esmu nodarbojusies 
Latvijā, ir divi profesionālie 
virzieni – konsultācijas un pro-
jektu vadība. Es droši vien esmu 
apmācījusi vairāk nekā divus 
tūkstošus latviešu cilvēku, kuŗi 
tagad darbojas dažādos uzņē-
mumos. Ilgus gadus es biju da -
ļēja īpašniece uzņēmumā, ko 
sauc „Komercizglītības centrs”, 
kur mēs izveidojām ļoti kva-
litātīvu mācību programmas. 
Tad  es iepazinos arī ar Lat vijas 
uzņēmējdarbības vidi. Pē  dējos 
12 gadus es strādāju Valsts 
uzņēmumā „Latvijas Valsts 
Meži”, kur esmu atbildīga par 
mūsu attīstības procesiem, 
esmu attīstības vadītāja. Mēs 
atbalstām pētījumus par kli -
mata izmaiņām, par meža ma -
šīnu techniku, informācijas sis-
tēmu attīstību un nodrošinām 
visus komunikāciju tīklus. Tur 
strādāt man patīk, un iespējas ir 
ļoti plašas. Mans tiešais pie -
nākums ir nodrošināt nākotnes 
veidošanu Latvijas mežos. Plā-
nojam, kādi mēs gribam būt 
pēc trīs līdz pieciem gadiem ar 
technoloģijām, ar organizācijas 
struktūru, es vadu izcilu ko -
mandu, kas veic program mē-
šanas un izstrādes darbus, no -
drošinot darbiniekus ar dato-
riem, informācijas sistēmām, 
mobilajiem risinājumiem u.c.. 
„Latvijas Valsts Mežu” komanda 
ir spēcīga, pārzina savu darbu 
un labi apsaimnieko Latvijas 
mežus. Man ir labi kolēģi, lieli 
izaicinājumi, un man tur tiešām 
patīk. 

Īstenībā jau pārcelties uz 
svešu valsti bija liels izaici-
nājums. Tagad to izdarīt būtu 
daudz vieglāk. jo Latvijā daudz 
kas ir mainījies uz labu. Ir 
vajadzīga drosme, lai pārietu uz 
kaut ko nezināmu, jo tu neesi 
drošs, vai izdosies. Ir jārod pār-
liecība, kam vari, kam nevari 
uzticēties. Mēs, kas atbraucām 
no Amerikas, bijām sveši še -
jieniešiem, un viņi bija sveši 
mums, tāpēc abām pusēm ar 
uzticību bija sarežģīti. Vēl tagad, 
strādājot „Latvijas Valsts Mežos”, 
mans viedoklis bieži ir atšķirīgs 
no citiem. Tai pašā laikā es 
priecājos par tiem jauniešiem, 
kuŗi ir ar mani strādājuši un ir 
no manis kaut ko iemācījušies. 
Es arī zinu, ka tādi ir ne viens 
vien. (Viens pat atļāvās uz mani 
atsaukties presē un pateica, ka 
vislabākā mācība viņam nav 
bijusi ne universitātē, ne arī 
kādos mācību kursos, bet gan 
tieši strādājot kopā ar mani.)

Ko vēl es daru Latvijā? Šobrīd 
atbalstu jauniešu nometnes 2x2. 
Tā ir viena no manām mīles-
tībām Latvijā. Viena tāda no -
metne pagājušā vasarā bija 
Zaļeniekos, ziemā būs Kurzemē. 
Tagad jau vairākus gadus esmu 
2x2 padomē. Tur lielākie vir-
zītāji ir Jānis Grants un Liene 
Dindone, un šobrīd mēs strā-
dājam pie tā, lai nometnēs būtu 

puse jauniešu no Latvijas un 
otra puse no ārzemēm. Vasarās 
ar to ir vieglāk, bet ziemā daudz 
grūtāk, jo tas notiek nedēļā 
starp Ziemsvētkiem un Jauno 
gadu, kad ģimenes grib būt 
kopā. 

Man ir divi dēli, 13 un 14 
gadus veci, un abi ir jau tagad 
par mani gaŗāki un ar milzīgām 
pēdām. Puišiem iet kā jau 
jauniešiem, kuŗiem  ir sports, 
liela ēstgriba un reizēm arī 
nogurums, kad neko vairs 
negribas darīt.

Amerikā ir daudz vieglāk 
cilvēkus iepazīt, bet Latvijā ir 
daudz vieglāk noturēt ilgstošas 
draudzības. Dzīvojot Rīgā, kas 
pēc pasaules mēroga nav liela 
pilsēta, pusstundas laikā tu vari 
būt pie jūras, vari būt mežā, tu 
vari būt laukos un jau citā 
pilsētā. Tu vari būt visur un 
izbaudīt Latvijas skaisto dabu 
un arī kultūru. To tu nevari 
darīt nevienā no Amerikas pil-
sētām. Lai tu tiktu āra no jeb-
kuŗas Amerikas lielpilsētas, jau 
paiet divas stundas; un katrā 
ziņā dabas daudzveidība nebūs 
tik liela, kā tā ir Latvijā. Latvijā 
tu iemācies mīlēt visas tās 
skaistās, mīļās lietiņas, tādas kā 
sēņošana un ogošana. Mums ir 
vietas, kur mēs sēņojam aiz 
Ložmetēju kalna, bērni vēl bija 
pavisam mazi, kad mēs viņiem 
jau atļāvām sēņot. Mums tur 
bija neliels, kalniņš, kur auga 
daudz gaileņu. Mūsu ģimenē 
tas vēl arvien ir Gaileņu kalns. 
Tad mēs tur kādā ielejā redzējām 
dzeni, un tā mums tagad ir 
Dzeņu ieleja. Eiropiska domā-
šana attiecībā pret dzīvi – līdz-
svars starp darbu un ģimeni – 
šeit ir daudz veselīgāka nekā 
Amerikā. Kultūras dzīve arī te ir 
daudz bagātāka. Vienā nedēļā ir 
daudz vieglāk vienu dienu aiziet 
uz teātri, un uz operu vai baletu 
jau nākamajā. Amerikas lielajās 
pilsētās to visu izbaudīt ir 
daudz, daudz dārgāk. Daudzi 
mani draugi saka, ka labprāt te 
pārceltos, bet nevar to atļauties. 
Viņi aizmirst, ka te arī dzīves 
dārdzība ir pavisam citā līmenī. 
Citi sūdzas par Latvijas medi-
cīnas aprūpi, bet es par to ne -
varu sūdzēties, nedz attiecībā 
pret bērniem, nedz vīra smagās 
slimības gadījumā es par aprūpi 
nevarēju sūdzēties. Tas gan 
uzliek mazliet vairāk atbildības 
pašam, bet tas ir OK.”

Te es Ilgai jautāju, vai viņa 
kādreiz atgrieztos Amerikā, bet 
uz to viņa man atbild: „Tas ir 
ļoti interesants jautājums, jo tas 
nozīmē, ka tu kaut kur dodies 
atpakaļ; bet es Amerikā dzīvoju 
trīs lielās pilsētās, tāpēc arī ne -
zinu, kur es varētu atgriezties, 
jo mani vecāki dzīvo Ņujorkā, 
māsa Ņūdžersijā; es nevaru 
teikt, ka jebkuŗā no tām vietām, 
ieskaitot Čikāgu, es varētu at -
griezties, jo arī tur jau dzīve ir 
gājusi uz priekšu, un cilvēki ir 
mainījušies. Ja es tagad tur aiz-
braucu, tad tā ir tikai cie  mo-
šanās, un mājas man ir Latvijā. 
Šeit ir manas mājas, un man 
negribas dzīvot nekur citur.”

amatos, gan kā biedrzine, gan 
viceprezidente, gan pati prezi-
dente. Tie bija astoņdesmito 
gadu pēdējie gadi, kad Latvijā 
sākās Atmoda un visas pār mai-
ņas. Tas bija ļoti aizraujošs laiks 
arī jauniešiem. 

1986. gadā, kad es beidzu 
Studiju centru, man palika viens 
gads, lai pabeigtu studijas Bos-
tonā, bet tā gada vasarā mūsu 
ģimene pirmo reizi at  brauca uz 
Rīgu. Tas visai ģi  menei bija ļoti 
liels notikums. Vecākiem tā bija 
pirmā reize, kad viņi redzēja 
Latviju ar pieauguša cilvēka acīm, 
bet mēs ar māsu ieraudzījām 
zemi, kur mūsu vecāki dzimuši 
un par kuŗu tik daudz no 
skolotājiem bijām dzirdējušas. 
Tas viss tagad likās kā uz delnas 
redzams un ļoti skaists. Pēc tam 
es uz Latviju braucu katru gadu, 
sākumā no ALJAs ar dažādiem 
uzdevu miem, tad uz kongre-
siem, in  formācijas ievākšanu utt. 
Ar 1988. gadu mēs sākām or -
gani zēt dažādu Latvijas grupu 
(Pērkons, Jumprava u.c.) kon-
certu turnejas pa Ameriku. Mēs 
organizējām arī viņu mūzikas 
izdošanu. 1988. gadā mēs ar 
Paulu apprecējāmies; šogad bū  tu 
bijuši 30 gadi, kopš bijām pre -
cējušies, diemžēl viņš aizgāja 
mūžībā pirms vairākiem ga  diem. 

Deviņdesmito gadu sākumā 
mēs ar Paulu vēl pāris reizes 
bijām Rīgā, bet tad mēs abi 
iegājām tādā kā karjēras no -

Kāpēc mēs gribējām pārcelties 
uz Latviju? Pauls jau vairākus 
gadus bija nostrādājis savā 
skolā, un es tikko biju pabeigusi 
diezgan gaŗu un intensīvu pro-
jektu kādā telekomunikāciju 
birojā, un abi bijām gatavi pār-
maiņām. Nolēmām pāris gadu 
pavadīt Latvijā. Bijām noru nā-
juši –  tikai uz diviem gadiem! 
Tie „tikai divi gadi” šogad ir jau 
divdesmit! Pa vidu gan mēs uz 
brītiņu bijām atkal Čikāgā, lai 
tur nokārtotu formālitātes, bet 
ātri vien bijām atpakaļ Latvijā. 
Salīdzināt dzīvi Latvijā ar dzīvi 
Amerikā ir liels izaicinājums, 
gan pirms 20 gadiem, gan tagad, 
jo Latvijas attīstība ir pilnīgi 
cita, bet tagad arī dzīve Amerikā 
ir pilnīgi cita. Mēs pārcēlāmies 
uz Latviju tāpēc, ka gribējām 
izaicinājumu, mēs jau ilgus ga -
dus bijām gribējuši justies kā 
daļa no latviešu tautas; mēs gri -
bējām saprast, ko nozīmē strā-
dāt šaurākā vidē, bet justies kā 
lielākai zivij. Es uzaugu Ņujorkā, 
kas ir ļoti liela pilsēta, studēju 
arī lielā pilsētā – Bostonā, un ar 
Paulu dzīvojām arī lielā pilsētā 
– Čikāgā, bet mēs bijām gatavi 
pamēģināt dzīvi kaut kur, kas 
nav tik pārmērīgi liels. 

Tā daudzveidība draugu lokā 
Amerikā nav tik liela, kā tas ir 
šeit. No sabiedriskās vides te ir 
iespēja satikt daudz vairāk da -
žāda veida cilvēkus, jo tur no -
slāņošanās ir izteiktāka. Profe-

Ilga Bērzkalna: „„Mājas man ir Latvijā. Šeit ir ma-
nas mājas, un man negribas dzīvot nekur citur.”

„Eiropiska domāšana attiecībā pret dzīvi – līdzsvars 
starp darbu un ģimeni – šeit ir daudz veselīgāka nekā 
Amerikā. Kultūras dzīve arī te ir daudz bagātāka.”
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Mūsu sejas gleznās, zīmējumos,
skulptūrās un fotografijās 

simts gados un ilgāk 

Daina Dagnija. Imigranti. 1969, Igors Vasiļevskis. Eduarda Kalniņa portrets. 1970

Skats no izstādes. Lea Davidova-Medene. Lilijas Ērikas portrets

A. Brastiņš. Ņinas Melbārdes portrets

(Turpināts no 45. numura)

Izstāžu zālē „Arsenāls” ekspo-
zīcija iekārtota tā, ka, no priekš-
telpas ar jaunāko laiku foto-
grafijām uzkāpjot izstāžu zālē, 
skatītājam ir jāiet gaŗš jo gaŗš 
ceļš pa sarkanu paklāju cauri 
šauram koridoram, ko veido šīs 
ēkas siena un četri metri augstie 
vairogi, aizklājot skatu uz iz -
stādi. Kad beidzot apmeklētājs 
tiek atbrīvots no šīs uzmācīgās 
un nomācošās ejas, pirmais, ar 
ko viņš sastopas aci pret aci, ir 
krievu tēlnieka Nikolaja Tom-
ska darinātā Staļina figūra visā 
augumā. Tāds risinājums ir it kā 
saprotams: 20. gadsimta 40. ga  du 
otrajā pusē – 50. gadu sākumā 
visam pāri klājās šī „tautu tēva” 
smagā ēna. Vai ar viņu skatītājs 
tiek baidīts?

Dīvaini, šo izstādes daļu 
„Arsenālā” sākam ar vienu po -
lītiķi, bet, kad skatītājs izstaigājis 
abas lielās zāles un to noda lī-
jumus, viņš pēckaŗa portretu 
izpēti beidz ar Gunta Ulmaņa 
un Vairas Vīķes-Freibergas pa -
rādes gleznojumiem Miervalda 
Poļa sniegumā. Gan jau kāds 
iebildīs, ka pie pašām izejas 
durvīm pēdējais darbs, ar ko 
beidzas apskate, ir Imanta Lanc-
maņa pašportrets. Tā gan ir – 
no abiem mūsu prezidentu por-
tretiem pilnā augumā gūtais 
impozantais iespaids pamatīgi 
ietekmē vēlāk saņemtās emoci-
jas. Gan I. Lancmaņa pašģī-
metne, gan Ilmāra Blumberga 
trīs zīmējumi no cikla par Vol -
demāru Irbi ir tik inteliģenti 
klusi un pilni pietātes pret pa -
sauli, ka nespēj pretoties ambi-
ciozajiem parādes portretiem. 
Vai tas nozīmē, ka viss skatāms 
polītiskās dzīves ielogojumā?

Padomju okupācijas laika 
māksla vispār, un tai skaitā por-
trets, ir maz pētīta, t. i., līdz ne -
atkarības atgūšanai izdots pie -
tiekami daudz literātūras par 
latviešu padomju mākslu, taču 
tai piemīt krietna deva ideo lo-
ģiskas klanīšanās, savukārt mūs-
dienu apstākļos tā joprojām 
pilnībā nav izvērtēta. Šī iemesla 
dēļ izstādē ieviesuies krietna 
doza subjektīvisma, ko nosaka 
atlases veicēja personīgā patika 
vai negātīvā attieksme, kas ne -
balstās uz aprobētu un neat-
karīgu vērtējumu. Par to izstā-
des katalogā diezgan asi un ko -
dīgi ironizē Pēteris Bankovskis.

Aplūkojot ekspozīciju, rodas 
krietns lērums jautājumu. Bez 
šaubām, nedrīkst apiet vai no -
klusēt, ka pastāvēja pasūtījumi 
un ka atsevišķi mākslinieki, 
īpaši krievu mākslinieki, atklāti 
vēstīja savu pozitīvo nostāju 
pret pastāvošo komūnistu dik-
tātu. Tajā pašā laikā pastāvēja 
māksla, kas bija brīva no ideo-
loģijas un kas radās, māksli-
niekam jūtoties brīvam no 
uzspiestām prasībām un ļau jo-
ties personīgajiem impulsiem.

Jāatzīmē tas, ka padomju oku-
pācijas gados pēc staļinisma 
perioda visbiežāk augstu vēr tēja 
profesionālismu, kādēļ nereti 

zidentu parādes portreti, bet 
nav neviena Roberta Muža (un 
dažu citu) gleznotā Rīgas mēru 
salonportreta? Lai kā varbūt 
kādam nepatīk Uldis Zemzaris, 
taču viņš visu laiku ir bijis kon-
sekvents portretists, kuŗa daiļ-
radē vismaz 90% darbu ir ģī -
metnes, taču viņam izlikts tikai 
viens darbiņš. Savulaik kā svaiga 
vēsma mākslas dzīvē parādījās 
Laimdoņa Grasmaņa enerģiski 
gleznotie, dažādās technikās 
darinātie, krāsās dekoratīvi 
košie aktieŗu un citu kultūras 
darbinieku portreti, bet izstādē 
iesprucis tikai vien akvare lē-
jums. Laikam nav varēts apiet 
Baibu Vegeri, taču viņas radošo 
dzīvi pārstāv tikai viens agrīns 
pastelis. Tajā pašā laikā dažam 
autoram, kam no viņa otas 
radusies tikai viena ģīmetne, tā 
pati izlikta izstādē.

Rodas vēl viens jautājums: 
kāpēc ir pārstāvētas tikai divas 
kollekcijas – Mākslas mūzeja un 
J. Zūzāna kollekcija? Vai citos 
mūzejos un privātajās kollek-
cijās nav neviena vērā liekama 
darba? 

Lielākoties par karikatūrām 
un šaržiem nerunā, kad apspriež 
portreta lietas, tādēļ pārstei-
gums – Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas mūzejā iekār-
tota tieši šaržu un karikatūru 
izstāde. Šī skate ir patiesi ār -
kārtīgi liels jaunums un pār -
steigums. Savulaik Jānis Roberts 
Tillbergs mācīja studentiem, ka 
šaržs palīdz grodāk uztvert 
modeļa fizisko un arī psī  cho-
loģisko savdabību. Tādēļ blakus 
lieliskiem portretiem profesora 
daiļradē tikpat spilgti iezīmējas 
viņa šarži. Lieliskus šaržus sa -
vulaik zīmēja arī Indriķis 
Zeberiņš un daudzi citi. Pat-
laban arī šis humoristisko zī -
mējumu žanrs lēnām atdzimst.

Izstādes apskats nebūtu pil-
nīgs, ja nebūtu pateikti pāris 
vārdi par tā saucamo katalogu, 
kā tas tiek pasniegts lasītājiem 
un izstādes apmeklētājiem. 
Jāteic gan, ka tas pielīdzināms 
pamatīgam zinātniskam izde-
vumam, kuŗā publicēti ārkārtīgi 
izsvērti Dr. Eduarda Kļaviņa, 
Dr. Jāņa Kalnača, Dr. Daces 
Lambergas un Intas Pujātes 
pētījumi. Grāmatā ir iespiests 
krietni plašāks portretu klāsts 
nekā izstādē (tajā, pēc mūzeja 
darbinieku dotajām ziņām, iz -
stādīti vairāk nekā 1100 darbu), 
tādējādi vizuāli var gūt ļoti 
plašu priekšstatu par portreta 
mākslu Latvijā, īpaši 20.gs. 
pirmajā pusē. Taču mulsina tas, 
ka kataloga daļā autori salikti 
pēc alfabēta, neievērojot ne 
laika periodu, ne mākslas vei-
dus. Tādējādi rodas tāds rosola 
iespaids, kas vēlreiz jājauc, lai 
rastu priekšstatu, kā gleznoja 
tieši vienā vai otrā laikposmā.

Izstāde ir tik liela un plaša, 
pamatīga un izsvērta, neraugo-
ties uz iebildumiem, un tāpēc 
to ir vērts apskatīt. Tā ap -
meklējama līdz nākamā gada 
24. februārim.

pasūtījuma darbi bija tikpat 
godprātīgi uzgleznoti vai izcirsti 
akmenī kā tie, kuŗus autors 
radījis no brīva prāta un no 
visas sirds. Jāuzsveŗ, ka mēs 
joprojām nespējam vērtēt šī 
perioda mākslu nevis no val-
došās polītiskās ideoloģijas, bet 
gan no tās māksliniecisko vēr-
tību viedokļa. Bez šaubām, mi -
nētais Staļina portrets ir tāls no 
augstām mākslas kvalitātēm, 
taču tas joprojām met ārkārtīgi 
melnu un biezu ēnu uz skatītāju, 
jo sevišķi uz padzīvojušu cil-
vēku, kuŗš pieredzējis gan sta -
ļinisma ēru, gan izvešanas. Šī 
iemesla dēļ Aleksandras Briedes 
„Ļeņins sapņotājs” vēl joprojām 
izraisa nepatiku atainotā tēla 
dēļ un to uztveŗ kā rūgtu ironiju 
vai kādu slēptu zīmi izredzē ta-
jiem, lai gan pats darbs ir pro-
fesionāli nostrādāts līdz pil nī-
bai. Negātīvu reakciju izraisa arī 
izstādē izvietotais Semjona Gel-
berga zīmētais Latvijai tik bē -
dīgi slavenā Višinska portre tē-
jums zīmulī vai bijušo Padomju 
Savienības varoņu vai sociālis-
tiskā darba varoņu ģīmetņu 
eksponēšana. Šie darbi izstādē 
tiek rādīti kā polītiski angažēti 
darbi, kā tā tālā laika negātīvā 
parādība. Taču nedrīkst noliegt, 
ka šos „varoņus” gleznojuši vai 
tēlnieciskos materiālos dari nā-
juši labi mākslinieki, kuŗu vei-
kums, no profesionālā skatu 
punkta vērtējot, mākslas kvali-
tātes ziņā nereti ir atzīstami. 

Sacītais norāda uz to, ka pe -
riods pēc Otrā pasaules kaŗa 
izstādē ir ārkārtīgi diskutabls 
arī no tā viedokļa, kāpēc ir 
izraudzīti tieši šie autori un tieši 
šie viņu darbi, kuŗi ne vienmēr 
ir profesionāli augstvērtīgākie. 
Daži piemēri. Nemēģinot no -
niecināt Maiju Tabaku un eks-
ponētās četras lielformāta por-
trejas, rodas jautājums, kāpēc 
tādi izcili portretisti kā Indulis 
Zariņš vai Rita Valnere ir pār-
stāvēti tikai ar diviem darbiem? 
Kāpēc Miervaldim Polim bez  
četriem citiem gleznojumiem ir 
izlikti apskatei divu bijušo pre-



LAIKS 2018. ga da 8. decembris – 14. decembris8

Gavilējam Latvijai 

Valsts svētki Demoinā Latvieša dzīve kā
rakstains cimds

Kolorādo latviešu sabiedrība 
27. novembrī kuplā skaitā pul-
cējās Denver Athletic Club lielajā 
zālē, lai kopīgi nosvinētu Latvijas 
Simtgadi. Šis sarīkojums bija tik 
plaši apmeklēts kā vēl nekad – 
sanāca vairāk nekā 260 svinētāju,  
kas liecina, ka Kolorādo latviešu 
skaits ir krietni pieaudzis! Galdi 
bija nevis numurēti, bet nodēvēti 
Latvijas pilsētu vārdos, tos rotāja 
ģerboņi, un bija minēti arī kādi 
fakti par pilsētām – cik oriģināls 
un vērtīgs galdu apzīmējums! 
Programmu atklāja Kultūras 
centra vadītāja Raita Jergensene, 
svētbrīdi noturēja baznīcas val-

Ar šādu devīzi Bostonas lat-
viešu sabiedrības lokā šogad tika 
sagaidīta Latvijas Valsts Neat ka-
rības pasludināšanas 100. gads-
kārta. Kaut arī ikgadējais 18. no  -
vembŗa koncerts Bostonas Trim-
das draudzes namā ir jau sen 
iedibināta tradicija, šogad visi tā 
dalībnieki un organizātori bija 
ļoti centušies radīt sevišķu svētku 
un pacilātības noskaņu.

Svētku koncertu un tam se  ko-
jošo mielastu rīkoja Amerikas 
latviešu tautiskā savienība (ALTS), 

KRISTS KĀRKLIŅŠ

viešu sabiedrības organi zēta jiem 
koncertiem vai saviesīgajiem pa -
sākumiem, ir labi zināms to 
augstvērtīgais mākslinieciskais un 
organizatoriskais līmenis. Šis ap -
stāklis skaidrojams ar daudzu 
talantīgu, akadēmiski izglītotu 
un profesionālu mūziķu klāt-
būtni mūsu nelielās sabiedrības 
lokā. Ar priekšnesumiem uz -
stājās Andŗa Voldiņa Dix (alts), 
Bostonas Latviešu skolas koris, 
Agita Arista (flauta), folkansam-
blis Maldugunis, Aija Rēķe (vijole), 

Bostonas ev. lut. Trimdas drau dze, 
Bostonas Latviešu skola, Bos to-
nas latviešu koris, Dāmu komite-
ja un Latviskā mantojuma fonds.

Sarīkojuma svinīgo daļu atklāja 
Daugavas 8. skautu un Saules-
kalna 7. gaidu vienības, ienesot 
Amerikas Savienoto Valstu un 
Latvijas Republikas karogus. Klāt-
esošos  uzrunāja Bostonas Lat-
viešu skolas ilggadēja vadītāja un 
mācību pārzine Krisīte Skare un 
ar video ieraksta starpniecību – 
Latvijas prezidents Raimonds 
Vējonis. Svinīgās daļas kulmi nā-
cijā visi klātesošie vienojās ko  pī gā 
“Dievs, svētī Latviju” izpildījumā.

Ikvienam, kam ir bijusi iespēja 
apmeklēt kādu no Bostonas lat-

Bostonas latviešu koris, Silvija 
Grava (soliste), Ilona Kudiņa (flau-
ta), Rihards Kolmanis, Ag  nese 
Linarte un Krisīte Skare. Klāt-
esošos uzrunāja mācītājs Igors 
Safins un dzeju lasīja Marta Grin -
berga, Ivars Galiņš un Valda 
Grinberga.

Liels paldies sakāms visiem tiem, 
kas par svētku koncerta izdo-
šanos rūpējās no “aizkulisēm”. Zāle 
bija skaisti izgreznota, mielasta 
ēdiens sagādāts, un techniskā 
aparatūra darbojās nevainojami.

Pēc koncerta gan viesi, gan arī 
tā dalībnieki tika aicināti uz svēt ku 
mielastu ar Latvijas dzimšanas 
dienā neizpaliekošo kliņģeri un 
šampanieti. Lai Latvijai saules mūžs!

“Dievs ir atbildējis uz mūsu 
lūgšanām, kā to lūdzam Latvijas 
Valsts himnā”,  atklājot  Aijovas 
latviešu biedrības (ALB) rīkoto 
Latvijas Valsts 100 gadu jubilejas 
svinību svētbrīdi, teica Aijovas 
latviešu draudzes priekšnieks Vol-
demārs Pelds. Kaut gan Latvija 
savos 100 gados ir gājusi cauri 
grūtiem laikiem, Dievs ir Latviju 
atkal svētījis ar brīvību. Zied lat-
vju meitas krāšņajos tautastērpos, 
dzied un dejo ar latvju dēliem 
svētkos. Nobeidzot Voldemārs 
izlūdzās, lai arī turpmāk Dievs 
svētī Latviju, lai tā vēl gadu sim-
tiem varētu dzīvot laimīgi.

Pirms iepazīstināt ar svētku 
runas teicēju, ALB priekšnieks 
Imants Kalniņš sveica svētku 
dalībniekus un lepojās, ka ALB 
savos 68 pastāvēšanas gados ne -
vienu reizi nav izlaidusi Valsts 
svētku svinēšanu un ka tā vien-
mēr ir bijusi kupli apmeklēta. Arī 
tagad Latvijas svētkus svinēt bija  
ieradušies vairāk par 70 cilvē kiem. 
Apmeklētāju vidū bija redzami 
vairāki amerikāņi, arī Carol Olson, 
kuŗa ir ASV senātora Charles 
Grassley Aijovas biroja vadītāja.

Par 2018. gada PBLA balvas 
saņēmēju Dr. Visvaldi Georgu 
Nagobadu ziņoja ALB priekš-
nieka palīgs Jānis Kursītis. Pub-
likas aplausi liecināja, ka balvas 
saņēmējs to ir pelnījis. Jānis no -
lasīja arī apsveikumu no Ameri-
kas latviešu apvienības. Īsi pirms 
sarīkojuma sākuma saņemto 
mei  tas Ilzes, kuŗa pašlaik dzīvo 
Latvijā, apsveikumu nolasīja vi -
ņas tēvs Imants.

Svētku runu teica Andrejs Pla-
kans, emiritētais Aijovas štata uni -
versitātes (Iowa State Univer sity) 
vēstures profesors un 2017. gada 
Latvijas valsts Triju Zvaig žņu 
Ordeņa saņēmējs. Savā runā 
“Pirmais 18. novembris” profe-
sors uzsvēra, ka apstākļi 18. no -
vembrī, 1918. gadā, kad Dekla-
rācija paziņoja, ka Kurzemes, 
Livonijas un Rietumvitebskas pro -
vinces ir demokratiska Latvijas 
republika, nemaz nebija tik ie -
priecinoši. Pirmā Pasaules kaŗa  
(1914-1918) rezultātā Latvijas 
territorija bija kļuvusi par daļu no 
Austrumu frontes, un 1918. gadā 
gandrīz visa Baltijas austrumu 
territorija bija zem vācu kon-
troles. Būtībā 18. novembŗa Dek-
larācija bija tikai nodoms, jo par 
Latviju deklarētajām territorijām 
nebija apstiprinātas robežas un 
valstij pašai nebija savas armijas. 
Liela daļa Latvijas iedzīvotāju vēl 

RAITA JERGENSENA

IMANTS KALNIŅŠ

arvien bija bēgļi Krievijā. Īsi pēc 
18. novembŗa jaunajai valdībai 
pašai bija jāpārvācas no Rīgas uz 
Liepāju, lai izbēgtu no boļševiku 
armijas, kas bija sākusi ieņemt 
Baltijas territoriju. Reālitātē īstā 
vara piederēja vācu bruņotiem 
spēkiem. Jaundibinātās valsts pa -
stāvēšana bija atkarīga no noti-
kumiem 1919. gadā, un tie bija 
labvēlīgi jaunajai republikai. 
Tomēr 18. novembŗa, 1918. gada 

koja LV prezidenta Raimonda 
Vējoņa video apsveikums tau -
tiešiem ārzemēs. Viņa uzrunas 
beigās atskaņotajai LV himnai 
dziedāja līdzi  visi klātesošie. 

Koncerta daļā spēlēja septiņ-
padsmitgadīgais  vijolnieks Mār-
tiņš Šteinblūms, pie klavierēm 
viņu pavadīja skolotāja Bekī 
Kologan (Becky Collogan). Divos 
skaņdarbos klavieŗpavadījumu 
spēlēja arī trīspadsmit gadus 

sanāksmei bija simboliski svarīga 
nozīme, lai gan Dek la rācijas 
pieņemšanas momentā varas 
reālitāte netika mainīta.

 Lielu un patīkamu pārsteigumu 
izraisīja video ierakstītais apsvei-
kums Biedrībai no Aijovas štata 
ASV senātora Čārlza Graslija 
(Charles Grassley). Viņš arī uz -
slavēja Latviju, ka viņa ir NATO 
un Eiropas Savienībā, un Ame-
rikas latviešus par viņu nopel-
niem cīņā par Latvijas brīvību 
okupācijas laikā. Sen. Graslijs arī 
ASV Senātā 15. novembrī veltīja 
runu Latvijas simtgadei, tā ir 
ievietota Senāta Congressional Re -
cord. (Saikne: https://www.con-
g re s s . g ov / c on g re s s i on a l -
record/2018/11/15/senate-sec-
tion/article/s7036-5?r=2).

Mazliet vēlāk pēc svinībām sa -
ņēmām Aijovas štata guber nā-
tores Kim Reynolds izdotu prok-
lamāciju, kuŗā viņa mudina visus 
aijoviešus ar lepnumu apsveikt 
latviešus, sasniedzot šo nozīmīgo 
Valsts jubileju, un apliecina, ka 
esam pagodināti stāvēt vienoti 
blakus kā draugi ar vienotu 
mērķi par miermīlīgu pasauli.”

Sen. Graslija apsveikumam se -

jaunā Lāra Šteinblūma. Izvēlētā 
programma bija piemērota kat-
rai gaumei. Tika atskaņots arī 
Jēkaba Mediņa Menuets un 
Romance. Vislielākie aplausi se -
koja pēc Vittorio Monti Czardas 
izpildījuma, un publika ar ap -
lausiem pieprasīja spēlēt vēl. Kā 
piedevu Mārtiņš atskaņoja Žila 
Masnē (Jules Massenet) Medi -
tation from Thaïs, pēc kuŗas se -
koja stāvovācijas. Tiešām abiem 
jaunajiem mākslniekiem ir Dieva 
dotas dāvanas, un cerēsim, ka 
viņi turpinās tās attīstīt. 

 Pēc īsa pārtraukuma Arnis 
Akšelis novēlēja Latvijai daudz 
laimes, un svētku dalībnieki ar 
tostam pildītām vīna glāzēm 
Dainas Rudolph klavieŗu pava -
dījumā nodziedāja „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!”

 Par svētku mielastu, šoreiz ar 
pievestu ēdienu, un saldo ēdienu 
gādāja Biedrības Dāmu komi-
tejas priekšniece Andra Pelds ar 
savām palīdzēm, kuŗas arī bija 
skaisti izdekorējušas sarīkojuma 
telpas. Paldies viņām un arī liels 
paldies Ingrīdai Šteinblūmai par 
vienreizēji skaisto svētku pro-
grammu.

Fotografijā no kreisās:  Daina Rudolph, Voldemārs Pelds, Jānis 
Kursītis, Carol Olson, prof. Andrejs Plakans, Lāra Štenblūma, Becky 
Collogan, Mārtiņš Šteinblūms, Imants Kalniņš // FOTO: Arnis Akšelis

des priekšnieks Mārtiņš Rubenis. 
Sekoja apsveikumi no Savienoto 
Valstu Kolorādo štata senatoru 
Michael F. Bennet un Cory Gard-
n er pārstāvjiem, kā arī no Den-
veras mēra Michael Hancock un 
Leikvudas mēra Adam Paul, jo 
Latviešu centra ēkas mājvieta ir 
Leikvudā. Kolorādo Lietuviešu 
Biedrības priekšsēdis Arvidas Ja -
rasius apsveica latviešus no Ko  lo-
rādo lietuviešiem. Svētku dalīb-
nieki ļoti sirsnīgi uzņēma svei-
cienus no Latvijas vēstniecības 
Vašingtonā vadītāja vietnieka Juŗa 
Pēkaļa. Svētku runu teica Agnese 
Miltiņa no Latvijas, Jūrmalas pil-

sētas domes Kultūras nodaļas va -
dītāja, kuŗa stāstīja par dažādiem 
kultūras notikumiem Latvijā, it 
sevišķi par archeoloģiskiem pētī-
jumiem un Rundāles pils atjau-
nošanu. Uzstājās kultūras centra 
skoliņa „Saule“, koris un tautas-
deju kopa Virpulītis. Piekrišana 
dejām bija tik liela, ka skatītāji 
pieprasīja atkārtot visenerģiskāko 
deju „Sasala jūriņa“. Saviesīgo 
vakara daļu ievadīja mūzikālais 
ansamblis Denveras Jūrmal nieki 
ar polonēzi, un Kolorādo latviešu 
sabiedrība priecājās līdz agrai 
rīta stundai.
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Par kādu 
sarkano līniju un 
polītiķu kvalitāti  

Valdības veidošanas process ieildzis un radījis pamatotu satrau-
kumu sabiedrībā. Polītiķi kā tādi mērnieki velk sarkanās līnijas 
pa  labi un kreisi. Bet kas tās īsti ir un kā ir ar patiesību? Pēc žur-
nāla IR apskatnieka Paula Raudsepa secinājuma, partijas KPV 
līderu izpratne par patiesību patapināta pa taisno no Orvela 
1984. Autora ieskatā pārmetumus pelnījis  arī Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis. Mūsu lasītāju vērtējumam daži fragmenti no 
Raudsepa raksta.

Vislielāko satraukumu vieš Vējoņa at -
kāp šanās no principa, kuŗa ievēroša -

na šķistu pašsaprotama. Prezidenta 
tiesības izvirzīt Ministru preziden-
ta amata kandidātu uzliek arī pie-
nākumus. Gandrīz neērti no  rā-
dīt, ka prezidents nedrīkstētu 
no  minēt cilvēku, par kuŗa spēju 
glabāt valsts noslēpumu varētu 

būt šaubas un kuŗš šī iemesla dēļ 
nespētu arī praktiski pildīt valsts 

vadītāja pienākumus, jo nevarētu 
piedalīties slēgtās sēdēs un iepazīties ar 

slepenu informāciju.
Ja Vējonis pārkāpj šo paša tik skaidri iezīmētu sarkano līniju, tad 

kāpēc domāt, ka viņš nepiekāpsies arī nākotnē citos būtiskos jau-
tājumos?

Savukārt žurnālā Sestdiena Egīls Zirnis iztaujājis polītologu 
Ivaru Ījabu. Viens jautājums ir par polītiķu kvalitāti Latvijā ‒ 
vai varētu piekrist apgalvojumam, ka tā arvien krītas? Ja tā 
ir, tad – kāpēc?

Jā. Kuluāros tam, ka polītiķu kvalitāte 
neiet uz augšu, piekrīt ļoti liela daļa 

cilvēku. Tam ir virkne iemeslu. Pirm -
kārt, tas, ka polītika Latvijā nav 
īpaši pievilcīga karjēra. Cilvēki 
ne l abprāt tur iet, jo tas ir pie tie-
kami liels risks tādam, kuŗš pa -
tiesi grib kaut ko labu un patrio-
tisku izdarīt, bet ir jau uztaisījis 

labu karjēru kādā citā profesijā. 
Viņam tā ir smaga izšķiršanās, jo 

viņš nezina, vai varēs savā profesijā 
atgriezties. Polītiskās karjēras Latvijā 

mēdz būt diezgan īsas. Ja paraugās uz 
daudziem no tiem, kas no gaŗā Vienotības saraksta tika ievēlēti 
2010. gadā, ‒ kur viņi tagad ir? Latvijas polītikā ir grūti runāt par 
stabilu karjēru, kur tu, strādājot un kļūstot profesionālāks un 
kompetentāks, ar laiku iegūsti labāku poziciju. Negribu saukt ne -
vienu vārdā, bet tur ir cilvēki, kas godprātīgi strādājuši divu Sa -
eimu sasaukumus un ieguvuši zināmu kompetenci, bet tagad ar 
kom pensāciju vai bez tās ir uz ielas, un viņiem jāmeklē cita nodar-
bo šanās. To labi saprot tie, kas negrib iet polītikā.    

             

Latvijas Simtgades 
svinības Oslo

Kultūras biedrība Norge-Latvija, 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 
un Latviešu biedrību Norvēģijā ai -
cināja uz Simtgades sarīkojumu 
10. novembŗa pēcpusdienā Oslo. 
Sarīkojumā piedalījās vairāk ne - 
kā 300 pieaugušie un apmēram  
60 bērni. Svinības ievadīja tautas 
deju kopa “Ziemeļmeita” ar divām 
dejām. Kultūras biedrības priekš-
nieks, Ķels Mire-Jensens (Kjell 
Myhre-Jensen) sveica sarīkojuma 
dalībniekus norvēģu un latviešu 
valodā.

Tad dejoja dziedāja koris Laipa 
gan viens, gan kopā ar “Kastaņa 
skolas” bērniem. Soprāns Ilze Koz  -
lovska dziedāja divas Jāzepa Vītola 
un vienu Jāņa Mediņa dziesmu, 
viņu pavadīja pianists Markus 
Kvīts. Četrpadsmit gadus vecā Sa -
bīna Budrevica, kuŗai dzim šanas 
diena ir 18. novembrī, lasīja savu 
“Vēstuli Latvijai”.

Vēstniece Judīte Dobele (attēlā) 
savā uzrunā atskatījās pagātnē, 
vērtēja tagadni un raudzījās nā -
kotnē. Pēc vēstnieces runas visi 
dziedājām Latvijas un Norvēģijas 
himnas. Programa turpinājās ar 
grupas “Autobuss debesīs” kon-
certu. Sarīkojuma dalībnieki, gal-
venokārt jaunlatvieši, koncertu 
sveica vareniem aplausiem. Pēc 
koncerta vēstniece pasniedza Mi -
nistru prezidenta Pateicības rak -
stus korim Laipa tautasdeju ko -
pām “Ziemeļmeita”, “Ozoliņš” un 
“Pērkoņkalns”. Latviešu valodas 
aģentūras Atzinības rakstus saņē-
ma “Kastaņa skolas” vadītāja San-
dra Smiltniece un skolotājas Ieva 
Melbārde un Alise Hjelmtvedt. 
Ķels Mīre-Jensens aicināja vēst-
nieci Judīti Dobeli un vecāko sarī-
kojuma dalībnieku Hariju Vald-
mani, kuŗam apritējuši 95 dzīves 
gadi, griezt Simtgades kūku. Lie - 
lo, 170x85cm izmēra kūku, bija 
cepušas 10 cepējas, to kopā “sašu-
va” un izgreznoja Karina Cirse-
Kļaviņa. Kūka ar vēstniecības gā -
dāto Rīgas šampanieti garšoja lie-
liski. Kad dalībnieki bija pa  mie-
lojušies ar kūku un pašu sanestiem 
groziņiem, vakars turpinājās ar 
“Autobusa debesīs” mūziku un 
dejot gribētāji varēja izlocīt kājas

Latvijas Ģenerālkonsuls Arvīds 
Grundeķens (Arvid Grundekjon)  

ar kundzi 19. novembŗa vakarā 
ielūdza vēstnieci Judīti Dobeli ar 
vīru Normundu un vēstniecības 
darbiniekus, Latvijas goda kon-
sulus Norvēģijā un vēl darbīgos, 
vietējos veclatviešus uz Simtgades 
vakariņām. Apmēram 30 viesi va -
dīja patīkamu vakaru ģenerāl kon-
sula namā. Tika dziedāta Latvijas 
himna un vakara gaitā arī “Pūt, 
vējiņi!”. 20. novembrī Oslo Rātsna-
ma zālē vēstniece rīkoja  pieņem-
šanu diplomātiskajam korpusam, 
Latvijas sadarbības partneriem, 
Latviešu organizāciju vadītājiem 
un aktīvajiem vietējiem latvie -
šiem. No Oslo un Norvēģijas svei-
cienus atsūtīja Oslo pilsētas vecā -
kā (Ordfører) Marianna Borgen. 
Bija plaša programa, uzstājās gan 
īslandieši, gan poļi, lietuvieši un 
Laipa un “Ziemeļmeita”. Pēc pro-
gramas bija vīns un uzkodas, kā 
arī iespēja tikties un parunāties. 
Lietuvieši bija izcepuši varen 
skaistu, baltiešu rakstiem dekorē-
tu torti, sveicienu Latvijai Simt-
gadē. Ar šo pieņemšanu arī  bei-
dzās Latvijas Simtgades svinības 
Oslo un ar divām dienām jau 
bijām otrajā Simtgadē. 

***
Izcilības balva kultūrā 

Kultūras ministrijas Izcilības 
bal vas kultūrā 2018 saņēmuši Lat-
vijas Nacionālais mākslas mūzejs 
(LNMM), kinorežisors Rolands 
Kal niņš un rakstniece Nora Ikste na.

Balvas tiek piešķiras par izcil iem 
starptautiskiem sasniegu miem. 
Kultūras ministrijas (KM) aici  - 
nā jumam izvirzīt pretendentus 
ap  bal vojumam šogad atsaucās 
rek or d liels pieteicēju skaits un trīs 
balvas ieguvējus bija jāizvēlas no 
24 pieteikumiem.

***
Piešķirtas LZA Lielās medaļas 
29. novembrī Latvijas Zinātņu 

akadēmijas (LZA) augstāko ap  ba-
l  vojumu – Lielo medaļu – un Bo -
risa un Ināras Teterevu fonda prē -
miju saņēma LZA īstenā lo  cekle 
Vija Zaiga Kluša un LZA īstenais 
loceklis Kalvis Torgāns (attēlā).

//Foto: Timurs Subhankulovs (LA)

Dr. habil.med. Vija Zaiga Kluša 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo 
medaļu saņem par radošiem sa -
sniegumiem farmakoloģijas zināt-
nē, augstākās izglītības jomā un 
nopelniem Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas labā. Dr. habil. iur. Kalvis 
Torgāns Latvijas Zinātņu akadē-
mijas Lielo medaļu saņem par 
modernas civiltiesību skolas iedi-
bināšanu tiesību zinātnē Latvijā 
un nozīmīgu ieguldījumu teorē-
tisko atziņu ieviešanā praksē.

***
Zinātņu akadēmijā 
ievēlēti jauni locekļi

29. novembrī, rudens pilnsa pul-
cē par Latvijas Zinātņu akadē mi-
jas jaunajiem locekļiem ievēlēti 
deviņi īstenie locekļi, sešpadsmit 
korespondētājlocekļi, četri ārzem-
ju un viens goda loceklis. Jaunie-
velētie īstenie locekļi ir Modris 
Greitāns, Ēriks Jēkabsons, Valdis 
Kokars, Edgars Liepiņš, Valdis 
Muk tupāvels, Aigars Pētersons, 
Irina Pilvere, Gunita Zariņa, Ai -
vars Žūriņš. Par korespondē tāj-
locekļiem ir kļuvuši Kristiāna 
Ābe le, Jevgenijs Barkanovs, Ser-
gejs Beļakovs, Gundars Bērziņš, 
Pauls Daija, Ilze Konrāde, Ilze 
Koroļeva, Tatjana Ķince, Gunārs 
Lācis, Jānis Ločs, Dace Pjanova, 
Jurģis Poriņš, Juris Prikulis, Ana-
tolijs Šarakovskis, Anda Valdov s-
ka, Līga Zvejniece. Savukārt jaunie 
ārzemju locekļi ir Sergiušs Michaļ s-
kis, Anders Palzovs, Ēriks Rozners, 
Bonifācijs Stundža. Par Latvijas 
Zinātņu akadēmijas goda locekli 
ievēlēts Māris Baltiņš.

***
Gobzema sarkanā līnija 

Partijas KPV LV premjēra ama -
ta kandidāts Aldis Gobzems nolē-
mis pārtraukt sarunas par valdī -
bas veidošanu ar partiju apvienī -
bu Attīstībai/Par, aģentūrai LETA 
paziņoja Gobzems. “Ar šo pazi ņo-
ju, ka no turpmākajām valdības 
veidošanas sarunām izslēdzu At - 
t ī stī bai/Par, kuŗai pielipis valdības 
gāzēja vīruss. Šim vīrusam jau ir 
recidīva raksturs un tā, acīmre - 
dz ot, ir tā jaunā polītika, ko par -
tija solīja vēlētājiem.” (Vairāk lasiet 
S. Benfeldes rakstā 5. lpp.)

***
Dobelē būvēs 

Latvijas Simtgades laukumu 
Dobelē, netālu no domes ēkas, 

plānots izbūvēt Latvijas Simtga -
des laukumu, kuŗa centrā būs Na -
meja gredzena skulptūra, liecina 
pašvaldības mājaslapā pieejamā 
informācija. Projektu plānots īste-
not vairākās būvniecības kārtās – 
vispirms tiks labiekārtots lauku-
ms, tad uzstādīta Nameja gredze-
na skulptūra, un tad labiekārtota 
Edgara Francmaņa iela posmā 
līdz Muldavas ielai. Lai to izdarītu, 
tiks piesaistīti pašvaldības budžeta 
līdzekļi, kā arī uzņēmumu, orga-
nizāciju un privātpersonu ziedo-
jumi.

Laukuma ideja ir ņemta no 
Ineses Zanderes radītā koncepta 
par daudzām Zemgales upītēm, 
no kuŗām Latvija vij savu sudraba 
bizi – Nameja gredzenu. To tālāk 
attīstījis tēlnieks Ģirts Burvis, kuŗa 
piedāvājums uzvarēja novada do -
mes izsludinātajā konkursā.

***
Melnās kafijas vakars

Melnās kafijas vakara tradicija ir 
viena no mūsu skaistākajām pa -
trio tiskajām tradicijām. Lai arī šis 
stāsts ir skumjš, tas vienlaikus ir 
Latvijas kaŗavīru varoņstāsts, un 
mēs to šodien varam izdzīvot, 
bau dot melnās kafijas leģendāro 
maltīti. To uzsvēra Saeimas priekš-
sēde Inārā Mūrniece 30. novembrī 
Latvijas Nacionālajā aizsardzības 
akadēmijā, piedaloties tradicio nā-
lajā Melnās kafijas vakara sarīko-
jumā. “14 jaunu puišu dzīvības, kas 
atdotas cīņā pret bermontiešiem, 
vienmēr simbolizēs to laiku, kad 

pa īstam piedzima mūsu valsts-
griba un vienlaikus piedzima ga -
tavība savu aizstāvēt valsti,” sacīja 
Saeimas priekšsēde. Mūrniece pau-
da prieku un lepnumu par Na -
cio nālajiem bruņotajiem spēkiem 
mūsdienās un atzina, ka Latvijas 
kaŗavīru profesionālo sagatavo-
tību, drosmi un cīņas sparu no -
vērtē gan tauta, gan visi mūsu sa -
biedrotie. Melnās kafijas vakara 
tradicijas pirmsākumi meklējami 
starpkaŗu periodā, kad tika dibi-
nāta Latvijas Kaŗa skola, un šī tra-
dicija atjaunota 1993. gadā.

Atceroties 1919. gada Brīvības 
cīņu notikumus, sarīkojumā tiek 
godināta 14 cīņās kritušo kadetu 
piemiņa. Sarīkojuma dalībnieki 
ietur tādu pašu maltīti, kādu ēda 
jaunie Latvijas Kaŗa skolas kadeti, 
atgriežoties no kaujām – miežu 
kafiju, rupjmaizi un ievārījumu.
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Saeimas pārstāvji godina 
holokausta upurus Rumbulā
“Latvijas iedzīvotāji arī šodien 

apliecina dziļu līdzjūtību ebrēju 
tautai, jo zina, kas ir genocīds, ko 
nozīmē okupācija un nevainīgu 
cilvēku noslepkavošana,” sacīja Sa  -
eimas priekšsēde Ināra Mūrniece 
30. novembrī piemiņas brīdī Rum-
bulas memoriālā, godinot tur 
1941. gadā iznīcināto Rīgas geto 
ieslodzīto piemiņu.

“Mēs nebeigsim pieminēt ne  -
vai nīgos upuŗus. Viņu piemiņa ir 
mūsu sirdīs, un mēs šo piemiņu 
nodosim tālāk mūsu bērniem un 
bērnubērniem,” apliecināja Mūr-
niece un atgādināja, ka notikumi 
Rumbulā ir viena no ļaunākajām 
lappusēm Latvijas vēsturē – holo-
kausta lappuse – , un tā ir ne tikai 
Latvijas, Vācijas un daudzu Eiro-
pas valstu traģēdija, tā ir cilvēces 
un pasaules traģēdija. Rumbulā 
nogalināto ebrēju vidū bija arī 
gandrīz tūkstotis Latvijas brīvības 
cīņu dalībnieku, Lāčplēša Kaŗa un 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieŗu, 
un tie bija cilvēki, kuŗi ar visu savu 
dzīvi un darbu bija pierādījuši 
lojalitāti pret Latvijas valsti un 
latviešu nāciju, mīlestību pret savu 
vienīgo dzimteni – Latviju.

***
Atklāj pieminekli 
latviešu bēgļiem

26. novembrī Igaunijas pilsētā 
Narvā svinīgā ceremonijā tika at -
klāts atjaunotais piemineklis lat-
viešu bēgļiem, kas pirmo reizi tur 
tika uzstādīts tālajā 1934. gadā, in -
formē Latvijas Republikas vēst-
nie cība Igaunijā.

“Pieminekļa latviešu bēgļiem 
atjaunošana notika pēc Latvijas 
vēstniecības Igaunijā iniciātīvas – 
tas bija viens no mūsu Simtgades 
projektiem. Esmu gandarīts, ka   
ar savu klātbūtni atjaunotā pie-
minekļa atklāšanas ceremoniju 
pagodināja Igaunijas Valsts prezi-
dente Kersti Kaljulaida, tā atgā di-
not par spēcīgo saikni starp igau-
ņu un latviešu tautām, kā arī mū -
su kopīgo vēsturi gadu simteņu 
ga  rumā,” sacīja Latvijas vēstnieks 
Igau nijā Raimonds Jansons. Pie-
mi neklis tika atklāts 1934. gadā 
pie Aleksandra katedrāles. Tas vei-
dots no Allažu šūnakmens pēc tēl-
nieka N. Maulica projekta, tā 
priekš pusē reljefā ir izkalts sievie-
tes – Mātes tēls, kuŗa sērodama 
atbalstās pret spieķi. Uz pieminek-
ļa latviešu un igauņu valodā iz -
vietots teksts “Latvija sēro par sa -
viem bērniem”.

***
Eiropas komisijā  

atklāta ceļojošā izstāde par 
Latvijas vēsturi

Lai gan oficiālais Latvijas dzim-
šanas dienas datums ir jau aiz mu -
guras, Simtgades sarīkojumi arvien 
notiek. Viens no tiem ir ceļojošā 
izstāde Eiropas Komisijā (EK). EK 
ir ceļojošās izstādes pati pirmā pie -
tura, – un desmit 10 ceļa stabiņos 
ir izstāstīta visa Latvijas vēsture. 
Šis ir 60 Latvijas mūzeju kopdarbs. 
Un, lai gan EK gaiteņi pieredzē -
juši ne vienu vien izstādi, tautas-
tērpos ģērbtie dejotāji darba die-
nas pēcpusdienā nav ierasta lieta.

EK pirmais viceprezidents Franss 
Timmermanss (attēlā) Rīgā bijis 
1990. gada janvāŗa notikumu lai-
kā. Dzīvodams viesnīcā Rīdzene – 
tieši līdzās apšaudes vietai pie 
Iekš lietu ministrijas – viņš Latvi -
jas atkal atgūto neatkarību sauc 
par brīnumu.

***
Raimonds Vējonis 
vizītē Afgānistānā 

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis bija ieradies vizītē Afgānis-
tānā. 

Valsts prezidents tikās ar Afgā-
nistānas viceprezidentu Muha -
me du Sarvaru Danišu, apmeklēja 
Afgānistānā dislocētos Latvijas 
kaŗavīrus. “Atbalstām Afgānistā-
nas valdības centienus nodrošināt 
valstī ilgtermiņa drošību, stabili-
tāti, attīstību, kā arī centienus pa -
nākt mieru ar Taliban,” sarunā uz -
svēra Raimonds Vējonis. Lai pa -
līdzētu Afgānistānas stabilizācijai 
un uzlabotu drošības situāciju 
valstī, Latvija sniedz atbalstu val-
stij, piedaloties NATO apmācības 
operācijā Resolute Support, kā arī 
financiāli atbalstot Afgānistānas 
bruņotos spēkus.

***
Apstiprina jaunu 

pamatizglītības standartu
Valdība 27. novembrī apstip ri-

nāja Izglītības un zinātnes minist-
rijas (IZM) izstrādāto vispārējās 
pamatizglītības mācību saturu un 
mācīšanās pieeju. Tās mērķis ir 
sko lēnos attīstīt 21.gadsimtam sva-
rīgās kompetences.

Izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis (Vienotība) norā-
dīja, ka pamatizglītības standarts 

ir sarežģīts un fundamentāls jautā-
jums. “Gribu teikt, ka bija diezgan 
daudz diskusiju par to, vai jaunais 
standarts vispār ir vajadzīgs. Jā -
saka, ka izglītības procesam ir jā -
attīstās līdz ar kopējo sabiedrības 
attīstību,” sacīja Šadurskis

***
Latvijas piena ražotāji 

Izraēlas pārtikas gadatirgū
Latvijas vēstniece Izraēlā Elita 

Gavele kopā ar Latvijas Piensaim-
nieku centrālā savienības valdes 
priekšsēdi Jāni Šolku piedalījās 
Lat vijas stenda atklāšanā lielākajā 
Izraēlas pārtika nozares 35. gada-
tirgū Israfood 2018.

Jau otro gadu Latvija ar kopīgu 
Latvijas piena industrijas stendu 
piedalās šajā gadatirgū, ko orga-
nizē Latvijas Piensaimnieku cent-
rālā savienība. Svarīgi, ka Latvija 
izmanto iespēju, ko sniedz Eiro -
pas Savienība atbalstam Eiropas 
Savie nības produktu izplatīšanā 
trešajās valstīs un arī Latvijas da -
lība Israfood 2018 notika Eiropas 
Savienības atbalstītā projekta “Pie-
na upe” ietvaros. Līdzīgi kā aizva-
dītajā gadā, Latviju gadatirgū pār-
stāv lielākie piena produktu ražo-
tāji Latvijā – Rīgas piena kombi-
nāts un Rīgas piensaimnieks ar 
kopīgo zīmolu Food Union, Tu  ku-
ma piens ar kopīgo zīmolu “Bal-
tais” un Talsu piensaimnieks.

***
Tallinas starptautiskā 

kinofestivāla balva
Latviešu dokumentālā kino vec-

meistaram, vienam no leģendārās 
Rīgas poētiskās dokumentālās ki   no 
skolas pamatlicējiem Ivaram Se -
leckim Tallinas starptautiskajā ki -
no festivālā “Melnās Naktis” pie-
šķirta viena no trim balvām par 
mūža ieguldījumu.

Festivāla Baltijas filmu konkursa 
programmā tika izrādīta Selecka 
jaunākā filma “Turpinājums”. Lat-
vijas nacionālā ekspertu komisija 
izvēlējusies šo filmu, kas pārstāvēs 
Latviju sacensībā par nomināciju 
ASV kinoakadēmijas balvai “Os -
kars” katēgorijā “Labākā ārzemju 
filma”.

***
Dāvinājumā saņem 

izcilāko latviešu mākslinieku 
oriģināldarbus

Par godu Latvijas valsts dibinā-
šanas Simtgadei, viena no izcilā-
kajām pasaules māksliniecēm Vija 
Celmiņa dāvinājusi Latvijas vēst-
niecībai ASV grafiku “Okeans” 
(2002) 

Savukārt astoņi Latvijas goda 
konsuli ASV – Kārlis Šteinmanis 
(Ohaijo pavalstī), Džons Medvec-
kis (Pensilvānijas pavalstī), Ah -
mets Orens (Ņujorkas pavalstī), 
Uldis Bērziņš (Oregonas pavalstī), 
Andris Lācis (Mičiganas pavalstī), 
Pēteris Ragaušs (Teksasas paval-
stī), Džefrijs Skots (Jūtas pavalstī) 
un Roberts Blumbergs (Ilinoisas 
pavalstī) – uzdāvinājuši vēstnie-
cībai latviešu mākslinieka Egila 
Rozenberga gobelēnus “Dzirk sto-
šā tumsa”, “Zīmes smiltīs” un 
“Tālas noskaņas zilā vakarā”. Šo 
darbu materiāli ir lins, vilna un 
kapara diegs. Abu mākslinieku 
darbi tiks izmantoti vēstniecības 
publisko telpu pastāvīgai iekār to-
šanai. 2008. gadā par godu 90. 
gad adienai kopš valsts proklamē-
šanas, Latvijas goda konsuli ASV 
uzdāvināja vēstniecībai divus 
sienas pulksteņus – viens no tiem 
rāda Rīgas laiku, otrs – Vašing-
tonas. Abi pulksteņi ir lietošanā 
un atrodas vēstnieka kabinetā.

***
IN MEMORIAM

Pauls Putniņš Mūžībā
81 gada vecumā mūžībā devies 

drāmaturgs un kādreizējais Saei-
mas deputāts Pauls Putniņš.

1937. gada 12. novembrī Vec-
piebalgā dzimušais Pauls Putniņš 
1963. gadā absolvējis Jāzepa Vī -
tola Latvijas Valsts konservato-
rijas Teātŗa fakultāti, kur ieguvis 
režisora speciālitāti. Vēlāk viņš 
strādājis par režisoru Dailes un 

Liepājas teātŗos. Pagājušā gad-
simta septiņdesmitajos un astoņ-
desmitajos gados Pauls Putniņš  
bijis viens no populārākajiem 
au toriem, kuŗu darbi iestudēti 
teātŗos. Tajā laikā drāmaturgs sa -
ņēmis Andreja Upīša, Andreja 
Pumpura un Annas Brigaderes 
literārās balvas. Pauls Putniņš 
mūža laikā sarakstījis vairāk 
nekā 30 lugu. Par Putniņa sla ve-
nāko darbu var uzskatīt leģe n-
dāro “Ar būdu uz baznīcu”. Put-
niņš daudz drāmatizējis arī lat-
viešu literātūras klasiku ‒ brāļu 
Kaudzīšu “Mērnieku laikus” un 
Andreja Upīša “Laikmetu grie-
žos”. Pēc Latvijas neatkarības at -
jaunošanas drāmaturgs iesaistī-
jās polītikā. Pauls Putniņš bija 5., 
6. un 9. Saeimas sasaukuma de -
putāts. 2001. gadā viņu ievēlēja 
deputāta amatā Rīgas domē, bet 
2010. gadā viņš no polītikas 
izvēlējās aiziet.

Pauls Putniņš bijis Rakstnieku 
savienības biedrs, kā arī Teātŗa 
darbinieku savienības biedrs un 
daudzus gadus arī tās priekšsēdis.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

SPĀNIJA. No 20. – 21. novembrim vēstniece Argita Daudze 
apmeklēja Seviļas pilsētu. Vizītes laikā vēstniece tikās ar Seviļas mēru 
un Seviļas Tirdzniecības, industrijas, pakalpojumu un navigācijas 
kameras prezidentu Francisko Herrero Leonu un tikās ar goda kon-
sulu korpusa vecāko – Kipras konsulu Hosē Karlos Ruiz Berdeho. 
Seviļas mērs Huans Espadas Sehas  pauda interesi attīstīt sadarbību 
ar Latviju, tai skaitā tiešo avio sakaru izveidi ar kādu no Latvijas 
pilsētām.

ČECHIJA. 26. novembrī Prāgā, Lucernas pasāžā, par godu 
Latvijas valsts Simtgadei Latvijas vēstniecība Čechijā kopā ar Čechu-
latviešu klubu atklāja izstādi “Latvijas gadsimts”. Atklājot izstādi, 
Latvijas vēstniecības Čechijā pārstāvniecības vadītāja vietniece Rūta 
Radiņa sacīja, ka tā tapusi Latvijā, sadarbojoties 68 mūzejiem, un 
apskatāmā arī Latvijas Nacionālajā vēstures mūzejā. Esam gandarīti, 
ka varam to parādīt Prāgas iedzīvotājiem. Izstādē atspoguļota Latvijas 
bagātā un sarežģītā vēsture pēdējos simts gados. Tā atklāj ne tikai 
Latvijas valstiskuma uzplaukuma periodus, bet arī traģiskos un kri-
zes posmus. Tā parāda, kā attīstījusies, izdzīvojusi un nostiprinājusies 
mūsu valstgriba.

AUSTRIJA. 24. novembrī Grācā, atzīmējot Latvijas Simtgadi, 
ar spožu sniegumu uzstājās Valsts Akadēmiskais koris Latvija 
diriģenta Māŗa Sirmā vadībā. Koncerts bija iekļauts prestižā Grācas 
starptautiskā koŗu festivāla Voices of spirit programmā. Koŗa Latvija 
uzstāšanos pieteica Latvijas vēstniece Austrijā Veronika Erte, īpaši 
uzsverot “Latvijas un Štīrijas federālās zemes teicamo sadarbību 
kultūrā, ko spilgti apliecina šis koncerts.”

IZRAĒLA. 27. novembrī Latvijas vēstniece Izraēlas Valstī 
Elita Gavele, kopā ar Izraēlas komūnikāciju ministru Ajobu Karu, 
Eiropas Savienības delegācijas Izraēlas Valstī vadītāju Emanuelu 
Džafretu, un Italijas vēstnieku Džianluidži Benedeti  atklāja Eiropas 
Savienības – Izraēlas Twinning projektu “Izraēlas reglamentējošo 
spē ju stiprināšana telekomūnikāciju jomā, koncentrējoties uz pa -
kalpojumu sniegšanu tīklos”, kuŗš Latvijai ir pirmais šāda veida 
projekts Izraēlas valstī. Latviju šajā projektā pārstāv Latvijas Sabie - 
d rības pakalpojumu regulēšanas komisija. Kopā ar Latviju šajā pro-
jektā strādā Italijas un Vācijas kollēgas.

KRIEVIJA. 21.novembrī Latvijas Republikas vēstniecības 
Krievijas Federācijā Konsulārās nodaļas kanceleja Kaļiņingradā rī -
koja Latvijas Simtgadei veltīto koncertu Kaļiņingradas Ev. lut. baz-
nīcas telpās. Imanta Kalniņa 4. simfoniju atskaņoja Kaļiņingradas 
apgabala simfoniskais orķestris Arkādija Feldmana vadībā. Dzie dā-
jumu simfonijas ceturtajā daļā kopā ar orķestri izpildīja Latvijas na -
cionālās operas soliste Ieva Parša. Pārpildītajā koncertzālē skatītāji ar 
atzinību un sajūsmu uzņēma mākslinieku uzstāšanos.
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Šī publikācija sagatavota ar Sa  bied-
rības integrā cijas fonda fi  nanciālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
lī  dzekļiem. Par publikācijas  saturu 
atbild biedrība “Laiks-BL”

Rīgas krievu avīze ar liekulīgi 
piesavināto nosaukumu Segodņa 
uzpūš jebkuŗu ziņu, kur pavīd 
vēlme atcelt latviešiem Latvijas 
valstsnācijas un pamattautas sta-
tusu: “Vējonim ieteica likvidēt 
nepilsonību un krievus padarīt 
par Latvijas tautu.” Diezgan plašu 
rakstu par šo tematu parakstījusi 
Segodņas žurnāliste Ludmila 
Pribiļskaja.

Valsts prezidentam “ieteica” ‒ 
kas ieteica? Izrādās, ka “Kultūras 
ministrijas sasauktajā kārtējā na -
cionālo minoritāšu (nacmeņ šin s tv) 
forumā šo pašu minoritāšu pār-

“Divu tautu valsts” būtu Latvijas gala sākums
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

stāvjiem atļāva (!) skaļi izteikties 
par nepilsonības (!) likvidāciju 
un informācijas pieejamību krie-
vu valodā prezidenta pilī Rai-
monda Vējoņa klātienē”.

Viss šis teikums ironisks, gan-
drīz vai ņirdzīgs.. Un te nāk klajā 
galvenais: “Forums (!) ieteica lik-
vi dēt pašu jēdzienu “nacionālas 
minoritātes” un atvietot to ar 
“Latvijas tautām.”

Šis jēdziens “Latvijas tautas” 
tiek jau pašā virsrakstā mērķ tie-
cīgi atšifrēts ‒ “krievus padarīt 
par Latvijas tautu”.

Tātad Raimondam Vējonim 

“ieteica” ‒ kas? Pribiļskaja raksta ‒ 
ieteica “forums”. Nav nosaukts 
neviens runātājs, neviens disku-
sijas dalībnieks.

Atšifrēsim nu līdz galam: ja 
“krievi būs Latvijas tauta”, tad 
iznāk, ka Latviju “ieteikts” kļūt 
par “divu tautu ‒ latviešu un 
krievu valsti”.

Latvija Eiropā diemžēl ir  vie-
nīgā valsts, kur pamattautas un 
citvalodīgas kopienas samērs ir 
60:40. Tas ir vēstures lāsts, oku-
pā cijas pusgadsimta mantojums. 
Tā, protams, nav krievvalodīgo 
vaina, bet šī proporcija rada gan 

psīcholoģiskus, gan tiesiskus sa -
režģījumus.

Latvijā krievi nu nekādi nav 
tauta: tie taču ir tikai neliela daļa 
no nācijas, kas devusi nosaukumu 
Krievijai un sastāda 80% no tās 
140 miljoniem iedzīvotāju. Tātad 
krievi Latvijā ir minoritā te, un ja 
runa ir par  visiem, kas Latvijā – 
ģimenē – runā krieviski, tad sanāk 
tie 40 procenti, kuŗu vārdā rosās 
un ārdās Ždanoka un Guščins, 
Gapoņenko un Linder mans.

Latviešu un krievu valsts, duāla 
republika? Pats korektākais apzī-
mējums te būtu ‒ murgs.

Salīdzināsim. Beļģiju, piemē - 
r am, droši varētu nosaukt par di  vu 
tautu ‒ valoņu un flāmu ‒ valsti, 
jo šīs ļoti atšķirīgās kopienas mīt 
katra savā kompaktajā territo -
rijā un “šo telpu” apdzīvo vismaz 
kādus 1000 gadus. Šīs tautas par 
“beļģiem” padara etniski jauktā 
galvaspilsēta Brisele un monar-
chija, kas radusies 1830. gadā po -
lī tisko pārvērtību rezultātā, pie-
šķirot jaunajai valstij nosauku-
mu, kas ņemts no Romas impe-
rijas provinces “Belgica”.

Te ir starpība, un pamatīga, 
fundamentāla.

Agrs otrdienas rīts, 4. decem-
bris, sākās ar KPV LV premjera 
amata kandidāta Alda Gobzema 
paziņojumu Facebook: “Ar šo pa -
ziņoju, ka no turpmākajām val-
dības veidošanas sarunām izslē-
dzu Attīstībai/Par, kuŗai pielipis 
valdības gāzēja vīruss.” Tālākajā 
tekstā seko smagi pārmetumi un 
apgalvojumi par netīrām kuluā-
ru sarunām un spēli vārdā ne  -
mi nētu sponsoru interesēs. Vēl 
pirmdienas pēcpusdienā Aldis 
Gob  zems ar gandrīz laimīgu 
sejas izteiksmi sacīja, ka valdība 
jāveido ar smaidu, nevis ar drū-
mām sejām, valdība būšot un pie -
laide valsts noslēpumam vi  ņam 
arī noteikti būšot. Tiesa gan, tik 
pārliecināta par to, kas notiek, 
nebija nedz Jaunā Vienotība (JV), 
nedz Attīstībai/Par! (AP). Da - 
  n iels Pavļuts, Attīstībai/Par! 13. Sa -
eimas frakcijas priekšsēdētājs, 
savukārt sacīja, ka valdības vei-
došanas process ir lēns, partiju 
apvienība iecerējusi rīkot biedru 
referendumu, lai noskaidrotu 
viņu attieksmi par dalību Gob-
zema valdībā un ka pirmdien 
sarunās būtiska progresa nav 
bijis, bet esot ļoti daudz neskaid-
rību. Arī Jaunā Vienotība norā-
dīja uz daudzām neskaidrībām 
par valdības veidošanas dekla rā -
cijā iekļautajiem punktiem.“Mu ms 
kā apvienībai šo  brīd ir vairāk 
jautājumu nekā atbilžu par visu 
procesu. Piemēram, mums ir ne -
skaidrs tas sākotnējais piedāvā-
jums uz tādu ļoti atvērtu koalī-
ciju, kas iesaistītu visas Saeimā 
pārstāvētās frakcijas, kas mums 
izskatās, iespējams, kā mēģinā-
jums pa sētas durvīm iesaistīt 
Sa skaņu valdībā. Protams, mums 
ir neskaidrības par pašvaldību 
reformu, kā tas ir iecerēts, vēl 
vairāk par izglītību, ko runāja 
sestdien vairākas stundas, un, 
protams, par iespējamo drošības 
likuma maiņu par pielaidi valsts 
noslēpumam mums arī ir pro-
blemātiski,” pauda Krišjānis Ka -
riņš pēc partijas valdes un Sa -
eimas frakcijas kopsēdes.

Nacionālā apvienība (NA) vis-

Ar smaidu pretī krizei vai... Saskaņai?
maz publiski neko īpaši līdz šim 
nav teikusi, vienīgi ieminējusies, 
ka skaidrības lāgā nav un ka kaut 
kas tā īsti nepatīkot. Arī Jaunā 
konservatīvā partija (JKP), kuŗa 
līdz šim izskatījās kā KPV LV 
domubiedri un atbalstītāji, ne -
dēļas laikā jau vairākas reizes tika 
paudusi neizpratni par to, kā      
sa  runas notiek. Vienīgie, kuŗi 
pirm dienas vakarā pauda pilnīgi 
skaidru un viennozīmīgu atbals-
tu Gobzemam un apgalvoja, ka 
grib strādāt viņa valdībā, bija 
Za  ļo un Zemnieku savienība (ZZS).

Par to, ka notiekošās valdības 
veidošanas sarunas nevieš nekā-
du skaidrību, intervijā “SestDie-
nai” pagājušajā nedēļā pauda arī 
polītologs, Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes aso-
ciē tais profesors Ivars Ījabs: “Kas 
tālāk notiks – apstiprinās Gob -
ze mu cerībā, ka pēc trim līdz 
sešiem mēnešiem viņam iedos 
pielaidi, vai arī uzreiz pēc valdī-
bas apstiprināšanas tiks izveido-
ta koalīcija, kas mainīs likumu, 
kā rezultātā premjēram pēc ap -
stiprināšanas pielaide pienāksies 
automatiski? Man nav nekādas 
intuīcijas, kā tas beigsies.” 

Kas tad īsti notiek?
Gobzema otrdienas rīta agru-

mā paustais par atteikšanos strā-
dāt kopā ar Attīstībai/Par! gan 
bija pārsteigums, gan arī nebija. 
Pēc visa spriežot, otrdien vai 
trešdien AP varēja paziņot par 
aiziešanu no valdības sarunām, 
tādēļ Aldis Gobzems acīmredzot 
pasteidzās pirmais, lai neizska tī-
tos, ka viņa lēnā garā un ar smai-
du veidojamās valdības sarunas 
kāds pamet. Turklāt neoficiāla 
informācija liecināja, ka no val-
dības veidošanas sarunām tuvā-
kajās dienās varētu aiziet vēl kāda 
partija vai partiju apvienība.

Tiesa gan, JKP priekšsēdētājs 
Jānis Bordāns jau paziņojis, ka 
partija apsver iespēju rosināt no 
valdības veidošanas sarunām iz -
slēgt Zaļo un Zemnieku savienī-
bu (ZZS), jo atlikušajām četrām 
partijām bez ZZS – JKP, KPV LV, 
JV un NA – balsu valdības ap -

stiprināšanai pietiekot, proti, tās 
ir 53 balsis. Turklāt Bordāns arī 
pauda atbalstu tam, ka no saru-
nām tiek izslēgta PA. Tātad, ja no 
sarunām tiek izslēgta ZZS un 
aiziet nolemj vēl kaut viena par-
tija, balsu vairs nepietiktu, jo ir 
skaidrs, ka diez vai Bordāns būs 
gatavs valdību veidot kopā ar 
ZZS. Vārdu sakot, vai nu valdība 
ar Bordānu un bez ZZS, vai aiz -
iet Bordāns un tad atkal nekā. 
Protams, Gobzems varētu piedā-
vāt Bordānam un viņa partijai 
visu vai gandrīz visu, ko JKP 
vēlas, lai tikai valdība taptu. Gan 
nav skaidrs, ko darīs JV un vai 
NA arī būs ar mieru uz jebkādu 
kompromisu.

Viens gan ir skaidrs – ja JV vai 
NA (vai abām) nebūs pieņe-
mams tas, ka par premjēru kļūst 
cilvēks bez pielaides valsts noslē-
pumam un ar to saistītās sekas, 
jebkuŗā gadījumā Aldis Gobzems 
jau tagad var rēķināties ar 50 bal-
sīm, jo Saskaņa vienmēr ir pa 
ro kai un ZZS, visticamāk, neie-
bildīs, ja vien varēs darboties val-
dībā. Tātad būs Saeimā “jāatrod” 
tikai viens deputāts, kuŗš pēkšņi 
būs ar mieru mainīt savas domas 
par Saskaņu un to, kas šobrīd 
notiek.

Patiesībā, raugoties, cik lēni un 
aptuveni pašlaik tiek risinātas 
val dības veidošanas sarunas, iz -
skatās, ka laiks tiek vilkts gaŗumā 
ar nodomu. Jau pagājušajā ne  dē-
ļā Aldis Gobzems publiski pazi-
ņoja – ja viņš izveidos valdību un 
viņam uzreiz netiks iedota pie-
laide, viņš aicinās tautu iet ielās 
uz protestiem. Tā teikt, vai nu es 
būšu premjers, vai arī būs ne -
mieri. Laika vilkšana gaŗumā, 
nerunājot par konkrētiem valdī-
bas darbiem, palielina iespēju, ka 
pārējie sarunu partneri aizies, 
paliks tikai ZZS un tad varēs 
aicināt Saskaņu, cerībā, ka vienu 
vajadzīgo balsi varēs “piepirkt” 
klāt. Jāteic, ka laika stiepšana, ko 
kopš Saeimas ievēlēšanas meista-
rīgi dara KPV LV, tuvina valsti 
krizei, jo pašreizējā “vecā valdī-
ba” nevar darīt daudzas lietas. Ir 

skaidrs, ka nākamo gadu valsts 
sāks bez budžeta, jo to vairs ne -
var paspēt pieņemt. Tādēļ Saei-
ma 29.novembrī, pirmajā lasīju-
mā kā steidzamus atbalstīja gro-
zījumus budžeta un finanču va -
dības likumā, lai no nākamā 
ga da garantētu financējumu vai-
rā kiem iepriekš Saeimā pieņem-
tajiem lēmumiem, tostarp no -
drošinātu lielākas pensijas un 
pabalstus, algu pieaugumu sko-
lo tājiem, kā arī izpildītu Satver-
smes tiesas spriedumu par atal-
gojumu tiesnešiem un prokuro-
riem. Tomēr jautājumu par vese-
lības aprūpes financējumu un 
mediķu algām pagaidu budžets 
neatrisina. Nu jau arī “vecā val-
dība” atzīst, ka var notikt tā, ka 
janvārī neatliekamā medicīniskā 
palīdzība un slimnīcas vairs ne -
spēs veikt savus uzdevumus. Jau 
tagad slimnīcās tiek veidoti divi 
darba grafiki janvārim – viens ar 
virsstundām (kuŗas mediķi pie-
krīt strādāt un par kuŗām tiešām 
varēs samaksāt) un otrs ar tikai 
vienu slodzi katram, bet tas no -
zīmē, ka plānotās operācijas būs 
jāatliek, tiks operēti tikai tie, kuŗi 
nokļūs slimnīcās ar ātro palīdzī-
bu un kuŗu dzīvība būs nopietni 
apdraudēta. Arī neatliekamā me  -
dicīniskā palīdzība varēs braukt 
tikai uz izsaukumiem, par ku  - 

ŗ iem ir skaidrs, ka cilvēks mirst. 
Īsi sakot, veselības aprūpe slim-
nīcās, visticamāk, būs pieejama 
tikai mirstošajiem. Pārējiem nāk-
sies gaidīt. Un, protams, nekāda 
attīstība nenotiks, jo pagaidu bu -
džets nodrošinās tikai nepiecie-
šamākos tēriņus. Un, protams, 
vēl var zīlēt, vai KPV LV un Gob-
zems rīkos vai nerīkos nemierus 
un neboikotēs arī pagaidu bu -
džeta pieņemšanu, ja viņam ne -
izdosies kļūt par premjeru, tāpat 
kā var zīlēt, cik ļoti Saskaņa tādā 
gadījumā Gobzemu un viņa 
partiju atbalstīs.

Jebkuŗā gadījumā Latvijas nā -
kotnes scenārijs ir atkarīgs no 
Jaunās Vienotības, Nacionālās 
ap   vienības un Jaunās konservā-
tīvās partijas lēmumiem šodien 
vai tuvākajās dienās. Uz ZZS 
īpaši cerēt laikam nav vērts – bet 
varbūt tomēr? Jo ir taču labi 
redzams, ka ar KPV LV ceļš ir bru-
ģēts vismaz uz chaosu un krizi.
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LINDA APŠUSALA

Alūksnes mūzejā skatāma uni-
kāla izstāde “No trimdas Latvi - 
jā – Austras Lindes 120 tautu-
meitu miniatūras”. Izstāde at -
klāta novadnieces Austras Lin-
des 100. dzimšanas dienā. 

Austra Linde (dz. Ķauķis) dzi-
mu si 1918. gada 21. oktobrī Zie-
mera pagasta “Semeikās”. Jaunī -
bas gadus aizvadījusi dzimtajā pu -
sē, kur no mammas un māsām 
ie  gū tas pirmās iemaņas rokdar-
bos. 1938. gadā beigusi Alūksnes 
Valsts ģimnaziju. Iegūtās zināša-
nas un apgūtās prasmes bijis sta-
bils pamats visai turpmākajai dzī-
vei. 1941. gadā salaulājusies ar Jā -
ni Lindi, un ģimenē piedzimušas 
divas meitas: vecākā meita Maija, 
kuŗa diemžēl nodzīvoja vien da  ž as 
dienas, un Astra.

Tuvojoties Otrā pasaules kaŗa 
beigām, Austras Lindes ģimene 
devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, 
kur vēlāk iegūts galvojums izce-
ļošanai uz ASV. Pirmajos gados 
viņi apmetušies Delavēras štatā, 
pēc tam pārcēlušies uz Amerikas 
vidieni – Klīvlandi, tur Austra strā-
dājusi fabrikās. Svešumā bijis sva-
rīgi apliecināt savu nacionālo pie-
derību un latviskumu, tāpēc brī-
vajā laikā darījusi visu iespēja -   
mo, lai saglabātu latvietību – dzie-
dājusi korī, spēlējusi teātri, mācī-
jusi tautas dejas, piedalījusies dzie s -
mu svētku organizēšanā trimdas 
latviešiem, mācījusi rokdarbus gun-
tiņām un gaidām, kā arī dau dzām 
latvietēm palīdzējusi tikt pie sava 
tautastērpa. Taču Austras Lindes 
mūža nozīmīgākais un darbietil-
pīgākais roku darbs bijis miniatū-
ro tautastērpu darināšana lellēm.

Austras Lindes kollekcija ir kā 
vēstījums par savas dzimtās ze - 

Latviskuma apliecinājums

mes un tautas mīlestību, kā arī ap -
liecinājums latvietībai. Lellītes da   -
rinātas gan savam, gan citu prie-
kam – būtiski bijis parādīt, cik 
daudzveidīgs un krāšņs ir latvis-
kais mantojums. Vēsturiskā lellī  -
šu kollekcija tapusi aptuveni piec-
padsmit gadu gaŗumā – no 1980. 
līdz 1995. gadam. 

Katrs miniatūrais tautastērps 
veidots pārdomāti, balstoties uz 
novadu tērpu specifiku. Ar etno-
grafiski pareiziem paņēmieniem 
tika izšūtas blūzītes, uz mazām 
stellītēm austi brunči, jostas, ņie-
buri. Lai miniatūrās apkaklītes iz -
šūtu krustdūrienā, tika izmantota 
speciāla lupa, jo rakstam bija jābūt 
ļoti smalkam un precīzam. 

Aplūkojot izstādi, noteikti jā  vērš 
uzmanība miniatūro tautastērpu 
smalkajām detaļām. Kā viena no 
kollekcijas vērtībām jāuzsver tieši 
proporcijas, kas ievērotas, darinot 
brunču audumus, kreklu un vai-
nagu izšuvumus. 

Pēc Austras nāves, 1995. gadā,  
meita Astra Pavlovska lellīšu kol - 
l ekciju pārveda atpakaļ uz dzim-
teni, tā bijusi izstādīta vairākās 
vietās Latvijā, bet tagad tās atkal ir 
atceļojušas atpakaļ uz Austras 
Lindes dzimto pusi.

Stendos lellītes izkārtotas pēc 
tau tastērpu piederības Latvijas 
kul  tūrvēsturiskajiem novadiem – 
Vid zemes, Latgales, Zemgales, 
Augš zemes, Kurzemes (1939. ga    da 
Latvijas novadu territoriālais ie -
dalījums). Katra novada tautas-
tērps vēsta par tā darināšanas un 
valkāšanas īpašībām un ļauj iz -
vērtēt, cik daudzveidīgs un krāšņs 
ir latviskais mantojums.

Godinot novadnieci 100. dzim-
šanas dienā, izstādē iekārtots Aus-
t ras Lindes piemiņas stūrītis, kuŗā 
eksponētas stellītes, uz kuŗām aus-
ti miniatūrie tautastērpi, kā arī ci -
tas personīgās lietas un daudz vei-
dīgie rokdarbi. Tāpat arī Austras 
Lindes tautastērps, kuŗu izstādes 

atklāšanas laikā Alūksnes mūze-
jam svinīgi dāvināja Austras meita 
Astra Pavlovska. 

Pateicoties patiesai dzimtenes 
mīlestībai un piederībai dzimtajai 

vietai, Astra Pavlovska dalījās ar 
mammas mūža nozīmīgāko dar-
bu, tā atklājot arī daļiņu no savas 
mammas sirds, darba tikuma un 
latvietības.

Austra Linde darba procesā. 80. gadiAustra ar meitu Astru lellīšu izstādē Klīvlandē. 80. gadi

Lellīšu kolekcija Alūksnes mūzejā

Šī gada novembŗa sākumā mū -
zejs un pētniecības centrs “Latvie -
ši pasaulē” uzsāka līdzekļu vākša-
nas akciju 2019. gadam, lai varētu 
reālizēt nakamā gada plānus ‒ 1) 
sagatavot krājumu akreditācijai  
tā,  lai mūzejs varētu pretendēt uz 
Latvijas valsts atbalstu un krā -
jums iekļūtu valsts aizsargājama -
jā man tojumā, 2) turpināt pie -
ņemt jaunus materiālus un 3) reā-
li zēt plā notos darbus ar skolām   
(ar “Stāstu segu”, “Escape room” 
un “Latviskās identitātes mājas-
lapu”). Lai plānu reālizētu, vaja-
dzīgi vismaz $ 20 000. 

Mums par lielu prieku, viens 
dāsns ziedotājs pieteicās dāvināt 
mūzejam $ 5000, bet tikai ja mū -
zejs savāc ziedojumos pārējos          
$ 15 000 līdz šī gada 31. decembrim. 

Esam ļoti gandarīti, ka no -
vembra mēnesī esam jau savā-
kuši apmēram pusi no vajadzī-
gajiem līdzekļiem, lai “atslēg -   
tu” piedā vā tos piecus tūkstošus. 
Mil zīgs pal dies visiem ziedo tā-
jiem, it seviš ķi Modrim un Vali-
jai Galenie kiem, Vandai Dauk-
stai un Sietlas latviešu ev. lut. 
draudzei par seviš ķi dāsniem 
ziedojumiem. Pri e cā j amies par 
ikkatru ziedojumu, jo tikai ar 
mūsu visu līdzdalību varēsim 
sasniegt mērķi. 

Mūzejs “Latvieši pasaulē” vāc līdzekļus 
akreditācijas darbiem

MAIJA HINKLE

Vienpadsmit gados mūzejs ir 
savācis vērā ņemamu krājumu ar 
apmēram 5000 vienībām no 11 
valstīm, ko lieto ne tikai “Latvieši 
pasaulē” mūzejs, bet arī citi mūzeji 
Latvijā un dažreiz arī ārpus tās. 
Mūzeja krājums ir deponēts Lat-
vijas Nacionālajai bibliotēkai un 
atrodas bibliotēkas galvenajā ēkā. 
Tas aptver gan trimdas laikus un 
kopienas, gan arī 19. gs. izceļotā - 
jus uz Sibiriju un citām zemēm, 
gan baptistu kolonijas Brazīlijā, gan 
arī nesenos emigrantus un citus 
izceļotāju viļņus un kopienas. 

Visus šos gadus mūzejs ir dalī-
jies ar savu saturu izstādēs, grā-

matās, filmās, prezentācijās un 
rakstos, visu to paveicot ar ļoti 
pieticīgiem līdzekļiem. Ar katru 
gadu mūzeja darbs ir kļuvis pla-
šāks, daudzpusīgāks, redzamāks 
un aktuālāks. Priecājamies par šo 
dabīgo izaugsmi, kas rāda, ka “Lat -
vieši pasaulē” mūzejs ir sabiedrī-
bai vajadzīgs. Bet tas arī uzliek lie-
lāku pienākumu palielināt ienā-
ku mus tā, lai varam reālizēt visus 
vajadzīgos darbus. 

Uz Latvijas Simtgadi mūzejam 
bija izcili ražīgs gads. Rezumējot 
paveikto: 

• “Stāstu sega Latvijai” apceļo 
Latviju. 

• Multimediju izstāde “Es (arī) 
esmu latvietis” par ārzemēs dzī-
vojošo latviešu latvisko identitā -    
ti iedvesmoja apmēram 8000 ap -
  mek  lētāju vienā no LNB gal ve-
najām izstāžu telpām šovasar. 
Paš laik tā ir redzama Daugav-
pilī un 4. maijā uz Baltā galdau -
ta svētkiem tā būs Liepājā.

• Ceļojošā izstāde “Dziesmu 
svētki ārpus Latvijas” papildināja 
2018. gada Dziesmu un Deju 
svētkus Latvijā.

• Izdevām bagātīgi illustrētu 
grā matu “Nyet,  nyet Soviet” par 
pretpadomju demonstrācijām 
trimdas laikā. 

• Dokumentālā filma “Vārpa. 
Apsolītā zeme” izrādīta Rīgā un 
dažās diasporas kopienās, bet arī 
pārstāvēja Latviju starptautiskā 
do  kumentālo filmu festivālā. 

• Mūsu materiāli veido daļu no 
kopējās izstādes Latvijas Nacio nā-
lajā Vēstures mūzejā Latvijas Simt-
gadei par godu. Tie arī tiek lietoti 
citās Latvijas atmiņu insti tūcijās, 
kā arī ārzemēs.

• Visu gadu LNB apmeklētāji 
var iepazīties ar mūsu mūzeja 
“Mēneša priekšmetu” un tā stāstu, 
kas tiek izstādīti bibliotēkas āt -
rijā. 

• Katru dienu mums ienāk jau -
ni un ļoti vērtīgi materiāli, tai 

skaitā trimdas sabiedrībā rosīgā 
un iemīļotā Ulda Gravas personī-
gās relikvijas.

Visi šie darbi ir paveikti ar ļoti 
pieticīgiem līdzekļiem gan nau-
das, gan cilvēkresursu ziņā. Mū -
zejs dzīvo no grantiem, ziedoju-
miem, biedru maksām un brīv-
prātīgo talcinieku darbu. Liels pal-
dies grantu devējiem, mūzeja 
diviem pusslodzes darbiniekiem, 
līdzstrādniekiem, atbalstītājiem, 
ziedotājiem un talciniekiem! Ar 
akreditāciju ceram iegūt arī valsts 
atbalstu, kas uzliktu mūzeju uz 
sta bīlākas un paliekamākas finan-
ciālās bazes.

Lūdzam visus nākt talkā, lai līdz 
gada beigām varētu sasniegt vaja-
dzīgos $ 20 000. Ar šo naudu mū -
zeja vadība plāno pieņemt darbā 
krājuma apstrādes speciālistu ak -
reditācijas darbiem un skolas pro-
jektiem. Būsim pateicīgi par jeb-
kādu ziedojumu. Ziedot var ar 
naudas pārvedumu vai Pay Pal    
no “Latvieši pasaulē” mājaslapas: 
http://www.lapamūzejs.lv/atbal-
stit/ziedot-mūzejam. ASV iedzī vo-
tāji var saņemt nodokļu atlaidi,  
rakstot čeku uz Latvian Diaspora 
Museum Fund, c/o M. Voldins, 131 
Langdon St, Newton, MA 02458.

1 & 2  – Izstāde “Es (arī) esmu latvietis” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
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Šī publikācija sagatavota ar Sa  bied-
rības integrā cijas fonda fi  nanciālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
lī  dzekļiem. Par publikācijas  saturu 
atbild biedrība “Laiks-BL”

Dzimis rīdzinieks, Gatis Krū-
miņš saka: “Kolīdz deviņdes mi-
tajos gados bija iespējams atgūt 
īpašumus, tā es šo iespēju izman-
toju, un jāteic, ka jau studenta 
gados ar vienu kāju biju laukos. 
Visu 21.gadsimtu jau pastāvīgi 
dzīvoju Lēdurgā, tuvākie kaimi -
ņi ir aptuveni kilometra attālu-
mā.” Par sevi un vēsturi rektors 
teic, ka “pirmā lasāmviela, ko es 
izlasīju bērnībā, kad tikko ie - 
mā cījos lasīt, bija divdesmitajos 
trīsdesmitajos gados izdotās Lat-
viešu konversācijas vārdnīcas no 
manas omes grāmatplaukta – 
izlasīju visus sējumus no vāka 
līdz vākam.” 

Pagājušā gada maijā tika izdota 
vairāk nekā 1000 lappušu bieza 
grāmata “Latvijas tautsaimn ie-
cības vēsture”, un viens no desmit 
autoriem ir arī Gatis Krū miņš, 
turklāt viņš bija arī grāmatas sa -
stādītājs un zinātniskais redak-
tors. 

Šogad viss notiekošais vairāk 
vai mazāk tiek saistīts ar Lat-
vijas Simtgadi. Vieni peļ, otri 
ceļ. Vai, jūsuprāt, mēs esam sa -
pratuši, kas ar mums un Latviju 
ir noticis šajos 100 gados?

Teikšu, ka līdz galam tomēr 
neesam sapratuši. Tam ir gan 
ob  jektīvā, gan subjektīvā puse. 
Mū  su vēsture ir bijusi ļoti sarež-
ģīta, tas ir objektīvi. Kā piemēru 
esmu minējis Zviedriju tepat, 
Baltijas jūras otrā krastā, kam 
pē  dējos simt gados pāri nav gājis 
neviens kaŗš, ir bijusi viena sistē-
ma gan valsts pārvaldē, gan viens 
ekonomikas modelis. Sabiedrī -
ba ir veidojusies pēc pavisam ci - 
tiem principiem, tāpat arī viņu 
vēsturiskā atmiņa. Mums Latvijā 
ir bijušas tik ļoti daudzas varas 
maiņas, bija neatkarība, to zau-
dējām, tad atguvām. Mainījās arī 
ekonomikas modeļi. Zviedrijā 
vienmēr ir bijusi krona, Latvijā 
nauda ir mainījusies 12 reizes 
simt gados, tātad vidēji – reizi 
as  toņos gados mainās monitorā 
sis  tēma. Turbulences līmenis 
mums ir stipri augstāks, nekā, 
piemēram, zviedriem. Manuprāt 
tas traucē cilvēkiem objektīvi 
ori  entēties un spriest. Cilvēkiem, 
kuŗi bija pielāgojušies vienam 
modelim un bija iemācījušies iz -
dzīvot, piemēram, padomju sis tē-
  mā, pēkšņi nācās dzīvot pavisam 
citādāk. Lai arī vismaz kopš Tau-
tas frontes laikiem sapņojām, ka 
mums būs neatkarīga valsts un 
runās par nāciju bija liela vien-
prātība, tad tas, kas attiecās uz 
ekonomikas modeļa maiņu, vien-
prātības galīgi nebija. Cilvēki bija 
pieradināti dzīvot citādāk, par 
daudzām lietām neuzņemties at -
bildību, paļauties uz to, ka kāds 
no augšas pateiks, kā jādara. Tas 
bija tikai loģiski, jo par pašini cia-
tīvu, visticamāk, sodīja. Domā -
ju, ka mēs lāgā neorientējamies 
situācijā arī tāpēc, ka veiksmīgi 
esam integrējušies Eiropas tel -
pā, bet, līdz galam neizprotot pro -
cesus, uzreiz gribam nokļūt tādā 
labklājības līmenī, kāds ir Liel-
britanijā, Francijā vai Vācijā, kur 

Par mītiem, atmiņām un sapņiem
Vidzemes augstskolas rektors, asociētais profesors, vēstures zinātņu doktors un 

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) vadošais pētnieks 
Gatis Krūmiņš intervijā Sallijai Benfeldei

ceļš uz labklājību ir bijis gadsim-
tiem ilgs process. Mūsu prasības 
pret dzīves kvalitāti ir nesamē -
rīgi pieaugušas. Ne pagājušā gad-
simta divdesmitajos, trīsdesmi-
tajos gados, ne pēc tam padomju 
okupācijas laikā mēs nevienu 
brīdi nealkām dzīvot Rīgā tikpat 
labi kā Londonā – mēs nesalī dzi-
nājām. Mūsu pēdējo divu des-
mit gažu realitāte ir, ka mēs to 
gribam un tūlīt. To ir ienesusi 

globālā pasaule – cilvēki pār vie-
tojas, viņi visu redz un saka: es 
gribu tāpat! Bet mēs nedomājam, 
kāpēc ne visur ir tā, kā mums 
gribētos.

Bijusī disidente Lidija Doro-
ņina-Lasmane, un ne tikai viņa, 
saka, ka latvieši vēl nekad nav 
dzīvojuši tik labi, kā šodien...

Ja man vaicā, es tiešām varu 
teikt, ka tik augsta dzīves kvalitāte 
un tik maza starpība starp Rie-
tumu valstīm un Latviju mums 
nekad nav bijusi. Mēs nekad ne -
esam bijuši tik tuvu Rietumiem. 
Ja paraugāmies, ko Latvijas Simt-
gades gadā var atļauties Latvijas 
vidusmēra iedzīvotājs, ko viņš 
var darīt un kādas ir viņa iespējas 
kaut vai izglītībā, tas ir nesalī dzi-
nāmi. Ja jaunietis zina angļu 
valodu, ir centīgs, tad viņam ir 
iespējas mācīties visā pasaulē. 
Man ir 45 gadi, kad es beidzu 

studijas deviņdesmito gadu sā -
ku mā, mēs neko no tā visa nezi-
nājām un nesapratām. Tas ir mil-
zīgs progress. Diemžēl mēs līdz 
galam nenovērtējam, cik strauji 
esam daudzās lietās iegājuši, mēs 
to neizprotam. Mēs gribam ātri 
un uzreiz. Mēs ātri gribam veidot 
karjeru, negribam saprast, ka ir 
daudz jāstrādā un daudz jāizda-
ra, ir vēlme daudz kam pārlekt 
pāri un pie visa tikt uzreiz. 

Vai Latvijas sabiedrība tā īsti 
ir sapratusi un pieņēmusi, ko 
nozīmē īpašums, uzņēmēj dar-
bība, ko nozīmē nauda un rīko-
šanās ar to? Piecdesmit okupā-
ci jas gadus tika mācīts un 
skaidrots, ka īpašums – tas ir 
slikti, uzņēmējs ir ļauns izman-
totājs, bet nauda nav svarīga, jo 
galu galā par visu rūpējas valsts. 

Tā ir taisnība, un ļoti lielā sa -
biedrības daļā diemžēl negā tīvā 
attieksme pret sociālo ne  vien-
līdzību, kas bieži vien ir radusies, 
pateicoties darbam, neslinko ša-
nai, ir tāda, ka turīgums noteikti 
ir radies, pateicoties negodīgu-
mam, krāpšanai un turīgs cilvēks 
noteikti ir nelietis un ienaid-
nieks. Es redzu daudz tādu pie-
mēru mūsdienās, un saknes tā -
dai attieksmei tiešām saredzu 
pagātnē. Piedalos vairākās vietās 
lokālās izpētēs, pētu padomju 

laikus. Tāds interesants gadījums 
Birzgalē: Birzgales pagastā izrai-
sījās polemika ar viena partorga 
radiniekiem. 1958. – 1950. gadā 
no Birzgales deportēja vairāk 
ne  kā 80 cilvēkus, un es publiski 
paudu, ka šis cilvēks, partorgs, 
bija noziedznieks, jo viņš pārrau-
dzīja un organizēja cilvēku izve-
šanu. Birzgali represijas skāra ļoti 
smagi un vēl šobrīd redzam, kā 
toreiz pagasta intelektu iznīci-

nāja. Okupācijas varas gados tika 
uzsvērts, ka pirms padomju va -
ras Birzgalē bija ļoti lielas zem-
nieku saimniecības un Ul  maņa 
atbalstītāji un pret šiem budžiem 
bija jācīnās. Partorga radinieki   
ir gatavi cīnīties, jo kā es varot 
teikt, ka viņš bija nozie dz  nieks? 
Bet toreiz cilvēks mērķtie cīgi tika 
iznīcināts pat nevis par nodarī-
jumiem pret padomju va  ru, bet 
pēc sociālā stāvokļa. Nav brī-
nums, ka pēc šīm ļoti smaga jām 
represijām četrdes mito ga du bei-
gās, sešdesmitajos gados Birz ga -
lē nojauca baznīcu. Savā pē  tī ju-
mā šīs divas lietas saliku kopā,    
jo Birzgales kopiena repre sijās 
cieta tik smagi, ka viņiem vairs 
nebija pretošanās spēju, viņi ne -
spēja nosargāt šo ļoti bū  tisko 
kultūras pieminekli, kur Sten-
ders savulaik bija mācītājs. Šai 
baznīcai bija ne tikai na  cionāla, 

bet arī Eiropas kultūr vēsturiskā 
vērtība. Tagad man arī viens 
atrakstīja vēstuli – kā es tā varot 
teikt par tiem notikumiem, 
draudze jau nekāda stiprā tur 
neesot bijusi. Tā teikt, baznīcu 
tak varēja nojaukt. Protams, ja 
izsūtīja 80 spēcīgākās ģimenes, 
tad cik gan stipra pēc desmit 
gadiem varēja būt draudze!? Lūk, 
tās ir konsekvences, kas nāk līdzi 
no padomju okupācijas gadiem. 
Un tad tie, kuŗi dara un kuŗi no -
pelna, ir sliktie. Jā, jābūt ob  jek-
tīviem – arī deviņdesmito ga du 
privatizācija vēl uzlika papildu 
aizdomu un nepatikas ēnu. Pri-
vatizācijas procesā lieli ieguvēji 
bija tie, kuŗi tobrīd bija pie va  -
ras, piemēram, bijušie kolchoza 
priekšsēdētāji, rūpnīcu vadošie 
darbinieki. Padomju laika no   -
menklatūra bija lieli ieguvēji.  
Pēc tam gan liela daļa no viņiem 
izputēja, jo viņi nespēja strādāt 
brīvā tirgus apstākļos, viņiem 
nebija zināšanu. Tas, kā tika or -
ga nizēti privatizācijas procesi, 
daļai sabiedrības lika domāt – re, 
kā viņi sagrāba. To atceras, un 
vēlēšanās tas arī šodien palīdz 
dažam labam populistam tikt  
pie vēlētāju balsīm. Ir skaidrs, ka 
katrā sabiedrībā ir vajadzīgi tu -
rīgi un bagāti cilvēki. Mūsu sa -
biedrības izaicinājums demo -
kra tijai, kas agri vai vēlu būs jā -
risina, ir tas, ka elites ar ļoti spē-
cīgām zināšanām vairs nav pie 
varas, jo nav spējušas komunicēt 
par tām lietām, kas ir svarīgas. 
Starp citu, divdesmitajos, trīsdes-
mitajos gados bija ļoti daudz 
iemeslu tam, ka mēs pazaudē -
jām demokratiju, – sabiedrības 
vi  dus  slānis neprotestēja pret 
Ul  ma  ņa apvērsumu, jo juta, ka 
vairs nespēj virzīt lietas uz 
priekšu, procesi apstājas, palē ni-
nās. Viņi cerēja, ka būs kārtība 
un stabilitāte. Arī tagad uzņēmēji 
gribētu plānot gadus desmit uz 
priekšu, nevis sagaidīt, ka pie 
katras valdības kaut kas mainās. 
Ja autoritārs līderis piedāvā sta-
bilitāti un kārtību, cilvēki saka – 
varbūt tas ir mazāks ļaunums, 
nekā tas, kas te notiek. To var 
saprast. Lēmumi bija ļoti sarež-
ģīti, arī divdesmitajos un trīs des-
mitajos gados, arī tagad saistībā 
ar privatizāciju. Nav tik vienkārši 
pateikt, ka tie tur bija muļķi, jo 
tas viss ir kontekstā ar mūsu tā 
laika izpratni un zināšanām. Un 
vēl – mēs nedrīkstam ar mūs-
dienu zināšanām un izpratni par 
sistēmu, kuŗā esam, kaut ko pār-
mest par pagātni. 

Gatis Krūmiņš: “Diemžēl mēs līdz galam nenovērtējam, 
cik strauji esam daudzās lietās iegājuši, mēs to neizprotam. 
Mēs gribam ātri un uzreiz. Mēs ātri gribam veidot karjeru, 
negribam saprast, ka ir daudz jāstrādā un daudz jāizdara, 
ir vēlme daudz kam pārlekt pāri un pie visa tikt uzreiz.” 

(Turpinājums 15. lpp.)
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Ziemeļu sapnis? 
Latvijas nākotne Somijas pēdās

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 45)

Ko varam mācīties?
Jācer, ka gan valsts, gan katrs 

nodokļu optimizētājs, ikreiz no -
dokļus nesamaksājot, aizdomā -
sies par šo lielo atšķirību starp 
bērniem Somijā un Latvijā. Šeit 
vēlreiz jāatgādina Labklājības mi -
nistrijas skaidrojums – grūtniecei, 
kas pirms tam nav strādājusi, nav 
risks zaudēt ienākumus. Taču tas 
nenozīmē, ka nestrādājošai mā -
miņai līdzekļi rūpēm gan par sevi, 
gan mazuli nebūs tādi paši kā so -
ciāli apdrošinātajai māmiņai. Ie -
spē jams, ja būtu kā Somijā – arī 
tās grūtnieces, kas nekad nav strā-
dājušas, vai topošās māmiņas, kas 
studējušas, bet nav paspējušas dar -
bu atrast, un arī vientuļie vecāki 
saņemtu kādu piemaksu pie bēr-
nu pabalstiem, bērniem vienlīdzī-
gāku dzīves sākumu censtos vei-
cināt, piedāvājot pūriņu ar visām 
bērnam vajadzīgajām lietām – ie -
spējams, cilvēki Latvijā būtu vien-
līdzīgāki, dzimtu vairāk bērnu un 
būtu mazāk norūpējušos vecāku. 
Bet, tā kā bērni aug ātri, laikus 
jāsāk domāt arī par izglītību. Do -
simies uz skolu un jau nākamajā 
serijas “Ziemeļu sapnis? Latvijas 
nākotne Somijas pēdās” rakstā ie -
pazīsimies ar izglītības sistēmu 
gan pie mums Latvijā, gan Somijā. 
Vai tiešām ir iespējams, ka studen-
tam maksā par to, ka viņš mācās?   

Liela, sapņu pilna soma
Šobrīd Latvija ir ierauta izglītī-

bas jomas reformu virpulī – grib 

gan jaunu mācību saturu, gan pa -
kāpenisku pāreju mācībām valsts 
valodā. Runā arī par sešgadnieku 
sūtīšanu skolā, taču nu vēl tas ir 
brīvprātīgi.  Ja jau somi vienmēr 
slavē savu veiksmīgo izglītības jo -
mu, varbūt kaut ko no viņiem va -
ram mācīties? Ceturtais apraksts 
sērijā “Ziemeļu sapnis? Latvijas 
nākotne Somijas pēdās” ļaus iepa-
zīt Somijas un Latvijas izglītības 
sistēmas un lūkoties somu pie re-
dzē. Vai tiešām tā var būt, ka tev 
maksā par to, ka mācies?

No nākamā 2018./2019. mācī  -
bu gada sākas pakāpeniska pāreja 
uz pilnveidotu mācību saturu, lai 
bērni mācītos mūsdienām atbil - 
 s tošā veidā. To paredz projekts 
“Skola 2030”, kam piecu gadu 
darbībai gan no Eiropas Savie nī-
bas, gan valsts piešķirti teju 14 mil-
joni eiro. Piedalīsies 100 pirm - 
s  skolas un skolas no 67 Latvijas 
pašvaldībām. 

Vēl viena liela reforma skar 
skolu tīklu. Daudzas skolas slēdz, 
apvieno, pārveido. Veikti pētījumi 
un secināts, ka nav īsti gudri uz -
turēt skolu vien ar dažiem skolē-
niem klasē. Protams, skolu refor-
ma visvairāk skar tieši lauku sko-
las, un iespējams, ka šogad izlems 
slēgt pat 14 mācību iestādes. Un, 
tā kā skolu skaita izmaiņas ietek -
mē gan skolēnus, gan skolotājus, 
gan pašas skolu ēkas, Izglītības 
mi  nistrijai jautāju par visu turp-
māko likteni.

Ministrijas Komunikācijas no -
daļas vecākā konsultante Inta Bēr-
ziņa skaidro, ka grozījumi Izglī tī-

bas likumā paredz papildu fi -
nansiālu atbalstu pirmspensijas 
pe  dagogiem, kas reformas rezul-
tātā zaudējuši darbu, bet tiem, 
kuriem līdz pensijai vēl tālu – paš-
valdības drīkst izmaksāt atlaiša  -
nas pabalstu. Diemžēl ministrijai 
nav zināms kopējais bez darba pa -
likušo skolotāju skaits. Taču ne -
esot jāuztraucas par transporta iz -
devumiem – pašvaldībām par visu 
ir jāparūpējas. Bet kas notiks ar 
skolu ēkām? “Lēmumu par paš val-
 dību ēku turpmāko izmanto šanu 
pieņem pašvaldība,”  atbild Inta 
Bērziņa. Tā ka laiks rādīs, kas pēc 

pāris gadiem būs slēgto skolu ēkās.
Tā kā reformu pieņemšana ne -

notiek vienā dienā, sapratīsim, 
kā  da tā mūsu izglītības sistēma ir 
šodien. Sāksim pakāpeniski – bēr-
nudārzs jeb pirmskolas izglītības 
iestāde.

Latvijā pirmskolas izglītības ie -
stādi bērns var sākt apmeklēt jau 
no pusotra gada vecuma, taču sa -
sniedzot piecu gadu vecumu – 
pirm skola ir obligāta visiem. Kat-
ram bērnam ir tiesības uz vietu 
pašvaldības bērnudārzā, un tik, 
cik nepieciešams viena bērna iz -
devumu segšanai, pašvaldība mak -

sā izglītības iestādei. Vecākam 
vien jāmaksā par bērna ēdināša-
nu. Taču dzirdēts, ka visiem vie -
tas nepietiek, trūkst bērnudārzu.. 
Diemžēl arī precīzu rindā gaidī  -
tā ju skaitu Izglītības ministrija 
ne  zina: “Šādu informāciju varētu 
sniegt vien katra pašvaldība,” 
skaid  ro ministrijas pārstāve Inta 
Bērziņa. 

Tomēr, neskatoties pat uz paš-
valdību bērnudārzu rindām, gai-
dītājiem ir citas iespējas. Var ap -
meklēt privāto bērnudārzu, tad at  -
tiecīgi katra pašvaldība var mak - 
sāt ģimenei līdzfinancējumu tieši 
tādas pašas summas lielumā, cik 
izmaksātu viena vieta pašvaldības 
pirmskolas izglītības iestādē. Ja 
privātais dārziņš maksā dārgāk – 
starpību sedz paši, protams, paši 
maksā arī par ēdināšanu. 

Jau rakstā par ģimenes pabal-
stiem bija minēts par pirmskolas 
izglītības iespējām Somijā, proti, 
vecāks var saņemt papildu pie-
maksu no pašvaldības, ja bērnu 
līdz triju gadu vecumam kopj 
mājās, var sūtīt bērnu privātajā 
dienas centrā un arī saņemt līdzfi-
nancējumu, var izvēlēties pašval-
dības dārziņu, taču tad finansiālā 
pabalsta apjoms var būt atkarīgs 
no tavas dzīvesvietas – katrā paš-
valdībā kārtība var atšķirties. To -
mēr pirmskolas izglītības iestāde 
no 6 gadu vecuma ir obligāta, par 
brīvu, turklāt – ja  bērnam līdz 
sko lai jāmēro vairāk nekā pieci 
kilometri – apmaksā transporta 
izdevumus.

Pazīstamā latviešu tautasdzies-
ma, kas sākas ar rindu rakstu rak-
stus izrakstīju, parasti atspoguļo 
jaunas meitas pozīciju, bet tā ne -
būt vienmēr nav. Mēs katrs va  ram 
un gribot negribot savas dzī ves 
laikā rakstām visdažādākos rak-
stus – apzinātus, neapzinātus, si -
me triskus, reizēm absolūti ab  s-
trak tus. Tāpat veidojas mūsu dzī-
ves un mūsu dzimtas raksti, krāš-
ņam pavedienam vijoties. Nā  kam-
vasar rakstīsim un lasīsim savus 
rakstus visi kopā Alojas 3x3 saietā, 
uz kuŗu aicinām mēs – jaunā 
Krūmiņu ģimene.

Saimnieku godā – alojieši!
Aloja – Ziemeļvidzemes maz-

pil sēta, kas atrodas vietā, kur kād-
reiz bijusi Ale – lībiešu apdzī vota 
vieta. Mūsdienās Alojā var baudīt 
romantisku noskaņu, sa  koptu vidi 
un iepazīties ar darbī giem ļaudīm. 
Alojā darbojas daudz dažādu uz -
ņēmēju, daudz tiek do   māts par rē -
gulāru vides un sa  biedrības attīstī-
bu. Aloja apbur ar savu vienkāršī-
bu un reizē plašo skatījumu un 
spēju paveikt lielas lietas.

Aloja allaž saistīta ar Ausekļa – 
pirmās atmodas paudēja – vārdu. 
Kas to var zināt, kā būtu aizvijies 
mūsu tautas ceļš? Saietā noteikti 
pievērsīsim uzmanību kā Ausek-
lim un Gaismas pilij, tā arī mūsu 
tautas liktenim.

Vasara sauc savīties rakstā 
Alojas 3x3 ģimeņu saiets aicina no 2019. gada 21. līdz 28. jūlijam!

Kopā gan ikdienā, gan ievirzēs
Saieta sadzīve un ievirzes notiks 

atjaunotās Alojas Ausekļa vidus-
skolas ēkās un vietējā bērnudār zā 
Auseklītis. Tur mēs gan mācīsi-
mies, gan dzīvosim visu saieta 
ne  dēļu. Nakšņosim draudzīgi kla-
šu telpās uz matračiem, ievirzes 
apmeklēsim arī Alojas mūzikas 
un mākslas skolās. 3x3 saiets kā 
katru gadu gaidīs gan jauniešus, 
gan pieaugušos, gan pavisam ma -
zus bērniņus kopā ar vecākiem 
un vecvecākiem. Ieviržu klāstā 
pa  redzētas gan tradicionālās un 
iemīļotās nodarbes, gan jaunas 
un pārbaudīšanas vērtas vēsmas. 
Ikkatram būs ko darīt!

Līdzās ievirzēm, kas saistītas   
ar senču mantojuma apzināšanu 
un nemateriālā kultūras manto-
juma saglabāšanu, pievērsīsimies 
gan dažādām ar mūsdienu latvis-
kumu saistītām temām, gan mē -
ģināsim caur vēstures līkločiem 
saprast savas Gaismas pils ceļu 
un to, kā varam līdzēt tai mūs die-
nās arvien augšām celties. Jaun ie-
šiem un citiem interesentiem no -
teikti būs iespēja darboties aktī-
vās ievirzēs, kur izkustināt savu 
ķermeni, balsi un prātu, kā arī 
apgūt dažādas jaunas prasmes, 
kas var noderēt gan uz skatuves, 
gan ikdienas dzīvē.

Alojas 3x3 vakara stundās būs 
iespēja piedalīties visdažādāka -

jos pasākumos. Notiks gan Brī-
vais mikrofons, kas gadu garu -  
mā jau kļuvusi par neatņemamu 
3x3 tradiciju, gan Daudzinājums, 
ku  ŗā varēsim tērpties savās goda 
drānās, lai kopīgi pie ugunskura 
godinātu un daudzinātu saieta 
pamattemu. Tāpat paredzēti arī 
vairāki kultūras pasākumi un sa -
tikšanās ar dažādiem čakliem, 
īpašiem, atpazīstamiem, iedves-
mo jošiem un zinošiem cilvēkiem, 
lai ieskatītos viņu dzīves līkločos 
un apjaustu, cik daudz tomēr ir 
lietu, kas mūs vieno.

Mēs turpinām!
Mēs – Ieva un Eduards Krūmiņi – 

2015. gadā Priekuļos vadījām 
savu pirmo saietu. Turpinājums 
sekos jau 2019. gadā no 21. līdz 
28. jūlijam, kad savu izloloto sa -
ietu kopīgi piedzīvosim Alojā. Zi -
nāšanu saņemšana un nodošana 
tālāk ir būtiska mūsu dzīves daļa 
un jēga. Ieva ir pabeigusi Iespēja-
mās misijas apmācību program-
mu un ir latviešu valodas un 
literātūras skolotāja. Eduards vai-
rākus gadus iesaistījies jauniešu 
līderības un attīstības program-

mā Go Beyond. Abi savās zinā-
šanās un pieredzē dalāmies, arī 
vadot ievirzes 3x3 saietos.

Kā vienu no saviem uzdevu-
miem esam izvēlējušies sasaistīt 
iepriekšējo paaudžu un mūsdie nu 
vērtības, saglabājot sākotnējo 3x3 
vēstījumu, garu un būtību. Saieta 
pamattēma – raksti – to daudzajās 
nozīmēs un inter pre tācijās. 

Uz tikšanos Alojā!
Ieva un Eduards Krūmiņi

Precīza informācija par ievir-
zēm un dalības maksu tiks pub-
licēta 2019. gada sākumā. Ārzem-
ju dalībnieki kā uz šo, tā uz Vec-
piebalgas 3x3, kas notiks no 7. 
līdz 14. jūlijam, varēs pieteikties 
pie Līgas Rupertes. E-pasts: 
liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink 
N.E., Grand Rapids, MI 49503, 
USA, tel. (616)456-8023.

Latvijā dzīvojošiem dalībnie-
kiem pieteikšanās norisināsies, 
sū  tot pieteikuma vēstuli pa pastu 
Ievai un Eduardam Krūmiņiem 
(Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) 
vai uz e-pastu alojas3x3@gmail.
com. Vēstulē lūgsim pastāstīt, kā -
pēc Tavai ģimenei svarīgi nokļūt 
Alojas 3x3, norādīt visu ģimenes 
locekļu vecumus saieta laikā un 
vai jau esat bijuši kādā saietā. 
Pieteikšanās noslēgsies 1. maijā. 
Ja rodas jautājumi, droši zvani pa 
tālruni +371 26699767 (Ieva) vai 
+371 29285195 (Eduards)!

Saieta vadītāji Ieva un Eduards Krūmiņi
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Mēs nedrīkstam, piemēram, 
pārmest cilvēkiem, ka viņi deviņ-
desmitajā gadā nezināja angļu 
valodu. Un līdzīgi par daudzām 
citām lietām, – cilvēki tās vien-
kārši nevarēja zināt, jo visa iz  glī-
tības sistēma bija virzīta tā, lai pēc 
iespējas mazāks cilvēku skaits 
zinātu angļu valodu un vēl citas 
lietas. Igauņi ātrāk izrāvās uz 
priekšu, jo viņiem informātīvā 
telpa bija tuva ar Somiju. Mēs 
klausījāmies Amerikas Balsi un 
Brīvo Eiropu, kas vairāk runāja 
par polītiku, nevis par ekonomi-
ku, tostarp svarīgas lietas par na -
cionālo identitāti, par nacio nā-
lām vērtībām. Es arī klausījos šīs 
raidstacijas. 

Vai pirmskaŗa Latvijā star pī-
ba starp iztikušajiem un naba-
dzīgajiem nebija tik liela kā 
tagad?

Arī toreiz bija elite un ļoti tu -
rīgi cilvēki, bet toreiz to tā ne  pa-
manīja. Šodien sabiedrības vir-
sējos slāņus ļoti “pieskata” dzel-
tenā prese, un šie ļaudis arī mēdz 
dižoties. Šodien ir vairāk infor-
mā cijas, trīsdesmitajos gados tā 
nebija. Bet es uzskatu, ka mēs 
pārspīlējam trīsdesmito gadu 

Par mītiem, 
atmiņām un sapņiem

Leiputriju. Toreiz bija ārkārtīgi 
smagi jāstrādā. Mana vecāmam-
ma bija lielas zemnieku saimnie-
cības īpašniece, viņu izsūtīja 
1949. gadā. Astoņdesmitajos ga -
dos es viņai daudz jautāju, mani 
ļoti viss interesēja, un reiz viņa 
pateica ko tādu, par ko biju ļoti 
pārsteigts – ka Sibirijā nav bijis 
tik daudz jāstrādā! Viņa atcerē -
jās savu bērnību, kad tēvs bija 
no  pircis saimniecību, bija jā  mak-
sā kredīti un viņa – saimnieku 
bērns – nav varējusi atļauties to, 
ko varēja atļauties kalpu ģime-
nes, viņai nav bijušas tādas klei-
tas. Tas bija divdesmitā gadsimta 
pats sākums, pirms Pirmā pa -
saules kaŗa. Ja toreiz tika pie ze -
mes, bija smagi jāstrādā, tādēļ  
jau Piektā gada revolūcijā ie -
saistījās tik daudzi, jo juta, ka ir 
netaisnība, vecāki ir paņēmuši 
zemi, bet dzīve ir ļoti skarba. 
Lauk saimniecības produkcijas 
cenas kritās, daudz ko izveda no 
citurienes – līdzīgi kā šodien. 
Pārspīlējums ir arī par trīsdes-
mitajiem gadiem un labo dzīvi šais 
gados. Esmu lasījis sludinā ju  -
mus – laukstrādniekiem ir brīva 
katra otrā svētdiena, tātad divas 
dienas mēnesī, un darba diena 
nebija astoņas stundas, lielāko 

(Turpināts no 13. lpp.) daļu darba darīja ar rokām. Jau-
tājums, ar ko mēs salīdzinām? Ja 
salīdzina ar Otro pasaules kaŗu, 
staļinismu, kollektivizāciju, kas 
drausmīgi pazemināja visu dzī-
ves līmeni, tad, protams, trīs des-
mitie gadi bijis zelta laikmets. 
Tāpēc vienmēr ir jāatceras, ka 
lēmumi ir jāvērtē pēc tā laika 
sapratnes un zināšanām, pēc tā, 
kad tie pieņemti, un vienmēr 
jāsaprot, ar kādu laiku mēs šo -
dienu salīdzinām. Plaisa starp 
Latviju un vadošajām Rietum-
valstīm toreiz, pirsmskaŗa Lat-
viju, bija lielāka nekā tā starp 
Latviju un Rietumvalstīm ir šo -
dien. Jā, mēs bijām apmēram 
vienā līmenī ar Somiju, Igauniju 
un labāki par Dienvideiropas 
valstīm. Šobrīd plaisas starp 
mums un Eiropu ir stipri sama-
zinājušās. Un vēl gribu teikt, ka 
sapnis par Latviju kā lauksaim-
niecības valsti, ko iedvesmoja 
Ulmanis, divdesmit pirmajā gad-
simtā vairs nav nopietns, laiki ir 
mainījušies. Mēs nevaram dzīvot 
simt gadus senā pagātnē.

Un tomēr – teikdams, ka tik 
labi mēs neesam dzīvojuši vēl 
nekad, nebūt neuzskatu, ka viss   
ir vislabākajā kārtībā. 

“Bailes jāizmet no galvas un jā -
elpo!” – tik vienkārši vārdi, bet cauri 
mūsu valsts un pašas Valentīnes 
Lasmanes dzīves sarežģītajiem līk-
ločiem ļāvuši viņai darīt lielas un 
cēlas lietas. Arī šodien un rīt ne -
drīkstam ļaut bailēm būt mūsu 
vadmotīvam, veidojot savu valsti.

Naktī uz 3. decembri Stokhol -
mā 102 gadu vecumā Mūžībā aiz-
gājusi Valentīne Lasmane, viena 
no leģendāro “laivu akciju” uz 
Zviedriju organizētājām Otrā pa -
saules kaŗa noslēgumā, pretošanās 

Valentīnei Lasmanei aizejot 
1916. gada 16. maijs – 2018. gada 3. decembris

kustības dalībniece, aktīva trim-
das sabiedriskās, kultūras un iz -
glītības dzīves veidotāja un cilvē-
cisko vērtību uzturētāja.

Īsa tikšanās ar viņu Stokholmā, 
rīkojot pirmo Eiropas Latviešu 
kon gresu, ir viens no tiem cilvēk-
mirkļiem, kas ar lielas personības 
klātesamību devuši mērķa izjūtu, 
darbojoties pasaules latviešu lietās. 

Ļoti skumji redzēt šo paaudzi 
aizejam. Lai viegla elpa arī taisaulē!

Elīna Pinto, ELA vicepriekšsēde

Latvijā valdības veidošana tur-
pinās. Man rakstot, ir palikusi 
viena nedēļa, kuŗas laikā parti -
jas KPV LV pārstāvim Aldim 
Gobzemam dota iespēja izveidot 
valdību ar vairākuma atbalstu 
Saeimā. Gobzema kungs ir orga-
ni zējis ļoti aktīvas sarunas ar pā -
rējām partijām, izņemot Saska-
ņu, ar kuŗu kārtējo reizi neviens 
nevēlas sadarboties. Sešas cen tris -
kās un labējās partijas ir runā-
jušas par darāmajiem darbiem, 
koalīcijas principiem un visu 
pārējo. Patlaban partijas šajā lie -
tā sākušas ļoti buntoties, otrdien 
no rīta Gobzems paziņoja, ka ar 
apvienību Attīstībai Par viņš vairs 
nerunās, Jaunā Vienotība pau-
dusi šaubas par procesu un, kā 
šonedēļ komentārā  raksta kollē-
ga Sallija Benfelde, patlaban šķiet, 
ka situācija virzās krizes virzienā. 
Šajā ziņā manuprāt galvenais 
jau tājums ir par to, kas bija pa -
domā Valsts prezidentam Rai-
mondam Vējonim, kad viņš no -
lēma  valdības veidošanas pro -
cesu uzticēt tieši Gobzemam. 
Visu laiku bijis skaidrs, ka pie-
laide valsts noslēpumam viņam 
vismaz paredzamajā nākotnē ne -
spīd, un joprojām nav skaidrs, 
kas ir prezidenta savulaik izslu-
dinātais, bet slepenumā saglabā-
tais “plāns B.” Bail, ka šo mahinā-
ciju rezultātā valsts nudien no -
nāks krizes priekšā.

Kamēr partijas ņemas ap koa-
licijas veidošanu, nav tā, ka darbs 
polītikā būtu pavisam apstājies. 
13. Saeimai līdz šim bijušas divas 
plenārsēdes, kuŗās gandrīz bez 
izņēmuma lēmumi ir bijuši par 

VALSTSVĪRS
dažādu jautājumu nodošanu ko -
misijām, tajā skaitā valsts pār  -
val des likumā ir noteikts, ka jau-
nā Saeima apspriešanu par ie -
priek šējās Saeimas uzsāktajiem 
li  kumprojektiem var apstiprināt 
vai noraidīt. Lasītājiem ārzemēs 
šajā kontekstā būs interesanti,    
ka Saeimas Cilvēktiesību komi-
sija nolēma neturpināt darbu pie 
likuma, kas būtu noteicis, ka Lat-
vijas Evaņģeliski luteriskajai baz-
nīcai ir pilnīgas mantojuma tie-
sības uz pirmskaŗa baznīcas man-
tojumu, tādējādi no procesa iz -
slēdzot baznīcu ārzemēs. Pret to 
ārvalstu baznīcai bija ļoti lieli 
iebildumi, un manā uztverē ko -
misijas lēmums bija pareizs, jo 
kuŗš tad cits uzturēja luterāņu 
kopienu un dzīvi garajos oku pā-
cijas gados, ja ne LELB ārvalstīs? 

Taču galvenais, par ko šone - 
dēļ vēlos rakstīt, ir par cilvēku, 
kuŗš 30. novembrī aizgāja Mū -
žībā un visaugstākajā pakāpē uz -
ska tāms par īstenu valstsvīru. 
Runa ir par kādreizējo ASV pre-
zidentu Džor  džu Herbertu Vol-
keru Bušu, kuŗam liktenis lēma 
kļūst par savas valsts prezidentu 
tieši brīdī, kad pasaulē notika 
masīva pārkārtošanās. Dž. Bušs 
stājās amatā 1989. gada janvārī, 
kad Atmoda Latvijā un citur Pa -
domju Savienībā jau bija piln-
briedā. Stājoties amatā, prezi-
dents no saviem ļaudīm pasūtināja 
visaptverošu pētījumu par stra-
tēģiju, kāda Amerikai būtu jāie-
vēro laikā, kad neviens nedo -
māja, ka PSRS tā vienkārši sa -
bruks, bet bija skaidrs, ka pār-
maiņas, lielas pārmaiņas bija ļoti 

jūtamas. Galu galā Dž. Buša 
administrācija nolēma pirmām 
kārtām sadarboties ar PSRS pē -
dējo līderi Michailu Gorbačovu, 
nevis Krievijas republikas prezi-
dentu Borisu Jeļcinu, galveno-
kārt tāpēc, ka Dž. Buša priekšte-
cis Ronalds Reigans bija darījis 
lielu darbu, ar Maskavu sarunā-
jot dažādus ieroču, tostarp ko  dol-
ieroču samazināšanas un kon - 
t roles līgumus, un tas bija darbs, 
kuru Dž. Bušs vēlējās tur pināt. 
Taču notikumi pasaulē tur pi -
nāja nepielūdzami attīstī ties. Tā 
paša 1989. gada novembrī krita 
Berlīnes mūris, un Austrumei-
ropas tautu atbrīvošanas mai - 
s am gals bija vaļā. Būtisks bija   
Dž. Bu  ša administrācijas lēmums 
notikumus Berlīnē neuztvert ar 
pārāk lielu priecāšanos, tā teikt, 
dejot uz sabrukušās sistēmas 
drupām, jo Amerika bija gatava 
atbalstīt Vācijas apvienošanos un 
negribēja nokaitināt Austrum-
vācijas iedzīvotājus.

Jau nākamā gada pavasarī visas 
trīs Baltijas valstis pasludināja 
neatkarību, un šajā sakarā man 
par prezidentu ir personīga at -
miņa. Tolaik es strādāju Ameri-
kas latviešu apvienībā, un mūs 
kopā ar citu Austrumeiropas 
trim dinieku kopienu pārstāv-
jiem uzaicināja uz Balto namu, 
kur prezidents Bušs stāstīja par 
savas valdības plāniem attiecībā 
uz notikumiem Padomju savie-
nībā. Pamatīgi viņš todien nokai-
tināja ukraiņus ar atzinumu, ka 
Baltijas valstīm noteikti pienā -
kas neatkarība, bet par Ukrainu 
viņš tobrīd nevarēja teikt to pašu, 

jo oficiālā Amerika joprojām ce -
rēja, ka Padomju Savienība sa -
glabāsies, – vien kā demokratiska 
valsts ar tirgus ekonomiku, kuŗa 
varēs pilnvērtīgi piedalīties starp-
tautiskajā apritē.

Savukārt, kad gadu vēlāk pie-
nāca īstais neatkarības brīdis, la -
sītāji atcerēsies, ka Amerika ilgi 
kavējās, pirms paziņoja gatavību 
ar Baltijas valstīm atjaunot diplo-
matiskas attiecības. Iemesls tam 
bija saprotams. Mēnesi pirms 
puča Maskavā, kuŗa izgāšanās at -
vēra ceļu Baltijas valstu neatka-
rībai,  bija samits Maltā, kuŗā 
Dž. Bušs un M. Gorbačovs pa -
rakstīja plašus līgumus attiecībā 
uz ieroču kontroli. Padomju Sa -
vienība sāka jukt pa gabaliem, 
Amerikai pirmais un izmisīgais 
jautājums bija par PSRS milzīgo 
kodolarsenālu, konkrēti domājot 
par to, kā nodrošināt tā neizva-
zāšanu un it īpaši, Dievs pasargi, 
nonākšanu nepareizās  rokās, ar 
to pirmkārt domājot par terro-
ristiem. Tas bija laiks, kad admi-
nistrācijai Amerikā nebija laika 
domāt par mazajām Baltijas val-
stīm, un galu galā Vašingtonas 
lēmums par diplomātisko attie-
cību atjaunošanu nāca tikai 1991. 
gada 2. septembrī, tātad divas ne -
dēļas pēc puča izgāšanās. Ame-
rikā baltieši Dž. Bušam šo kavē-
šanos īsti nepiedeva, un viss lie-
cina, ka nākamā gada valsts pre-
zidenta vēlēšanās daudzi no tiem 
nolēma, daudzos gadījumos pir-
moreiz mūžā, noraidīt Republi-
kāņu partijas kandidātu Bušu un 
tā vietā atbalstīt Demokratu    
partijas izvirzīto Bilu Klintonu. 

B. Klintons, savukārt, bija bū -
tisks sarunās par Krievijas kaŗa-
spēka izvešanu no Baltijas val-
stīm.

Džordžs Bušs nāca no ļoti ba -
gātas un ietekmīgas ģimenes. 
Viņa tēvs desmit gadus bija ASV 
senators no Konektikutas, dēls 
mācījās elitārā pamatskolā un 
vidusskolā. Plāns bija iestāties 
Jeila universitātē, kur savulaik 
bija studējuši Dž. Buša tēvs un 
vectēvs, taču sākās Otrais pa -
saules kaŗš, un Dž. Bušs iestājās 
ASV jūras spēkos, drīz vien kļūs-
tot par gados jaunāko kaŗa pilo -
tu vēsturē, un 1944. gadā pie-
dzīvoja traģisku brīdi virs Japā -
ņu jūras, kad viņa vadītajai lid-
mašīnai uzbruka un tika noda -
rīti smagi bojājumi. Pilots četras 
stundas atradās gumijas laivā, 
līdz viņu izglāba amerikāņu 
ze m ūdene. Savukārt stājoties 
valsts prezidenta amatā Dž. Bu -
šam bija plašāka pieredze nekā 
jebkuŗam citam prezidentam ‒ 
kongresmenis, ASV vēstnieks 
Ķīnā un Apvienoto Nāciju orga-
nizācijā, Centrālās izlūkošanas 
pārvaldes direktors, un vēl astoņi 
gadi viceprezidenta amatā. Lie -
tas iegrozījās tā, ka viņš kļuva   
par tikai piekto ASV prezidentu 
20. gadsimtā, kuŗam vēlētāji nav 
nodrošinājuši otru termiņu 
amatā. Dž. Bušs neskuma. Viņš 
atgriezās Teksasā kopā ar savu 
mīļoto Barbaru. 73 gadus viņi 
bija precējušies, kad Barbara aiz-
gāja Mūžībā šogad aprīlī. Nu 
Mū  žībā devies arī pats krietnais 
valstsvīrs Džordžs Bušs... 

KĀRLIS 
STREIPS
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Atbalstiet Latvijas Okupācijas mūzeja darbu, Ziemsvētkus gaidot!

LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB 
banka”, SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517

ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilzei 
Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu 
atlaidēm. 

KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi “Oku-
pācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elter-
water Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: 
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.

LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pār-
stāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa 
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire 
LE17 6DF.

Krustvārdu mīklas 
(Nr.45) atrisinājums 
Līmeniski.  Liona. 4. Lū -

cis. 6. “Rigonda”. 7. Skotija. 
8. Miranda. 10. Faringīts. 
13. Stagars. 15. Statika. 17. 

“Vētra”.. 19. Launkalne. 20. Ga -
rantija. 22. Abati. 23. Galants. 
26. Paltuss. 29. Karambols. 30. 
Sekunde. 31. Varšava. 32. Nut-
rija. 33. Sbirs. 34. Servi.   

Stateniski.  1. Leonora. 2. Ara-
rats. 3. Dominante. 4. Lamatas. 
5. Suntaži. 7. Spīks. 9. Astra. 11. 
Varakļāni. 12. Tarantuls. 14. 
Turaida. 16. Krējums. 17. Venta. 
18. Arati. 21. Parametri. 23. Gauss. 
24. Latekss. 25. Slavens. 26. Pe -
lavas. 27. Ukajali. 28. Saiva.

 Līmeniski. 7. Pilsēta ASV 
ziemeļaustrumos. 8. Spožākā 
zvaigzne Skorpiona zvaigznājā. 
10. Pilsēta Vācijas rietumos. 11. 
Kvarca paveids. 12. Kaŗa noso-
dītājs. 16. Katoļu klosteŗu priekš-
nieces. 19. Liela ķirzaka. 20. Svi-
nīgs lirisks dzejolis. 21. Latviešu 
literātūras un mākslas kritiķis 
(1877-1908). 22. Siļķu dzimtas 
zivis. 23. Augsts stāvspogulis. 24. 
Igauņu rakstnieks (1922-1971). 
25. Pilsēta Bulgārijā, pie Melnās 

jūras. 28. Pilsēta Somijas dien-
vidrietumos. 30. Kritis, satrunē -
jis koks. 31. Episkās literātūras 
paveids. 32. Valsts Eiropā. 36. 
Šablonisks, neoriģināls. 40. Ag -
rāk naudas vienības Italijā. 41. 
Āmurs ar asu galu. 42. Gaudulīgs, 
žēlabains. 43. Šokolādes konfek-
šu šķirne.

Stateniski. 1. Franču rakst-
nieks (1828-1905). 2. Trīs likteņa 
dievietes sengrieķu mītoloģijā.  
3. Algoti laukstrādnieki. 4. Juri-

diska dokumenta iedaļas. 
5. Sporta sacensību sākuma 
moments. 6. Pilsētas trans-
porta veids. 7. Ar likumu 
aizsargātas iespējas. 9. Dār-
za puķes. 13. Reāli notiku-
mi. 14. Leņķu mērīšanas 
instruments. 15. Valsts 
Dien vidāzijā. 17. Sena pil-
sēta Sīrijā. 18. Pamudinošs 
iemesls. 26. Ala ar klinšu 
gleznojumiem Spānijā. 27. 
Vēsturisks novads Grieķi-
jas vidienē. 29. Taktiskas. 
33. Mechanisms smagu 
priekšmetu celšanai. 34. Joks, 
triks. 35. Akūta infekcijas 
slimība. 37. Komēdijas pa -
veids. 38. Apdzīvota vieta 
Brocēnu novadā. 39. Vei-
do jums, kas attīstās dažu 
gliemeņu ķermeņos.  
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Cēsu senioru deju kopa “Dzirnas” piedalījās Novaodesas pilsētas 
Brazīlijā notikušajā Dienvidamerikas un Karību jūras salu latviešu 
(DAKLA) kopienu konferencē un Brazīlijas 1. latviešu kultūras 
festivālā. “Dzirnas” kopā ar deju kopu “Staburags” no Ižui, apvienotais 
Brazīlijas latviešu koris no Novaodesas, Sanpaulu un Vārpas pilsētas, 
Novaodesas simfoniskais orķestris veidoja lieluzvedumu “Ar Latviju 
sirdī”. Izskanot Imanta Kalniņa “Virs galvas mūžīgs piena ceļš”, pa dejo-
tāju veidotu gaismas ceļu DAKLA priekšsēde un Brazīlijas Latviešu 
kultūras apvienības Kultūras nozares vadītāja Renāte Albrehta un 
Brazīlijas Latviešu kultūras apvienības vadītājs Felipe Albrehts nodeva 
Latvijas karogu un Latvijas Simtgadei veltīto vēstījumu grāmatu Cēsu 
“Dzirnas” vadītājai Sandrai Bārtniecei un Edgaram Jonaitim, lai atvestu 
mājās Latvijā. 

Latvijas Pasts aicina Ziemsvētku dāvanas un apsveikumus no - 
sū tīt laikus! Vairāku valstu pasta operātori noteikuši īpašus termi -     
ņus, līdz kuŗiem sūtījumam jābūt jau piegādātam ‒ ASV līdz 8. decem-
brim, Apvienotajos Arābu Emirātos – 13. decembrim, Ķīnā – 14. de -
cembrim, Čīlē un Taizemē – 19. decembrim. Latvijā pēdējais sūtījumu 
piegādes datums pirms Ziemsvētkiem ir 21. decembris, bet pirms ga -
dumijas – 28. decembris. 

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atļauj ikvienam pārnest mājās 
vienu Ziemsvētku eglīti. Aizliegts cirst jaunaudzēs, publiskajos da  bas 
parkos un īpaši aizsargājamās dabas territorijās, kas atzīmētas ar ozol-
lapas attēlu uz zaļa fona. LVM apsaimniekoto mežu robežas var atpazīt 
pēc izvietotajām dzeltenajām zīmēm, uz kvartālstigu krustpunktiem 
izvietotajām plāksnītēm ar AS “Latvijas valsts meži”, aplikācijā LVM 
GEO Mobile vai tīmeklī: mammadabakarte.lv, kur ar tumši zaļo krāsu  
ir norādītas LVM apsaimniekotās territorijas. 

Liepājas Sv. Trīsvienības ev. lut. katedrālei ‒ 260 gadi.  Tā iesvētīta 
1758. gada 5. decembrī. Tā ir izcils vēlīnā baroka laikmeta architektūras 
paraugs, kam nav līdzinieka Latvijas sakrālajā mantojumā. 1. decembrī 
lielās jubilejas dievkalpojumu vadīja LELB Liepājas bīskaps Hans 
Martins Jensons kopā ar prāvestu A. Jaunskalži un dekānu P. Kalku. 
Tika iesvētīts pārvietojamais altāris, kas ir bīskapa izlolots un tapis par 
draudzes un privātpersonu ziedojumiem. 

Latgales vēstniecībā GORS 15. decembrī plkst. 18 brīnišķīgā soliste 
Inga Kalna (soprāns) un Sinfonietta Rīga (diriģents Normunds Šnē) ie -
priecinās klasiskās mūzikas cienītājus ar austriešu ģēnija Mocarta 17. 
un 32. simfonijas varoņiem ‒ cerību pilno Lūciju Sillu, jūtu atklātībā 
apjukušo Ksifaru, greizsirdīgo Elektru, pārģērbšanās spēlē iesaistīto 
Grāfieni, sērojošo donnu Annu un apjukušo Fjordilidži.

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 16. decembrī plkst. 17 izskanēs 
“ČELLO CĒSIS Ziemassvētkos”. Piedalīsies Latvijas festivāla kamer-
orķestris, izcilais čellists un diriģents Dāvids Gerings, jaunie talanti ‒ 
čelliste Dali un pianists Ādams Gutserievi. Programmā: V. A. Mocarts, 
J. Haidns, Fr. Šūberts, L.van Bēthovens, A. Dvoržāks. Šis būs vienīgais 
koncerts Latvijā, jo tālāk dosies viesturnejā uz Eiropu. 

Jaunjelgavas kultūras namā 16. decembrī plkst. 14 darbosies 
Ziemsvētku tirdziņš, Labo sajūtu kafejnīca un radošās darbnīcas, kā 
arī varēs nodot ziedojumus mazturīgo ģimenēm ar bērniem. Plkst.16 
izskanēs Ziemsvētku koncerts.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Klāt Adventa laiks – atnākšana. 
Gaidām, gaidām Jēzus gara pie-
dzimšanu un līdz ar to saules at -
griešanos mūsu zemes puslodē. 
Bet man klāt laiks aiziešanai – 
abitūrai. Ceru, ka kāds valod-
nieks man atkal nepiesiesies. Nē, 
es nebeidzu ģimnaziju, es aizeju 
no vietiņas Brīvajā Latvijā un 
Laikā, jo mans laiks tuvojas bei-
gām. Nē, es arī negatavojos izlaist 
garu, tikai – iet uz laiku pensijā. 
Līdzīgi kā Adventu svinam, gaidī-
dami atnākšanu, es ar jums trīs 
piektdienas svinēšu savu aizie-
šanu, dalīdamies gan aizgājušajā, 
gan atnākušajā, gan atnākošajā. 

Šoreiz ļoti nostalģiski – par to, 
kas man liekas pieminams iz 
Mūzeja dzimšanas gadiem. Var-
būt atkārtošos, bet svarīgo ir 
vērts atkārtot, lai neaizmirstas. 
Un sākumā svarīgas trīs lietas – 
ideja, īstenotāji, līdzekļi un telpas. 

Visupirms atminēsimies pro-
feso ru Pauli Lazdu un viņa no -
turīgo ideju, kuŗa nekur neiet 
projām, bet tikai aug un aug. Tad 
visus tos, kuŗi palīdzēja un gā -
dāja, lai ideja īstenotos. Gunde -
ga Michele, Richards Pētersons, 
Anna Zoldnere, Rūsiņš Albertiņš 
nāk prātā vispirms. Grūti bija, 
bet visi strādāja un gādāja. Anna 
Zoldnere veidoja tam laikam Lat-
 vijā modernu ekspozīciju. An -
drejs Feldmanis sāka vākt video 
liecības, kuŗu skaits jau tuvojas    

45. Advents un abitūra

2 500. Dagnija Staško, kuŗas di -
bi nātā Izglītības programma pār-
 tapusi par nodaļu un vēl arvien   
ir starp labākajām Latvijā. Un 
Brigita Radziņa, kuŗas no nulles 
sāktais Mūzeja krājums – galve-
nokārt ziedots! – tagad pārsnie-
dzis 50 000 vienību un turpina 
pieaugt. Te bija entuziasms, te 
bija sadarbība, misijas apziņa. Tā 
līdz 1998. gadam Mūzejs bija 
gatavs.

Līdzekļu iesākumā vienkārši 
nebija. Strādāja no rokas mutē, 
ziedoja laiku un darbu. Kaut kā 
vienmēr sanāca. Gundega Mi - 
ch e le bija vislielākā optimiste, 
kad citi sāka šaubīties. Ja būs īsta 
va  jadzība, līdzekļi būs, viņa teica. 

Un bija. Sākumā ļoti palīdzēja 
PBLA, kas pati deva un pieņēma 
ziedojumus. Tad nodibinājās 
OMFA Ilzes Schwartz vadībā, 
kas deva stabilu pamatu ziedoju-
mu piesaistei ASV. Andrejs Ozo-
liņš Anglijā, Ināra Graudiņa 
Aust ralijā, Dagnija Staško Kana-
dā … Un ziedotāji, ziedotāji, zie-
dotāji. Uzticējās, jo redzēja, ka 
Mūzejs strādā mērķtiecīgi, liet-
pratīgi un sekmīgi. 

Un Mūzeja telpas! Ēku 90. 
ga  du beigās vairs tikai retais sau-
ca par Strēlnieku mūzeju. Tas 
bija ieguvis savu identitāti savā 
vietā. Taču Rīgas dome nolēma 
ēku nojaukt. Argumentēja pa  trio -
tiski: neglīta padomju okupācijas 

palieka. Kāda deputāte, kuŗa pati 
bija tur kļuvusi pioniere, šaus-
minājās – viņai šermuļi pār mu -
guru, kad tur ieejot. Un mērs 
Andris Bērziņš intervijā, vairāk-
kārt pārteicās, aizstāvot “Okupā-
cijas mūzeja, tas ir, Strēlnieku 
mūzeja” nojaukšanu. Nenojau -
ca. Pa daļai tāpēc, ka tik tiešām 
Mūzejs bija savu vietu iezīmējis. 

Pa daļai tāpēc, ka par to stingri 
iestājās Mūzeja fonda padome. 
Atceros, kā Verners Rūtenbergs 
teica – mēs te esam un paliksim! 
Un palika. Raiņa vārdiem: ēka 
pastāvēja, jo pārmainījās saturs, 
bet bija arī klāt laiks pašai ēkai 
pārmainīties, lai pastāvētu. Par   
to nākamajā abitūrā.
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PĒRK
Pērk meža īpašumu.
Tālr. 24002400.

www.307.lv

Tālr: 973-746-3075

Latviešu Ziemsvētku Vecītis
ar īstu kažokādas garnitūru

arī tautiskas lelles no porcelāna
Dāvanas īpašos gadījumos

var ceļot no paaudzes uz paaudzi

Latvian Santa Claus
with Genuine Fur Trim 

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

from Generation to Generation
Maija Steingart
262-786-1553

 Maija@BalticSantas.com
www.BalticSantas.com

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

Piedāvāju dzīvošanu Floridā, Largo – atsevišķu 

dzīvojamo istabu, nelielu guļamistabu ar vannas 

istabu un kopēju virtuvi. Āra lapenē ir jauns SPA. 

Man ir ļoti laba pieredze individuālā vecļaužu 

aprūpē (caregiver). Esmu palīdzējusi gan sievietēm, 

gan vīriešiem. Māja atrodas klusā vietā.

Dažu kvartālu attālumā ir pasts, bankas, aptiekas, 

daudz veikalu, restorānu un brīnišķīgs Largo Parks! 

Līdz Indian Rock Beach 10 minūšu brauciens.

Lidosta Tampa – 40 min.

Info: RASMA, T: 727-953-6313. Cell: 727-641-2216. 

E-mail: rasma.adams@gmail.com

Annas Brigaderes slavenā autobiografi skā triloģija 

tulkojumā angļu valodā:

THE ANNELE TRILOGY.
A BOOK FOR YOUNG AND OLD

Tulk. Ilze Kļaviņa Mueller

Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks 

Grāmatu var pasūtināt no tulkotājas: Ilze Kļaviņa Mueller, 

2913 41st Ave S., Minneapolis, MN 55406, USA

ilzemueller@gmail.com
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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 02445).
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-

rības telpas (531 North 7th St, 
Philadelphia PA 19123).

15.decembrī 12:00 pensio-
nāru rēgulārās decembŗa sanāk-
smes vietā notiks Ziemsvētku 
eglīte. Iesāksim to ar Svētbrīdi, 
dziedāsim Ziemsvētku dzies-
mas. Apmainīsimies ar dāva-
nām un paēdīsim kopējas pus-
dienas, kuŗas viesiem maksās 
$5. Ieteiktā līdzņemamo dāvanu 
vērtība $5 vai vairāk. Ne tikai 
pensionāri, bet arī visu citu 
vecumu viesi laipni gaidīti!

8.janvārī notiks rēgulārā 
pensionāru sanāksme.

ŅUJORKA (NY)
Daugavas Vanagu nams (115 

W 183 Str, Bronx, NY 10453).
15.decembrī 12:00 – 18:00 

Ziemsvētku tirdziņš. Tirdziņš, 
koncerts, Ziemassvētku jam-
padracis, loterija, našķi pie ka -
mīna. Bērni varēs doties pasaku 
ceļojumā ar Brīnumzemes rū -
ķiem; vēlāk pēcpusdienā pieau-
gušie dziedās līdzi Elizabetei 
Zagorskai un Atim Auzānam 
no Latvijas. Karstvīns pie ka -
mīna un dejas pēc izvēles. Ieeja 
par ziedojumiem.

PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, 

NJ).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125). www.seat-
tlelatviancenter.com

8.decembrī 19:30 Pianista 
Reiņa Zariņa koncerts Sv. 
Marka Katedrālē.

15.decembrī 17:00 Svecīšu 
Dievk. baznīcā. Sekos Latviešu 
skolas Eglīte un groziņu vakars 
Centra zālē.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
15.decembrī 15:00 Bay Island 

Condominiums Clubhousee, 7500 
Sun Island Dr. S, South Pasa -
dena, Fl 33707 Ziemsvētku 
Eglītes sarīkojums ar lieliskas 
latviešu vijolnieces Margari-
tas Kreines sniegtu koncertu. 
Ņemsim līdzi groziņus ar svēt-
kiem piemērotām uzkodām, 
dzērienus svētku noskaņas uz  tu -
rēšanai un dāvanu draugam, ko 
ielikt Ziemsvētku vecīša maisā. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $5.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā; 13.dec. un 
2019.gada 10.janv., 17.janv., 
7.febr., 7.martā, 11.apr., 9.maijā.

Pensionāru sanāksmes pirm-
dienās, 13:00. Info: 514-992-
9700. www.tervete.org 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

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 trešdienās 10:00 
- 15:00. 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, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 – 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 16.decembrī Dievk. 
Bērnu Eglīte un nodarbības 
bērniem. 24.decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 

tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 9.de cem -
brī 2.Adventes svētbrīdis ar 
dziesmām. 24.decembrī 18:00 
Svētku vakara Dievk. Diak. 
Guna Reina.

• 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. 9.decembrī 2. 
Adventes Dievk. Seko skolas 
Eglīte. 

• Grand Rapidu latv.ev.lut.
dr.: ( 1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra -
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 9.decembrī 
Dievk. ar dievg. Skolas Eglīte. 
16.decembrī Dievk. angļu val.

• 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 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vi  lin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 22.de -
cembrī 12:00 Ziemsvētku 
Dievk. Viesu mācītājs Igors 
Safins. Sekos Draudzes Eglīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 9.decembrī Ad -
venta 2.svētd. Dievk. Piedalīsies 
Silverwood. 16.decembrī 3.Ad -
venta svētd. Dievk. ar latviešu 
skolas koŗa piedalīšanos. Iera-
dīsies Ziemsvētku vecītis. Visi 
sirsnīgi aicināti arī uz Ziem-
svētku pusdienām. 20.decem brī 
11:00 Bībeles stunda. 23.de -
cembrī 4.Adventa svētd. Dievk. 
24.decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara Dievk. angļu valodā ar 
draudzes koŗa piedalīšanos. 
25.decembrī 11:00 Ziemsvētku 
dienas Dievk. ar Sv. vak. 30.de -
cembrī Dievk. nenotiks! 31.
decembrī 16:00 Vecgada vakara 
Dievk. ar Sv. vak. 6.janvārī 
Zvaigznes dienas Dievk.

• Montrealas latv. Trīs vie-
nības ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.
draudze.org vai www.tervete.
org Dievk. vada dr. pr. Jānis 
Mateus un vik.Zvirgzds. tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. Dievkalpojumi 
Centrā. 9.decembrī 14:00 Otrās 
Adventes Dievk.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
16.decembrī 11:00 Adventa 
kon certs. Seko Draudzes Eglītes 
sarīkojums, pusdienas un svēt-
ku tirdziņš. 24.decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara Dievk. 

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

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

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

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

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

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

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

Katskiļu nometne (231 Green  -
hill Rd, Elka Park, NY).

Syracuse St.Stephen Lutheran 
Church (873 DeWitt Str, 
Syracuse Ny 13203).

9.decembrī 11:00 Jonkeru 
bazn. Adventa koncerts ar 
svētbrīdi.

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

bazn. Jonkeru skolas Eglīte.
11:00 Priedainē Ņūdžersijas 

skolas Eglīte.
14:00 Manhatenā, Seafarers 

Dievk. ar dievg. Seko Eglīte.
16.decembrī 10:00 Jonkeru 

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

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

vakars. Solistes Laila un Lalita 

Saliņas.
25.decembrī 11:00 St.Andrew 

bazn.Ziemsvētki.
30.decembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Dievk. ar dievg.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 
14:00. Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 9.decembrī Adventa 
laika Dievk. Skolas Eglīte. Lūgti 
groziņi. 25.decembrī Kristus 
piedzimšanas svētku Dievk. 
Dziesmu lapiņas.

• 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. 
22.decembrī Ziemsvētku Dievk. 
ar dievg. Ciemosies Ziemsvētku 
vecītis.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 9.decembrī angļu 
val. Dievk. ar dievg. Pēc Dievk. 
Ziemsvētku dziesmu dziedā-
šana lejas zālē. 15.decembrī 
17:00 Svecīšu Dievk. Dziedās 
Siguldas Balsis Maijas Riek-
stiņas vadībā. Pēc Dievk. 
draudzes un latviešu skolas 
Eglīte, groziņu vakars. 24.de -
cem brī 17:00 Ziemsvētku vaka-
ra Dievk. Mūzika –  Dr.Andris 
Āboliņš, Katriāna un Laila 
Zommeres. 30.decembrī Dievk. 
ar dievg. 6.janvārī Zvaigznes 
dienas Dievk. ar dievg. Trej-
deksnīša rīkotas pabrokastis.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 16.decembrī 14:00 
Kristus piedzimšanas svētku 
Dievk. ar dievg. Dz.grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Diev kalpo-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
9.decembrī 14:00 Dievk. Faith 
Lutheran Church (2601 49th St. 
N St.Peterburg). 16.decembrī 
11;00 Bībeles stunda Astrīdas 
Virziņas dzīvoklī. Tālr: (239) 
826- 7245. 25.decembrī 14:00 
Ziemsvētku Dievk.
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Aizgājusi Mūžībā
mūsu mīļotā sieva, māte, māsa un tante

ILGA JŪSMA RUBENE,
dzim. PANTELS

Dzimusi 1931. gada 5. maijā Sēlpilī, Latvijā,
mirusi 2018. gada 30. oktobrī North Olmsted, OH, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma un vecmamma

SILVIJA TRAUTMANE,
dzim. PRODE

Dzimusi 1927. gada 2. martā Rīgā,
mirusi 2018. gada 16. novembrī Grand Rapids

Mīļais Libekas Mesenes nometnes skolas biedrs
devies tālajos Aizsaules ceļos

INDRIĶIS MĀRIS KAŅEPS
Dzimis 1933. gada 25. novembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 7. oktobrī  Newton, NJ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
mamma, vecmāmiņa un māsa

SARMĪTE GRAVA,
dzim. JUBERTS

(29.06.1937. Liepājā – 23.11.2018. Rokvillē, Merilandē)

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Pēc viņas sēro
VĪRS ARTURS (KLĪVLANDĒ, OHAIO)

DĒLS VALDIS AR SIEVU LAURU (BETELĒ,VERMONTĀ)
MĀSA VAIDA AR MEITU STEFANIJU UN BĒRNIEM (KALIFORNIJĀ) UN

BRĀLIS MĀRIS AR DĒLIEM (DŽORDŽIJĀ)

Mīlestībā sēro
IVETA UN INDULIS, INTA, KRISTAPS

TOMS UN ASTRĪDA, ANDRIS UN DIĀNA, MĀRTIŅŠ UN DESIREE
LAILA UN RAIMONDS, LĀRA UN JUSTIN, PAULS, MARISA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ILMĀRS

ĢIMENE

Dusi saldi, māmulīte,
Mūža gaitas beigušās;
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj savu villainīti.

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība,
Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.
Un neviens, kas dzīvo un tic man,
Nemirs nemūžam.
/Jāņa ev. 11:25-26./

Our Savior Lutheeran Church 
(301 58th St, S, St.Petersburg). 
6.janvārī 14:00 Dievk. Faith 
Lutheran Church (2601 49th St 
N, St. Petersburg). Par visiem 
neskaidriem jautājumiem var 
griezties pie draudzes priekš-
nieces Aijas Norbergs, tālr: 
(727)-367-6001. 6.janvārī 14:00 
Dievk. Faith Lutheran Church 
(2601 49th St, St. N St.Peters-
burg).

• Tērvete – Trīsvienības 
draudze: Dievk.notiek Centrā, 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Dievk. notiek 15:00. 
Vik. Zvirgzds. Valdes sēdes 
notiek 19:30 ceturtdienās. 

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

kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
viešu skola. 10:00 Zaķīši. 
Dievk. notiek 11:00. Kristīga 
sadraudzība. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. Viesu māc. Igors Safins. 
8.decembrī 11:00 Adventa Dievk. 
ar dievg. Sekos Draudzes Eglīte. 
22.decembrī 15:00 Ziemsvētku 
Dievk. Abus Dievk. vadīs 
viesmācītājs 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 – SESTDIENĀS! 

Ilga Jūsma Rubene, dzimusi 
Pantel s, dzimusi 1931. gada 5. 
maijā  Sēlpilī, Latvijā, mirusi 
2018. gada 30. oktobrī  Ziemeļu 
Om  štedē, OH.

Mācījusies pamatskolās Sēlpilī 
un Saulriešos, beigusi latviešu 
pamatskolu Itzehoe, Vācijā. Tur -
pat latviešu bēgļu nometnē mā -
cījusies arī ģimnazijā, kādu brīdi 
arī Pinebergā un Neištatē. 
Amerikā ieceļojusi 1950. gada 
vasarā. Beigusi Pataluma High, 
pēc tam studējusi Santa Rosa 
Junioru kolledžā, to beidzot ar 
AA gradu un papildinoties med-
māsu skolā. Strādājusi par re -
ģistrētu medmāsu gan Kalifor-
nijā, Bostonā, MA, un, kopš 
1958. gada pavasaŗa tepat Uni-
versity Hospitals bērnu nodaļā. 
Pāris gadus bija privātmāsa 
bērnu ārsta birojā. Visilgāk no -
strādāts Leivudas pilsētas slim-
nīcā.

Ilgas interešu loks bijis plašs, 
sākot ar ganiņa gaitām tālo trīs-
desmito gadu beigās, četrdesmito 
gadu sākumā. Tur varēja izdzie-
dāties, gotiņu uzmanot, izfan-
tazēties pasaku pasakas. Koŗa 
dziedāšanu iesāka latviešu bēgļu 
nometnē, pēc tam Klīvlandē, arī 
draudzes korī. Lai arī dziedāšanu 
skolā nebija studējusi, dziedāt 
paticis arī draugu pulkā.

Savās gaidu gaitās Vācija bija 
jāpiedalās arī ugunskura priekš-
nesumos. Tur Ilga jutās brīva. 
Tad Iciņas gaidām un skautiem 
radās pašiem savs teātris, kur Ilga 
uzsāka savas aktrises gaitas, pie -
daloties vairākos uzvedumos 
atbildīgās lomās. Tas sākās ar 
Artura Rubeņa „drāmu“ „Jaun-
audze”, kur Ilga piedalījās atbil-
dīgā lomā. Antona Kalniņa lugā 
par trimdas sapni Ilga, kopā ar 
Arturu kā Ļaunuma veci, bija 
Skaudība. Par Ilgas aktrises snie-
gumu rakstīts grāmatā „Paldies 

Atvadoties
par izrādi”. Tas jau notika seš-
desmito gadu sākumā, kad viņa 
bija Grauzas kundze Jūlija Pēter-
sona lugā „Diplomāti”. Tālāk 
sekoja daudzi uzvedumi un ve -
sela virkne izrāžu mūsu pašu 
Klīvlandes DV teātŗa kopas 
uzvedumos. 

Pavisam neparasts bija teāt ri-
nieku ceļojums uz Latviju 1990. 
gada vasarā uz Latviju, spēlējot 
deviņas izrādes, tostarp arī Dailes 
teātrī. Ilgai bija lieliska atmiņa: 
tekstu izlasījusi 2-3 reizes, to 
zināja no galvas. Katra loma bija 
citāda, no ķēninienes (Dūrīte 
maskaļu galmā) līdz Annulei 
Blaumaņa „Trīnes grēkos”. 

Ilga bija cītīga mūsu draudzes 
Dāmu komitejas darbiniece. 
Viņai patika būt cilvēkos, bija 
laba humora izjūta, iejūtīga par 
citu cilvēku priekiem un likstām. 
Ilga piedalījās arī Klīvlandes DV 
rosmēs, labu laiku būdama sa -
rīkojumu nozares vadītāja. Viņa 
saņēma DV nozīmi zeltā. Kādu 
laiku bija arī mazskautu vadītāja 
un draudzes skolas skolotāja, 
piedalījas draudzes Bērnu dār-
ziņa veidošanā. Par savām sa -
biedriskajām rosmēm saņēma 
arī ALAs atzinības rakstu. Ilgai 
patika dzeja, viņa piedalījās Grā -
matu klubiņa saiešanās, aktīvi 
debatēdama par literāriem vei-
kumiem. Mūžs ir bijis turpat 88 
gadus gaŗš, tas veltīts mūsu 
Klīvlandes latviešu sabiedriska-
jai dzīvei. 

Tad 2017. gada vasarā atklājās 
slimības pazīmes, sekoja ope rā-
cija. Šī gada oktobŗa sākuma abi 
Rubeņi saslima ar gripu, Ilgai 
sekoja plaušu karsonis, bija aiz-
domas par slimības atgriešanas. 
30. oktobŗa rītā Ilga no mums 
aizgāja. Mūžam aizvēries priekš-
kars, dzīves izrāde beigusies, 
vārdi un darbi izskanējuši. 

AR.
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Knicks gaida 
Porziņģa 

atgriešanos
Latviešu zvaigznes Kristapa 

Porziņģa atgriešanās laukumā 
paātrinās Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) komandas 
Ņu  jorkas Knicks pārbūves pro -
cesu, atzīst vienības galvenais 
treneris Deivids Fizdeils (attēlā).

Pašlaik 23 gadus vecais Por-
ziņģis turpina atkopties no 
smaga ceļgala savainojuma, ko 
viņš guva februārī. Šobrīd nav 
noteikts konkrēts periods, kad 
Porziņģis varētu atgriezties 
laukumā.

Divi  soļi pretim 
finālturnīram

Latvijas vīriešu basketbola iz -
lase aizvadīja divas svarīgas spē-
les Pasaules kausa (PK) izcīņas 
kvalifikācijas turnīrā – Rīgā pret 
Melnkalni un izbraukumā – pret 
Eiropas čempionvienību Slovē-
nijas komandu. Saskaņā ar FIBA 
un ULEB Eirolīgas noteiku-
miem. Latvijas vienība spiesta 
iztikt ne tikai bez savainotā 
Kristapa Porziņģa, Dāvja Bertāna 
un Rodiona Kuruca, bet arī bez 
Eiropā spēlējošajiem Jāņa Tim -
mas, Jāņa Strēlnieka, Anžeja 
Pasečņika, Rolanda Šmita un 
Žaņa Peinera, turklāt neilgi 
pirms šīs treniņnometnes sā -
kuma kļuva zināms, ka palīdzēt 
nevarēs arī Mareks Mejeris, 
Aigars Šķēle un Ingus Jakovičs. 
Latvijas izlase spēlē otrajā sa -
stāvā, jo ārzemju klubos spē lē-
jošie basketbolistus nevarēja ie -
kļaut valstsvienībā, turklāt mūsu 
lielākā zvaigzne Kristaps Por-
ziņgis turpina ārstēšanos pēc 
smagās traumas. Arī citām ko -
mandām spēlētāju sastāvā ir robi, 
tāpēc patiesais spēku samērs ir 
grūti nosakāms.

 

Līdzvērtīga cīņa, 
tomēr...

Latvija – Melnkalne 75:84 
(20:24, 21:21, 20:16, 14:23). 
Mūsu  treneŗu kopai nācās kriet-
ni palauzīt galvu, kā apturēt 
Melnkalnes vienības izcilāko 
spēlētāju, Spānijas 2017. gada 
meistarsacīkšu vērtīgāko bas-
ketbolistu Bojanu Dubļeviču un 
centra spēlētāju Blagotu Seku-
liču. Laukumā bija vērojams 
skatāms un rezultatīvs basket-
bols, tomēr nelielā vadībā atradās 
Melnkalne. Latvijas valstsvienībai 
ilgi nekādi neizdevās panākt 
sāncenšus. Otrās ceturtdaļas sā -
kumā, četrus punktus pēc kārtas 
gūstot Meieram, rezultāts kļuva 
24:24 un vēlāk izdevās iegūt trīs 
punktu vadību. Tomēr tas bija 

par maz. Nobeigumā veiksmī-
gāki bija Melnkalnes basketbo-
listi, bet mūsējiem neveicās ar 
metieniem. 

Latvijas izlases sastāvā 27 
punktus iemeta Mārtiņš Meiers, 
kamēr pieredzējušais Kaspars 
Bērziņš izcēlās ar 13 punktiem, 
visus no tiem gūstot pirmajā 
ceturtdaļā. Vēl ar desmit punk-
tiem un septiņām rezultātīvām 
pie  spēlēm atzīmējās Richards 
Lo  mažs. Melnkalnei, kā jau bija 
paredzēts, 22 punktus guva ko -
mandas līderis Bojans Dubļe vičs. 
Latvijas izlases galvenais treneris 
Arnis Vecvagars sacīja, ka  bijusi 
“ļoti agresīva spēle abu komandu 
sniegumā. Mūsu spēki bija līdz-
vērtīgi, taču zaudējām cīņu par 
atlēkušajām bumbām. Pēdējā 
ceturtdaļā melnkalnieši izcīnīja 
daudz bumbu uzbrukumā un 
sameta 12 otrās iespējas punktus 
(Latvijai divi punkti; visā spēlē 
6-21). Pirms spēles uzsvērām, ka 
cīņa par atlēkušajām bumbām 
būs viens no atslēgas elemen-
tiem, diemžēl pēdējās piecās mi -
nūtēs koncentrēšanos neiz devās 
saglabāt.” Pārliecinošs Meln kal-
nes izlases līderis bija Spānijas 
kluba Valencia centrs Bojans 
Dubļevičs. Viņš PK kvalifikācijā 
caurmērā gūst 24 punktus un 
izcīna 8,5 atlēkušās bumbas.

Atspēlēja
17 punktus!...

Latvija – Slovēnija 82:77 
(20:22, 9:24, 29:16, 24:15) 

Šajā sacensībā diemžēl ne  va-
rēja piedalīties viens no mūsu 
komandas labākajiem spēlētā-
jiem – Kaspars Bērziņš, kas bija 
guvis traumu. Toties vienībai 
palīgā dabūjām Dairi Bertānu. 
Spēles sākums mūsējiem bija 
neveiksmīgs, un vienu brīdi  
slovēņi izvirzījās vadībā ar 17 (!) 
punktu pārsvaru. Turklāt ātri 
tika gūtas personīgās piezīmes. 
Par laimi sagrāves nebija. Mūsu 
basketbolisti spēja mobilizēties. 
Cerības mainīt spēles gaitu ie -
viesa Jānis Blūms, kam padevās 
trīs punktu metieni. Pirms pē -
dējās ceturtdaļas slovēņu pār -
svars bija sadilis līdz diviem 
punktiem. Izšķirošie notikumi 
risinājās spēles nobeigumā. 

Vai Kaspars Bērziņš spēs aiz-
kavēt Dubļeviču? // FOTO: F64

// FOTO: Latvijas Dambretes 
federācija

Edžus Treimanis un Māris 
Štrombergs

Rastorgujevs un viņa treneris 
Frode Andresens

Jānis Blūms

Pamatlaika pēdējā minūtē  
Blūms atstāja laukumu ar pie -
ciem pārkāpumiem. Rebecs ar 
tālu trīspunktnieku 25 se  kun des 
pirms finālsvilpes samazināja 

starpību līdz viena metiena tiesai 
– 80:77. Latvijas vienība izman-
toja minūtes pārtraukumu. Slo -
vēņi mēģināja atņemt bumbu, 
pēc tam pārkāpa noteikumus. 
Mārtiņš Meiers iemeta abus 
brīvmetienus. Uzvaras kaldi nā-
šanā Blūmam vislielākie nopelni. 
Viņš guva 28 punktus un iemeta 
sešus „tālos” svarīgās epizodēs. 
Vēl viņa kontā četras atlēkušās 
bumbas un 27 efektivitātes ko -
eficienta punkti, kas bija labākais 
rādītājs Latvijas izlasē. Dairis 
Bertāns šajā spēlē guva 18 punk-
tus,  Mārtiņš Meiers izcēlās ar 
double-double jeb 16 punktiem 
un 13 atlēkušajām bumbām.

Pasaules kausa kvalifikācijā 
mūsējiem  vēl jāspēlē pret Spāniju 
(22. februārī Rīgā) un Melnkalni 
(25. februārī viesos).

***
Latviešu izcelsmes treneŗa 

Andreja Lēmaņa vadītā Aus-
trālijas vīriešu basketbola izlase 
izcīnīja ceļazīmi uz 2019. gada 
Pasaules kausa izcīņas fināl-
turnīru. Austrālieši Āzijas kvali-
fikācijas zonas otrā posma E gru-
pas spēlē Melburnā ar rezultātu 
76:47 pārspēja Irānas vienību. 
Austrālijas basketbolisti grupā 
deviņās spēlēs izcīnīja astoņas 
uzvaras.

***
Latvijas čempionvienība sie -

viešu basketbolā TTT Rīga Starp-
tautiskās Basketbola federācijas 
(FIBA) Eirolīgas pamatturnīra 
ceturtās kārtas spēlē ar rezultātu 
93:62 (30:25, 13:11, 30:11, 20:15) 
pārspēja Francijas komandu – 
Šarlevilmezjēras Flammes Carolo.

Girgensonam 32. 
vieta Valensijas 

maratonā
Latvijas skrējējs Jānis Girgen-

sons ierindojās 32. vietā Spānijas 
pilsētas Valensijas maratonā. 
Lat vietis spēcīgā konkurencē 
finišēja pēc divām stundām, 19 
minūtēm un 52 sekundēm, kas 
šosezon ir trešais labākais re -
zultāts Latvijā. No Valērija Žol-
neroviča uzstādītā labākā rezul-
tāta Girgensons atpalika par teju 
trim minūtēm.

“Šodien jutos ļoti labi. Izejot 
uz starta, biju atpūties, paēdis 
un izgulējies. Distances pirmā 
puse aizritēja ļoti labi ‒ izbaudīju 
skrējienu. Distances otra puse 
bija grūtāka, pēdējos kilomet-
ros temps kritās visstraujāk,” 
savā Facebook lapā rakstīja Gir-
gensons. Jānis kopumā bija 
apmierināts ar savu sasniegto 
rezultātu, jo noskriet divu stun-
du un 19 minūšu robežās bija 
viņa mērķis. Par Valensijas 
maratona uzvarētāju ar laiku 
divas stundas, četras minūtes 
un 29 sekundes kļuva Etiopijas 
skrējējs Leule Gebreslasi. Va -
len sijas maratonā kopumā star-
tēja 18 Latvijas skrējēji.

Florbols
Pasaules meistarsacīkstēs 

florbolā Čechijā Latvijas vīriešu 
izlase pirmajā spēlē pret Šveici 
nenoturēja divu vārtu pārsvaru 
un turnīru iesāka ar zaudējumu 
– 3:7.

Latvijas izlases labā vārtus guva 
Morics Krūmiņš, Rolands Ko  va-
ļevskis un Andris Rajeckis. Tur-
pinājumā mūsu florbolisti sen-
sacionāli ar 4:3 apspēlēja turnīra 
saimnieci un vienu no vadošajām 
pasaules komandām Čechiju, bet 
zaudēja vāciešiem – 4:5.

Kamaniņas
Latvijas vadošā kamaniņu 

sporta divnieku ekipāža brāļi 
Andris un Juris Šici Kanadas 
trasē Vitslerā izcīnīja sesto vietu 
Pasaules kausa (PK) izcīņas 
otrajā posmā. Uzvaru izcīnīja 
titulētais Vācijas duets Toni 
Egerts un Saša Benekens. 

Šici abos braucienos uzrādīji 
attiecīgi septīto un sesto ātrāko 
laiku, bet no uzvarētajiem viņi 
divu braucienu summā atpalika 
0,241 sekundi. Vieninieku sa -
censībās labākais no Latvijas 
kamaniņu braucējiem bija Kris-
ters Aparjods, iegūstot 17. vietu. 
Elīza Cauce ierindojās ceturtajā, 
Kendija Aparjode – septītajā, 
Ulla Zirne –17. vietā. Stafetes 
vienība (Cauce, Aparjods, brāļi 
Šici) izcīnīja piekto vietu.

Futbols
Latvijas futbola izlase 2020. 

gada Eiropas meistarsacīkšu 
kvalifikācijā iekļuvusi G grupā ar 
Polijas, Austrijas, Izraēlas, Slo-
vēnijas un Maķedonijas izlasēm, 
noskaidrojies izlozē Dublinā. 
Lietuva tika B grupā kopā ar 
Portugali un Ukrainu, Igaunija – 
C grupā ar Nīderlandi un Vāciju.

Golubeva zaudē 
cīņā par pasaules 
čempiones troni

Latvijas dambretiste Zoja Go -
lubeva Rīgā piedzīvoja zau-
dējumu cīņā par pasaules 

čempiones titulu 100 lauciņu 
dambretē. Cīņā par titulu 
deviņu kārtu ietvaros Golubeva 
(attēlā pa labi) ar 50:58 piekāpās 
Polijas pārstāvei Na  tālijai Sa -
dovskai.

Abas dambretistes kopš 19. 
no  vembŗa aizvadīja ļoti spraigu 
divcīņu, bet pēdējā  – devītā –
partijabeidzās ar neizšķirtu, kas 
Sadovskai ļāva kļūt par pasaules 
čempioni.

Treimanis paziņo 
par karjēras beigām

Arī 2012. gada Eiropas čem-
pions BMX riteņbraukšanā 
Edžus Treimanis, līdzīgi kā 
Māris Štrombergs, nolēmis likt 
punktu profesionāla sportista 
karjērai. Abi braucēji savulaik 
sacensībās rēgulāri startēja 
plecu pie pleca.

“Vismaz profesionālo karjēru 
esmu beidzis viennozīmīgi. 
Pulkstenis nepielūdzami sāk iet 
uz otru pusi. Atgriežoties spor-
tiskajā formā piedzīvoju  ķibe-
les, izjutu pārliecības trūkumu, 
sapratu, ka vairs nav jēgas tur-
pināt,” sacīja Treimanis. Trei-
manis 2012. gadā kļuva par 
Eiropas čempionu, bet 2011. un 
2013. gadā ieguva vicečempiona 
godu. Tāpat viņš bijis ceturtais 
un piektais pasaules čempio-
nātā, piedalījās olimpiskajās 
spēlēs Londonā un Riode ža-
neiro, kur izcīnīja attiecīgi de -
vīto un 19. vietu.

Rastorgujevs
gatavojas

Latvijas labākais biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs turpina 
gatavošanos jaunajai sezonai un 
par savām gaitām treniņos 
sportists vēsta sagatavotos vi -
deo sižetos, dodot ieskatu savā 
treniņu procesā. 

Pirms jaunās sezonas Ras-
torgujevs savā sociālā tīkla 
Facebook profilā publicējis trīs 
video, kuŗos redzams, kā viņš 
trenējas treniņu zālē, stadionā 
un biatlona centrā Šveicē. 
Trešajā epizodē var redzēt, kā 
Rastorgujevs un viņa treneris 
Frode Andresens analizē viņa 
slēpošanas techniku.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


