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Priecīgus Ziemsvētkus!
Kristus gaisma Adventā,

Ziemsvētkos un 2019. gadā

ATBALSTI LATVIEŠU BĒRNUS
Ziedojiet ALAs nozares
“Sadarbība ar Latviju”

programmai “Drošais Tilts”! 
Atbalstiet Latvijas

maznodrošinātās daudzbērnu 
ģimenes un studentus!

Šis ir veids, kā Jūs varat palīdzēt 
Latvijai sasniegt nākošo simtgadi.

Tuvāka Informācija ALA
mājas lapā (www.alausa.org)

vai no Kaijas Petrovskas:
tālr. 262-366-4424;

e-pasts: kaijavp@aol.com

ZIEDOJIET
LATVIJAS SIMTGADEI

Reiz, pirms 70 gadiem, ne  pa-
rastā vietā un laikā, skolotājs 
Eicēns latviešu bērniem bēgļu 
nometnē par Ziemsvētkiem brī-
nišķīgi mācīja: “Ja no rīta es pie 
sava loga sniegā redzu pēdas, tad 
domāju: naktī kāds ir gaŗām gājis – 
vīrietis vai sieviete, liels vai mazs. 
Bet visu es nevaru pateikt: vai 
viņš ir bijis jauns vai vecs, labs vai 
ļauns, mans draugs vai ienaid-
nieks. Tamdēļ viņš man jāredz, 
man ar viņu jārunā, man viņš 
jāpazīst… tā Dievs aicina Viņu 
saredzēt Kristus Bērnā, Viņa 
Dēlā… jo, kā vēstule ebrējiem 
māca: “šinīs pēdējās dienās Dievs 
uz mums ir runājis caur savu 
Dēlu… te Viņa vaiga un godības 
atspīdums.” Viņa vaigs mums 
dziļi sirdī rakstīts. Nebūtu mēs 
Jēzu Kristu pazinuši, Dievs mums 
būtu palicis apslēpts.” 

Gaismā grūti ko paslēpt. Ad -
venta laikā un Ziemsvētkos pa -
saulē aug gaisma ap mums un 
mūsos. Baznīcās atskanēs Dieva 
vēsts: “Tauta, kas staigā tumsībā, 
ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, 
kas dzīvo nāves ēnas zemē, at  mir-

dzēs gaisma,” (Jes. 9:1) Atskanēs 
Dieva mīlestības vēsts, ka mums 
dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, 
tas Kungs! Un, kad no silītes 
Betlēmē izstaroja šī svētā, svētīgā 
gaisma, tā lauza nakts tumsu un 
viscietākās cilvēku sirdis. 

sev? Vēl pasaule cīnās, dzīvo tik 
daudz Dieva bērnu bez gaismas, 
kas dziedina, dāvina mieru, prie  ku, 
visu, kas nes dzīvību. Kristus 
teica: “Es esmu pasaules gaisma; 
kas seko man, tas nestaigās tum-
sībā, bet tam būs dzīvības gaisma!” 
(Jņ.8:12) Neviena svecīte nespēj 
līdzināties šai Ziemsvētku dāva-
nai! Šī dzīvības gaisma liek doties 
kā gudriem vīriem pa citu ceļu 
pie tiem, kam vēl jādzird Prieka 
vēsts. Ceturtā gadu simtenī Baz-
nīcas tēvs Atanāzijs rakstīja: “Viņš 
kļuva par to, kas mēs esam, lai mūs 
pārvērstu par tiem, kas Viņš ir!”

Loģiski iznāk, ka mēs, kas esam 
Viņā, esam arī gaisma! Tādēļ nav 
vienalga, kā mēs tagad iztura-
mies. Mūsu gaisma spīd, gaiši vai 
tumši, un rāda citiem, kas mēs 
esam, bet vēl patiesāk –  rāda ceļu 
uz Dievu, kuŗam vien pieder 
gods un mūsu pateicība. “Kas mēs 
esam?” – ir jautājums, kas no -
darbinājis mūsu Baznīcu sevišķi 
spilgti 2018. gada laikā. Esam 
nonākuši dziļi sāpīgos konfliktos 
ar LELB. „Kā tas var būt, kāds 
prasīs?” Mēs visi lasām tos pašus 

Svētos Rakstus un pielūdzam to 
pašu Pestītāju, bet tik atšķirīgi 
kādreiz atbildam uz būtiskāko 
jautājumu – ne “kas mēs katrs 
esam”, bet “kā Viņš mums katram 
atklājies savā vārdā un aici nā-
jumā”. 119. psalma 105. pants 
atgādina, kur mums vajadzētu 
atkārtoti meklēt gaismu tālākam 
ceļam: “Tavs vārds ir gaismeklis 
manām kājām un gaisma manām 
takām!” Lai tā gaisma vada mūs 
un svētī mūs, ieejot 2019. gadā!

Ticēsim, lūgsim, paļausimies, 
jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies 
Viņa vārdā, tur Viņš sola būt klāt, 
kas ir mūsu miers, mūsu gaismas 
un mīlestības avots. Ģimenēs, 
draudzēs, sanāksmēs lūgsim cits 
par citu, bet arī vēl vairāk par tiem, 
kas vēl dzīvo tumšās, aukstās 
vietās un nav ieraudzījuši ne Viņa 
pēdas, nedz gaismu savās dzīvēs, 
vai tik smagi cietuši dabas kata-
strofās, ugunsgrēkos, plūdos, bries-
mās, ka jūt – vairs nav nākotnes, 
nedz cerības! Dzejolī “Ziemas-
svētku gaisma” Elza Ķezbere at -
gādina: “Ko cilvēks ceļ un saliek, 
Viss drūp; zūd laiks un miņa. Tik 

viena gaisma paliek – Tā Mīles-
tības ziņa”.

 Tā Dieva Mīlestības ziņa ir 
tava, ko tālāk dot! Kas pasauli 
padara gaišāku arī tam, kas tavās 
pēdās iet. Pateicos jums katram, 
kas esat mūsu Baznīca – kas strā-
dājat, gaismu izstarojot gan savās 
draudzēs, ģimenēs, skolās un pil-
dot uzticētos amatus! Vai varat 
iedomāties, ka tieši pareizā laikā, 
vietā un veidā jūs kādam esat 
Kristus gaisma?! Jūs kādam esat 
Kristus! Tā ir Mīlestības ziņa!

Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas ārpus LatvijasVirsvaldes 
un savā vārdā no sirds novēlu 
jums katram gaišus, priecīgus, 
Kristus mīlestības svētītus Ziem-
svētkus! 

Līdz ar jums lūdzu, lai Dievs 
mūs visus vada un svētī 2019. 
gadā –  Latvijā un ārpus tās! Viņš 
lai vairo Kristus gaismu pasaulē 
un pasargā mūs no ļauna! Dievs ir 
nomodā kā Jāzeps, sargājot Dieva 
gaismas svētīto Kristus Bērnu. 

Nomodā esam arī mēs!
Jūsu+ Lauma

Bet ne toreiz, ne arī tagad visi 
izvēlas sekot šai gaismai. Kas dod 
spēku nožēlot grēkus, izlīgt vie-
nam ar otru, piedot otram un 

“Man patīk strādāt ar neie spē-
jamiem tēliem...” saka gleznotāja, 
grafiķe, skulptore Vija Celmiņa.

Vijas Celmiņas mākslas darbu 
pievilcību un jēgu, manuprāt, 
nav iespējams izprast, aptvert un 
pieņemt uzreiz, vienā elpas vil-
cienā. Viņas mākslas vienreizība 
ir slēpta detaļās, filigrānā iz -
smalcinātībā, bet ne tikai. Attēls 
cenšas notvert mirkli, skulptūras 
pārvēršas dabas radītos priekš-
metos, skatītājs nonāk telpas 
bezgalībā. Pie kam gandrīz visi 
darbi ir pelēki, monohromatiski, 
veidoti izmantojot zīmuli, ogli, 

Vija Celmiņa notveŗ 
mirkli pasaules telpā

Latvijā dzimušās mākslinieces
Vijas Celmiņas personālizstāde 

Sanfrancisko Modernās mākslas mūzejā 

Ar mākslinieci Viju Celmiņu sarunājas Taira Zoldnere 

pelēku toņu eļļas krāsu. Viņas 
darbi atrodami visu lielāko pa -
saules mūzeju krājumos, viņai 
bijušas personālizstādes Losan-
dželosā, Filadelfijā, Ņujorkā, Či -
kāgā un citās lielākajās ASV pil-
sētās, tāpat arī Londonā, Parīzē, 
Madridē, Frankfurtē, arī Rīgā 
2014.gadā.

Kā tas iespējams, ka ar parastu 
grafīta zīmuli Vija Celmiņa ir 
ierakstījusi savu vārdu starp 
mūsdienu pasaules dižākajiem 
māksliniekiem?

(Turpināts 3. lpp.)
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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

ZIEMSVĒTKI
ATMIŅU PRIZMĀ

Ko latvieši pieredzēja

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

Pēdējos gados Ziemsvētki 
kļu   vuši arvien spožāki, gaišāki, 
dāvanām bagātāki. Dažneda-
žādām gaismiņām tiek deko-
rētas eglītes vai palmas, at  ka -
rībā  no klimata. Dienvidos, lai 
kom pensētu sniega trūkumu, 
uz  svars tiek likts uz gaismas 
efektiem. Aukstākā klimatā ir 
ledus skulptūras, eglītes un 
mums ie  rastāki greznojumi. Pat 
mazos ciematiņos ir dažas 
privātmājas tik krāšņi un 

Adventa kroni viņa nekad ne -
bija redzējusi. Svētku vakarā pie 
eglītes kopā bijām kādas piecas 
latviešu ģimenes.

ASTRA, NORA Milledžvillē, 
Džordžijā. Pirmajos Ziemsvēt-
kos Amerikā ļoti gribējām, bet 
nevarējām nopirkt eglīti. Bija 
jāizlīdzas ar priedīti. To izgrez-
nojām ar viju no popkorniem 
un dzērvenēm. Tā laikam ie -
patikās kaķītim, un tas ieleca 
priedītē un to apgāza. Tā kā 

Ziemsvētkiem vienmēr ieradās 
vecmāmiņa, un mums netrūka 
ne pīrāgu, ne piparkūku, ne citu 
latvisku gardumu. Eglītes ne -
bija. Tās vietā izpušķojām kuplu 
kadiķi. Kad Brazīlijā ieradās 
mācītājs Mekšs, braucām uz 
svētvakara dievkalpojumiem. 
Tā kā decembrī ziemas nav, tad 
svētkus sauc par NATAL. De -
cembris, janvāris un februāris ir 
skolas brīvlaika mēneši. Laiks, 
kad brauc uz plūdmalēm sau -

IVARS
GALIŅŠ

bagātīgi izde ko rētas, ka vērts 
braukt tās ap   skatīt. Visa tā 
pietrūka lat vie šiem pēc Otrā 
pasaules kaŗa.

VALDA, Horsham Viktorijā, 
Austrālijā. Ieceļojām 1949. ga  da 
rudenī. Tētim bija pirmie divi 
gadi jāstrādā aitu fermā, lai gan 
viņš bija diplomēts inženieris. 
Ferma bija ļoti liela un atradās 
tuksneša malā. Ziemsvētki bija 
pavisam bēdīgi. Tajā apvidū par 
eglīti varēja tikai sapņot. Ap 
māju un mājas jumtu vijās 
vīnogulāji ar vīnogu ķekariem. 
Gar pakšiem slaistījās indīgas 
čūskas. Mātei bija izdevies at -
rast mazu pundurpriedīti. To 
tad no augšas līdz apakšai iz -
dekorējām ar iemīļotām eglīšu 
mantiņām. Liela prieka nevie-
nam nebija. Horšamā gāju 
skolā. Tēvs, lai piepelnītos, ne -
ierastajā tveicē ķēra trušus. 
Nesen, apmeklējot Austrāliju, 
apciemoju arī fermu. Māja no -
degusi, palikušas tikai drupas.

OLITA, Dallas, Teksasā. Man 
ar māsu bija jāstrādā lauku dar-
bos, mamma strādāja saim-
nieku virtuvē. Viņai ar tēvu bija 
mazs dzīvoklītis. Ejot uz saim-
nieka māju, ieraudzījusi pie 
durvīm pieliktu vaiņagu. Do -
mādama, ka tas atvests no puķu 
veikala un saimniekiem jāved 
uz bērēm, ienesusi to mājās. 

nekā plīstama nebija, tad prie-
dīti uzstutējām atkal no jauna.

VILIS Jorkšīrā, Anglijā. 
1947. gadā bijām laukstrādnieku 
nometnē 12 latvieši un tikpat 
igauņi. Ziemsvētkos eglītes ne -
bija, jo visi bijām kājnieki bez 
transporta. Pavārs bija poļu 
tautības un svētkiem sagatavoja 
varenas vakariņas. Par alu gan 
bija jāmaksā pašiem. Pilsētiņā, 
kas bija dažu jūdžu attālumā, 
tika rīkota balle. Bija savāda 
sajūta – svētku vakarā dejošana.

MILDREDE Grendālē, Zvied-
  rijā. Pirmā ziema Zviedrijā bija 
drūma. Valdīja milzīgs naudas 
trūkums. Ziemsvētkos tomēr 
nopirkām eglīti. To ielikām savā 
īrētajā istabā. Dekorāciju ne -
bija, tikai īstās vaska svecītes. 
Nelaimīgā kārtā eglīte aizdegās. 
Lai nodzēstu, bija jāaplej ar 
ūdeni. Istaba bija pilna dūmiem 
un neizpalika arī saimnieces 
sprediķis. Eglīte bija jāizmet 
ārā. 

Mildredes tēvs bija tālbrau-
cēju kapteinis. Viņa dzimusi 
Ņujorkā un trešajos Ziem-
svētkos svinēs 100. dzimšanas 
dienu.

ILGA, Sao Paulo, Brazīlijā. 
Esmu dzimusi Brazīlijā. Dzī-
vojām latviešu kolonijā „Vārpa”. 
Abi vecāki bija aktīvi iesais tī-
jušies latviešu sabiedrībā. Uz 

ļoties un peldēties.
RASMA, Igarka, Sibirijā. 

Šajā tālajā pasaules nostūrī pie 
Jeņisejas upes, pārtiku vēl pie -
veda ar ziemeļbriežiem. Ziem-
svētkus svinējām. Eglīti deko-
rējām ar vates piciņām un no 
papīra izgrieztu apļu vijām. Bija 
arī Ziemsvētku vecītis. Skaitī-
jām pantiņus un dziedājām 
Ziemsvētku dziesmas. Lūdzām 
Dievu, lai varētu atgriezties 
dzimtenē. Kad beidzot mūs 
bērnus atlaida, nekāda siltā sa -
ņemšana dzimtenē nebija. Skolā 
smējās par manu latviešu valo-
du. Bet neuzdevu. Gāju Raiņa 8. 
vakarskolā un to beidzu ar 
izcilību. Savādi, Sibirijā bija 
Ziemsvētku eglīte un Ziem-
svētku vecītis, Latvijā Jaungada 
eglīte un Sala vecis.

IMANTS,  Taurupē, Latvijā. 
Tēvs bija Taurupes stacijas 
priekšnieks, un viņa labs draugs 
Antons Ziemsvētkos jūdza Bal-
tiņu ragavās. Ragavām vēl pie -
sēja rindu mazāku ragaviņu. 
Tad sākās brauciens uz egļu silu. 
Bija stingri jāturas, lai neno-
kristu no mazajām ragaviņām. 
Kas nokrita, dabūja brist pa 
sniegu. Egļu ielokā bija jau 
izraudzīta eglīte. Tai uzkāra 
ābolus un piesprauda svecītes. 
Sākās dzejoļu skaitīšana un 
Ziemsvētku dziesmas. Dažas 
skanēja pilnā harmonijā. Tie 
bija Ziemsvētki brīvā dabā un 
ilga, kamēr dega svecītes. Vēl 
tagad esmu lepns par tēva 
uzdrīkstēšanos laikā, kad viss 
varēja ļoti bēdīgi beigties.

SANDRA un INGA, Min-
steres ģimnazijas laikā. Svētku 
vakarā bijām baznīciņā Aus-
trijas Alpu pilsētiņā Kitzbīlē, 
kas, sniega villainē ietinusies, 
izskatijās kā foto kartiņās. 
Ziemsvētki ir sirds svētki, un 
dziļākās jūtas, arī prieku, vēla-
mies paturēt sevī un sev. Mēs 
un jūs, arī tu un es. Priecīgus 
svētkus!
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(Turpināts no 1. lpp.)

Ir 12. decembŗa rīts, es esmu 
ieradusies uz preses konferenci, 
kas notiek dienu pirms māksli-
nieces oficiālās personālizstādes 

atklāšanas Sanfrancisko Moder-
nās mākslas mūzejā. 

Mūzeja direktors Nīls Be  ne-
zra, savā uzrunā atzina, ka ir 

pagājis vairāk nekā desmit 
gadu, cenšoties sarīkot šo plašo 
retrospektīvo Vijas Celmiņas 
personālizstādi. Mākslas darbi 
uz Sanfrancisko ir atceļojuši no 
dažādiem pasaules mūzejiem 
un privātiem kollekcionāriem 
visdažādākajās valstīs. Viņš arī 
atzīmēja, ka izstādes atklāšanas 
laiks sakrīt ar mākslinieces 
dzim tenes Latvijas dibināšanas 
Simtgades jubileju. 2019. gada 
pavasarī izstāde ceļos uz To -
ronto Laikmetīgās mākslas mū -
zeju Kanadā, bet rudenī būs 
apskatāma Ņujorkas Mētropo-
lītēna mākslas mūzejā.

Sarunu ar mākslinieci turpina 
izstādes kurators Garijs Garels 
ar jautājumu: “Jūsu studiju 
gados populārs bija abstraktais 
ekspresionisms. Kā jūs sākāt 
strādāt pēc šī perioda?”

Vija Celmiņa: “Es strādāju ar 
abstrakto glezniecību kādus čet  -
rus vai piecus gadus, bet tad 
sapratu, ka man ir vairāk ideju, un 
ar to vien nepietiek ... Man bija 
jāsakārto prātā manas idejas.”

Māksliniece stāsta, ka viņas 
agrīnie darbi radās lielā, tukšā 
studijā ar baltu cementa grīdu, kur 
bija tikai paši nepie cie ša mākie 
ikdienas priekšmeti: “Ag  rīnajos 
darbos es gleznoju visu, kas man 
bija apkārt. Tas bija sākums.”

Tā radās darbi “Sildītājs”, 
“Lampa”, “Aploksne” (visi 1964. g.) 
un citi. Jau šajos darbos vērojam, 
ka V.Celmiņas krāsu paletē 
dominē pelēkais tonis dažādās 
variācijās ar tikai nelieliem 
spilgtiem citu krāsu akcentiem.

Turpinājumā māksliniece 
bilst, ka pēc neilga laika visi 
priekšmeti, kas atradās studijā, 
bija uzgleznoti, un viņa sāka 
krāt avīžu izgriezumus, glez-
nojot attēlus no šiem izgriezu-
miem: “...tajā laikā es iemīlējos 
pelēkajā krāsā. Izgriezumi ir 
plakani, pelēki... es arī sapratu, 
ka krāsas man liekas pārāk 
intensīvas, pārāk agresīvas. ”

Avīžu izgriezumu tēma citāda 
– jaušamas II Pasaules kaŗa 
sekas (“Degošā lidmašīna”1965., 
“Vācu lidmašīna” 1966., “Bi -
kini”1968.). Vai mākslā tiek iz -
dzīvotas kaŗa laika atmiņas? 
Aviācijas uzlidojumi, degošas 
mājas, kodolkaŗa draudi? 

Māksliniece turpina: “Pēc bū -
tības izgriezumi bija tas pats, 
kas manas studijas priekšmeti 
– vienmēr centrā viens objekts. 
... Mans instinkts teica, ka man 
vajag atkāpties no visa, kas 
mācīts, no visām teorijām, vi -
sām ietekmēm ... man vajag sevi 
atbrīvot.”

Tajā laikā Vija Celmiņa 
dzīvoja Klusā okeāna piekrastes 
pilsētiņā Venēcijā, Kalifornijas 
pavalstī, un ar melnbalto filmu 
sāka fotografēt okeānu, mūžam 
mainīgo viļņu spēli: “Es nekad 
negribēju gleznot dekorātīvas 
lietas. Fotografija ir kā skats no 
malas, tas nozīmē dokumentēt 

iespaidu bez kompozicijas. Pla -
kanā virsma un objekta dziļums 
it kā savijas, radot dubultu 
reālitāti.”

Tajā pašā laikā māksliniece 
atkāpās no eļļas glezniecības, 
pievēršoties grafītam, zīmulim: 
“Grafīts ir lielisks materiāls, tā 
ir interesanta vide...” 

Tieši melnbaltie okeāna tēli 
un grafīta zīmuļa vide radīja 
unikālo, vienreizējo māksli-
nieces rokrakstu, kas kļuva par 
pagrieziena punktu V.Celmiņas 
radošajā darbā un atnesa māk-
sliniecei pasaules atzinību.

Grāmatā “Notvert tēlu at  mi-
ņā” (To Fix the Image in Me -
mory) Vija Celmiņa atzīst: 
“Viens no lēmumiem bija at -
griezties atkal pie abstraktāka 
darba ... tāda veida dubultās 
reālitātes, kad jūsu priekšā ir 
tēls, bet tēlam piemīt cita, neie -
rasta forma ... Kad jūs skatāties 
uz darbu, jūsos rodas sajūta par 
tēla divējādību...”

“Man patīk strādāt ar ne  ie-
spējamiem tēliem, neiespē ja-
miem, jo tie ir tik netveŗami, 
pārāk lieli, neierobežoti ... Mani 

Vija Celmiņa notveŗ mirkli pasaules telpā
Latvijā dzimušās mākslinieces Vijas Celmiņas personālizstāde

Sanfrancisko Modernās mākslas mūzejā 

Māksliniece Vija Celmiņa personālizstādes atklāšanā Sanfrancisko 
Modernās mākslas mūzejā 2018.gada 13.decembrī // FOTO: Taira 
Zoldnere

Sildītājs. Eļļa, audekls. 1964 // FOTO: Taira Zoldnere

Aploksne. Eļļa, audekls. 1964 // FOTO: Taira Zoldnere

Mūzeja direktors Nīls Benezra, kurators Garijs Garels un Vija 
Celmiņa preses konferencē // FOTO: Taira Zoldnere

detaļas, panākot iespaidu, ka 
melnbaltais, pelēkais attēls ir 
dzīvs, reāls, elpojošs...

Tuksnesis ar saplaisājušu 
sausu zemi vai akmeņu pie -
bārstīts, ir vēl viena fascinējoša, 
bezgalīga un tik reāla māk-
slinieces darbu tēma. “Es mīlu 
tuksnesi...”, viņa saka. Turpat arī 
bezgalība niecīgajā – smalks, 
trausls zirnekļa tīkls pārtapis 
Visumā (“Tīkls” 1992).

V. Celmiņas meklējumi māk-
slā ir nerimtīgi. Mainot iz  teik-
smes līdzekļus, mainot darba 
vidi, arvien atrodas jaunas 
iespējas, tomēr īpaša loma viņas 
mākslā bijusi akmeņiem, arī 
izstādes nosaukums “Notvert 
tēlu atmiņā” nācis no akmeņiem 
veltīta darba. Jau savā agrīnajā 
periodā V.Celmiņa ne tikai 
gleznojusi, bet arī veidojusi 
priekšmetus, radot savu taus-
tāmo reālitāti: “Māja#2”1965, 
R. Magrita sirreālisma iespaidā 
radītā milzīgā “Ķemme”1970. 
gadā un radošā darba vi  dus-
posmā – “Notvert tēlu atmiņā” 
(Vienpadsmit akmeņi un vien-
padsmit izveidoti objekti. Bronza 

vienmēr ir interesējis attēls, kas 
salauž izplatījumu nelielā vir-
smā, un šis brīdis rada plūsmu, 
ritumu, kas mani piesaista un 
iekļauj...”

Savu “Okeāna“ seriju māk sli-
niece iesākusi 1968. gadā (“Bez 
nosaukuma. Okeāns” 1968.), 
un, kaut arī dažādos laika pos-
mos pievērsusies citiem tēliem, 
viņa atkal un atkal atgriezusies 
pie okeāna tēmas, strādājot ar 
dažādiem materiāliem: grafīta 
zīmuli (“Bez nosaukuma.
Okeāns. Pakāpes #2”1973) vai 
ogli (“Bez nosaukuma. Okeāns” 
1914.) uz papīra, eļļas krāsu uz 
audekla (“Bez nosaukuma.
Okeāns”1988.), arī kokdzelumu.

Nakts debesis, zvaigžņu ne -
rim tīgais starojums ir vēl viena 
bezgalības tēma, kas V.Celmiņas 
darbos dominē vairākas des-
mitgades. Tāpat kā okeāns, arī 
nakts debesis “iziet cauri” da -
žādu materiālu transformācijai 
no zīmuļa līdz eļļai un kokdze-
lumam. 

Filigrāns attēls, līdz mikro-
skopiskam sīkumam izstrādātas 

un akrils. 1982). 
Arī pašreizējā darba posmā 

māksliniece daudz pievērsusies 
spēlei ar reālitāti, veidojot at -
rastu senu priekšmetu attēlu/
kopijas mākslas darba vidē 
(“Tāfeles#1”. Trīs atrasti priekš-
meti un septiņi izveidoti ob -
jekti. Koks, akrils, pastelis, pa -
pīrs, alkīdsveķi, aukla, zī  mulis. 
2007-10.)

Māksliniece saka: “Es savācu 
šos akmeņus tuksnesī Jaun mek-
sikā, kur viesojos pie draugiem 
... Es tos izmētāju pa galdu... pat 
skatīties uz tiem bija meditācija. 
Es nebiju gleznojusi piecpa -
dsmit gadus un tad sāku gleznot 
šos akmeņus. Pie šī darba es 
strādāju apmēram piecus gadus, 
un arī veidoju šos tēlus, liekot 
lietā savu atmiņu. Pēc šī darba 
es atkal sāku gleznot ar krāsām, 
lai gan vēl šad tad atgriezos pie 
ogles un grafīta.”

Preses konference beigusies, 
publika izklīst apskatīt izstādi.

“Tagad es parunāšu ar jums,” 
Vija Celmiņa man saka.

(Turpinājums sekos).
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Latvijas Simtgades svētki Ņujorkā

Saules mūžu Latvijai!  
Grīnvilē –  rekordliels svinētāju skaits 18. novembrī

ELEONORA 
ŠTURMA

Atšķirībā no citiem gadiem 
Ņujorkas latvieši Latvijas valsts 
100. dzimšanas dienu – 18. no -
vembri – nesvinēja savā pašu 
dievnamā necilajā Bronksā, bet 
gan īrētā baznīcā elegantās 5. 
avēnijas augšgalā pretī Cen  trāl-
parkam. Rudens lapotnēm rotātā 
parka mala vilināt vilināja pēc 
gaŗās programmas tur nokļūt ar 
degošām (gan mākslīgām!) sve-
cītēm rokās, lai veidotu „latviešu 
gaismas apli” un dziedātu latviešu 
dziesmas vēla vakara melnumā. 
Tādējādi ieplānotais Svētku no -
slēgums tiešām izdevās labi un 
šo rindu rakstītājā modināja vis -
siltākās latvietības apziņas un 
kopības jūtas, kas paliks mīļā 
atmiņā uz laiku laikiem.

Simtgades svinībās, kas nori-
tēja pēc īpaši sacerēta, poētiski 
stilizēta scēnārija (autore – ar 
bagātu izdomu apveltītā Ņujor-
kas Jonkeru draudzes skolas sko-
 lotāja Līga Balode, būtībā tikpat 
kā profesionāla „uzvedumu vei -
dotāja” ar lielu pieredzi jau kopš 
laikiem, kad viņa vēl nebija 
pārcēlusies no Latvijas uz dzīvi 
šeit, Ņujorkas apkaimē), Svētku 
atbildīgās rīkotājas bija Kristīna 
Putene un Anita Bataraga,  bet 
norisi vadīja tautastērpos ģērbti 
pieteicēji Laura Avena un Andris 
Zvārgulis.

Iesaistot Ņujorkā un tās ap -
kārtnē zināmos radošos un iz -
pildošos talantus, scēnārijs bija 
padevies gaŗš un visai raibs. Un 
dalībnieku skaits milzīgs! Bija 
aicināti Ņujorkas un Ņudžersijas 
latviešu skolu audzēkņi – mazi 
un lieli –, Ņujorkas latviešu kon-
certkoris Lauras Padegas Za  mu-
ras vadībā, individuāli mūziķi – 
vijolnieces Una Tone, Silvija 
Padega Grendze, altvijolniece 
Annija Kerno, čelliste Diana 
Goldena – veidojot stīgu kvar-

tetu – , kā arī solovijolniece Guna 
Pantele, džeza dziedātāja un pia-
niste Arta Jēkabsone, klavieŗniece 
Jevgēnija Trukša, ģitāristi  Olafs 
un Kārlis Alversoni, basists 
Maksims Perepelica, saksafoniste 
Berta Moreno.

Savu dzeju lasīt aicināti bija 
dzejnieki Voldemārs Avens un 
Rita Gāle – viņas aizstājējs aktie-
ris Ivars Stonins, un „kaut ko 
pastāstīt” bija lūgta mākslas 

reografija mūs ieveda svinīgā 
senču rituālu pasaulē (viņa dejoja 
stilizētā baltā Abrenes novada 
tērpā), arī dziedones Lailas Sa -
liņas interpretētā viņas tēva 
Gunāra Saliņa dzeja dzīvoja savu 
dzīvi, bet no tik īsa „iesprauduma” 
dziļāks priekšstats nevar iz  vei-
doties, jo dziedones glāsmainā 
balss tik tikko paguva ieskanē-
ties. Te vietā paskaidrojums, ka 
priekš nesumiem nebija lemts 

interlūde – vijoles solo ar Daces 
Aperānes komponēto, vijolniecei 
Unai Tonei veltīto variāciju par 
temu „Lokaties(i), mežu gali”.

III sadaļā „Elles ķēķa gars” uz 
skatuves aicināja Eleonoru 
Šturmu stāstīt par Elles ķēķa 
dzej nieku un mākslinieku ra  dīto 
jaunrades auru un dzejnieci  Ritu 
Gāli deklamēt savu dzejoli „Viss 
sākās ar sapni” (kā jau minēju, 
aizstājējs bija Ivars Stonins), un 

V sadaļā „Pasaulselpa” skatuvē 
tika aicināta Jeila Universitātē 
studējošā jaunā ģimenes mā -
miņa antropoloģe Maija Spuriņa 
un mūspusnieks students Jēkabs 
Heiz, bet aicinājumu mūzicēt 
saņēma Maksims Perepelica un 
Berta Moreno, sniedzot sais to-
šāko un neparastāko kop ska-
nējumu (kontrabass un sakso-
fons) Emīla Dārziņa „Melan cho-
liskajā valsī”. Dzirdējām arī Artas 
Jēkabsones vokāli instrumen tālo 
instrumentāciju Imanta Ziedoņa 
dzejolim „Viegli”.

VI sadaļā „Bezgalība, tauta, 
liktenis, valsts” centrālo vietu 
ieņēma jau pieminētā Vijas 
Vētras dejas improvizācija. Kus-
tību majestātiskajā svinīgumā 
deja pārtapa par sensenu rituālu, 
bet pati dejotāja – par dejas pries-
terieni,  ar saviem žestiem it kā 
iesvētot iedejojamo telpu. Rai-
bumraibajā priekšnesumu virk-
nē jumā mākslinieces impro vi-
zācija vizēja kā ilgi un rūpīgi 
s līpēts dārgakmens. 

Lielu programmas daļu pie -
pildīja Ņujorkas latviešu koris, 
nodziedot Ē. Ešenvalda „Krus-
tām zvaigznes debesīs” (kopā ar 
skolēniem), I. Rupaines „Saule 
brida rudzu lauku”, M. Brauna 
(Rainis) „Saule, Pērkons, Dau-
gava”, Ē. Ešenvalda „Skan zemīte, 
rīb zemīte”, I. Kalniņa (K. Sku-
jenieks) „Lūgšana”, R. Paula 
(J. Peters) „Manai dzimtenei”.

Gaŗajai programmai sekoja 
paciemošanās pie vīna glāzes un 
draudzes ceptajiem latviskajiem 
pīrādziņiem. Kā jau sākumā mi -
nēju, Latvijas Simtgades svēt kus 
noslēdza Ņujorkas latviešu veido-
tais gaismiņu aplis zem Dieviņa 
izklātajām tumšajām rudens de -
besīm un sirsnīga dziedāšana.

Karolīnas latviešu apvienības 
biedri pašā 2018. gada 18. no -
vembrī svinēja Latvijas 100. 
dzim  šanas dienu Roberta un 
Lienes Kukaiņu mājā Grīnvilē, 
Dien vidkarolīnā (Greenville, SC). 
Šo  gad bija rekordliels dalīb-
nieku skaits  – 47,  un līdz ar to 
arvien pilnāks ēdienu galds 
(pīrāgi, Bri gitas Balaram cep-
tais kliņ ģe ris, Daces Reinholdas 
īpašie skābie kāposti utt.). Bija 
jāgādā arī pa  pildu ekrāns, lai 
skatītos Latvijas Valsts prezi-
denta Rai  monda Vē  joņa svei-
cienu tautiešiem ārze mēs. Tika 
paziņots arī par PBLA 2018. 
gada balvas pasniegšanu Dr. 
Visvaldim Nagobadam. Līdz ar 
šīm labajām ziņām Latvijas 
valsts himna skanēja sevišķi 
braši un pēc himnas tika skan-
dināts rekordskaits šampaniešu 
glāžu, visiem uzsaucot ,,Saules 
mūžu Latvijai!” Uz svinībām 
bija sa  braukuši viesi no trim 
pavalstīm – Dienvidkarolīnas, 
Ziemeļka ro lī nas un Džordžijas. 
Grīnvile aug, un tajā dzīvo-
jošiem latviešiem ar kat  ru gadu 
arī pieaug prieks svinēt savas 

ROBERTS KUKAINIS

Grīnviles latvieši – lielie un mazie – vienojas priekā, svinot 
Latvijas valsts simto dzimšanas dienu

Attēlā priekšā: Olivers Džonzs (Oliver Jones), Annelī Džonzs 
(Annelie Jones), Elizabete Džonzs (Elizabeth Jones), Heidens Mīks 

Dzied Ņujorkas bērni                                               Laila Saliņa interpretē tēva Gunāra Saliņa dzeju

apskatniece Eleonora Šturma; 
mākslas dejas reprezentācijai bija 
aicināta kā šeit, tā Latvijā labi 
pazīstamā choreografe un de  jo-
tāja Vija Vētra. 

Poētiski filozofiski izvērstais 
scēnārijs ar nosaukumu „Spārni 
un saknes” sadalīts vairākos pos-
mos: I Visam ir sākums , II Mūsu 
līdeŗi (kādēļ ne „vadītāji”?),  III 
Elles ķēķa gars, IV Lepojamies, V 
Pasaulselpa, VI Bezgalība, tauta, 
liktenis, valsts. Visu nule uz -
skaitīto prātam pārcilājot, sa -
reibst galva un kaut cik pār-
skatāmi programmas norisi ap -
rakstīt, godīgi runājot, tikpat kā 
neiespējami. ‘

Īpaši izceļams dejas mākslas 
speciālistes Vijas Vētras pro  fe-
sionālisms, viņas saviļņojošā im -
provizācija par temu „Saknes un 
spārni”, kuŗas pārdomātā cho-

risināties pašplūsmā, jo „oficiālie 
pieteicēji” katru programmas da -
lībnieku visai teatrāli uzrunāja 
un lūdza uziet uz skatuves.

I sadaļā „Visam ir sākums” 
skauti un gaidas ienesa Latvijas 
karogu, korim dziedot J. Lūsēna 
(Rainis) „Karoga dziesmu”, bet 
pirms tam skolas bērni sevi bija 
pieteikuši ar dziesmu „Šūpo 
mani, māmuliņa” un Latvijas 
pastāvēšanas laika gadu skai tī-
šanu – no viena līdz simtam. Šajā 
sadaļā visi sapulcētie vienojāmies, 
dziedot Latvijas un ASV himnas. 

II sadaļā „Mūsu līdeŗi” klau-
sījāmies Latvijas vēstnieka ANO 
Andreja Pildegoviča, Latviešu 
organizāciju padomes vadītājas 
Anitas Bataragas uzrunas un 
Ņujorkas ev. lut. draudzes vecākā 
mācītāja Laŗa Saliņa īsu ievadu, 
kam sekoja pagaŗa mūzikālā 

dzejnieku, gleznotāju Volde māru 
Avenu lasīt savu dzejoli „Glez-
notājs no Elles ķēķa”. Šajā sadaļā 
dzejnieku Gunāru Saliņu repre-
zentēja Lailas Saliņas kompo-
nētais un dziedātais dzejolis 
„Me  tamorfozas”. 

IV sadaļa „Lepojamies” bija 
sarežģīta: scēnārijs paredzējis 
nolasīt „lepošanos” ar Latvijā 
dzimušām pasaules slavenībām 
Marku Rotko un Michailu Ba -
rišņikovu, kā arī ar latviešu iz -
cilajām operzvaigznēm Elīnu

Garanču, Kristīni Opolais, 
Maiju Kovaļevsku, Aleksandru 
Antoņenko, kā arī ar sportistu 
Kristapu Porziņģi, kamēr dzīvē 
skatāms jauniešu runas koris – 
I. Grifina, L. Bataraga, E. Plekons, 
A. Zubkova, B. Valena – stāstīja 
savu lepošanās stāstu par saviem 
vecākiem un vecvecākiem. 

valsts dzimšanas dienu. Īpašs 
prieks un lepnums ievadīja 
Tēvzemi tās nākamajā gadu 
simtā.

(Hayden Meeks), Vilis Kukai-
nis, Lizija Mīks (Lizzie Meeks), 
Lauris Kukainis, Džeims Ro -
binsons, Mikus Kukainis, 
Noahs Mīks (Noah Meeks), 
Silvija Robinsons, Adrians 
Mīks, Liliāna Kuka (Liliana 
Cook), Eiva Mīks (Ava Meeks)

1. rindā (sēž): Solvita  Vein-
berga (Roberts Džonzs klēpī), 
Brigita Balaram, Liene un 
Roberts Kukaiņi, Kēthija Mecs, 
Henriete Bērziņa, Natalī Mīks 
(ar Hanna Mīks klēpī), Anda 
Kuka (rokās Estera Kuka)

2. rindā Mareks un Nikola 
Zviedrīši, Andrejs Celinskis, 
Mārtiņš Eglājs, Aivars Mecs, 
Jānis Bēr ziņš, Čarlijs un Dace 
Reinholdi, Sanita Krieva (rokās 
Aleta Kuka)

3. rindā Kevins Robinsons, 
Niks Kāpostiņš, Andris Bala-
rams, Braiens Balarams, Anda 
Kuz mina, Sarmīte Robinsone, 
Kamilla Kilince, Natalija Pa  nu-
fnika Iztrūkst: Braiss Ro  bin-
sons, Cindija Celinskis, Aigars 
un Natālija Jēcis

// FOTO: Darrell Hood
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Nesen atgriezāties no Austrā li-
jas, – ko latvieši tālajā zemē jums 
vaicāja un stāstīja, ko tur piere-
dzējāt?

Pirmām kārtām mani patīkami 
pārsteidza, cik labā latviešu valodā 
runā Austrālijas latvieši ceturtajā 
pa  audzē – brīvi, skaisti, bez tā “pie-
sitiena”, kāds dažkārt vērojams ār -
zemju latviešu runā. Tie ir latvieši, 
kas nav dzimuši Latvijā, bet ir mūsu 
tautiešu atvases. Skaita ziņā viņu 
nav daudz, un tomēr uz valsts svēt-
ku sarīkojumiem ieradās krietns 
pulks – vairāk Adelaidē, Sidnejā, 
Mel burnā, Brisbanē, mazāk Pertā, 
bet visus vieno tas, ka viņi nav zau-
dējuši saikni ar Latviju, vēl vai rāk – 
viņi seko līdzi notikumiem Tēv-
zemē, interesējas, zina. Par jautā ju-
miem, ko man uzdeva, – domāju, 
ka to galveno es “izlasīju” zemtek -
stos. Proti, ko mēs te darām, bū -
dami latvieši, un kāda tam visam ir 
jēga? To neviens un nekur man 
tieši ne  pajautāja, bet es nojautu. Vai 
tam, ka uzturam latvietību, dzīvojot 
te, tālu no Latvijas, ir nozīme? Savās 
uzrunās Latvijas Simtgades sarīko-
jumos tāpēc arī uzsvēru šo pro blē-
matiku. Zālēs bija arī gana daudz 
jaunu cilvēku, kas atzinās, ka no 
manis latviski teiktā daudz ko arī 
nesaprata. Bet bija aktīva 50 gad-
nieku paaudze, kas ar gaišu vieg lu-
mu savu latviskās tradicijas kop-
šanas pieredzi nodod jaunajiem. 
Latvijas Valsts svētki, 18. novem-
bris, ārpus Latvijas, manuprāt, to -
mēr ir visīstākie svētki, ko svin,     
no sirds svin, tāpēc arī tajos pulcē -
jas visvairāk tautiešu. Latvijā savas 
valsts gadadienu piemin, jo te jau 
Latvija ir diendienā visapkārt... 
Otrs priecīgākais pārsteigums – 
paši austrālieši! Draudzības eta-
lons, diemžēl – salīdzinājumā ar 
Lat viju un vispār Eiropu. Gluži 
saprotams ir “draudzīgums” tirdz-
niecības vietās, bet tāds tas ir vi - 
sur, jau sākot ar lidlauku, kur, at -
šķirībā no augstprātīgās, citkārt 
pat brutālās attieksmes Eiropā, 
darbinieki ir patiesi pretimnāko -
ši, izpalīdzīgi. Austrālijā, kā es sa -
pratu, augstprātību necieš nekur, 
ierēdniecībā  nepavisam. Ja kāds 
ierēdnis mēģina būt nelaipns, 
viņš droši var rēķināties, ka zau -
dēs dar bu. Atgriezies mājās, Lat-
vijā, un izlasījis intervijas, avīž-
rakstus, noskatījies sižetus par jau-
nāko polītikā, sajutos iemests 
skaudrā reālitātē...

Tādā šobrīd krītam mēs visi, un 
mans jautājums jums kā mācī-
tājam, teoloģijas profesoram – kā 
mums tikt galā ar šo laiku?

Pirmkārt – būt pateicīgiem, ka 
šai tautas vadīšanas procesā mūsu 
vidū tomēr atrodas viedi, gudri 
cilvēki. Mēs nedrīkstam atļauties 
tādus “zāģēt”, polītisku iemeslu pēc 
nicināt, pastumt malā. Ir jāciena, 
jārespektē cilvēki, kuŗi ir gatavi va -
dīt, godīgi strādāt, – viņu ir maz, 
tāpēc viņi ir cienījami un atbalstā-
mi. Otrkārt – nevajadzētu zūdīties 
par to, kas noticis aizvadītajās vēlē-
šanās. Īstenībā tā ir nevis skriešana 
pa kādām sagatavotām ailēm, bet 
gan liela iesaistīšanās, kuŗā pār stā-
vēti gan bijušie “kadri”, gan jauni, 
ieinteresēti cilvēki, par kādiem ik -
viena valsts, īpaši Latvija, varētu 

Ziemsvētku saruna par 
vienkāršām un svarīgām lietām

Dr. theol. Juris Cālītis intervijā Ligitai Kovtunai

tikai priecāties. Proti, mēs visi vē -
lējāmies pārmaiņas, un šai brīdī ir 
parādījušies cilvēki, kas gatavi ie -
saistīties, kalpot, palīdzēt. Mēs gri-
bējām pārmaiņas – un tās notiek. 
Esam apjukuši? Bet laimīgi. Inter-
vijas sākumā vienojāmies nerunāt 
par polītiku, tomēr jāteic – varējām 
gan būt gudrāki attiecībā uz šo 
izvēli.

Mēs cerējām...
Protams, bet izvēles iespējas jau 

nav nemaz tik lielas. Ceru, ka kļū-
sim spēcīgāki. Katrā ziņā – šis nav 
laiks, kad jākrīt izmisumā. Atmi-
nos, kad 70.– 80. gados aizvadītajā 
gadsimtā braucu uz Latviju: visi te 
staigāja kā miega valstībā, bez cerī-
bām iziet no miglas. Tagad ir visas 
iespējas.

Bet iespējām līdzi nāk visādi 
“tingeltangeļi”, “vieglās ziņas”, jau-
nības un veiksmes kults, man tu 
kults, kam cilvēki tik viegli ļaujas.

Bet es neesmu saticis nevienu 
cilvēku, kuŗš gribētu savu dzīvi 
veltīt tikai šīm muļķībām un uz -
dzīvošanai – visi grib kaut ko aug-
stāku, bet ne visiem pietiek zinā-
šanu un uzņēmības. Visi grib būt 
labāki, it īpaši Ziemsvētku laikā, 
un gaudu dziesmas par šo svēt -  
ku komerciālizāciju nav nekas. Šo 
svētku laikā tomēr valda maģija, 
skaidra vēlēšanās – pirmām kār-
tām pēc miera savā dvēselē un 
visā pasaulē. Un šī miera gribēša -
na ir svēta lieta, zelta vērta – ja tu 
to gribi, tu esi ar pirmo soli pa -
reizajā virzienā. Īstenībā ir grūti 
būt labam – mēs visu laiku ejam 
šai skolā, un tā ir ticības, reliģijas 
skola, kuŗa mūs skolo būt arvien 
labākā veidolā. Un tā patiešām ir 
grūta skola, jo jāturas pretim kār-
dinājumiem, izaicinājumiem. Ne -
zinu gan nevienu laikmetu, kad 
būtu bijis citādi – vienmēr ir bijis 
tā, ka no kādas tumšas nakts 
mums jānāk gaismā, katram 
pašam un visai sabiedrībai. Pret-
spēki ir un būs, un mums jāprot 
tos identificitēt, atpazīt. Neder, ka 
uz tiem tikai rādām ar pirkstu, 
norādot, cik tie ačgārni. Tiem, kas 
var un spēj, it īpaši jums, žurnā-
listiem, jārāda iespējas, kā darīt 
labāk. Mēs tik viegli aizmirstam, 
kur bijām pirms minētajiem 25 
gadiem, bet mēs bijām stagnācijā – 
sirdī, dvēselē, ekonomikā, valstī...

Vai baznīcēnu pulks šai Ziem-
svētku laikā, pēc jūsu novēroju-
ma, palielinās?

Protams, jo visus vieno domas 
uz labu, un gribas darīt labu.

Te vietā sākt sarunu par jūsu un 
dzīvesbiedres Sandras lolojumu – 
Zvannieku mājām, kur patvēru-
mu jau 18 gadu gaŗumā guvuši 
bērni un jauni cilvēki, kam lik-
tenis nav bijis labvēlīgs. Cik bērnu 
jums ir šobrīd?

To nemaz nav tik vienkārši sa -
skaitīt, jo Zvannieku mājas ir mājas, 
kuŗās atgriežamies... Diendienā te 
mīt 28. Jaunākais šobrīd ir mēnesi 
vecs, jo skaitām kopā ar ģimeni. 
Daudzi te bijuši visus 18 gadus, un 
vairāki no viņiem te arī paliks, jo 
nevar integrēties sabiedrībā – al -
ter nā tīva varētu būt vienīgi pan-
sionāts.

Te, savukārt, vietā jautāt par 
valsts atbalstu?

Un es ar gandarījumu varu 
atbildēt, ka ir, ir mūsu valstī cilvēki, 
kam ir ne vien polītikas iemaņas 
izdarīt, bet – galvenais – vēlēšanās 
un izpratne izdarīt nozīmīgas lie -
tas šo jauniešu labā. Konkrēti – 
līdzšinējais labklājības ministrs 
Jā    nis Reirs un valsts tiesībsargs Ju -
ris Jansons. Pateicoties viņu dar-
bam, aizvadīto divu gadu laikā 
bērnunamos mītošo bērnu skaits 
ir sarucis no 2500 līdz mazāk ne -
kā 800. Arī sabiedrības attieksme 
ir mainījusies – cilvēki ir pieradu-
ši, ka mūsu vidū ir sabiedrības 
pilntiesīgi locekļi ratiņkrēslos, ar 
savām īpatnībām, un viņus uz  -
tver nevis kā kādus dīvaiņus, kas 
neiederas mūsu vidē. Latvijas sa -
biedrībā padomju gados tas ne - 
bija ierasts. Atminos, ka laikā, kad 
dzīvoju Anglijā, mēs, latviešu ģi -
menes, dzīvojām ļoti tuvu, zinā-
jām cita citu. Pazinām arī, pie-
mēram, onkuli Hari, kas bija jo -
cīgs, darīja citādi nekā mēs pārē -
jie, bet mēs visi to vienkārši zi -
nājām un pieņēmām, ka tā ir un 
viss. Vislielākās raizes man sagādā 
nevis cilvēki, kas varbūt neizprot 
šos “citādos” – viņiem droši vien 
nav šādas pieredzes, viņi nav arī 
piedzīvojuši ģimenes krizes un 
nelaimes. Tās vislielākās raizes sa -
gādā tas, ka cilvēki, kam uzticēts 
veikt valsts darbu un kam par to   

ir jāgādā, kam ir vara to darīt, 
nedara vai dara pēc saviem muļ-
ķīgiem lēmumiem. Ar to domāju, 
ka lēmumus par cilvēkiem, par 
sabiedrības locekļiem, svarīgām 
lietām pieņem ierēdņi, kas paši 
nav savām acīm redzējuši reālitāti. 
Pats esmu piedzīvojis traģiko-
miskas situācijas, kopā ar dažu 
labu valsts ierēdni ierodoties kādā, 
maigi izsakoties, problēmatiskā 
lauku ģimenē.

Kas tad ir jūsu gandarījums, 
darot darbu, kas īstenībā jādara 
valstij?

Esmu laimīgākais cilvēks pa  sau-
lē – ja es sāktu žēloties, būtu viens 
īsts nelietis. Jo – man ir priekš  - 
ro cības, kas nav dotas ku  ŗ am kat-
ram, man ir mani Zvan nieku 
bērni.

Nu labi, bet tas taču maksā arī 
naudu!

Salīdzinot ar to, ko viena bērna 
uzturēšana valsts iestādē izmaksā 
valstij, mūsu, Zvannieku, izdevu-
mi ir niecīgi. Savukārt tas, ko mēs 
varam dot un dodam, lai bērnu 
reabilitētu, nav naudā izmērāms. 
Jo mēs negribam būt tikai “galds 
un gulta” – mūsu bērni turklāt tiek 
sūtīti sporta un mūzikas skolās, 
vesti uz kultūras sarīkojumiem    
un dabā, visur, kur mēdz vest bēr-
nus, lai viņi baudītu pēc ie  spē -      
jas pilnvērtīgāku bērnību. Bet – 

mēs nekad nevarēsim izdzēst to 
ievainojumu, ko mūsu bērniem 
nodarījuši vecāki un liktenis, tas 
nav sadziedējams. Tā nav tikai 
sāpe, tā ir iedragāta pašcieņa, 
dros me, pārliecība, un tas nav 
izdzē šams, pat dodot viņiem visu, 
visu vislabāko. Un tomēr – par 
spīti tam, viņi izaug par krietniem 
cilvēkiem...

... un noteikti “neatražos” lī -
dzīgus cietējus.

Nē, noteikti nē!
Jums palīdz brīvprātīgie – es 

pazīstu vairākus, galvenokārt, 
jaunus cilvēkus, kas praktiski 
vēlas darīt labu. Vai ir arī zie-
dotāji un vai viņu vidū ir bagāti 
cilvēki, kādu Latvijā nav ma -
zums?

Jā, viņu vidū ir bagāti cilvēki,    
un es neslēpju savu skepsi attiecībā 
uz cilvēkiem, kas tiešām ir ļoti 
bagāti. Vēl vairāk – es viņus “brī-
dinu” – proti, cilvēkus, kas iedzī-
vojas bagātībā, viņiem pašiem    
pat nemanot, dažkārt sāk apklāt 
kāda cieta kārta, čaula, aiz kuŗas 
viņi vairs nejūt, nedzird. Daudz 
kas kļūst neatgriezenisks, un ir 
jānāk kādam laimīgam gadīju-
mam, kad šī čaula pārplīst, un tu 
sāc novērtēt pavisam vienkāršas, 
cilvēciskas lietas, kas ir svarīgā -  
kas par tavu spēju darīt, “bīdīt”, 
“tusēt”, ceļot, labi ģērbties utt., tu 
saproti, ka tās ir tikai virskārta, kas 
var padarīt tevi par automātu, ro -
botu. Zvannieku mājām atbalstu 
to mēr sniedz cilvēki, kas liek 
man “revidēt”, tušēt šo skeptisko 
priekš statu par bagātajiem. Tas 
arī ir viens no maniem ganda rī-
jumiem...

Visa mūsu saruna jau īstenībā 
bija viens novēlējums, un tomēr, – 
ko vēlat tautiešiem šajos Zie m-
svētkos?

Atcerēties, ka eņģeļu novēlē-
jums, Jēzum piedzimstot, bija: 
“Miers virs zemes...” Dievs tiek go -
dāts, bet mūsu atbildība ir šis 
miers. Un vēl – katri Ziemsvētki ir 
solis pretim piedošanai, maigu-
mam. Vēlu to apstiprināt! Arī pie-
dzīvot, kā smaržo gaiss, kā skrien 
stirnas, kā tavas pēdas paliek sū -
nās... tādas vienkāršas un svarīgas 
lietas.

Juris Cālītis: “Eņģeļu novēlē jums, Jēzum 
pie  dzimstot, bija: “Miers virs zemes...” 
Dievs tiek go  dāts, bet mūsu atbildība ir 
šis miers.”

Ja arī Jūs, cienījamo lasītāj, 
vē la ties atbalstīt Zvannieku 

mā  jas, dariet to, naudu ieskaitot:
 Biedrība “Zvannieku mājas”

“Vecrogas” Vaives pagasts,
Cē  su novads, LV – 4136
Reģ. Nr. 40008070557

Juridis kā adrese: Anglikāņu iela 
2a, Rīga, LV – 1050

Konts ziedojumiem:
Banka: A/S SEB banka
ban kas kods SWIFT: 

UNLA LV2X 
konta Nr. 

LV 91 UNLA 00 50 01 62 33 327

Ar Latvijas Republikas Finanšu 
ministrijas 16.06.2005. lēmumu 
Nr. 224, Biedrībai “Zvannieku mā -
jas” ir piešķirts sabiedriskā la  bu -
ma organizācijas statuss. Zie dojot 
biedrībai “Zvannieku mājas”, uz -
ņē mumi ir tiesīgi saņemt nodokļu 
atvieglojumus.
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(Turpinājums 7. lpp.)

Kiprā svin Latvijas Simtgadi 
un atklāj izstādi

Svinot Latvijas Simtgadi, Lat vi-
jas nerezidējošais vēstnieks Kiprā, 
Māris Klišāns 10. decembrī Niko-
sijā, kultūras centrā Fitorijo (Phy -
t orio), ar valsts Neatkarības Simt-
gades svinīgo pieņemšanu atklāja 
fotografa Jurģa Rikveiļa izstādi 
“No tērpa par apģērbu”, kas caur 
krāšņām fotografijām parāda mūs-
dienīgu skatījumu uz latviešu 
tautastērpiem.

Klātesot vairāk nekā 70 viesiem, 
izstādi ar runu atklāja vēstnieks 
Māris Klišāns, uzsverot izstādes no -
zīmi Latvijai un Latvijas un Kip ras 
attiecībām. Šī ir pirmā reize, kad 
Kiprā tik plaši tiek svinēti Latvijas 
valsts svētki pēc abu valstu diplo-
mā tisko attiecību nodibināšanas 
1991. gadā. Vēstnieks informēja vie-
sus par abu valstu draudzīgajām 
attiecībām un sadarbību dažādās 
jomās, kā arī aicināja klātesošos 
viesus uz ciešāku un daudzpu sī gā-
ku sastrādāšanos tuvākajā nā  kot-
nē. Turpinājumā klātesošie tika 
iepazīstināti ar izstādes galveno 
tematu, proti, tautastērpu un tā 
nozīmi Latvijas vēsturē un mūs-
dien ās, kā arī Latvijas Simtgades 
nozīmi un Simtgades sarīkoju-
miem gan Latvijā, gan ārpus tās.

***
Valsts Akadēmiskais koris 
Latvija uz Maskavas Pēteŗa 

Čaikovska koncertzāles skatuves
Svinot Latvijas valsts Simtgadi, 

Valsts Akadēmiskais koris Latvija 
pēc vairāku gadu pārtraukuma at -
griežas uz P. Čaikovska koncert-
zāles lielās skatuves. Koris Maska-
vā 14. decembŗa vakarā kopā ar 
talantīgo diriģentu Maksimu Je -
meļ janičevu un kameŗorķestri 
Musica Viva atskaņoja J. S. Bacha 
Jāņa pasiju.

Koris Latvija Maskavā pēdējo 
reizi viesojās 2015. gada martā, 
kad sadarbībā ar Maskavas ka -
merorķestri Musica Viva diriģenta 
Māŗa Sirmā vadībā tika atskaņo -
ta J. S. Bacha motete Jesu meine 
Freu de un R. Ščedrina skaņdarbs 
“Ap  zīmogotais eņģelis”. Savukārt 
2013. gada 10. novembrī tika aiz-
vadīts neaizmirstams koncerts 
kopā ar pasaulslaveno Karalisko 
Concertgebouw orķestri un diri-
ģentu Marisu Jansonu, atskaņojot 
G. Mālera 2. simfoniju.

***
Atzinības krusts 

modes vēsturniekam 
Aleksandram Vasiļjevam

15. decembrī Latvijas vēstnieks 
Krievijā Māris Riekstiņš Valsts 

prezidenta Raimonda Vējoņa vār -
dā pasniedza IV šķiras Atzinības 
krustu Krievijas modes vēsturnie-
kam Aleksandram Vasiļjevam par 
sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā.

Ceremonija, kuŗu aizvadīja Lat-
vijas vēstniecībā Krievijā, pul cēja 
vairākus starptautiski pazīstamus 
dizainerus un modes mākslinie-
kus, t. sk. no Latvijas, Lietuvas, 
Krievijas un Turcijas. Atzinības 
krustu modes vēsturniekam Lat-
vijas Republikas Ordeņu kapituls 
nolēma piešķirt 2018. gada 27. 
martā.

***
Ziemsvētku vecītis ciemos 

pie latviešu bērniem 
Kā ik gadu, arī šogad 9. decem-

brī Latvijas vēstniecība Francijā, 
sadarbībā ar latviešu skoliņu Pa -
rīzē “Garā pupa” rīkoja Ziem-
svētku eglīti latviešu bērniem un 
viņu ģimenēm, lai kopā iedegtu 
eglītē svecītes, gaidot Ziemsvētkus.

Ziemsvētku vecīti gaidot, bēr-
niem bija iespēja darboties rado-
šajās darbnīcās: gatavot dažādus 
rotājumus, ar kuŗiem rotāt gan 
vēstniecības egli, gan savas eglītes 
mājās. Bērni gatavoja arī jaukus 
pasaku tēlus, izmantojot māksli-
nieces Elīnas Brasliņas veidotos 
pasaku varoņu zīmodziņus. Ma -
zākie bērni krāsoja zīmējumus un 
izgatavoja papīra sniegpārsliņas. 
Latviešu sestdienas skolas skolēni 
ar skolotāju palīdzību bija sagata-
vojuši jauku priekšnesumu Ziem-
svētku vecītim, gan dejojot, gan 
skaitot dzejoli. Ziemsvētku vecītis 
priecājās par bērnu uzvedumiem 
un priekšnesumiem un bija sarū-
pējis dāvaniņas. Latviešu bērnu 
pulks ar katru gadu turpina augt 
aizvien lielāks, šogad Otrajā Ad -
ventē vēstniecībā bija sapulcēju-
šies vairāk nekā 50 bērnu.

***
“Dod pieci!”: Aicinājums 
ieguldīt vecāku izglītībā

“Dod pieci” labdarības marato-
na uzmanības centrā šogad ir ģi -
me ne. Ziedotāji palīdz vecākiem 
apgūt zināšanas, lai prasmīgi au -
dzi nātu bērnus – nākotnes Latvi-
jas veidotājus. Ieguldījumam ve -
cā ku izglītībā jākļūst par pastāvī -
gu valsts tālākās attīstības elemen-
tu, un mēs aicinām lēmumu pie-
ņēmējus rīkoties, lai nodrošinātu 
vecāku apmācību programmas 
pie ejamību. Mēs gribam, lai Lat-
vija ir gudra, iejūtīga un pašpār-
liecināta. Mēs gribam, lai Latvija ir 
valsts, kuru raksturo zinātkāre un 

izkopti talanti. Mēs gribam, lai 
Latvija ir vienreizēja un spoža.

***
airBaltic ar 14 Latvijas 

pilsētu vārdiem
Latvijas aviokompanija airBaltic 

saņēmusi četrpadsmito Airbus 
A220-300 lidmašīnu un nosauca 
visas šīs serijas lidmašīnas par 
godu Latvijas pilsētām, vēsta kom-
panijas mājaslapa. Pilsētu izvēli 
sniedza Latvijas iedzīvotāji. 

Kopumā balsojumā tika sa -
ņemts vairāk nekā 98 tūkstoši bal-
su. Pirmo vietu ar 9 183 balsīm 
ie  guva Cēsis, aiz kuŗas sekoja 
Alūksne, Valmiera, Kuldīga un 
Smiltene. Gala sarakstā iekļuva arī 
Ogre, Līvāni, Bauska, Gulbene, 
Rīga, Jelgava, Liepāja, Jūrmala un 
Sigulda.

***
Atklāj Nacionālās enciklopēdijas 

elektronisko vietni 
18. decembrī Bebrenes muižā 

(Bebrenes pagasts) tika atklāta 
Nacionālās enciklopēdijas elektro-
niskā vietne www.enciklopedija.lv – 
universāls un augstticams infor-
mā cijas resurss latviešu valodā 
tiešsaistē, izmantojams bez maksas.

Vietnes atvēršanai izvēlēta Beb-
rene, lai simboliski demonstrētu 
enciklopēdijas pieejamību ikvie-
nam interesentam visā pasaulē un 
vienlaikus aktuālizētu kultūrvēs-
turisko Sēlijas novadu. Bebrene ir 
apdzīvota vieta Ilūkstes novada 
Bebrenes pagastā, kultūrvēsturis-
kā Sēlijas novada sastāvdaļa.

***
Izveido savu 

100 grāmatu sarakstu
Latvijas iedzīvotāji sociālo tīklu 

platformās Facebook, Twitter un 
Instagram izveidojuši 100 vērtī - 
gā ko grāmatu sarakstu Latvijas 
Simt gadei. Cilvēku veidotajā sa -
rakstā iekļauti tikai latviešu auto -
ru dar bi. Pirmajā vietā ierin do-
jušās Iman ta Ziedoņa “Epifānijas”, 
ot  rajā – Vizmas Belševicas “Bille”, 
trešajā – Jāņa Klīdzēja “Cilvēka 
bērns”, ceturtajā – Edvarta Virzas 
“Straumēni” un piektajā – Kārļa 
Skalbes “Kaķīša dzirnavas”.

***
Nacionālās apvienības kongresā

Nacionālās apvienības Visu 
Lat vijai!/Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK (NA) kongresā 15. decem-
brī par partijas priekšsēdi pārvē-
lēja Raivi Dzintaru (attēlā). Dzin-
tars partijas biedriem nosauca 
tuvākos stratēģiskos mērķus – uz -
varēt Eiroparlamenta vēlēšanās, 

kā arī atgūt varu Rīgā, kā paveik-
šanai NA jau nākamgad sāks 
“mērķtiecīgas sarunas ar visām 
lielākajām latviskajām partijām”.

Atbilstoši NA statūtiem valdē 
darbosies seši Saeimas frakcijas 
izvirzītie pārstāvji – Ināra Mūr nie-
ce, Richards Kols, Jānis Dombrava, 
Ilze Indriksone, Edvīns Šnore, 
Edmunds Teirumnieks. Jaunatnes 
organizāciju valdē pārstāvēs tās 
vadītājs Raivis Zeltīts. Ministru 
izvirzītais pārstāvis būs kultūras 
ministre Dace Melbārde. Kongress 
apstiprināja sastāvus arī Revīzijas 
un Ētikas komisijām. Revīzijas 
komisijā darbosies Aldis Grunde, 
Ilmārs Kiršbaums, Jānis Ratkevičs 
un Ināra Parādniece. Ētikas ko  mi-
sijā ievēlēta Ieva Zeltīte, An  drievs 
Jakovels, Nauris Rolavs un Ilmārs 
Geiba.

***
Partijas konceptuāli atbalsta 
Kariņa valdības piedāvājumu
Četras partijas – Jaunā konser-

vātīvā partija (JKP), KPV LV, At -
tīstībai/Par! un Nacionālā apvie-
nība (NA) – konceptuāli atbalsta 
Jaunās Vienotības piedāvājumu 
par piecu partiju koaliciju bez Za  ļo 
un Zemnieku savienības (ZZS) un 
Saskaņas. Krišjānis Kariņš katrai 
partijai sola vienādu posteņu skai-
tu. Turklāt NA piedāvā veidot jau-
nu – īpašu uzdevumu demogra-
fijas lietās – ministra vietu. Jaunās 
Vienotības premjēra amata kandi-
dāts Kariņš pretrunu gludināša -
nai piedāvā piecu partiju valdību. 
Tādējādi koalicijā būtu 66 Saei -
mas deputāti. Katram polītiskajam 
spēkam tiktu pa trim posteņiem. 
Kariņa valdībā līdzšinējā viena 
vietā strādātu divi premjēra bied -
ri – Attīstībai/Par! aizsardzības mi -
nistrs un JKP tieslietu ministrs. 
“Mēs dodam ļoti skaidru signālu 
uz āru, arī tai skaitā starptautiski, 
ka šai valdībai ir ļoti svarīga dro-
šība un tiesiskums, cīņa pret ko -
rupciju un tā tālāk. (..) Ar īpašo 
uz devumu ministru demografijas 
jautājumos mēs pievēršam uzma-
nību īpaši iekšzemē, mājās, ka de -
mografijas jautājums ir valdības 
izaicinājums,” sacīja Kariņš.

(Vairāk S. Benfeldes rakstā 5. lpp.)

***
Par Brexit radītajiem riskiem

 un iespējām
17. decembrī Latvijas Investīci -

ju un attīstības aģentūra (LIAA) 
sadarbībā ar Ekonomikas minis - 
t riju un Ārlietu ministriju rīkoja 
semināru Latvijas uzņēmējiem 
“Brexit  ‒ radītie riski un iespējas” 
Hotel Bergs telpās Elizabetes ielā. 
Seminārā kopīgi tika meklētas 
atbildes uz jautājumiem, kas sais-
tīti ar plānoto Apvienotās Kara-
listes izstāšanos no Eiropas Savie-
nības, un lai novērtētu ar to saistī-
tos riskus un iespējas Latvijas uz  ņē-
mējiem. Semināra atklāšanā pie-
dalījās  Latvijas Republikas vēst-
niece Apvienotajā Karalistē Baiba 
Braže un teica uzrunu par Brexit 
ietekmi uz Latvijas  ‒ Apvienotās 
Karalistes divpusējām attiecībām.

***
Skandals Rīgas domē

KNAB novembrī sācis krimināl-
procesu saistībā ar pašvaldības uz -
ņēmuma Rīgas satiksme iepirku-
miem un  11. decembrī veicis vai-
rāk nekā 30 kratīšanas, kā arī aiz-
turētas sešas personas Latvijā un 

vēl divas Polijā. KNAB darbinieki 
11. decembrī veica kratīšanu arī 
Rīgas pašvaldības uzņēmumā Rī -
gas satiksme, kā arī Rīgas domē un 
domes priekšsēža Andŗa Ame rika 
dzīvoklī. Pieci no sešiem aiz-
turētajiem šajā lietā ir apcietināti, 
viņu vidū arī Škoda Transporta-
tion komercdirektors Vladislavs 
Kozaks, uzņēmējs Māris Martin-
sons un Rīgas satiksmes amatper-
sona Igors Volkinšteins.

KNAB vadītājs Jēkabs Straume

Šajā sakarībā Korupcijas novēr-
šanas un apkaŗošanas biroja vadī-
tājs Jēkabs Straume sniedzis sva rī-
gu paziņojumu: “Uz spēles ir Lat-
vijas nākotne. Stājoties pie amata 
pienākumu pildīšanas, es aicināju 
korruptīvās attiecībās iesaistītos 
ieskatīties sevī, mēģināt atrast sirds-
apziņas paliekas un sākt domāt 
par valsts nākotni. Es atkārtoti ai -
cinu to darīt! Ja nesanāk, mums 
nāksies palīdzēt! Ceru, ka arī nā -
kamā valdība turpinās atbalstīt un 
stiprināt KNAB spējas.”  

***
Saeima pauž atbalstu Ukrainai 
Saeima pieņēmusi paziņojumu 

par atbalsta paušanu Ukrainas su -
verēnitātei un territoriālajai ne  da-
lāmībai saistībā ar Krievijas ag  re-
siju Azovas jūrā un Kerčas šauru mā. 

Paziņojumā Saeima stingri no -
soda Krievijas 25. novembrī veik-
tās agresīvās un provokatīvās dar-
bības, bloķējot, taranējot un sa -
grābjot Ukrainas Jūras spēku ku -
ģus un to apkalpi, tā pārkāpjot 
Uk  rainas suverēnitāti un territo-
riālo integritāti, un starptautisko 
tiesību pamatprincipus.

***
Jesajas Berlina diena

Jesajs Berlins
 
Sarīkojuma centrālais notikums 

ir ASV vēsturnieka un Prinstonas 
Universitātes profesora Stīvena 
Kotkina (Stephen Kotkin) lekcija 
“Pagrieziena punkti: vakardienas 
un rītdienas pasaule”. “Mani sauc 
Jesaja Berlins, un es nāku no Rī -
gas,” tā ar sevi mēdza iepazīstināt 
pasaules atzinību guvušais brīvī-
bas filozofs un ideju vēsturnieks 
Jesaja Berlins. 
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Iznācis unikālās enciklopēdijas 
“Muižas Latvijā” pirmais sējums

13. decembrī Latvijas Zinātņu 
akadēmijā svinīgā ceremonijā tika 
atzīmēta enciklopēdijas “Muižas 
Latvijā” pirmā sējuma (A–H) iz  do-
 šana, kuŗā ir apkopotas 179 mui-
žas. 

Fotografs un kultūras piemi-
nekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis 
40 gadu gaŗumā veicis ap 1200 
Latvijas muižu kompleksu doku-
mentālu fotofiksāciju un izpēti,   
kā rezultātā ir tapis nozīmīgs un 
fundamentāls materiāls Latvijas 
kultūras mantojumu izpētē un 
turpmākā saglabāšanā. Enciklo-
pē dijas autors Vitolds Mašnovskis 
stāsta, ka izdevums ir radīts kā 
veltījums Latvijas valsts Simtgadei, 
un tieši lielajā jubilejas gadā tās 
pirmais sējums visbeidzot ir ie -
guvis redzamu, taustāmu formu. 
Atklāšanas sarīkojuma laikā en -
ciklo pēdija “Muižas Latvijā” cil-
vēkos radīja milzu interesi, vei do-
jot gaŗas rindas, lai iegādātos uni-
kālo enciklopēdiju.

***
Latviešu vijolniece Sīrijā

Latviešu vijolniece un soliste 
Ilze Kirsanova piedalījās unikālā 
starptautiskā kultūras diplomāti-
jas programmā, lai aizsargātu Sī -
rijas kultūras mantojumu.

Ekspedīcijas iniciātors bija fran-
ču architekts Bruno Deslandes, 
kuŗš ir labi pazīstams ar savu pie-
redzi, dokumentējot un diagnoz-
ticējot kultūras mantojuma objek-
tus kaŗadarbības zonās Irakā un 
Sīrijā. Šī programma norisinā -  
sies līdzās nozīmīgiem diplomā-
tiskiem pasākumiem, kas notiks 
2019. gada pavasarī, domājot par 
nākotni un rekonstrukciju šajā 
kaŗa skartajā reģionā.

***
Atklāta Rotko centra kollekcijas 

pirmā izstāde Polijā
Par godu Latvijas valsts Simt-

gadei Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrs sadarbībā ar Lat-
vijas vēstniecību Polijā un poļu 
multimākslinieku Pāvelu Vasov-
ski  Varšavas radošās uzņēmēj-
darbības centrā Targova organi - 
z ēja izstādi “Rotko centrs viesojas 
Targovas centrā”, kas interesentiem 
pieejama līdz 31. decembrim.

Izstādē skatāmi Latvijas tek stil-
mākslas un tēlniecības darbi no 
Rotko centra kollekcijas, kas ak -
tuālizē tekstila un tēlniecības lomu 
Rotko centra satura veidošanas 

kontekstā un kollekcijas papil di-
nāšanā. Līdzās Rotko centra kollek-
cijas darbiem skatāmi arī Latvi -  
jas mākslinieku Ingūnas Levšas, 
Baibas Priedītes, Mara Čačkas un 
Ilzes Volontes darbi no privāt-
kollekcijām. Akcentējot tēlnie cī-
bas nozares nozīmību un stiprinot 
starpvalstu sadarbību mākslā, iz -
stādē skatāmas arī poļu tēlnie -     
ka Staņislava Visocka lielformāta 
bron zas skulptūras.

***
Pēteŗa Vaska mūzikas vakari
Laikā no 13. ‒ 16. decembrim 

Polijas pilsētas Katovices Polijas 
Radio simfoniskā orķestŗa kon-
certzālē notika latviešu komponis-
ta Pēteŗa Vaska mūzikas vakari. 
Koncertos tika atskaņoti P. Vaska 
skaņdarbi stīgu trio, kvartetam, 
simfoniskajam orķestrim un ko -
rim.

Atklāšanas koncertā stīgu trio 
Ad Astra atskaņoja komponista 
“Līdzenuma ainavas”, skanēja arī 
skaņdarbs kvartetam ar klavie rēm. 
Atklājot mūzikas vakaru, tika pie-
minēts, ka koncerts ir vel tījums  
arī Latvijas un Polijas valstiskuma 
Simtgadei. Polijas kultūras dzīvē  
P. Vasks ir pazīstama personība – 
komponists apmeklēja arī 24. no -
vembrī izskanējušo Latvijas vēst-
niecības Polijā organizēto valsts 
neatkarības 100. gadadienai veltī-
to koncertu Polijas Radio kon cert-
zālē, kuŗā uzstājās Latvijas mūziķi 
Trio Palladio.

***
“Laika tilti” Turcijā

No 1. līdz 16. decembrim Turcijā 
(21 provincē) notika astotais Eiro-
pas Savienības valstu filmu festi-
vāls (Human rights film days). Fes-
tivālā Latvija bija pārstāvēta ar do -
kumentālo filmu “Laika tilti” (Re -
žisori – Kristīne Briede, Au drjus 
Stonis).

10. decembrī filma tika de -
monstrēta Ankarā, Kizilay kino 
centrā. 13. decembrī ‒ Istambulā 
Caddebostan Kültür Merkezi.

***
Sadejojas Latvijas un 

Šveices latvieši
Draudzība starp ārvalstīs mīto-

šo latviešu un Latvijas pašdarbī -
bas kopām vēl nav bieža parādība. 
Arī Šveices latviešu deju kopām 
“Ramtai” un “Zvaniņam”, un Lat-
vijas “Zelta Sietiņam” tā bija pirmā 
pieredze, taču abas puses zina, ka 
draudzība nu ir cieši nodibināta, 
turpinās plaukt un iedvesmot arī 
citas kopas veidot ciešākas saites. 
Visas trīs deju kopas sadejojās 
Cīrihē, uzvedumā “Kā zvaigžņu 
pasakā”. 

Latvijas un diasporas kopu sa -
draudzība pagaidām vēl ir salī dzi-
noši reta parādība. Arī Šveices lat-
viešu deju kopas līdz šim drau-
dzējušās tikai ar citām diasporas 
latviešu kopām. Savukārt slavenā 
deju kopa “Zelta Sietiņš”, kuŗa ap -
ceļojusi teju visu pasauli, pēdējo 
reizi pie kādas no diasporas deju 
ko pām esot viesojusies vien tāltālajā 
1996. gadā Brazīlijā, kad sadejo ju-
šies ar vietējiem latvie šiem festivālā. 
Tagad pēc notikušā uzveduma “Kā 
zvaigžņu pasakā”, abas puses ir cieši 
sadraudzējušās un saka – tas ir lie-
liski un ieguvēji ir abas puses!

***
Trimdā pārizdod Kārļa Ķezbera 

pasaku “Brencītis”
Īsi pirms Ziemsvētkiem, 19. de -

cembrī Durbes pilī (M. Parka ielā 
7, Tukumā), svinīgi atvēra Kārļa 
Ķezbera pārizdoto pasaku “Bren-
cītis”, kas pie lasītājiem Latvijā at -
kal dodas pēc 51 gadu pirmizde-
vuma trimdā.

Tukuma novada Vecmokās dzi-
mušais rakstnieks Kārlis Ķezbers 
(1914-2006), kuŗš savu mūža no -
gali pavadīja Čikāgā, latviešu lite-
rātūrai devis bagātu mantojumu – 
romānus, stāstus, taču viņa pavi-
sam īpašais devums ir dzīvnieku 
brīnumu pasakas. Viena no tām – 
par kaķīša Brencīša apbrīno ja ma-
jiem ceļojumiem. 

***
Homo Novus  – 

skatītākā Simtgades filma
Pārsniedzot 77 tūkstošus skatī-

tāju, Homo Novus kļuvusi par līdz 
šim visapmeklētāko programmas 
“Latvijas filmas Latvijas Simtgadei” 
kinodarbu, apsteidzot tādas po  -
pu lāras filmas kā “Vectēvs, kuŗš 
bīsta māks par datoru” un “Para-
dīze 89”, liecina jaunākā apkopo  -
tā statistika. Kā informē filmas 
vei dotāji, Homo Novus ir pamanī-
ta arī otrpus okeanam un ir jau  
skatāma uz lielajiem ekrāniem 
ASV – Baltijas Simtgadei veltītajā 
Bostonas Baltijas filmu festivālā 
un Amerikas Filmu Institūta or -
ga nizētajā European Union Film 
Show case filmu programmā. 

***
Izdod jaunu Latvijas vēsturi
18. decembrī ar autora īpaši ga -

tavotu iesaistošu aktīvitāti “Zināt 
vai saprast vēsturi” tika atvērta Val-
 da Klišāna grāmata “Latvijas vēs-
ture no vissenākajiem laikiem līdz 
mūsdienām Baltijas, Eiropas un pa -
saules vēstures kontekstā”. Šogad 
iznākusi arī Valda Klišāna grāmata 
“Latvijas valsts stāsts”, kuŗa kopš 
iznākšanas (šā gada au  gustā) turē-
jusies pirktāko grāma tu sarakstos 
vairākos lielajos grā matnīcu tīklos 
un vairākkārt re  cen zijās un atsauk-
smēs pieminēta kā “grāmata, kuŗai 
jābūt ikvienas ģimenes bibliotēkā”.

***
Atklāta valodas technoloģiju 

platforma Hugo.lv
12. decembrī atklāta valsts pār-

valdes valodas technoloģiju plat-

KRIEVIJA. 14. decembrī Marka Šagāla mākslas centrā Vitebskā 
Latvijas Simtgades svinību ietvaros tika izrādīta Latvijas dokumentālā 
spēlfilma “Mērijas ceļojums”. Pirms filmas prezentācijas uzrunu teica 
Latvijas konsuls Vitebskā Uģis Skuja, filmas režisore Kristīne Želve, fil-
mas producente Elvita Ruka, kā arī M. Šagāla mākslas centra direktore 
Irina Voronova. Uzrunās tika uzsvērts filmas nozīmīgais vēstījums par 
personas ieguldījumu mākslas darbu saglabāšanā. Šis vēstījums ir īpaši 
svarīgs Vitebskai, kuŗa ir slavena ar savām kultūras vērtībām. Filma ir 
stāsts par jaunu sievieti Mēriju Grīnbergu, kuŗa Otrā pasaules kaŗa laikā 
izglāba lielu daļu Latvijas mūzeju kollekciju.

VĀCIJA. 16. decembrī Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa un 
Gīterslo (Gütersloh) apriņķa pašvaldības priekšsēdis Svens-Georgs 
Ade nauers  ar uzrunām atklās izstādi “Latvijas gadsimts”, kas Vācijā būs 
apskatāma pirmo reizi. Gīterslo pilsēta izvēlēta izstādes pirmreizējai 
atklāšanai, ņemot vērā Gīterslo apriņķa sadraudzību un ciešo sadarbī -
bu ar Valmieras pilsētu un tās tuvējiem novadiem. Valmieras rajona 
padomes un Giterslo apriņķa sadarbības līgums parakstīts drīz pēc ne -
atkarības atjaunošanas 1994. gada 23. jūnijā. Gīterslo vairākkārt vieso-
jušās augstākās Latvijas amatpersonas.

FRANCIJA.  12. decembrī Parīzē, Francijā, notika Latvijas Simt-
gadei veltīta konference “100 gadi kopš Latvijas neatkarības: Francijas 
loma”. Konference notika Parīzes 16. rajona mērijas telpās, sadarbībā ar 
Latvijas vēstniecību Francijā un vēsturnieku Dominiku Dubarī (Domi-
nique Dubarry). Noslēdzot konferences vēsturisko daļu, Latvijas vēst-
nieks Francijā Imants Lieģis sniedza ieskatu Latvijas un Eiropas aktuā-
lajā ģeopolītiskajā situācijā. Vēstnieks akcentēja, ka Krievijas agresīvās 
rīcības dēļ, pārkāpjot starptautiskos līgumus un normas, ģeopolītiskā 
situācija Eiropā un pasaulē ir trausla. Vienlaikus pateicoties NATO,          
t. sk. Francijas klātbūtnei reģionā, Latvija jūtas droša. Vēstnieks uzsvēra: 
«Pateicoties dalībai NATO un ES Latvija ir sasniegusi augstāko drošības 
un labklājības līmeni savā vēsturē”.

POLIJA. Varšavā jau 11. reizi norisinājās Polijā akreditēto ārvalstu 
vēstniecību vadītāju dzīvesbiedru asociācijas organizēts Ziemsvētku 
labdarības tirdziņš, kuŗā piedalījās arī Latvijas vēstniecība. Stendā 
interesentiem tika piedāvāti Latvijas ražojumi – Z/S “Kotiņi” produk-
cija, saldumu zīmola “Laima” šokolāde, maiznīcu “Lielezers” un “Flora” 
rupjmaize un piparkūkas, A/S “Dzintars” ražojumi, A/S “Tukuma 
Piens” zīmola “Baltais” produkcija, Latvijas mākslinieku darinātas bišu 
vaska sveces, Latvijas bērnu dizaina apģērba zīmola “Zaza Couture” iz -
strādājumi un Rīgas Melnais balzams.

BALTKRIEVIJA. 12. decembrī tika svinīgi atklāts Latvijas 
Republikas Goda konsulāts Mogiļevā, Baltkrievijas Republikā. To vadīs 
Latvijas goda konsuls Baltkrievijā Aleksejs Savčuks. Goda konsulāta 
atklāšanā piedalījās Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdz-
niecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītājs Juris Štālmeistars, 
Latvijas vēstnieka Baltkrievijā vietniece Dace Rutka, Mogiļevas apga-
bala izpildkomitejas priekšsēdis Vladimirs Domaņevskis, Mogiļevas 
pilsētas izpildkomitejas priekšsēdis Vladimirs Cumarevs, kā arī Balt-
krievijas Ārlietu ministrijas un Mogiļevas biznesa, kultūras un sporta 
institūciju pārstāvji.

SOMIJA. 12. decembrī sarīkojumā Latvijas vēstniecībā Somijā 
atklāja Latvijas goda konsulu Somijā tikšanās. Konsuli ar Latvijas 
vēstnieci Somijā Kristīni Našenieci pārrunāja nākamā gada kopīgos 
plānus Latvijas atpazīstamības Somijā un Latvijas un Somijas attiecību 
veicināšanā. Vēstniecība kopā ar goda konsuliem plāno vairākas Latvijas 
vēstnieces vizītes uz Somijas reģioniem. Otrajā diskusijā vēstniecei un 
goda konsuliem pievienojās Somijas – Latvijas tirdzniecības asociā -
cijas valdes pārstāvji, ar kuŗiem notika diskusija par biznesa semināru 
sēriju Latvijas vēstniecībā nākamajos gados, kas ļautu gan labāk iepa-
zīstināt Somijas uzņēmējus ar Latviju, gan arī veicināt jaunus kopīgus 
sadarbības projektus.  

UZBEKISTĀNA. 11. decembrī Taškentā Uzbekistānas Starpet-
nisko attiecību un draudzīgu sakaru ar ārvalstīm Komiteja, Draudzī -
bas biedrība “Latvija ‒Uzbekistāna” un Latvijas vēstniecība Uzbekistānā 
organizēja pasākumu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 
Simtgadei un draudzības biedrības “Latvija-Uzbekistāna” 20. gadadie-
nai. Latvijas vēstnieks Uzbekistānā M. Popkovs savā uzrunā sanāksmes 
dalībniekiem uzsvēra kopīgi ar Uzbekistānas kollēgām un partneriem 
paveikto darbu polītisko, ekonomisko, kultūras un humanitāro kon-
taktu veicināšanā aizvadītajā gadā.

forma Hugo.lv. Tā ietver jaunākos 
mākslīgā intelekta sasniegumus 
latviešu valodai – pasaules atzi nī-
bu guvušas mašīntulkošanas sistē-
mas, runas atpazīšanas rīkus un 
Nacionālo terminu datubazi.

Jaunā platforma nodrošina 
daudzveidīgu latviešu un citu va -
lodu atbalstu e-pārvaldes pakal-
pojumiem. Tā ietver arī publiski 
pieejamus tulkošanas un balss ap -
strādes rīkus, ko var izmantot gan 
valsts pārvaldes darbinieki, gan 
jebkuŗš iedzīvotājs. Ar jauno plat-

formu Latvija izvirzās par vadošo 
Eiropas valsti valodu technolo -
ģiju lietojumā valsts pārvaldē.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Gadam beidzoties, Emanuela 
Makrona, Angelas Merkeles un 
Terēzas Mejas karjēru samu dži-
nājumi atspoguļo “vecās Eiropas” 
krizi.

39 gadu vecumā kļuvis par Fran-
cijas prezidentu (saņemot 66% 
balsu 2017. g. 7. maija vēlēšanās), 
Emanuels Makrons, kuŗš gadu 
pirms šīm vēlēšanām paguva di -
bināt “pats savu” centrisku un di -
namisku partiju En marche (bū -
tiski latviskojot ‒ “Soļot uz priek-
šu”) cerēja kopā ar Vācijas kan-
cleri Angelu Merkeli kļūt par Ei -
ropas vienotības un saliedētības 
balstu.

Savā nodabā Makrons bija kun-
dzisks, neprazdams komūnicēt ar 
“cilvēkiem no tautas”. Toties viņš 
pasniedz “Francijas spožumu” 
tādiem viesiem kā Vladimirs Pu -
tins, kuŗu viņš pieņēma nevis 
savā rezidencē – Elizejas pilī, bet 
Versaļas “Spoguļu zālē” – vēstu-
ris ku notikumu lieciniecē.

Kas tad šoruden pamatīgi sa -
tricināja Makrona pašlepnumu 
un pašapmierinātību? Tā dēvēto 
“dzelteno vestu” dumpis, kas uz -

Trīs “M” un Eiropa
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

bangoja pašā Parīzes centrā un 
pulcināja vismaz pusmiljonu de -
monstrantu, kas prasīja viņa at -
kāpšanos no amata. Francijā li -
kums prasa, lai katram savā au -
to mašīnā būtu gatavībā dzelte -  
na gaismu atstarojoša veste. Būšu 
strups un atklāts: tas nozīmē, ka 
Francijā tikpat kā katram ir savs 
auto, vāģis, spēkrats neatkarīgi no 
rocības. Auto ir dzīves sastāvdaļa. 
Un kas tad kļuva par degli, kas 
lika uzliesmot masveida naidu 
pret varu, ko iemiesoja Makrons? 
Tas, ka viņš paaugstināja nodokli 
par degvielu, par benzīnu.

Tas bija sāpīgs trieciens “vidus-
mēra francūža” kabatai, un ko nu 
ārvalstu korespondentiem klās-
tīja sašutušie “dumpinieki”? Lūk, 
piemērs: “Mēs īrējam mazu dzī-
voklīti. Gribam lielu dzīvokli, bet 
nevaram to atļauties.”

Emanuels Makrons pamatīgi no -
bijās. Uzrunājot – beidzot – Fran-
cijas tautu nacionālās TV raidī ju-
mā, viņš paziņoja, ka atcels deg -
vielas nodokļa paugstinājumu, 
paugstinās vidējās un minimālās 
algas likmes, nākot pretim, in  te-

resējoties par cilvēkiem. Šo solī-
jumu izpilde būs postīga valsts 
budžetam, bet ko lai dara? 

Likteņa ironija: terrora akts 
Strasbūrā, kur kāds islamists šāva 
uz  Ziemsvētku tirdziņa apmek-
lētājiem, saliedēja tautu ap Mak-
ronu, kurš tagad nu ir “garants 
Francijas drošībai”.

Tagad sācies pēdējais cēliens 
drāmā “Merkeles noriets”. 2017. 
gada septembrī notika kārtējās 
Vācijas parlamenta – bundestā - 
ga – vēlēšanas, un ilgus mēnešus 
Vācija bija bez valdības (tas 
mums kaut ko atgādina…), ka -
mēr beidzot krietni novājinātā 
sociāldemokratu partija piekrita 
atjaunot “Lielo koaliciju” (Groko) 
ar Merkeles partiju – Kristīgi de -
mokratisko savienību – CDU.

Šīs partijas reitings ar katru 
mē  nesi dilst, un daudzi vācieši 
nobālēja, kad Merkele pateica, ka 
nākamajās bundestāga vēlēša -
nās 2021. gadā viņa vairs nekan-
didēs uz kancleres amatu. Un jau 
tagad viņa paziņoja, ka atkāpjas 
no CDU priekšsēdes amata. Iz -
rau dzīties Merkeles pēcteci par-

tijas vadībai nebija viegli. Bija di -
vi kandidāti – Annegrēte Krampa 
Karrenbauere, kas ieguva 51,75% 
balsu, un Frīdrichs Mercs (Merz), 
kas saņēma 48,5 % balsu. Merkele 
priecīga, ka – kaut ar grūtībām – 
uzvarēja viņas favorīte, kuŗa at -
šķirībā no Merca apņēmusies ne -
ļaut CDU koķetēt ar labēji radi-
kālo AfD (Alternative für Deut sch-
land).

Tagad sagaidāms, ka Vācijas 
priekšgalā atkal nostāsies sievie -
te, kas vismaz Eiropas Savienības 
stiprināšanas jomā turpinās An -
gelas Merkeles kursu.

Eiropas krizē trešais “M” ir Ap -
vienotās Karalistes (UK) premjēr-
ministre Terēza Meja, kurai tagad 
izdevies savā konservātīvajā par-
tijā novērst neuzticības votumu, 
kas viņai būtu maksājis prem jēr-
ministres amatu. Bet satraukums 
Londonā – un citur Eiropā – ne -
rimstas: līdz 2019. gada 21. janvā-
rim Lielbritanijas parlamentam 
jānobalso – vai atbalstīt Terēzas 
Mejas nodomu Briselē piekrist 
jaunam “darījumam”, kas paredz 
beidzot nokārtot “Brexit” – Bri ta-

nijas aiziešanas no Eiropas Sa -
vienības – atlikušos tiesiskos un 
financiālos jautājumus.

Pie visa šī sasodītā chaosa vai-
nīgs ir Mejas priekštecis prem -
jēr ministra amatā Kamerons, 
kas ierosināja sarīkot referendu-
mu jautājumā par aiziešanu no 
Eiro pas Savienības, cerot, ka 
“tauta lems palikt Eiropā”. 2016. 
gada 23. jūnijā šis referendums 
notika, un par izstāšanos balso -
ja 52%, par palikšanu 48%. Un 
Kamerons tai pašā dienā atkā -
pās no amata.

Bet tagad Anglijā šur tur atskan 
prasība sarīkot jaunu referen-
dumu, jo toreiz tas esot bijis 
“mirkļa noskaņojums”. Kā ziņo 
TheTimes, divi Mejas valdības 
locekļi – darba ministre Ambere 
Rada (Rudd) un finanču (!) mi -
nistrs Filips Hamonds ieminē ju-
šies, ka vajadzētu sarīkot jaunu 
referendumu, ja visi mēģinājumi 
padarīt sarežģīto Brexit procesu 
kaut cik ciešamu izgāzīsies.

Nav ko apskaust Makronu, 
Merkeli, Meju.

Svētku šogad nav trūcis – Latvijas 
Simtgade, Dziesmu svētki un, pro-
tams, Ziemassvētki, kuŗi gada vis-
tumšākajā brīdī nāk ar gaismas so -
lījumu. Arī polītikas nav trūcis, jo 
13. Saeimas vēlēšanas nāca ne tikai 
ar daudziem solījumiem, bet ieveda 
mūsu parlamentā daudz deputātu, 
kuri līdz šim vēl tur nebija darbo-
jušies. Tomēr valdības līdz 18. de -
cembrim, kad top šis komentārs, 
Latvijai vēl nav. Tādēļ nepārsteid za 
kādas paziņas sacītais, ka Zie mas-
svētku sajūta beidzot tomēr ir klāt,  
jo izskatās, ka valdība taps vēl šo -
gad, turklāt Ministru prezidents, vis -
ticamāk, būs Eiroparlamenta (EP) 
deputāts Krišjānis Kariņš, kuŗš tika 
ievēlēts no Vienotības un šobrīd ir 
arī Jaunās Vienotības valdes priekš-
sēdis. Atlika vien piekrist, jo, pat 
neiedziļinoties viņa darītajos dar-
bos, jāteic, ka Kariņš ir viens no reta-
jiem polītiķiem, kuŗu karjēra nav 
padarījusi iedomīgu, augstprātīgu 
un ambiciozu. Tiesa gan, kā mēdz 
teikt, – labs cilvēks nav profesija, bet 
jāatzīst, ka Krišjāņa Kariņa darbs 
Latvijā un Eiroparlamentā ir bijis un 
ir nozīmīgs.

Pēc pirmo divu premjēra ama -
tam nominēto polītiķu – Jāņa Bor -
d āna un Alda Gobzema – neveik-
smes valdības veidošanā, Valsts pre-
zidents ir aicinājis partijas vienoties 
par to, kuŗas partijas kuŗu polītiķi 
varētu atbalstīt Ministru preziden - 
ta amatam. Sarunas ar partijām ir 
sākusi Jaunā Vienotība. Kaut arī šai 
partiju apvienībai Saeimā ir visma-
zākā frakcija – tikai astoņi deputāti, 
izskatās, ka tieši Jaunās Vienotības 
premjēra amata kandidāts Krišjā - 
nis Kariņš iegūs nepieciešamo bal -
su vairākumu Saeimā. Jāpiebilst, ka 
Kariņš nekandidēja 13. Saeimas 

Svētki un polītika
vēlēšanās, jo turpina strādāt Eiro-
par lamentā, bet, protams, noliks 
deputāta mandātu, ja Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis viņu no -
minēs Ministru prezidenta ama-
tam, ja būs skaidrs, ka viņam ir vai-
rākuma atbalsts. Ļoti iespējams, 
ka tas notiks jau trešdien, 19. de -
cembrī, un valdība vēl šogad tiks 
apstiprinā ta.

Par Krišjāni Kariņu
2009. gadā Krišjānis Kariņš tika 

ievēlēts Eiroparlamentā, 2014. gadā 
viņu ievēlēja otrreiz. Kariņš ir Ei -
ropas Tautas partijas (ETP) koor di-
nātors Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejā, Ekonomikas 
un monetāro lietu komitejas biedrs, 
Īpašās komitejas finanču noziegu-
mu, izvairīšanās no nodokļu mak-
sā šanas un nodokļu apiešanas 
(TAX3) jautājumos biedrs, Latvijas 
delegācijas vadītājs Eiropas Tautas 
partijas grupā. 

2015. gadā Eiropas Parlaments 
plenārsesijā Strasbūrā atbalstīja 
Lat vijas prezidentūras Eiropas Sa -
vie nības padomē panākto vieno-
šanos starp Eiropas Parlamentu, 
Komisiju un Padomi par mobilo 
sakaru vies abonēšanas tarifu at -
celšanu visā Eiropas Savienībā 
(ES) no 2017. ga  da 15. jūnija. 

Šogad, 19. aprīlī, Eiropas Par -
la ments plenārsesijā Strasbūrā 
atbal stīja jauno Noziedzīgi iegū-
tu līdz ekļu legālizācijas un ter  ro-
risma fi  nancēšanas novēršanas 
direktīvu, kuŗas viens no auto-
riem ir EP de  putāts Krišjānis 
Kariņš. Jāpiebilst, ka viņš ir arī 
viens no ES ener ģē tikas polītikas 
virzītājiem.

Kariņš savulaik bija viens no par-
tijas Jaunais laiks dibinātājiem, no 

2002. līdz 2009. gadam bija Saeimas 
deputāts, no 2004. līdz 2006. gadam 
Ekonomikas ministrs. Lasītājiem 
droši vien būs interesanti arī 
uzzināt (vai atcerēties), ka Krišjā -
nis Kariņš ir dzimis ASV, Delavē -
rā, ieguvis labu izglītību: St. John’s 
College bakalau ra studijas matē-
matikā, filozofijā un literātūrā; B. 
A. grads Pensil vānijas universitātē 
lingvistikā, Summa Cum Lau-
de go da diploms; uzņemts Phi Beta 
Kappa  asociācijā; PhD grads Pen-
silvānijas universitātē lingvistikā. 
Krišjānis Kariņš brīvi runā latviešu, 
angļu un vācu valodā, runā arī 
krievu un franču valodā. Viņš ir 
precējies un ir četru bērnu tēvs, 
savulaik darbojies arī uzņēmēj dar-
bībā, bija prezidents un līdzdibinā-
tājs uzņēmumam Lāču ledus, kas 
ražoja ledus gabaliņus mājsaim-
niecību vajadzībām, tādēļ jopro -
jām par viņu joko, ka polītikā viņš 
strādā ar vēsu galvu.

Kādu valdību vēlas 
Jaunā Vienotība un Kariņš?

Partiju apvienība Jaunā Vienotība 
piedāvā veidot piecu partiju koali-
ciju, ārpus tās atstājot Zaļo un 
Zemnieku savienību (ZZS) un Sa -
skaņu.  Piedāvājot iespējamo nā  ka-
mās valdības modeli, Krišjānis Ka -
riņš sacīja, ka labāk būtu, ja valdī -   
bu veidotu sešas partijas, taču ir 
“vairāki spēki, kas izslēdz iespēju 
strādāt vienam ar otru”. Tādēļ koa-
liciju Kariņš piedāvā veidot no pie-
cām partijām – Jaunā Vienotība, At -
tīstībai/Par!, Jaunā konservātīvā 
par tija (JKP), KPV LV un Nacionālā 
apvienība –, ministrijas dalot pēc tā 
sauktā paritātes principa jeb katrai 
partijai vienādu skaitu. Jaunās Vie-
notības piedāvājums amatu sadalī-

jumam Kariņa iespējamajā valdībā 
ir tāds:

‒ Jaunā Vienotība: Ministru pre-
zidenta, ārlietu ministra un finanču 
ministra postenis.

‒ Attīstībai/Par!:  vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministra, 
veselības ministra un aizsardzības 
ministra postenis. Aizsardzības mi -
nistrs vienlaikus būtu premjera 
biedrs.

‒ JKP:  satiksmes ministra, izglī-
tības un zinātnes ministra un ties-
lietu ministra postenis. Tieslietu mi -
nistrs vienlaikus būtu otrs premjera 
biedrs.

‒ KPV LV: iekšlietu ministra, eko-
nomikas ministra un labklājības 
ministra postenis.

‒ Nacionālā apvienība:  kultūras 
ministra, zemkopības ministra un 
īpašu  uzdevumu ministra demo-
grafijas jautājumos postenis, kas 
būtu jauns amats valdībā.

Turklāt Kariņa valdībā līdzšinējā 

viena vietā strādātu divi premjēra 
biedri – Attīstībai/Par! aizsardzības 
ministrs un JKP  tieslietu ministrs. 
“Mēs dodam ļoti skaidru signālu uz 
āru, arī tai skaitā starptautiski, ka     
šai valdībai ir ļoti svarīga drošība     
un tiesiskums, cīņa pret korupciju 
un tā tālāk. (..) Ar īpašo uzdevumu 
ministru demografijas jautājumos 
mēs pievēršam uzmanību īpaši 
iekšzemē, mājās, ka demografijas 
jautājums ir valdības izaicinājums,” 
skaidroja Kariņš.

Partijas kopumā šādam ministri-
ju sadalījumam piekrīt. Jau ir iz  ska-
nējuši iespējamie ministru uz  vārdi, 
bet par konkrētiem cilvēkiem dis-
kusiju vēl nav bijis. 

Lai kā, atliek cerēt, ka valdība 
beidzot tiešām tiks sastādīta un ka to 
vadīs Krišjānis Kariņš, kuŗam būs 
arī laba padomnieku komanda. 

Lai mums visiem un Latvijai gaiši 
Ziemsvētki un tiešām veiksmīgāks 
un krietnāks nākamais gads!
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EDUARDS
 SILKALNS

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība, kas savulaik ie -
stājās par Gaismas pils būvniecī-
bu, turpina darboties kā sabied-
riskā labuma nevalsts organizāci -
ja un šobrīd strādā, lai sekmētu 
mūs dienīgu bibliotēku attīstību 
visā Latvijā, veidojot tās par satu -
rā un iespējās bagātiem kultūras, 
iz  glītības un sabiedriskās dzīves 
centriem. Ar ziedotāju atbalstu 
Biedrība īsteno projektus, kas ir 
nozīmīgi visai sabiedrībai. Par 
citām aktīvitātēm: 

Biedrības izdotā triloģija The 
Glass Mountain  ir stāsts par Lat-
viju, kuŗas autors ir ASV dzīvo jo-
šais jurists Vilis Inde. Tajā lasītāji 
aicināti Latviju iepazīt, izlasot trīs 
grāmatas – Climbing the Moun-
tain, The Golden Horse, The Castle 
of Light. Tās cita citu papildina, at -
klājot saikni starp Latvijas vēsturi 
19. – 20. gadsimtā, folkloru un Na   -
cionālās bibliotēkas jaunās ēkas 
simbolismu. Triloģijas centrā ir 
Raiņa lugas “Zelta zirgs” (1909) tul-
kojums mūsdienīgā angļu va  lo - 
dā ar mākslinieka Miķeļa Fišera 
illustrācijām. 

Grāmata ir veltījums Latvijas 
viesiem un ārvalstīs augušai lat-
vie šu jaunajai paaudzei, palīdzot 
iepazīt Latviju un rast saikni ar sa -
vām saknēm. Grāmata ir ērti pie-
ejama elektroniski vietnē www.
Amazon.com. Tā būs lieliska dā -
vana jūsu mazbērniem Ziem-
svētkos.

Viens no 2018. gada vērienī gā-
kajiem Biedrības projektiem ir 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literātūras centra lasītavas 
attīstīšana, kas atrodas Gaismas 
pils 7. stāvā. Arī projekta nosau-
kums ir simbolisks – “Septītās de -
besis bērniem”. Architektu birojs 
“Gaiss”  izstrādājis lielisku projek-
tu, lai lasītava pārtaptu par inter-
aktīvu un iedvesmojošu nodar-
bību telpu bērnu intelektuālās un 
emocionālās pieredzes pilnvei do-
šanai, lai rosinātu lasītprieku, ra  -
d ošumu un domas lidojumu. 
Šobrīd Biedrība vāc līdzekļus, lai 
projektu varētu pabeigt līdz Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 100. 
jubilejai 2019. gada augustā.  

Biedrība palīdz īstenot vēl vienu 

LNB Bērnu literātūras centra 
projektu, kas veiksmīgi darbojas 
jau no 2013. gada ‒ visu Latviju 
ap  tverošu ilgtermiņa lasīšanas 
vei cināšanas programmu pirms-
sko las vecuma bērniem “Grāma -
tu starts”. Tas ir speciāls mazajiem 
bēr niem veidots pasākumu cikls 
jeb “Pūčulēnu skola”, kur bērni 
kopā ar vecākiem iepazīst biblio-
tēku. Tur notiek kopīga grāmatu 
lasīšana, radošas un izglītojošas 
nodarbības, lai bibliotēkas ap -
mek lējums ģimenei kļūtu par rē -
gulāru pasākumu. Tā kā katru 
ga  du atkal jauni trīsgadnieki pošas 
uz savu pirmo ciemošanos biblio-
tēkā, projektam financējums vaja-
dzīgs nepārtraukti. 

Viens no lielākajiem 2018. gada 

ziedojumiem, ko Biedrība saņē-
musi ir no Daces Ruņģes un Ilzes 
Matīss, kas vēlējās iemūžināt savu 
vecāku – Solveigas un Zigurda 
Miezīšu vārdus LNB Ziedotāju 
sienā. Ziedojums 10 000 eiro ap -
mērā tiks izlietots Biedrības ini-
ciēto labdarības projektu īsteno-
šanai. 

Zigurds Miezītis (1933 – 2011) 
ir pazīstams choreografs. Bērnību 
pavadījis Gulbenē, bet 1944. gadā 
kopā ar vecākiem devies bēgļu 
gaitās uz Vāciju, vēlāk pārcēlies uz 
dzīvi Kanadā. Viņu dēvē par lat-
visko tautas deju tradicijas turē-
tāju – 3. Latviešu Dziesmu svētkos 
Kanadā sarīkojis pirmo tautas 
deju lieluzvedumu Ziemeļame ri-
kā, kā arī aktīvi organizējis ār -
zemju latviešu piedalīšanos Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un deju 
svētkos. Savukārt viņa sieva Sol-
veiga Miezīte (1937 – 2015) aktīvi 
darbojās latviešu sabiedrībā Ka  - 
  na dā un ASV, veicinot latviskās 
iden titātes apzināšanu un lat vis  -
ko iz  glītību bērniem un jaun ie-
šiem. 

Biedrība izsaka pateicību līdz -
ši nējiem ziedotājiem un aicina 
sniegt atbalstu arī turpmāk. Kā 
pateicība par to, atbilstoši ziedoju-
ma summai, ziedotāju vārdi tiek 
iemūžināti: Gaismas pilī – Lielajā 
ziedotāju sienā (5000 eiro), pie 
krēsla (450 eiro), galda (700 eiro) 
plaukta (1500 eiro) vai ziedotāju 
Goda grāmatā (sākot ar 15 eiro). 

Plašāk par ziedošanas iespējām 
http://gaisma.lv/lv/ziedot. 

2018. gadā Biedrība saņēmusi 
ziedojumus no ārpus Latvijas dzī-
vojošiem tautiešiem un Bibliotē-
kas atbalstītājiem. Viņu vidū:  

Egons Mārcis Baumanis (plāk -
sne ar Baumaņu ģimenes vār -   
du), Iosif Menaker (plāksne ar Me -
na keru ģimenes vārdu), Stacey 
Han rahan, Gunter Kraus un Ede-
linde Koch-Hein, Māris Mežs. Pal-
dies!

Ziedot Gaismas pilij iespējams:
•Biedrības birojā: Gaismas pilī, 

Mūkusalas ielā 3, iepriekš piezva-
not pa tālruni +371 26470109.

• Bankā: Beneficiary: Latvijas 
Na  cionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība

Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. :
LV84HABA0551006763188
Beneficiary’s bank: Swedbank
Address: Balasta dambis 1a, 

Riga, Latvia
SWIFT code: HABALV22
Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS, 
New York
ABA/FW: 021001033

Aicinām sekot Biedrības aktuā-
litātēm: 
www.gaisma.lv 
Facebook: @LNBAtbalstaBiedriba 

KRISTĪNE OZOLA  LNB Atbalsta biedrībai 20. darbības gads

Atgriešanās dzimtenē vai dzim-
tajā pusē no trimdas, izsūtījums 
vai brīvprātīgas emigrācijas ir ie -
cienīts temats mūsu rakstniecībā. 
Par pašu skaistāko atgriešanās tē  lo-
jumu uzskatu klasiķa Jāņa Po  ru ka 
Brūklenāju vainaga beigas. Rak s-
tnieki Otrā pasaules kaŗa bēgļu 
vidū arī it naski un nostalģiski iz -
tēlojās atgriešanos senajās takās. 
Tāds bija Teodors Zeltiņš romānā 
Nu ir tā stunda (1975), tāda bija 
Aīda Niedra romānā Atkal Eiropā 
(1968). Pēc Latvijas neatkarības at   -
gūšanas 1991. gadā liels skaits trim-
dinieku atgriezās dzimtenē vai tēv-
zemē, lai šeit paviesotos, bet jau 
mazāks skaits – lai te paliktu līdz 
mūža galam. Liecību par viņu pie-
redzēto netrūkst ne periodiskos 
izdevumos, ne grāmatās. Nedēļas 

Nerimts repatriants
Māra Horna, Atgriešanās dzimtenē, 

izdevniecības “Latvijas Mediji” Lata romāns, 2018. g., 240 lpp.

žurnāls IR patlaban publicē rak -
stus par jaunās neatkarības laika 
ekonomiskajiem migrantiem, kas 
pēc prombūtnes tomēr izšķīru-
šies, ka jāatgriežas Latvijā. Rakstu 
serijas nolūks, liekas, ir pamudināt 
uz atgriešanos arī citus vai, vēl la -
bāk, Latviju nemaz neatstāt. 

Cilvēkam, kas pats atgriezies 
dzimtenē, grūti grāmatnīcā paiet 
gaŗām novembrī izdotajam Lat  -
vi jas rakstnieces Māras Hornas 
(dzim. 1936. g.) romānam  Atgrie-
ša nās dzimtenē. Kā jau vairums 
Lata romānu, šis ir izklaidei do -
māts sacerējums bez īpašas māk-
slas vērtības: dziļāk motīvēti no -
tikumi te raitā solī dzenā cits citu, 
vīrišķi alkst “pēc silta sievietes 
ķermeņa”, sievietes saviem vīriem 
ir neuzticīgas, un romāns labi vien 
ripo uz priekšu. Vērts tomēr pie-
vērst uzmanību sacerējuma galve-
nai personai, 65. g. v. nupat pen -
sijā aizgājušajam Stokholmas lat-
vietim, restorāna administrāto-
ram Oto Kadiķim. Oto pusotra 
gada vecumā ar vecākiem nedro -
šā liellaivā nonācis Zviedrijā, kur 
pavadījis visu savu turpmāko mū -
žu. Pirms desmit gadiem viņš au -
toavārijā zaudējis savu mīļoto dzī-
vesbiedri Elīdu. Grūti zināt, vai 
Māra Horna sava romāna varoni 
uzskata par tipisku vai drīzāk ne -
tipisku trimdas latvieti, tomēr vi -
ņas skatījums ir atzīmēšanas vērts. 

Oto ir pietiekami turīgs, lai, at -
griezies Latvijā, spētu nopirkt fik-
tīvā mazpilsētā Apsenē (5000 ie -
dzīvotāju, 40 km no Rīgas) kafej-

nīcu, salīgt tai darbiniekus, bet 
pats labu laika tiesu pavadīt mak-
šķerējot. Lūk, cik viegla dzīve ir 
Lat vijā repatriantam no Zviedri-
jas, salīdzinot ar pašas Latvijas 
pensionāriem! 

Oto dzīvo nemitīgos aizgājušas 
pagātnes meklējumos. Lai pēc Elī-
das nāves kliedētu vientulību, viņš 
raugās pēc citas sievietes, mek  lējot 
tajā “Elīdas žestus un manieres, 
viņas maigo raksturu”. Kad nu 
Zviedrijā viņš tādu otru Elīdu ne -
atrod, viņš izšķiras to pameklēt 
Lat vijā. Īsti trimdinieki taču ne -
grib un nevar atraisīties no savas 
pagātnes, vai ne?

Tomēr daža trimdinieka attiek-
sme pret dzimteni var būt div-
kosīga. Tajā Oto viesojies (no cik 
tad tālās Stokholmas!) vienu pašu 
reizi, pirms pieciem gadiem. Var-
būt tas tādēļ, ka viņš Latviju bija 
atstājis kā mazbērns, un viņam no 
tās nevarēja būt nekādu atmi ņu? 
Tomēr tautiskā apziņa viņā iemīt. 
Kad viņš otrā reizē atgriezies uz 
palikšanu, “Oto dziļi plaušās ievil -
ka savas Dzimtenes gaisu un jutās 
laimīgs”. Necik pievilcīgu vie  tu 
Dzimtenes gaisa ieelpošanai Oto 
gan nav izvēlējies: viņš to dara starp 
Rīgas piepilsētas daudzstāvu māju 
masīviem, kur mīt viņa brālēns.

Oto ir drusku naīvs. Jau īsi pēc 
atgriešanās Latvijā viņš domājas 
atradis savu otru Elīdu, vadoties 
no šīs sievietes žestiem un ma  nie-
rēm. Viņas raksturs turpretim, 
maigi izsakoties, liek šo to vēlēties.

Ja pirmo Latvijā uzieto sievieti 

Oto nākas padzīt, viņa neglābja-
mā sievietes idealizācija parādās 
vēl turpmāk. Kad Katrīna, kā viņu 
sauc, pēc Rigoleto noskatīšanās un 
noklausīšanās Nacionālajā operā 
saka, ka “aktrise, kas spēlēja Džil-
du, bija ļoti laba”, Oto viņu uzslavē 
vārdiem: “Tu jau analizē kā īsta 
mākslas kritiķe”. Vai mākslas kri -
ti ķes nezinātu, ka operā uzstājas 
dziedātājas, ne aktrises? 

Miesaskāres piesātinātajam ro -
mānam rakstniece vēlējusies pie-
šķirt arī kādu nacionālu pacēlu-
mu, ja nu grāmatiņai lemts iznākt 
tieši Latvijas Simtgades svinēšanas 
mēnesī. Pēdējai nodaļai dots virs-
raksts Baltā galdauta svētki. Oto 
Latvijā jau nodzīvojis veselu gadu, 
bet, kā visi trimdinieki par prio-
ritāro sēru dienu uzskata 14. jūni -
ju pār 25. martu un kā prioritā -    
ro prieka dienu 18. novembri pār 
4. maiju, tā arī Oto domā, ka “sē -
dēšana pie balti klātā galda labāk 
piedienētu 18. novembrī, nevis      
4. maijā”. Sēdētāji ap balto galdu 
vienojas pēc kārtas pateikt, par ko 
viņi mīl Latviju. Oto tad nu atrod 
svētku dienai un grāmatas izska-
ņai piemērotus vārdus: Man citas 
dzimtenes nav, tādēļ mīlu šo pašu. 
Kā var nemīlēt skaisto dabu, zivīm 
bagātos ezerus un upes, mežus, 
kuŗos vēl dzīvo tik daudz savvaļas 
dzīvnieku? Skeptiķi un smīniķi 
gan varētu iebilst, ka daba Zvied-
rijā daudzviet līdzīga Latvijas 
dabai un ka daba tādēļ nevarētu 
būt galvenais dzimtenes mīlestī-
bas iemesls. 

Katastrofāli nepaticam liekas 
pēdējais Oto teikums pie baltā 
galda un reizē viņa pēdējais tei-
kums visā romānā: “Jā,  esmu dzir-
dējis arī par latviešu operas māk-
sliniekiem, kuŗi dzied La Scala, 
Vīnes operā un daudzās citās met-
ropolēs.” Vai tad pēc gada nodzī-
vošanas Latvijā par tik vispār zi-
nāmu faktu kāds runātu kā par 
kaut ko nule padzirdētu, kas va -
rētu arī būt nezināms sarunas 
biedriem? 

Jāatzīmē, ka bez Oto atgrieša -
nās romānā īsi iestrādāta vēl otra 
atgriešanās, par ko lasām īsajā no  -
daļā Pārsteigums Magonēs (156. – 
161. lpp.). Pie vecākiem Viestura 
un Rudītes pēc darbošanās Angli-
jā atbrauks viņu meita Undīne, 
atvedot sev līdzi melnādainu 
draugu Bobu. Tā kā ne Undīnei, 
ne Bobam tālākajā grāmatas gaitā 
nekāda loma vairs nav atvēlēta, 
liekas, ka šo blakus personu ietil-
pināšanas nolūks ir kontrasta la -
bad parādīt, ka mūsdienās ir arī 
tādas „atgriešanās”.

Derīgi būs piebilst, ka t. s. Lata 
romāniem pēc divdesmit gadiem 
ar 1. janvāri būs pienācis gals. Tie 
tiek pārdēvēti par vakara romā-
niem. Bija jau nosaukuma maiņai 
arī laiks: kur tie gadi, kopš latu 
nomainījis eiro, bet grāmatiņu 
cena eiro valūtā inflācijas dēļ jau 
krietni pārsniedz sākotnējo vienu 
latu. Jāuzslavē brošēto izdevu -    
mu ārējais glītums un parocīgais 
kabatas formāts.              
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Laika
grāmatas ceļā 

pie jums!

VAIRA
PAEGLE

AGATE
NESAULE

MĀRA
CELLE

čeku par USD 25,–
t.sk. pasta izdevumi

čeku par USD 20,–
t.sk. pasta izdevumi

čeku par USD 20,–
t.sk. pasta izdevumi

sūtiet
Rasmai Adams

114 4th Ave NW,

Largo, FL33770

USA

Rīgas Latviešu biedrība 2018. gadā atzīmēja savu 150. jubileju ar 

plašu pasākumu programmu, kas noslēdzās 18. novembrī, sagaidot 

Latvijas valsts 100. jubileju.

Pateicamies visiem sveicējiem, arī tiem, kas sasniedza mūs no 

tālienes, par daudzajiem apsveikumiem, laba vēlējumiem,

svētku dāvinājumiem, ziedojumiem un kopā būšanas brīžiem 

mūsu jubilejas sarīkojumos.

Sveicam Jūs visus Latvijas valsts simtgadē!

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un

laimīgu Jauno 2019. gadu!

Lai Rīgas Latviešu biedrības moto

“Stāvi stipri, strādā droši! Latvijai!”

mūs vieno un iedvesmo arī nākamajos gados!

Rīgas Latviešu biedrības saimes vārdā

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepat – mūsos pašos.

(Imants Ziedonis) 

Laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija redakcija novēl 
saviem lasītājiem, autoriem, draugiem un labvēļiem 

gaišus un siltus Ziemsvētkus.
Lai Jaunais gads nāk ar jaunām cerībām un to piepildījumu!
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Imanta Dimanta ar koncerta rīkotājiem 2018. gadā

Kā tu sadzīvo ar pastiprināto 
publicitāti Latvijā? Kādas sa -
jūtas tas tevī raisa? 

No sākuma likās: „O! Forši, ka 
visi kaut ko grib zināt!“ Bet tad 
bija kritiens, kad likās, ko jūs gri-
 bat lai  vēlreiz stāstu to pašu? Viss 
jau ir pateikts. Tagad man ir tik 
atrunāts tas stāsts, ka man nav ne 
šā, ne tā. Es zinu apmēram, kādi būs 
jautājumi un kā es jūtos Ja kādam 
tas liekas interesanti, tad labi. 

Kas ir tas, ko tu ceri, ka cilvēki 
iemācīsies no tava stāsta? Kāds 
ir tas vēstījums, ko vēlies nodot? 

Tas ir, ka cilvēkiem ir jātic savai 
iekšējai sajūtai. Ja ir vēlme braukt 
kaut ko apskatīt, iemācīties kaut 
ko jaunu un izkāpt ārā no savas 
komforta zonas, tad tas ir jādara. 
Es negribu, lai vēstījums būtu par 
to, ka visiem tagad jābrauc at -
pakaļ uz Latviju. Ja cilvēks grib 
iepazīt pasauli, tad tas ir tikpat 
svarīgi. Ja viņi beigās atgriežas 
Latvijā, tad tas ir super.

Šovasar tev bija iespēja pie -
dalīties dokumentālās īsfilmas 
izveidē, kas vēsta par atgrie-
šanos Latvijā. Kādas sajūtas šī 
pieredze tev raisīja un pie kā -
dām atziņām nonāci? 

Tā bija iespēja izstaigāt šī brīža 
Okupācijas mūzeju. Es tur nebiju 
bijusi ļoti sen, jo diemžēl tas ir 
kaut kas tāds, ko tu ikdienā 
nedari. Varbūt kopā ar ģimeni 
vai draugiem, kas atbrauc cie -
mos. Man patīk paskatīties uz 
bērnības bildēm un padomāt par 
to, kuŗi ir tie mazie brīži, kas vei-
doja mani, un kāpēc es izdevos 
tāda, kāda esmu. Tas ir lielais jau-
 tājums, ko es šobrīd sev uzdodu.   
Cik no visa tā, kas es esmu, ir 
reproducēts no maniem vecā-
kiem un vecvecākiem un cik ir 
manis pašas identitāte un intere-
ses. Rodas mazliet identitātes 
krize, kad tu sāc saprast, ka Tavs 
skats uz pasauli ir tik daudz no 
vecākiem un vecvecākiem pār-
mantots. Un, ka Latvija vairs nav 
tā valsts, kādu viņi tev iemācīja. 
Un kā tu atrodi līdzsvaru starp 
tām lietām…

Vai ieguvi kaut kādas jaunas 
atziņas par sevi? 

Ieguvu vēl lielāku pārliecību, 
ka ģimene  un draugi, kas ir bijuši 
līdzās, ir lielākais atbalsts.

Mēs izvēlējāmies aicināt tevi 
piedalīties īsfilmā, jo gribējām 
parādīt tevi kā prototipu un 
caur tevi izstāstīt to stāstu, ko 
nozīmē augt svešumā, atbraukt 
uz Latviju, izmēģināt un, vis-
beidzot, pieņemt lēmumu par 
palikšanu šeit. Vai tu jūties kā 
tāds prototips vai arī tev liekas, 

ILZE
GAROZA

Imanta Nīgale:
“Es gribu sagaidīt brīvās Latvijas 100”

Ar Imantu Nīgali sarunājas Ilze Garoza

ka tavs stāsts ir unikāls un 
atšķirīgs no citiem? 

Es domāju, ka tas noteikti var 
būt prototips. Es arvien vairāk 
redzu jauniešus, kuŗi brauc uz 
Latviju vairākas vasaras pēc 
kārtas un izsaka vēlmi palikt 
ilgāk. Tas ir ļoti skaisti. Es ceru, 
ka viņiem izdosies atrast tās lie-
tas, kas palīdzēs viņiem augt un 
attīstīties tā, kā viņi vēlas. Man tā 
arī sākās, ka es gribēju atrast 
jebkādu iemeslu šeit būt uz il  gā-
ku laiku. Es iestājos universitātē 
un līdz ar to biju piesaistīta uz 
diviem gadiem. Pēc tiem diviem 
gadiem es meklēju vēl kādas 
iespējas palikt, tad atradu to, kas 
mani interesē, un sāku saprast, 
kā es varu veidot sevi kā pro-
fesionāli kādā jomā. Man veicās 
ar to. Bet tas bija ceļš un process. 

nezinu. Laiks rādīs.
Kad tu tikies ar saviem pa -

ziņām, kādi bija visbiežāk uz -
dotie jau tājumi? 

“Kā tev iet?” Ir cilvēki, ar ku  ŗiem 
es biežāk satiekos vai sarak stos. 
Un tad tur nav tik liela tā sprauga 

Ir pagājuši vairāki mēneši 
kopš jūsu turnejas pa ASV.  
Kādi ir spilgtākie brīži un pie -
dzīvojumi šīs turnejas gaitā? 

Viss ceļojums bija fantastisks. 
Lai cik grūts un nogurdinošs tas 
reizēm bija, es esmu tik lepna par 

cik liels un nozīmīgs ir šis 
pasākums. Vismaz es ne. Es 
zināju, ka būs forši, ka cilvēki 
nāks un klausīsies, bet nezināju, 
ka būs tik liels emocionālais 
ieguldījums arī no viņiem. Tas 
bija skaisti. 

Kā tu jūties par pašu 
Simtgadi? Kas ar to notiek un 
saistās? 

Es kaut kur dzirdēju, ka 
kādam tik ļoti ir apnikusi tā 
Simgtades fraze un būšana, ka 
viņš to pārsaucis par Latvijas 
10x10. Man nav apnicis. Es ļoti 
selektīvi eju uz pasākumiem. 
Man nebija svarīgi apmeklēt 
katru un visus pasākumus. 
Laikam tas, kas mani mazliet 
attur no tās patiesās svinēšanas 
ir tas, ka šie nav īstie brīvie 100. 
Pēc būtības tas nav brīvās Lat-
vijas 100. Un es gribētu sagaidīt 
tos!

Kā tu vērtē Latvijas Simt-
gades moto „Es esmu Latvija“? 
Vai tu tam piešķiŗ kādu dzi -
ļāku jēgu? 

Man tas ļoti patīk. Es domāju, 
ka katrs to interpretē savādāk. 
[Manam dzīvesbiedram] Kriš-
jānim tas būtu pilnīgi citādāk 
nekā man. Es to uztveru ļoti 
emocionāli: „Latvija – mana 
Tēvzeme“ un visu to… “Es 
esmu Latvija” – tāpēc ame ri-
kāņos man jāstāsta, kāpēc man 
ir dīvains vārds. Un tad tu pa -
skaidro viņiem, kur ģeogra fiski 
atrodas Latvija. Un tajā brīdī tu 
iemieso „Es esmu Latvija“. Un 
mēs varam veidot mūsu valsts 
un tautas būtību.

Skatoties un cerot uz tiem 
„īstajiem“ 100, kāds ir tavs 
aicinājums tiem, kam ir līdzīgs 
stāsts par dzīvošanu un uz -
augšanu ārpus Latvijas un 
viņu attiecībām ar Latvijas 
valsti? 

Manī ir viena liela doma, kas 
saistās ar trimdas nākotni. Mēs 
šobrīd esam krustcelēs. Tie cil-
vēki, kā mani vecvecāki, kas 
izceļoja no Latvijas, līdz šim ir 
bijuši mūsu tiešā saikne ar 
Latviju – ar saviem stāstiem, 
atmiņām par to un saviem 
iemesliem, kādēļ viņi atstāja 
Latviju. Ir liela atbildība atce-
rēties tos stāstus un to saikni, 
un izdomāt, ko darīt pēc tam? 
Minikrize bija, kad Latvija at -
guva neatkarību un šī trimdas 
latviešu misija vairs nebija tik 
aktuāla vai mainījās ļoti krasi, 
jo Latvija bija brīva un galvenais 
bija sasniegts. Ko tagad darīt? 
Vai mēs tiešām braucam at -
pakaļ, kā mēs esam teikuši? 
“Negribas. Grūti. Mums ir šeit 
daudz laba.” Un tāpēc tā sajūta 
vai vēlējums būtu, ka tagad vēl 
jo vairāk jāuztur tā tiešā saikne 
ar Latviju, lai kāda tā būtu. 
Mums ir tik daudz fantastisku 
līdzekļu, kas to palīdz darīt – 
mums ir ātri lidojumi, internets, 
kas palīdz skatīties Latvijas 
Televīziju un klausīties Latvijas 
Radio. Tas nav kaut kas ļoti tāls 
un svešs vairs. Svarīgi ir cienīt 
to, no kurienes mēs esam nā -
kuši, un domāt, kāpēc mēs esam 
tādā situācijā, kādā esam.

Latvijas Simtgades gads tuvojas beigām. Cik vareni tas iesācies, 
tik vareni tas noslēdzies ar desmitiem lielāku un mazāku 
sarīkojumu katrā latviešu apdzīvotā vietā ASV. Kas paliks pēc šī 
gada? Tās būs emocijas, atmiņas un stāsti, un iedvesma jaunam 
darba cēlienam. Uz sarunu aicināju Imantu Nīgali, kuŗa šī gada 
sākumā kopā ar grupu Imanta Dimanta un Draugi ieskandināja 
Latvijas Simtgadi Amerikā, piedaloties Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) rīkotā koncertturnejā pa 18 ASV pilsētām. 
Nākamā gada sākumā Latvijas Televīzijā tiks translēta do  ku-
mentālā īsfilma „Atgriešanās“, kas tapusi ar Latvijas Kultūras 
ministrijas, ALAs un Pasaules brīvo latviešu apvienības atbalstu. 
Filma ir stāsts par Imantas identitātes meklējumiem, pārcelšanos 
uz Latviju, Latvijas Simtgadi un vērtībām.

ar informāciju, kas jāizstāsta īsā 
brīdī.  Ir tāda maģija ar ārzemju 
latviešu sabiedrību, it sevišķi Gaŗ-
ezera gados, ka tu neredzi tos 
cilvēkus veselu gadu. Un tad jūs 
esat tur kopā sešas nedēļas un 
darāt savu kopīgo lietu. Tad tas 
laiks un attālums īsti neko 
nenozīmē.

mums, ka mēs to izdarījām. 
Esmu tik pārlaimīga un patei-
cīga par to atbalstu, ko vietējie 
latvieši mums deva, jo katrā 
pilsētā bija atsaucīga publika un 
ļoti gādīgi organizātori. Un mēs 
kā grupa esam ļoti pateicīgi par 
visu, kas ir noticis. Kas to pada-
rīja tik unikālu? Es domāju, ka 

Ja man tās dažas lietas nebūtu tā 
sakritušas, kā tās sakrita, tad es 
varbūt nebūtu šeit.

Vai tev savai ģimenei ir jā -
skaidro sava izvēle palikt Lat-
vijā? 

Nē. Viņi to ir akceptējuši. Pat, 
ja mēs domājam, kā bija at -
griezties tajā (Simtgades) tūrē. 
Tur noteikti bija tā sajūta, ka tu 
esi atpakaļ vidē, ko tik labi pazīsti 
un tu ļoti labi vari tajā iederēties. 
Bet tad gadās arī brīži, kad tu 
saproti, ka esi bijis septiņus gadus 
prom un neesi vairs tajā vidē 
iekšā. Vēl joprojām ir brīži, kad 
tu jūti to FoMo (Fear of missing 
out), un tu domā, vai tas, ka esmu 
izvēlējusies palikt šeit, nozīmē 
uzdot draudzības, kādas bija tur. 
Un vai tas ir bijis tā vērts? Es 

Vai tev ir sajūta, ka latviešiem 
ASV ir izpratne par to, kāda ir 
dzīve Latvijā? 

Es domāju, ka viņi lēnām sāk 
izprast. Latvija ir kļuvusi par ne 
tik traku vietu, kur atbraukt. Tā 
ir normāla, eiropeiska valsts, kur 
var labi pavadīt laiku. Es domāju, 
ka ir ļoti liela starpība, vai tu 
atbrauc uz Latviju uz vienu ne -
dēļu Dziesmu svētku laikā, kur 
visi tavējie ir vienās un tajās pašās 
vietās Vecrīgā, vai palikt pēc tam 
nedēļu vai divas ilgāk, vai at -
braukt uz Latviju mēnesi vēlāk 
vai ziemā… Tas ir pilnīgi cits 
stāsts. Man nav žēl, ka viņi te 
redz skaistāko gadalaiku. Tas ir 
brīnišķīgi, ka viņi var baudīt un 
svinēt. Bet, ir arī tā ziemīgi tumšā 
Rīga un Latvija…

tas, ka cilvēki jau no paša sākuma 
redzēja, kā mums iet, un viņi 
gribēja sekot, kā mums turpmāk 
ies. 

Ļoti laba bija sadarbība ar 
sociāliem medijiem – mēs varē-
jām uzrunāt cilvēkus, kas varbūt 
ikdienā nesekotu tam visam. Tas 
ir ļoti liels ALAs nopelns – kā 
viņi aicināja cilvēkus nākt. Vai -
rākās vietās organizātori teica, ka 
uz koncertu ir ieradušies cilvēki, 
kuŗi nav gadu desmitiem rādī-
jušies  latviešu sabiedrībā. Tas 
bija skaisti, ka mēs bijām tur un 
ka mēs varējām sanākt visi kopā. 

Vai jūs apzinātājāties, ka bijāt 
Simtgades turneja? 

Es domāju, ka mēs to tikai 
tagad saprotam līdz kaulam. Tajā 
brīdī mēs patiešām neizpratām, 
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Gariņš pateicas saviem uzticīgajiem lasītājiem, sūta Ziemsvētku svei cie-
nus, laba vēlējumus Jaunajā gadā un aicinājumu palīdzēt, lai viņa redzējumi 
piepildītos. 

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.

AUSTRĀLIJĀ. 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. 47) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Plaisa. 7. Sāremā. 

10. Isliena. 11. Atlēts. 12. Kasele. 
13. Memfisa. 14. Armija. 15. Stor-
no. 16. Berio. 19. Kakao. 22. 
Sakss. 24. Reisi. 25. Piroga. 26. 
Sanita. 27. Klase. 28. Piepe. 31. 
Ansis. 34. Sisla. 37. Peters. 39. 
Valsis. 40. Kalvene. 41. Bamako. 
42. Liesma. 43. Tasmans. 44. 
Makaks. 45. Sasist.  

Stateniski. 2. Laterna. 3. Ibē-
rija. 4. “Aisma”. 5. Slampe. 6. Te -
piķi. 7. Sakas. 8. Rostoka. 9. Me -
lones. 16. Barakas. 17. Reigans. 
18. “Odiseja”. 20. Kaive. 21. 
Opole. 22. Sanda. 23. Kītss. 29. 
Ikebana. 30. Pienava. 32. Neliels. 
33. Idiomas. 35. Izlase. 36. Liekas. 
38. Skots. 39. Velss.

Līmeniski. 1. Valsts Eiropā.          
5. Deformācijas veids. 6. Masas 
mērvienība angļu mēru sistēmā. 
8. Amūras pieteka Krievijā. 10. 
Spāņu gleznotājs (1904 – 1989). 
11. Šujmašīnas sastāvdaļa. 12. 
Dzeltenzeme. 16. Zviedru rakst-
nieks (1857-1949). 18. Daugavas 
pieteka. 20. Jupitera pavadonis. 
22. Izsmiekls, nicinājums. 23. 
Liel upes satekupe. 25. Prece ar 
vispārēja ekvivalenta nozīmi. 26. 
Latviešu dziedātājs (1907-1987). 

27. Iecere. 28. Franču rakstnieks 
(1895-1971). 30. Jūrmalas pilsē-
tas daļa. 33. Gaismas dievs sen-
grieķu mītoloģijā. 37. Izmeklēta 
sabiedrība. 38. Norvēģijas galvas-
pilsēta. 39. Pi lsēta Francijas zie-
meļos. 40. Etiopijas galvaspilsēta.

Stateniski.  1. Franču glezno-
tājs (1859-1891). 2. Valsts Okea-
nijā. 3. Skalbes. 4. Pilsēta Somi -
jas rietumos. 5. Ūdens navigāci-
jas zīme. 7. Vēju valdnieks sen-
grieķu mītoloģijā. 9. Latviešu 

selekcionārs (1896-1976). 10. 
Gal venā pazīme. 13. Viens no 
Dānijas jūras šaurumiem. 14. 
Agrāk Spānijas naudas vienības. 
15. Arkla sastāvdaļa. 17. Ameri-
kas strauss. 18. Biezs vilnas vai 
pusvilnas audums. 19. Mikro-
sko pisks pirmdzīvnieks. 21. 
Ro  žu dzimtas augs. 24. Kūrort-
pilsēta Gruzijā. 29. Dominikas 
galvaspilsēta. 31. Izglītoti ļaudis 
musulmaņu zemēs. 32. Lente 
for mastērpu uzšuvēm. 34. Fran-
ču komponists (1838-1875). 35. 
Spāņu izcelsmes amerikāņu bio-
ķīmiķis (Nobela prēmija 1959. 
g.). 36. Bangladešas galvaspilsēta.

Te nu esam. Mana pēdējā Abi-
tūra, mans pēdējais stāsts, parīt 
pēdējā Advente. Un arī – Brīvās 
Latvijas aiziešana no reālās un ie -
nākšana garu pasaulē. Jo kā gan 
citādi saukt elektronisko tīmekļa 
brīnumu? Viss taču – kā saka – 
virtuāli. Un virtuāli taču it kā ir, 
bet pa īstam nav, nu gluži kā mēs, 
gariņi, visās savās izpausmēs. Tā -
tad – sveika mūsu rindās, mūžam 
Brīvā Latvija! 

Bet pašās beigās gribas ne vairs 
stāstīt par to, kas bijis vai ir, bet 
par to, kas būs vai kam būtu jā -
būt. Kā vēlējumu, kā redzējumu. 
Te man nāk talkā senais Mūzeja 
draugs Pōls Gōbls (Paul Goble) ar 
savu vēstījumu Mūzeja jubilejā: 
“Es kā Latvijas un Latvijas Oku-
pā cijas mūzeja draugs atļaujos uz 
brīdi jūs 25. gadadienā cildināt 
par apbrīnojamo darbu, ko jūs 
esat veikuši, bet tai pašā laikā at -
gādināt, ka jūsu grūtākie un sva-
rīgākie darbi vēl ir priekšā.” Būs 
arvien grūtāk glabāt dzīvu atmi-
ņu par okupāciju, jo ar katru nā -
kamo paaudzi zūd tiešās atmiņas 
saites un līdz ar tām – ceļazīmes 
nākotnei. Tas nozīmē – gādāt, lai 
šīs ceļazīmes un pagātnes saites 
ar nākotni paliktu skaidri salasā-
mas un izprotamas. Un es savām 
gara acīm redzu – 

Es redzu, kā uz Nākotnes namu 
ar jauno ekspozīciju un plašo 
publiskās programmas piedāvā-
ju mu plūst ļaužu tūkstoši, tūristu 
pulki, veci, bet it īpaši jauni, lai uz -
zinātu un izprastu mūsu valsts, 
tautas un zemes likteņus okupā-

47. Es redzu …

cijas laikā, spēju izdzīvot, saglabāt 
ticību, pretoties, atgūt savu neat-
karību un to turēt kā svētumu tā -
lākajās paaudzēs.

Es redzu, kā Mūzeja misija at -
cerēties, pieminēt un atgādināt no 
Nākotnes nama aizsniedz visus 
Latvijas novadus, ciemus un pil-
sē tas un sniedzas pāri robežām 
pasaulē.

Es redzu, kā Nākotnes namā 
Mūzeja darbs ieiet jaunā, dinā-
miskā kvalitātē – daudz intensī-
vāks, daudz plašāks un aptvero-
šāks, nekā tas bija iespējams līdz 
šim.

Es redzu, kā Nākotnes namā 
piemērotos un drošos apstākļos 
krājas un glabājas tautas atmiņa 
par okupāciju: Mūzejam uzticētās 
piemiņas lietas, dokumenti, vi -
deo liecības un atmiņu stāsti. 

Es redzu, kā Mūzejs izplaukst 
par aktīvu okupācijas vēstures un 
atmiņas pētniecības centru, kur 
strādā un viesojas pētnieki un 
studenti no Latvijas un citām val-
stīm, kur notiek semināri un 

konferences, no kuŗas plūst jau-
nas pārbaudītas zināšanas un at -
ziņas, saistošas grāmatas un raksti, 
uzrunājoša informācija Mūzeja 
jaunajā mājaslapā un sabiedris-
kajos plašsaziņas līdzekļos.

Es redzu, kā uz Mūzeju arvien 
lielākā skaitā nāk un brauc sko-
lēni un skolotāji no visām Latvi -
jas malām un kā no Mūzeja nāk 
mā  cību materiāli, metodes un ie -
ro smes radošai okupācijas vēs tu-
res mācīšanai paaudzēm, kuŗas 
vēl nāks. 

Es redzu, kā Mūzejā drūmā 
patiesība par tumšo pagātni kļūst 
par ceļazīmi gaišajai nākotnei. 

Es visu to redzu, un te man pie-
sitas ilgi nesatiktais Mefistofelis: 
“Es esmu gars, kas visu noliedz, 
jo viss, kas top, ir cienīgs, lai tas 
bojā iet. Vari sapņot – nesanāks.” 
Bet es: “Es esmu gars, kas saka jā, 
jo aizgājušajā vietā nāks kas 
labāks.” Esmu laikam rainisks, 
bet, kā bijis mūžam, laikam jau 
arī Mefistofelis neatkāpsies un 
liks mums apzināties visa esošā 

trauslumu un mūsu pašu atbil-
dību to saglabāt. Viņa senais pre-
tinieks Fausts labi zināja, ka brī-
vību un dzīvību gūs tik tas, kam 
dienu dienā iekaŗot tās būs. Vi -
ņam taisnība. Kā Rainim. Un tā -

pēc, labu vēlēdams, es turpināšu 
dzīvot Mūzejā un Nākotnes na mā, 
jo ticu, ka tik tiešām sagrūs tikai 
tumsa, bet gaisma mūs vedīs uz 
apskaidrību. Ja mēs uzdrīkstē si-
mies un par to gādāsim. 

Likteņdārzam piešķirts 100 000 eiro ziedojums no VAS “Latvi-
jas valsts meži”. Šogad 21. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 
Likteņdārza likumu, tā nostiprinot iespēju piešķirt naudu šim val-
stiski nozīmīgajam projektam. 

Lestenes ev.lut. baznīcā 3. Adventā notika svētbrīdis un kon-
certs.  Piedalījās Rīgas jauktais koris “Domino”, Jaunpils vokālā gru-
pa “Vocalica” (mākslinieciskais vadītājs Ainārs Plezers) un Dobeles 
jauk tais koris “Sidrabe” (diriģents Jānis Zirnis). Lestenes baznīcā 
dievkalpojumi notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā plkst.12. Mā -
cītājs Jānis Saulīte. 

Pie Skultes ev. lut. baznīcas jau septīto gadu ir izveidots lielākais 
Adventa vainags Latvijā. Pērn nosvinēti 260 gadi, kas saliedējis 
drau dzi kopīgai sadarbībai mācītāja Ivo Pavloviča vadībā. Ar katru 
reizi vainags ir lielāks, šoreiz jau 23 metri. Skujām klātais aplis de -
korēts ar apgleznotiem eņģelīšiem, zvaigznēm, bet sveču vietā ir četri 
lieli lukturi, kurus iededz svētdienās. Pārējos vakaros mirgo gais-
miņas. 

Ventspils Kultūras centrs 31. decembrī plkst. 22 aicina uz Vec-
gada balli, ko ieskandinās dziedātāja Mārtiņa Ruska trio un leģendārā 
grupa “Credo”. Jauno 2019.gadu sagaidīs Lielajā laukumā, kur 
priecēs krāšņs koncerts, Ventspils domes vadības uzruna un svētku 
salūts naksnīgajās debesīs. Skolēnu ziemas brīvdienās aicina izbaudīt 
prieku 36 bērnu rotaļu laukumiņos un divās lielajās Bērnu pilsēti -
ņās, kur ik svētdienu notiek bezmaksas pasākumi ar rūķiem, jautrām 
dziesmām un dejām.

Gulbenes centrālajā skvērā 21., 22. un 23. decembrī pirmo reizi 
norisināsies Ziemassvētku jampadracis. Darbosies mājražotāju 
tirdziņš, kur būs iespēja iegādāties tradicionālos ēdienus svētku gal-
dam un dāvanas. Labdarības akcijā varēs ziedot mazturīgiem 
bērniem. 

Valkā 23. decembrī pilsētas tirgus laukumā Ziemassvētku lab-
darības tirdziņš. 24. decembrī plkst. 18 Valkas-Lugažu ev. lut. 
baznīcā Svētvakars. 31. decembrī plkst. 23 Lugažu laukumā Jaunā – 
2019. gada sagaidīšana.  Pusnaktī – novada domes priekšsēža Venta 
Kraukļa uzruna un salūts.

Kuldīgas novada mūzejā no 14. decembra līdz 13. janvārim ap -
skatāma Tautas tēlotājas mākslas studijas “Kuldīgas Palete” izstāde 
“Ziedputenis”, kur piedalās 21 mākslinieks. Nākamgad apritēs 50 gadu 
kopš Kuldīgā izveidoja pašdarbības gleznotāju pulciņu. Kopš 2010. 
gada studiju vada māksliniece Iveta Brence. 

26. decembrī plkst. 17 Bauskas Svētā Gara evaņģeliski luteriska-
jā baznīcā dziedātāja Marija Naumova aicina uz jaunu Ziemassvēt-
ku koncertprogrammu “Pa īstam”, kas decembrī izskan 11 baznīcās 
Latvijā. 

Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem lekciju ciklā “Kā mēs sargājam Latviju?” rīko eseju konkur-
su jauniešiem (no 14 – 21 gadam) “Mana ģimene Latvijas vēstures 
notikumos” vai “Kas man ir Latvija? Vai to ir vērts aizsargāt?”. Darbus 
gaidīs līdz 2019. gada maijam, sūtot uz e-pastu: SargajamLatviju@
mod.gov.lv. Konkursa uzvarētājiem balvā būs lidojums ar Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) helikopteru “MI-17”. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina 
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LĀSMA
GAITNIECE

Z I E M S V Ē T K U  S T Ā S T S

Spēcīgas vēja brāzmas jumt-
ista bas loga rūtī ar spēku trieca 
snieg pārslu tūkstošus. Un tā visu 
pēcpusdienu un pievakari bez 
pārtraukuma. Iziet ārā, nelielās 
guļbūves pagalmā, pat nebija, ko 
cerēt. Nemaz nerunājot par ne -
stei dzīgu pastaigu pa sniegoto 
meža ceļu, kas istabā sēdošo kat rā 
no retajām ciemošanās reizēm 
vilinājis īpaši stipri. Ar pirkstu ga   -
liņiem pieskarties priedes raup-
jajai mizai, it kā atdodot tai ik -
dienas rūpes un saņemot pretī 
atbrīvotību, kas viņa mūziķa pro-
fesijā tik nepieciešama. Varbūt 
tie ši tā var iemantot arī mazu 
ma zītiņu daļu bērnišķa prieka: 
kaut ko no tā visa, kas pirms dau-
dziem gadiem, kad viņš, vēl bērns 
būdams, Ziemassvētkus sagaidīja 
Rīgas mājās, šķita pašsaprotami. 
Tās aizrautības, viegluma un dzī-
ves alku, kas tagad piemīt Justīnei.

Taču laiks bija pagājis, un ļau-
dis mainījušies. Jau vairākus ga -
dus, bēgot no galvaspilsētas kņa-
das, kārdinošajām, taču bezgau-
mīgajām reklāmām masu medi-
jos un veikalu skatlogos, kas uz -
bāzīgi aicināja pirkt visu pēc kār-
tas, kā arī uzspēlētās, pat teatrālās 
jautrības, kas līdzīgi infekcijas 
sli mībai bija pārņēmusi rīdzinie-
kus, viņš vairākus gadus pēc kār-
tas svētkus pavadīja priežu me - 
ža ielokā. Pie sava bērnības drau-
ga – Dienvidkurzemes virsmež-
nie cībā iecienīta mežsarga, Nī -
cas mežniecības pārziņa, un viņa 
pus augu meitiņas Justīnes. Šī 
ga  da nogale nebija izņēmums; 
bērnu dienu draugs jau atkal 
aicināja ciemos. 

– Pats zini, kā tas ir. Divatā labi, 
trijatā – labāk, – mežsargs viņam 
bija klāstījis pa telefonu. – Tur klāt 
daži pēc tevis ir pat ļoti no -
ilgojušies!

– Tas mani priecē! Patiešām, 
tra dīciju nevajag lauzt, – viņš bija 
piekritis un apsolījies aizbraukt. 
Un, galu galā, kāpēc gan ne? Kā -
pēc gan atteikt aicinājumam, kas 
nācis no tīras sirds?

– Saki tikai, ko lai paņemu Jus-
tīnei?

– Kaut es pats to zinātu! Viņa 
man teica, ka sen esot pieaugusi 
un nekādiem Ziemassvētku ve  cī-
šiem simt gadus vairs neticot.

– Ak, tā! Un tu, nabaga tēvs, to 
nebiji pat pamanījis! To, ka meita 
izaugusi, – viņš jautri iespurdzās.

– Nemaz nerunā, – mežsarga 
balss pēkšņi mainīja intonāciju, 
tā piepeši kļuva nopietna, pat tā  da 
kā mazliet aizsmakusi. – Cie nītais 
komponist, tu nespēj pat iztēlo-
ties, cik ļoti viņa līdzinās mātei. 
Ar katru gadu vairāk un vairāk… 
Labi, pietiks. Gaidām ciemos! 

Tā viņi viens otru uzrunāja. Par 
mežsargu. Un par komponistu. 
Sākumā it kā pa jokam, taču ar 
laiku tas kļuva par ieradumu. Ja 
Nīcas mežniecības pārzini viņa 
profesijas nosaukumā, nevis vār -
dā vai uzvārdā, gandrīz vienmēr 
dēvēja gan kolēģi no Dienvi d-
kurzemes virsmežniecības, gan 
mednieki, kuŗi viņa pārraudzī -
tās meža platības bija iecienījuši 
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medību sezonas laikā, tad ar kom-
ponistu bija citādi. Viņa kris tītais 
vārds bija lasāms afišās gan pie 
Rīgas un dažkārt arī Pēterpils 
koncertzālēm, gan uz kompakt-
disku spožajiem vāciņiem, taču 
pēdējo gadu nogalēs, dodoties 
cie mos pie bērnības drauga, tas 
tika atstāts galvaspilsētā. Pēc paša 
vēlēšanās, protams.

Pēc pusdienām komponists, 
mežsargam un Justīnei pieteicis, 
ka vēlas strādāt pie jaunās ieceres 
un tikai vakarpusē pievienosies 
nelielai svinēšanai, pazuda jumt-
istabā. Pēcpusdienas krēsla strau-
ji sabiezēja. Uz naktsskapīša bla-
kus laikrakstam un nošu burt-
nīcai nolikdams kūpošas kafijas 
tasi, viņš apgūlās un stingu ska-
tienu vērās logā. “Cik tāda snieg-
pārslu deja ir savdabīga,” kompo-
nists čukstus noteica. “Kāpēc 
mēs, cilvēki, nespējam dzīvot tik 
viegli? Kāpēc cits citam nodarām 
pāri? Kāpēc…” Acīs sariesās asa-
ras. Pagāja pusstunda, stunda. 
Ka fija atdzisa neizdzerta. “Kāpēc 
ir tik sasodīti skumji?” – viņš pats 
sev jautāja, taču, nerazdams at -
bildi, piecēlās pussēdus un, pa  ņē-
mis rokā smaili noasinātu zī  mu-
līti, burtnīcā uzvilka pāris no šu, 
tad vēl un vēl. “Sasodīts,” viņš 
piepeši iekliedzās, spējās dusmās 
pārlauzdams zīmuli uz pusēm. 
“Nespēju. Nesanāk!” 

Atskanēja kluss klauvējiens, 
liekot atgriezties reālitātē.

– Lūdzu, piedod! Vai drīkstu? – 
durvis pavērās, tajās pavīdēja Jus-
tīnes gaišā galviņa.

– Nāc vien!
– Tu šodien esi nelaimīgs? 
– Var teikt arī tā. Katra diena 

nevar būt svētdiena. 
– Es tikai vēlējos jautāt…  – jaun-

kundze iesāka sakāmo. Tās nelai-
kā mirusī māte – jaunībā talantī-
ga žurnāliste, kuŗa, sekojot savai 
sirdsbalsij, veiksmīgas karjeras 
vietā bija izvēlējusies dzīvi šai pa -
saules nostūrī, labas manieres un 
izturēšanos meitai centās iemācīt 
jau bērnībā.

– Nevēlies. Vienkārši jautā, – 
komponists atteica.

– Labi, – viņa klusu atbildēja. – 
Vai nenāksi lejā? Bez tevis ir 
skumji. Tētis ir izgājis.

– Labprāt. Tikai neesmu izda rī-
jis neko no tā visa, kas bija man 
prātā.

– Paspēsi. Tētis saka – tu vien-
mēr visu paspēj. Paspēsi arī šo -
reiz. Bet tagad ir Ziemassvētku 
vakars. 

Tik optimistisks savas personī-
bas raksturojums komponistam 
neviļus lika pasmaidīt. Kaut nu   
tā patiešām būtu!

– Tā jau tas ir. Droši vien, ka tā.
Atverot virtuves durvis, kopā   

ar viņiem iešmauca melns, ļoti 
pūkains kaķis. 

– Re, Žanītis! Un, kā parasti, 
iz salcis, – Justīne nosprieda, pa -
ņemdama no plaukta paciņu ar 
barību, un pieliecās, lai iebērtu 
trauciņā. Melnajam skaistulim to 
vien vajadzēja, tas sāka dīdīties 
un kļūt nepacietīgs.

– Pagaidi, cilvēk! Ļauj taču iebērt!

– Cilvēk? – komponists ar iz -
brī nu pārjautāja. 

– Jā gan. Daži saka, ka dzīvnie -
ki par mums esot labāki.

– Tad kāpēc tu kaķi lamā par 
cil vēku? – viņš, mazliet pasmai-
dīdams, atjautāja. 

Uz to Justīnei atbildes nebija. 
Pabeigusi barot kaķi, viņa kom-
ponistu aicināja viesistabā. Tās 
stūrī vizuļoja eglīte, gaiss smar-
žoja pēc skujām un nesen cep-
tiem pīrāgiem. Galdu klāja zīda 
galdauts smalki izšūtiem ziedi-
ņiem, uz tā – kristalla glāzes, por-
celāna šķīvīši un sudraba galda 
piederumi. Un vecum vecs sveč-
turis. Tas vēl no Rīgas laikiem.

– Tu atkal esi pacentusies.
– Nekā daudz mums nav: pīrāgi, 

piparkūkas, brieža gaļas kotletes, 
ko tētim atnesa mednieki, un, jā, 
tevis vestie kārumi. Kad atnāks 
tētis, vārīsim kafiju. Lai nenāktu 
miegs un varētu iziet ārā. 

– Tu šovakar domā iziet ārā?
– Kāpēc gan ne? Vai varbūt tev 

bail, ka nosalsi? Nu, jā – tie Rīgas 
ļaudis ir tādi trauslāki. Tā nu tas 
ir! 

Komponists skanīgi iesmējās. 
Nelāgais noskaņojums pagaisa, 
atbrīvojot vietu bērnišķīgam, pat 
saviļņojošam svētku priekam. Vi -
ņam šīs izjūtas nebija svešas, taču, 
līdzīgi Ziemassvētkiem, tās, vie-
sojoties mežsarga namā, ik gada 
nogali vajadzēja radīt no jauna. 
Galvaspilsētā tām ļauties būtu 

pārāk liela izšķērdība. Izjūtu gam-
mai pievienojās izbrīns par to,   
cik savdabīgas, cik krasi atšķirī-
gas, parallēli eksistējošas var būt 
divas pasaules. Ierastā Rīgas vide 
ar elegantiem ļaudīm un koncert-
programmām izsmalcinātās zā -
lēs. Kristalla lustras un flīģeļa spī-
dīgie sāni. Aplausi. Un Nīcas no -
va da mežvidus. Jumtistabas klu-
sums un vientulības stundas. No   -
pietnais, mazliet padrūmais bēr-
nības draugs un viņa Justīne, kas 
nu jau gandrīz pieaugusi. Stāsti 
par medībām un vietējo mednie-
ku veiksmēm. Vai neveik smēm.

– Jā, jā – mēs, smalkie Rīgas 
ļau dis, esam trausli. Mazākā vēja 
pūsmiņa, un esam jau slimi. Lie-
lāka vēja pūsmiņa un – bāc – mēs 
jau mirstam! – komponists sāka 
sirsnīgi smieties.

– Jā, par to jau es runāju, tikai  
tu mazliet pārspīlē, – neņemda -
ma vērā sarunu biedra piepešo 
jautrību, Justīne turpināja.

– Labāk saki, kur palicis tavs 
tētis?

– Viņam zvanīja mednieki. Ai -
ci nāja uz brīdi pievienoties. Man 
kļuva garlaicīgi, tāpēc gāju pie 
tevis.

– Ak tā. Vai tad pat šovakar rī -
ko medības?

– Šovakar, protams, ka ne, bet  
tā viņiem tradicija – Ziemassvēt-
ku vakarā sanākt kopā un maz -
liet atzīmēt.

– Sapratu. 

– Drīz būs atpakaļ. Bet mēs pa 
to laiku varētu uzspēlēt, kā tev 
šķiet? 

– Neiebilstu.
– Šachu vai dambreti?
– Labāk dambreti. Es nespēju 

normāli domāt. Šacham tas ne -
der. Vismaz, lai jēdzīgi spēlētu.

Nevedās arī dambretes spēle: 
muļķīgas kļūdas pieļāva te Jus tī-
ne, te komponists, paši būdami 
izbrīnīti par savu neattapību. Ie -
mesls gan bija cits: pievērsties 
spēlei neatlika ne pacietības, ne 
arī īstas vēlēšanās; Justīnei bija 
desmitiem jautājumu, kompo-
nistam – desmitiem atbilžu. 

– Vai tiesa, ka cilvēks var sa -
dzirdēt savu sirdsbalsi? – Justīne, 
iespējams, svētku iespaidā kļu-
vusi melancholiska, viņam vai-
cāja.

– Var. Tikai vajag spēt klausīties.
– Tu spēj?
– Hmmm, nezinu… Vispār… 

Nu, jā... Laikam gan, – viņš sāka 
minstināties.   – Es ceru, ka spēju 
gan.

– Tiešām? Spēj?
– Kā jau tev teicu: ceru, ka – jā.
– Tad jau to var arī komponēt. 
– Ko tad? Nesapratu.
– Kas tur ko nesaprast? Ja tie-

šām spēj saklausīt sirdsbalsi, tev 
jāspēj to arī komponēt. Kaut vai 
tāpēc, lai to dzirdētu arī citi…

– Varbūt. Neesmu par to do -
mājis.

– Bet padomā gan! Padomā!
Nolēmuši, ka dambretes spēlei 

nav īstais brīdis, abi nolēma iziet 
caur mežu pretī mežsargam. Jus-
tīne komponistu ķircināja, taču 
viņš, kaut arī mēģinādams ko 
atbildēt, nespēja aizmirst neseno 
sarunu. Jā, šis pusaugu skuķēns 
prata jautāt. 

Sniegputenis beidzot bija ri -
mies. Ceļš aizputināts, priežu za -
ri sniega pilni. Justīne piepeši 
kļu va apcerīga, vairs neteica ne -
viena paša vārda. Kaut tūksto-
šiem reižu te iets, šis ceļš ar savu 
pirmatnējo, tīro skaistumu viņu 
bija apbūris. Vai tas bija viens no 
Ziemassvētku brīnumiem? Klu-
sēja arī komponists. 

Mežsargu viņi sastapa meža 
galā, nākdamu pretī. 

– Nespējāt mani sagaidīt? 
– Tā iznāk. Tā bija tavas meitas 

ideja.
– Mani vienmēr aicina med-

nieki. Negribējās atteikt, kaut arī 
nebiju domājis palikt tik ilgi.

Tā nebija taisnošanās. Mež-
sargs, kā vienmēr, arī šoreiz teica, 
ko domāja.

– Klau, komponist, vai esi bijis 
medībās? Varbūt gribi…

– Jā, vienu reizi. Man bija četr-
padsmit gadu. Tēvs un onkulis 
paņēma līdzi. 

– Un kā? Vai ko nomedījāt? – 
sarunā iesaistījās Justīne.

– Nomedījām gan. Un man vēl 
neatdzisušais medījums bija jātur 
aiz kājām. Gribēja no manis iz -
audzināt veci. 

– Un kā? Sanāca? – tā atkal bija 
Justīne.

Klāt svētku laiks. Nesteidzies
Pazust troksnī un spožumā viens.
Diena, ko gaidot vadi,
Ir sudraba  pavediens,
Kas tevi ar citiem sien.

Neesi viens! Pasildi rokas
Kādam, kas bailēs salst.
Tāpat kā tev viņam grūti,
Kad negaidot pietrūcis
Labākā drauga balsts.

Drošinot paej līdz. Miers
Virs zemes kaut brīdi būs.
Jauna zvaigzne drīz celsies
Pāri grūtākai sāpei
Mierināt mūs.

Rita Gāle

Ziemsvētku zvaigzne

(Turpinājums 14. lpp.)
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– Nu jau pietiks, meit! – mež-
sargs, līdz niansei pazīdams savu 
draugu, iejaucās. – Viņam nav 
patīkami to atcerēties.

– Protams. Piedod!
– Tas nekas. Pastāsti labāk par 

sevi. Kā sokas skolā? Ko domā 
darīt pēc divpadsmitās klases?

– Studēšu žurnālistiku. Gribu 
būt žurnāliste. Kā kādreiz…

Tā tērzēdami, viņi nokļuva mā -
jās. Pirms sēsties pie galda, Jus-
tīne palūdza ko nospēlēt uz vies-
istabas klavierēm. Kad kompo-
nists bija beidzis, pēc maza klu-
suma brītiņa jaunkundze ieteicās:

– Tas bija skaisti. Kas tas bija?
– Sergejs Rachmaņinovs. Viņa 

slavenais skaņdarbs. Savam izde-

vējam komponists to pārdeva par 
miljonu dolaru. Četras nošu la -
piņas!

– Par miljonu? Neticami.
– Jā, un pēcāk vēl zūdījās, ka ir 

par maz prasījis.
– Un otrs? 
– Otrs bija mans. Sarunas mū -

zikā.
Naksnīga pastaiga pa pie sni gu-

šo, neskaitāmu zvaigžņu apgais-
moto mežu, sarunas mūzikā un 
citam ar citu, tāpat arī kavēšanās 
patīkamās atmiņās ir un būs skai s-
tākais, ko šajā vakarā pie dzīvot. 
Tās ir vērtības pašas par sevi, lī -
dzīgi kā draudzība mūža gaŗumā 
un vecāku pārdzimšana savos 
bērnos. 

Naktī viņš nespēja iemigt. 
Stun du pagrozījies te uz vieniem, 
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te otriem sāniem, komponists ie -
slēdza naktslampiņu, piecēlās 
pus sēdus un atvēra nošu burt-
nīcu. Zīmulis salauzts, tāpēc ne -
kas neatlika, kā izmantot lillā 
flomāsteru. Klusi pie sevis nozū-
dījies, ka tā nu gan ir baisa bez-
gaumība, viņš atsāka dienā ie -
cerēto. 

***
Pēc pāris mēnešiem kom po-

nista dzimšanas dienā Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē mi-
jā notika autorkoncerts. Pro - 
g ram mā starp vairākiem Rīgas 
pub likai labi zināmiem skaņ dar-
biem tika iekļauts arī pirmat ska-
ņojums “Manas sirdsbalss melo-
dija”.

 

(Turpināts no 13. lpp.)

12. decembrī Latvijas Mākslas 
akadēmijas bijušajam rektoram, 
scēnografam un gleznotājam 
Jānim Kugam svinam 140. dzim-
šanas dienu,  tāpēc šogad Latvijas 
Mākslas akadēmija viņu godina 
īpaši. Sadarbībā ar Ikšķiles no -
vada pašvaldību izveidota ani-
mācijas filma, kas īsā un saistošā 
veidā sniedz ieskatu Latvijas 
scēnografijas pamatlicēja dzīvē 
un radošajā darbībā. 2019. gadā 
plānoti restaurācijas darbi Jāņa 
Kugas celtajā mājā Ikšķilē. Pro-
jektā ir iecerēts izveidot īpašu 
piemiņas istabu, kas stāstītu par 
Latvijas Mākslas akadēmijas pa -
sniedzēju un studentu biedrību, 
korporāciju Dzintarzeme, kuŗas 
aktīvs biedrs viņš bija. Padomju 
okupācijas gados J.Kugas vārds 
Latvijā netika plaši pieminēts, jo 
pēckaŗa gados mākslinieks kopā 
ar ģimeni devās svešumā. Jāņa 
Kugas paša rokām celtajā un 
izlolotajā mājā mitinājās sveši-
nieki, tā tika būtiski pārbūvēta. 
Mūsdienās par slavenā ikšķilieša 
radošo mūžu liecina Jāņa Kugas 
iela, pa kuru ejot, iespējams 

Pieminot pirmā latviešu profesionālā scēnografa
Jāņa Kugas (1878-1969) jubilejas gadu, aicinām ziedot 

mākslinieka dzimto māju saglabāšanai
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nokļūt līdz viņa mājai. Māksli-
nieka ģimene 2003. gadā uzdā-
vināja Latvijas Mākslas akadē-
mijai gan bijušā rektora piemiņas 
lietas, gan ģimenes namu. J. Ku -
gas radinieku vēlme bija redzēt 

spēkiem iecerēts izveidot māk-
slinieku rezidenci, kurā notiktu 
studiju radošais un zinātniskais 
darbs.

Jau vairākus gadus Mākslas 
akadēmijas studenti un mācīb-

telpas pielāgot studiju procesam. 
Ēkas renovācijas un būvniecības 
dokumentācija ir saskaņota 
Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sar dzības inspekcijā un Ikšķiles 
pilsētas būvvaldē.

Projekts iecerēts vairākās kār-
tās, jo nepieciešams gan ēkas 
fasāžu remonts, gan iekštelpu un 
mākslinieka darbnīcas restaurā-
cija, gan ēkas dārza labiekārto-
šana un ūdensvada un kana li-
zācijas izbūve. Pašlaik tiek strā-
dāts pie  projekta pirmās kārtas, 
kuŗā iecerēts ēkas iekštelpu re -
monts un vides pielāgošana cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lai ieceri veiksmīgi īstenotu un 
nākotnē plūktu šā svētīgā darba 
augļus, nepieciešami ievērojami 
finanču līdzekļi – 550 000 līdz 
600 000 eiro.

Lai piesaistītu nepieciešamos 
finanču līdzekļus, Latvijas Māk-
slas akadēmija aktīvi piedalās 
augstskolu studiju vides moder-
nizācijas projektos, piesaistot 
struktūrfondu līdzekļus. Tomēr 
darbs ir ilgs un rūpīgs, tāpēc 
priecāsimies par ikkatru atbalstu, 

māju kā vietu, kuŗā top jauni 
mākslas darbi, kur nezūd ra  do-
šais gars un saglabājas viņu ģi -
menes piemiņa. 

Jāņa Kugas celtā māja ir vietējas 
nozīmes kultūras piemineklis, 
tāpēc arī Ikšķiles pašvaldība 
sniedz savu atbalstu. Kopīgiem 

spēki daļu no naudas, kas iegūta, 
pārdodot studiju darbus LMA 
studentu darbu izstādē – gada-
tirgū Jarmarka, velta Jāņa Kugas 
mājas atjaunošanai. Ēkai ir veikta 
architektoniski mākslinieciskā in -
ventarizācija. Ir izstrādāts tech-
niskais būvprojekts, kas paredz 

kas ļaus saglabāt J.Kugas pie -
miņu. 

Ziedojumu konts:
Valsts Kase, kods TRELLV22 
Konta Nr.
LV12TREL9220514011000
Mūsu rekvizīti ziedojumu 
saņemšanai: 
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģistrācijas Nr. 90000029965
Kalpaka bulvāris 13
Rīga, LV-1050
Valsts Kase, Kods TRELLV22

Informācija maksājumu 
uzdevumā:
Jāņa Kugas Nama ziedojums, 

vārds.uzvārds@epasts.lv, +371 
2XXXXXXX (lūgums norādīt 
savus kontaktus, lai varam in -
formēt par ziedojuma izlie to-
šanu).

Jaunradītā īsfilma par Jāni 
Kugu ir izvietota sociālajos tīklos 
publiskai apskatei: https://www.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=GsumKz79Ibc

Vairāk informācijas: janis.gaili-
tis@lma.lv – Jānis Gailītis, pro-
jekta vadītājs.

Ligita Zēbergs Krūmkalna dzi-
musi 1933. gada 27. oktobrī Dau -
gavpilī, Hugo un Annas Zēbergu 
ģimenē. Tēvs strādājis valsts sle -
penpolicijā, pretkrievu izlūko ša-
nas nodaļā. Krieviem okupējot 
Latviju, tēvs apcietināts un 1942. 
gadā nošauts Sibirijā. Tēva likteni 
ģimene atklājusi tikai 1992. gadā. 
Tuvojoties vācu okupācijas bei-
gām, Ligita ar māsu un mammu, 
pārdzīvojušas pirmo bumbošanu 
Jelgavai, drošības dēļ, devušās uz 
Tukuma pusi, lai nakti pārgulētu 
kādu paziņu šķūnī. Otrā rītā 
Jelgavā bija ienākuši krievi, un 
ģimenei sākās bēgļu gaitas. Iz -
braucot uz Vāciju, 1944. gada 9. 
decembrī, līdzi groziņā bijis cu -
kurgailītis, zaļā linu maisā iešūts 
žāvēts jēra gaļas gabals, kas bijis 
iemainīts pret mātes māsas zie-

GUNĀRS KANCS

dotiem gultas pārklājiem un 
kādām drēbēm, ko, starplaikā, 
bija saziedojuši labi cilvēki un 
Tautas Palīdzība piešķīrusi tiem, 
kas izbēguši no mājām “kā stāv.” 
Vācijā izbaudītas vairākas darba 
nometnes, bet, ģimenei atrodo-
ties Leipcigā, gaisa uzbrukumā 
otrreiz pazaudēts viss no Latvijas 
līdzi paņemtais. Krieviem tuvo-
joties pilsētai no vienas puses, 
amerikāņiem no otras, pēc nakts 
pavadītas kādā patvertnē, prieks 
bijis ieraudzīt ielās amerikāņu 
smagās automašīnas ar baltajām 
zvaigznēm un melno vienību 
smai dīgām sejām. Interesanti bijis 
ieraudzīt pirmo amerikāni – zal-
dātu, kas ieradies pie kādā vin -
grotavā izvietotiem bēgļiem, pa -
dzirdēdams kāda puiša spēlēto 
akordeona mūziku, paķēris tu -

vāko meitu un sācis dancot 
džiterbagu. Ligita atceras ka: 
“Nolēmuši, ka amerikāņi ir tādi, 
nu kādus tos Dieviņš devis, gai-
dījām, kas notiks tālāk… Kad 
nākamā dienā tikti pievesti maisi 
ar cukuru un rīsiem, mums vi  -
siem domas momentā apsviedās 
puisim par labu…” Ar laiku ģi -
mene nonāca Eslingenā, Ligita 
pabeidza pamatskolu un vienu 
gadu gāja vidusskolā. Kad sākas 
nometņu slēgšanas laiks, ģimene 
pārceļas uz Ameriku, uz India-
napoli. Tur sācies “normālais” 
dzīves posms. Pabeigta vidus-
skola, 1958. gadā IU Kelley School 
of Business, Blūmingtonā, ar B.S, 
Tautsaimniecībā (Business), 1965. 
gadā IUPUI Robert H. McKinney 
School of Law ar Doktora gradu 
jurisprudencē (J.D.) un 1973. ga  dā 

iegūtas CPA tiesības. Latvijas 
otrās neatkarības sākuma gados 
pāris vasaras mēnešu Ligita 
USAID ietvaros mācījusi grāmat-
vedības sagatavošanas kursus Rī -
gas Techniskā universitātē. Tanī 
laikā vietējā sabiedrībā bijusi liela 
interese par Padomju Savienības 

1955. gadā viņa apprecējusies 
ar Ēriku Krūmkalnu, ģimenē 
audzināti divi dēli Ēriks un 
Andris. Ēriks Dāgs gājis bojā 
bērnības gados, Andris ir scē no-
grafs, dzīvo Ņujorkā ar plāniem 
drīzumā atgriezties uz Indy.

Sabiedriskai dzīvei Ligita zie-
dojusi laiku, palīdzot vienam 
otram letiņam jeb vietējām or -
ganizācijām ar legālām problē-
mām, nodokļu jautājumiem utt. 
Kādreiz bijusi goda tiesnese 
Daugavas Vanagiem. Bijusi abo-
nētāju sarakstu un grāmatvedī-
bas vedēja DV Mēnešrakstam un 
savā laikā nopelnījusi DV atzi-
nības nozīmi zeltā. Vairākus ga -
dus viņa vadījusi vietējo Pen sio-
nāru biedrību, kuŗa, bez pašu 
sabiedriskās dzīves, kā blakus 
mērķi, mēģinājusi pabalstīt 
dzimto zemi ar pāris projektiem. 
Kopš vietējā sabiedrība savā laikā 
saziedojusi Centram lielu klāstu 
grāmatu, kas turpina pieaugt, sa -
zinoties ar Latvijas bibliotēkām, 
piesaistot palīgus lielajam dar-
bam un saņemot finansiālo at -
balstu no Indy organizācijām, 
DV, Katoļu biedrības, luterāņu 
draudzes un, galvenokārt, Lat-
viešu sabiedriskā centra pen sio-
nāriem izdevies pēc pieprasī-
juma pārsūtīt bibliotēkām vairāk 
nekā 60 kastes ar vērtīgiem sē -
jumiem. Otrs projekts bijis sais-
tīts ar lietotu, bet labu drēbju, 
kurpju, utt. pārsūtīšanu invalidu 
un pensionāru organizācijām. 
Atkal, palīgos nākot brīvprā-
tīgām, čaklām rokām, vairākus 
gadus bijis iespējams pabalstīt 
mazturīgos Latvijā. Ligita te vēlē-
jusies izteikt pateicību visiem 
ziedotājiem visiem palīgiem un 
visiem pabalstītājiem. Dzīve bi -
jusi laba, interesanta un svētīga. 

sabrukumu un bijušo dalībvalstu 
likteņiem okupācijas gados. Ra -
dušās iespējas referēt par Latviju 
un tās vēsturi dažādām orga ni-
zācijām, izteikt savas domas 
kādai TV ziņu programmai un 
atspēkot vietējā un lielā presē 
parādījušās bieži gaužam naivās 
domas par komunisma īsto seju. 
Privātprakse, kas turpinās vēl 
tagad, bijusi saistīta grāmat ve-
dības, nodokļu un jurispruden-
ces laukiem. Pēdējos astoņpa-
dsmit darbības gadus, Ligita strā-
 dājusi par asociēto profesori Uni-
versity of Indianapolis, School of 
Business, pensionējoties 1996. gadā.
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SOK paziņojums
Pēc aģentūras RIAN sniegtās 

informācijas, Starptautiskā Olim-
piskā komiteja (SOK) oficiāli pie-
 prasījusi dopinga pārkāpumos 
par vainīgiem atzītajiem 11 Krie-
vijas atlētiem atdot 2014. gada 
Soču Ziemas olimpisko spēļu 
medaļas. Bobsleja pilotam Alek-
sandram Zubkovam jāšķiras no 
divām augstākā kaluma god al-
gām, un viena no tām pelnīti 
pienākas Latvijas pilotam Os  ka-
ram Melbārdim. Zubkovs pir mo 
vietu Sočos ieguva gan divnieku, 
gan četrinieku ekipāžu sacen sī-
bās. Līdzās Melbārdim Soču 
olimpiskais zelts pienākas viņa 
četrinieka stūmējiem Dau man-
tam Dreiškenam, Jānim Stren-
gam un Arvim Vilkastem, turklāt 
Melbārdim un Dreiškenam jā -
saņem arī bronza divniekos.

Kurucs kaldina 
Nets uzvaras

Latvijas basketbolists Rodions 
Kurucs iemeta 15 punktus Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) rēgulārā čempionāta 
spēlē, sasniedzot jaunu karjēras 
rezultatīvitātes rekordu. Viņa 
pār stāvētā Bruklinas Nets ko -
manda izcīnīja ceturto uzvaru 
pēc kārtas. Nets savā laukumā ar 
125:118 pārspēja Vašingtonas 
Wizards basketbolistus, kuŗiem 
savukārt tā bija ceturtā neveik-
sme pēc kārtas.

// FOTO: AP/Scanpix/LETA

Kurucs arī pirmo reizi savā 
karjērā NBA spēlē devās laukumā 
jau starta pieciniekā. Iepriekšē-
jais Kuruca NBA rezultātīvitātes 
rekords bija 13 punkti, kuŗu 
turklāt viņš sasniedza iepriekšējā 
spēlē trešdien pret Filadelfijas 
76ers.

Vieglatlētes vada 
bobsleja kamanas

Starptautiskā Olimpiskā ko  mi-
teja (SOK) 2022. gada Pekinas 
Olimpisko spēļu programmā 
iekļāva septiņas jaunas discip-
līnas, no kuŗām viena bija 
monobobslejs sievietēm. Slave-
najā Vā  cijas trasē Kēnigszē no -
tikušajās monobosleja sacen sī-

bās Latvijas vieglatlēte Aiga 
Gra buste izcīnīja 12. vietu Par šo 
sacensību uzvarētāju kļuva ka -
nadiete Kristīne de Bruina, kuŗa 
bija veiksmīgāka abos braucie-
nos un divu braucienu summā 
Grabusti apsteidza par 2,45 se -
kundēm.

Līna Mūze (no kreisās), Aiga Grabuste un Katrīna Sirmā. 
Aizmugurē – Daumants Dreiškens // FOTO: LBSF

Pēc pirmā brauciena Grabuste 
noslēdza pirmo desmitnieku, 
tomēr otrajā sasniedza tikai 13. 
rezultātu, kas kopējā ieskaitē 
deva pāris vietu kritumu. Cita  
Latvijas sportiste Katrīna Sirmā 
ierindojās 14. un Līna Mūze – 
dalītā pēdējā, 17. vietā.

***
Latvijas bobsleja četrinieku 

ekipāža Oskars Ķibermanis ar 
stūmējiem Intaru Dambi, Māri 
Priekuli un Dāvi Spriņģi Pasaules 
kausa izcīņas pirmajā posmā 
Vintenbergā izcīnīja ceturto 
vietu.

Otra Latvijas ekipāža ar pilotu 
Ralfu Bērziņu un stūmējiem 
Intaru Dambi, Māri Priekuli un 
Dāvi Spriņģi ierindojās 11. vietā. 
Ķibermaņa četrinieks pēc pirmā 
brauciena ierindojās trešajā vietā, 
taču otrajā braucienā vācietis 
Johanness Lochners ar savu ko -
mandu viņu apsteidza un no  bī-
dīja uz ceturto poziciju. Savukārt 
Bērziņš pirmajā braucienā ierin-
dojās 11. vietā, bet 13. vieta otrajā 
braucienā netraucēja saglabāt 11. 
vietu.Trīs Vācijas ekipāžas šajās 
sacensībās ieņēma pirmās trīs 
vietas. Ķibermanis summā uzva-
rētājam piekāpās 0,39 sekundes, 
bet Bērziņš bija par 1,12 se -
kundēm lēnāk.

Otrā posma sacensībās Oskars 
Ķibermanis atkārtoja pirmā 
posma rezultātu, izcīnot ceturto 
vietu. Ralfs Bērziņš, izmantojot 
arī konkurentu neveiksmes, ie -
ņēma 13. vietu.

Biatlons
Latvijas biatlonists Andrejs 

Rastorgujevs Austrijā, Hoch fil-
cenē, Pasaules kausa izcīņas 
otrajā posmā 10 km sprintā ne -
iekļuva labāko trīsdesmitniekā, 

bet vienīgais no Latvijas spor-
tistiem kvalificējās iedzīšanai. 
Rastorgujevs šaušanā pieļāva 
vienu kļūdu, viņa slēpošanas 
ātrums arī nebija no lielākajiem, 
kas finišā deva 36. vietu. Alek-
sandrs Patrijuks ar divām kļū-
dām šaušanā ieņēma 83., bet 

Daumants Lūsa palika 97. vietā. 
Visi trīs Latvijas sportisti kļūdas 
pieļāva šaušanā stāvus. Rastor-
gujevs finišā uzvarētājam nor-
vēģim Bē zaudēja vienu minūti 
un 37,4 sekundes. Patrijuks no 
Bē atpalika par 2:49,6 minūtēm, 
bet Lūsa – 3:23,6 minūtes. Sa -
censībās startēja 106 sportisti.

Latvijas biatloniste Baiba Ben-
dika Hochfilcenē, Austrijā, pie -
ļāva trīs kļūdas šaušanā un 
Pasaules kausa izcīņas sezonas 
otrajā posmā 7,5 km sprinta 
distancē ierindojās 51. vietā. 
Bendika jau pirmajā šaušanā 
guļus pieļāva divas kļūdas un vēl 
vienu soda apli mēroja pēc otrās 
ugunslīnijas, kuŗā šāva stāvus. 
Startēja 98 sportistes. Uzvarēja 
italiete Doroteja Vīrere. Bendika 
Vīrerei zaudēja divas minūtes un 
1,7 sekundes. Ar iekļūšanu TOP 
60 Bendika  nodrošināja tiesības 
startēt iedzīšanā.

Skeletons
Latvijas skeletonisti Tomass 

un Martins Dukuri Vinterber-
gas trasē Vācijā Pasaules kausa 
izcīņas izcīņas otrā posma sa -
censībās netika uz goda pjedes-
tala, bet trešais latvietis šajā 
posmā – Ivo Šteinbergs nekva-
lificējās otrajam braucienam. 
Tomass Dukurs šajās sacensībās 
ierindojas piektajā vietā. Pēc 
pirmā brauciena viņš bija cetur-
tais, bet otrajā braucienā sasnieg-
tais sestais laiks kopvērtējumā 
latvieti nobīdīja uz piekto vietu. 
Savukārt Martins Dukurs abos 
braucienos sasniedza septīto re -
zultātu, un šajā vietā viņš palika 
arī divu braucienu summā. Ivo 
Šteinbergs pirmajā braucienā 
apsteidza tikai vienu sportistu, 
paliekot 25. vietā un netiekot pie 
otrā brauciena. Par sacensību 
uzvarētāju pārliecinoši kļuva 
krievs Aleksandrs Tretjakovs, 
kuŗš Tomasu Dukuru apsteidza 
par 1,06 sekundem, bet Martinu 
Dukuru – par 1,27. Savukārt otro 
vietu izcīnīja vācietis Aksels 
Jungs, kurš pēc pirmā brauciena 
bija piektajā vietā. Jungs līderim 
zaudēja 0,83 sekundes, bet trešā 

vietā ierindojās korejietis Sun-
bins Juns (+0,84).

Kamaniņas
Sekmīgāk aizvadīts otrais brau-

ciens ļāva Latvijas kamaniņu 
braucējam Ināram Kivlenie-
kam ieņemt 18. vietu ASV trasē 
Leikplesidā notiekošā Pasaules 
kausa (PK) izcīņas ceturtajā 
posmā. Tikmēr vēl viens Latvijas 
pārstāvis Riks Kristens Rozītis 
samierinājās ar 27. vietu. Par šo 
sacensību uzvarētāju tika kronēts 
krievs Romāns Repilovs, kurš 
labāko laiku uzrādīja abos brau-
cienos

Latvijas kamaniņu sporta div-
nieka ekipāža brāļi Andris un 
Juris Šici izcīnīja ceturto vietu 
Leikplesidas trasē.

Otra Latvijas ekipāža ar Kris-
tenu Putinu un Imantu Marcin-
kēviču starp 13 divniekiem ie -
rindojās desmitajā pozicijā. Par 
sacensību uzvarētājiem kļuva 
pagājušās sezonas Pasaules kausa 
ieguvēji Toni Egerts/Saša Be  ne-
kens no Vācijas, kuri par 0,320 
sekundēm apsteidz titulētos tau-
tiešus un olimpiskos čempionus 
Tobiasu Vendlu/Tobiasu Arltu.

Latvijas kamaniņu braucējas 
Ulla Zirne un Elīza Cauce 
Leikplesidā ieņēma attiecīgi 14. 
un 15. vietu Pasaules kausa iz  cī-
ņas posma sacensībās, Kendija 
Aparjode ierindojās 24. vietā.

Hokejs
Latvijas U-20 hokeja izlase 

saglabāja vietu pasaules meis-
tarsacīkšu  pirmās līgas A grupā. 
Vācijā notikušā turnīra pēdējā – 
piektajā – spēlē Latvijas juniori 
ar rezultātu 3:1 uzvarēja Balt-
krievijas vienību. Latvijas valsts-
vienībai šī bija „būt vai nebūt” 
spēle, jo, zaudējot pamatlaikā, 
būtu jāatvadās no A grupas. 
Latvijas komanda spēja saņem-
ties un gūt otro uzvaru turnīrā. 
Vārtus šajā spēlē guva Daniels 
Bērziņš, Niks Krollis un Viktors 
Jašunovs.

Pātelainens 
neturpinās vadīt 
Latvijas futbola 

izlasi
Latvijas futbola izlases galve-

nais treneris Miksu Pātelainens 
pieņēmis lēmumu negaidīt Lat-
vijas Futbola federācijas (LFF) 
lēmumu par līguma pagarinā-
šanu un pats informēja, ka ne -
turpinās darbu ar valstsvienību.

LFF valde vairāk nekā divu ar 
pusi stundu ilgā sēdē tā arī 
nepieņēma lēmumu valstsvie-
nības galvenā treneŗa jautājumā. 
Pātelainenam līgums par Latvi-
jas izlases trenēšanu beidzas 31. 
decembrī, tomēr 4. decembrī 

Miksu Pātelainens ar LFF 
identitātes simbolu – vilku // 
FOTO: LETA

viņš sacīja, ka pēc abpusējas 
vienošanās ar LFF nolēmis ne -
turpināt darbu ar Latvijas izlasi. 
„Es šodien pieņēmu lēmumu, ka 
es pēc sava līguma beigām ne -
turpināšu darbu ar Latvijas fut-
bola izlasi. Es vēlos strādāt 
situācijā, kuŗā ir skaidrs virziens, 
uz kuŗu mēs ejam. Kad es sapra-
tu, ka šeit tas īsti nav, es labāk 
pieņemšu citus izaicinājumus,” 
savu lēmumu precīzēja somu 
futbola speciālists.

Basketbols
Notikusi Eiropas meistar-

sacīkšu izloze dāmu komandām. 
Izlozē piedalījās arī kādreizējā 
valstsvienības līdere Anete Jē -
kabsone-Žogota. Latvijas sie -
viešu basketbola izlase Latvijā 
un Serbijā gaidāmā 2019. gada 
Eiropas čempionāta apakšgrupu 
turnīrā tiksies ar Spāniju, Uk -
rainu un Lielbritaniju. Šīs izlases 
spēlēs A apakšgrupā un Latvijā 
apakšgrupu turnīra spēles notiks 
Rīgā.

Spānijas izlase ir pašreizējā 
Eiropas čempione un Pasaules 
kausa bronzas medaļas laureāte. 
Ukraina iepriekšējā meistar sa-
cīkstēs palika desmitā, bet Liel-
britanija finālturnīram nekvali-
ficējās. B apakšgrupā ielozētas 
Zviedrija, Francija, Čechija un 
Melnkalne, C apakšgrupā – Slo-
vēnija, Turcija, Italija un Un  gā-
rija,  D grupā – otra čempionāta 
saimniece Serbija, Krievija, Beļ-
ģija un Baltkrievija. Četras grupu 
uz  va rētājas iekļūs ceturtdaļfinālā, 
bet astoņas otro un trešo vietu ie -
guvējas aizvadīs astotdaļfināla 
spēles.

Mārupē ceļ sporta 
kompleksu

Mārupē notika svinīgs plūd-
males sporta centra Brazīlija 
vēstījuma kapsulas iemūrēšanas 
sarīkojums.

Svinīgajā notikumā piedalījās 
Brazīlijas idejas autors Andris 
Blaka un Mārupes novada domes 
priekšsēdis Mārtiņš Bojārs. Vēs-
tī juma kapsulu nākamajām pa -
audzēm palīdzēja iemūrēt olim-
pisko spēļu dalībnieki Aleksandrs 
Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, kā 
arī viena no labākajām pasaules 
jaunajām plūdmales volejbo lis-
tēm Tīna Graudiņa.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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 ATGŪŠANA    VĒRTĒŠANA VISĀ LATVIJĀ

MANTOJUMA
 DOKOMENTU KĀRTOŠANA

MEŽA ĪPAŠUMA
 VĒRTĒŠANA    IZSTRĀDE    PĀRDOŠANA

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
 MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PAKALPOJUMI

JAUNLAUCIŅI
ASV – Ivars A. Petrovskis

504 Grand Avenue N. E. 

Grand Rapids, MI 49503 

Tel.: (616) 975-2705 

zipetro@att.net 

LV – Arnis Zvaigzne

Duntes 28-192,

Rīga, LV–1005

Tel.: (371) 291-15477

arniszv@gmail.com

ASV – Sigurds Strautmanis

4906 S 19th St,

Milwaukee, Wisconsin

Unit J, 53221

Tel.: (414) 616-1657

Zvērināts advokāts

Andris Kluss

Tel.: (371) 291-52494

andris.kluss@advokataprakse.lv

TE IR DARBS

PĒRK

Somijas uzņēmums Baltscand 
(reģ. nr. 27466062) piedāvā 
darbu stalažu montāžā, de -
montāžā kuģubūvē (Somijas 
pilsētā Turkū). Piedāvājam 
sta   bilu darbu ar visām sociā-
lajām garantijām (apdroši nā-
šana, pensiju iemaksas utt.) 
Tāpat firma sniedz visu ne -
pieciešamo darba inventāru 
un kvalitatīvu apģērbu. Elas-
īgs grafiks – 4 nedēļas strādā, 
1 nedēļa mājās.
Sīkāka informācija tiks sniegta 
pa telefona numuru, kas norā-
dīts. Tālr. 20283313.

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

Tālr: 973-746-3075

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

Sarīkojumu un dievkalpojumu kalendāru skatiet mājas lapā 

www.laiks.us
Mīļie tautieši pasaulē un Tēvzemē!
Esam aizvadījuši darbīgu gadu visās mūsu mītnes zemēs tuvumā un tālumā. Esam gaidījuši 

Latvijas Simtgades svinības, posuši sevi, savas sētas, savas sirdis Valsts svētkiem visa gada gaŗumā. 
Esam godam strādājuši un lepni svinējuši svētkus, ievadot mūsu Latviju nākamajā simtgadē.

Šajā klusajā Ziemsvētku laikā aicinu jūs apstāties un padomāt par saviem tuvajiem, par savu tautu 
un valsti – par to, cik laimīgi varam būt, ka piedzīvojam šo laiku, par to, ka mums ir labi līdzcilvēki, 
gudra tauta, kas, dzīvojot kā Tēvzemē, tā svešumā, var kopā strādāt savas brīvās Latvijas valsts labā! 

Lai Ziemsvētku miers ir jūsu sirdīs, lai gaišas domas, cēli mērķi un labi darbi pavada jūs visus 
nākamajā 2019. gadā!

Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Rīgā,
2018. gada Ziemsvētkos

N oliksim bēdu zem egles zariem, 
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim gaismu,ko svētvakars dod!
/V. Kokle- Līviņa/

Pērk meža īpašumu.
Tālr. 24002400.


